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 جمهوری اسالمی ایران

 

 [  ]آرم

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 

 -----شماره: 

 -----تاریخ: 

 -----پیوست: 

 

 هللا الرحمن الرحیم بسم

 به: دادسرای انقالب اسالمی گنبد

 )اطالعات( از: سپاه پاسداران انقالب اسالمی گنبد 

 موضوع: نتیجه بازجویی 

ان که در ارتباط با حزب ضاله بهائیت طبق  بز سنائی فرزند مهریبررساند که متهم فربا سالم احتراماً به اطالع می

های  های نامبرده نتایج و فعالیتحکم دادسرای انقالب اسالمی گنبد دستگیرشده بود پس از تحقیقات الزم از بازجویی

 گردد. زیر اعالم می نامبرده به شرح

که این تشکیالت که  . چراکندی مق رف و التقاطیچپی  های یالتتشکدیگر  باالزم به توضیح است که تشکیالت بهائیت 

گذاری شد هدف محکم و نهائیش همانا فسخ اعتقادات دین مبین اسالم وسیله شیطان پیر انگلستان پایهدر اوایل به 

های  دادن اطالعات خیلی محرمانه و کمکفساد با جاسوسی و  یهاجرثومهاین  این جهت  درخصوصاً شیعه بود که 

اسالمی را داشته و   امتهایر نابودی اسالم اصیل و حرکت د سعیمالی به دشمنان اسالم باألخص اسرائیل غاصب 

شد  به رژیم صهیونیستی باعث می هاآن  کاملمه علنی بود اما وابستگی نی هاآندارند و هرچند که در ظاهر تشکیالت 

و از طریق محفل ملی به خارج از کشور و عموماً  یآورجمعاطالعات محرمانه کشور را عناصر سرسپرده که این 

آمد جو  که به علت خارج شدن این اطالعات به کشور اسالمی وارد می ضایعاتیبه اسرائیل منتقل نمایند که عالوه بر 

نماینده حکومت اسالمی  که انقالب اسالمی را  چهرهجمهوری اسالمی بسیج نمایند تا بتوانند تبلیغاتی وسیعی را علیه 

 باشد وارونه جلوه داده و از این طریق به مقصود شوم خود دست یابند.می  در جهان

 گردد. الذکر به شرح زیر اعالم میهای فرد فوقنتایج و فعالیت

 جلسات آنان شرکت در هشت سال و عضویت در محفل مرکز قسمت گنبد بیش از  -۱

 داشتن سمت منشی در طی یک سال در محفل مرکز قسمت گنبد  -۲

 داشتن سمت نمایندگی محفل در لجنه تربیت اطفال -۳

 داشتن سمت نمایندگی و امین حقوق هللا در منطقه -۴
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 ت در محفل و تشکیالت اورت خیریه و ضیافبصدادن کمک مالی  -۵

 شده استارسال می  العدلیتبستقیماً به دادن حقوق هللا که م -۶

 شرکت در ضیافت محفل مرکز قسمت گنبد -۷

 اقرار به کمک به اقتصاد اسرائیل غاصب با ارسال پول و نگهداری آن در بانک آنان -۸

 تظلم نسبت به اجرای قوانین در مورد بهائیان -۹

 .خود متهمتابعیت و وابستگی شدید به رژیم صهیونیستی به اقرار  -۱۰

 شرکت در طرح اضطراری که طرح مقابله با جمهوری اسالمی است. -۱۱

تا تشکیالت از  هاآن داشتن سمت عضو اصلی در این طرح و فعالیت در جهت رابط گرفتن و کار تشکیالتی با  -۱۲

 بین نرود

 وسیله طرح اضطراری بحفظ تشکیالت بعد از انحالل   -۱۳

 .اسالمی ایران بواسطه شرکت در طرح و کمک مالی به اسرائیلخیانت به جمهوری  -۱۴

گونه همکاری و صداقتی از خود بروز نداده و سعی  های خود هیچ شویم که متهم در طی بازجوییدر آخر یادآور می

 بوده است.  پایبندمسائل گروهی خود  در در کتمان مسائل و مطالب خود داشته و دارد و تا آخرین مراحل بازجویی

 والسالم

 به امید پیروزی رزمندگان اسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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