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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]یادداشت دستنویسی در باالی مقاله[

  ۷۷۰۱۱روزنامه:[ کیهان شماره[

 ۷۵۵۱شهریور  ۵ 

 :معاون تبلیغاتی وزارت ارشاد ملی فاش کرد 

 جاسوسان کلیسای اسقفیسند همکاری سفیر انگلیس با  

 

دکتر بهزادنیا معاون تبلیغاتی وزارت ارشاد ملی در مصاحبه با خبرگزاری پارس از سندی که اخیراً در یکی از  

باشد که از  می ۷۱۹۰آوریل  ۷۵کلیساهای اسقفی ایران به دست آمده پرده برداشت. تاریخ این سند کامالً محرمانه 

افسر « مک کانل»که سالها نقش جاسوسی در ایران را به عهده داشته به انگلیسی « پائول هانت»طرف کشیش 

اعالم داشته و در آن اظهار خوشوقتی نموده که « سیا»میلیون دالر وجه نقد را از طرف  ۵۰۰پنتاگون نوشته و رسید 

توزیع کند و قادر خواهد بود این مبلغ را بین افسران ارتش و نیروی هوائی، رهبران بهائیت و گروه ضدانقالب 

 .مقدمات کودتا را از جمله بمباران منزل امام و مناطق استراتژیک قم و تهران را عملی سازند

هایی که با سفیر انگلستان جان گراهام و شش افسر نیروی هوائی ایران و گروه دیگری  در همین سند هانت از مالقات 

د این افراد از شخص جان گراهام سیصد کیلو مواد منفجره کن نویسد و ذکر می داشته، می« سیا»از ارتشیان و طراحان 

 .اند های انفجاری دریافت داشته و فتیله« تی ان تی»

گرمی داده  ها پشت شود ولی جان گراهام به آن در این مالقات همچنین از سختی کاری که در پیش دارند صحبت می 

سرویس و موساد و نوکران داخلیشان « سیا اینتلیجنس»المللی وابسته به  است. ضمناً گروهی از عناصر جاسوس بین

ای دیگر از ایران فرار  ای از این افراد دستگیر شده و عده کنند که عده را در ایران جهت همکاری با طرح معرفی می

 .اند و تحقیق هنوز ادامه دارد. خود سفیر انگلیس نیز فعالً که در ایران نیست کرده

به دخالت رهبران سازمان آزادیبخش فلسطین سخن به میان آمده که گراهام سفیر انگلیس در جایی از این سند راجع  

زودی  گوید، رهبران سازمان آزادیبخش فلسطین چیزی جز مشتی قاتل و جنایتکار نیستند و همه آنها را به در جواب می

 .خواهیم کشت

دارد و ضمناً  برای افسر پنتاگون ارسال می« سیا» هانت در پایان این سند اظهار داشته که آن را توسط یکی از افراد 

ها قرار دهد. در بخش  ای در اختیار آن کند که شخصاً به تهران بیاید تا از نزدیک رهنمودهای ویژه از او دعوت می

دیگری از سند گفته شده است که رهبران بهائی جلسات منظم هفتگی دارند و از شبکه جاسوسی موساد دستورات 

 .دارند یافت میجدیدی در

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


