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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ پیتا یفقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائ شتریوضوح ب ی]برا

 

 هانی]روزنامه:[ ک

 ۱۴۰۱ حجه یذ ۲۳مطابق  - ۱۳۶۰مهرماه  ۳۰پنج شنبه  :[خی]تار

 ۱۱۴۱۴ [:شماره]

 ۱۳ [:صفحه]

 

 کشف یک مخفیگاه یک شبکه صهیونیستی بهائی

و بدست  هاییستاد بسیح مستضعفین سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در پی کشف یک شبکه صهیونیستی بها

خود را در این  هاییتاز فعال یاگوشه اییهتن از رهبران آنان طی اطالع ۲آوردن یک سری اسناد و دستگیری 

 تاکنون، بدین شرح در اختیار خبرگزاری پارس قرار داد. ۱۳۵۹رابطه از اسفند ماه 

در  ییهاکشف مرکز فعالیت بهائیان در تهرانسر در منزلی متعلق به سرهنگ فراری عبدهللا مقربی، کشف خانه

یض که در این رابطه دو نفر از آنان شهریار، خیابان برق آلستوم، خیابان آزادی و باغهای اطراف باغ ف یدآبادسع

مهرماه جاری در تهرانسر که اسناد و مدارک مزبور در  ۲۶دستگیر شدند. کشف مخفیگاه اسناد و کتب بهائیان روز 

 دیوار جاسازی شده بود؛ که در این اسناد رابطه آنان در تهرانسر، گنبدکاووس با دربار شاهنشاهی آشکار شد.

 تهرانسر اسناد ارتباط بهائیان با دربار کشف شد.از مخفیگاه بهائیان در 

چند روز پیش توسط افراد بسیح سپاه پاسداران تهرانسر مدارک ارتباط بهائیان با دربار کشف شد و اسناد پنهان شده 

 این شبکه صهیونیستی بدست آمد.

خانه که سرهنگی بنام صاحبمرکز فعالیت فرقه ضاله بهائی در تهرانسر کشف گردید و  ۱۳۵۹در اسفند ماه سال 

عبداله مقربی بود. متواری شد. از این خانه مدارک و اسناد مهمی بدست آمد و همان موقع به کمیته مرکزی تحویل 

دیگری در سعید آباد، شهریار، برق آلستوم، خیابان آزادی و  یهاداده شد. در رابطه با محل اجتماع بهائیان، خانه

کی نژاد و عطاءهللا حقیقی شناسائی شدند که فعالیت برای  یهادو نفر از بهائیان بنام اطراف باغ فیض کشف گردید.

دستگیری آنان ادامه دارد. بدنبال این جریانات چند روز پیش با کوشش دو نفر از روحانیون، دو نفر از پاسداران 

مقداری اسناد و کتب ضاله از  و افراد بسیج تهرانسر از محل توطئه این شبکه صهیونیستی در تهرانسر، ۲منطقه 

داخل دیوار بدست آمد؛ و در زیر زمین خانه مدارکی کشف گردید که رابطه مستقیم بهائیان را از تهرانسر و 

 . همچنین پاسداران مخفیگاه بهائیان را در این خانه کشف کردند.دهدیگنبدکاووس با دربار نشان م

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

