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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است[

 

 ]روزنامه:[ اطالعات

 یاخبار داخل

 ۵۱۸۵۵شماره  - ۵۵۱۱ اسفندماه ۵۱ شنبه سه

 کشف فعالیتهای جاسوسی بنفع اسرائیل در مشهد

 

 یافروز آتش، همچنان ادامه دارد. محاكمه پنجاه نفر به اتهام کشتار و ها شهرستاندر  ضدانقالب یها چهرهدستگیری 

 در دزفول شروع شد. بیست نفر از این گروه پنجاه نفری نظامی هستند.

طباطبایی قمی اعالم شد که در مرکز بهائیت خراسان، مدارکی  هللا تیآشیرازی و حضرت  هللا تیآدر مذاکره حضرت 

 جاسوسی به نفع اسرائیل دارد. یها تیفعالبدست آمده که حکایت از 

است و برای بدام انداختن او  شده یمخفرژیم سابق، در گلپایگان  ریوز نخستهمچنین دیروز شایع شد که شریف امامی 

 شدند... یك گروه از پاسداران انقالب اسالمی بسیج

 

 ...جاسوسی به نفع اسرائیل

 طباطبایی قمی با یکدیگر مالقات و گفتگو کردند. هللا تیآشیرازی و حضرت  هللا تیآحضرت  -مشهد 

دم بررسی شد و همچنین در باره مدارکی در این مالقات که چند ساعت بطول انجامید مسائل مهم استان و مشکالت مر

کشف شده و حکایت از فعالیتهای جاسوسی به نفع اسرائیل دارد مطالبی بین دو مرجع تقلید « حظیرة القدس»که از 

 مطرح گردید.

مذهبی  یها تیاقل را جزوآیت اله شیرازی گفتند: ما بهائیت  در این مذاکره که در منزل آیت اله شیرازی انجام میشد،

 .میدان ینم

مدارک و اسناد آنها را که پرده  در این مذاکره یک ساعته دو مرجع عالیقدر باالتفاق اشغال مراكز بهائیت و دستیابی به

 طباطبائی قمی نیز گفتند: هللا تیآشومی برمیدارد تأیید کردند.  یها نقشه از

مناطق مختلف ایفای نقش میکرده است و  آمریکا و اسرائیل در -روسیه  -انگلیس  بهائیت همواره بصورت جاسوس

 ...باشد یماینجانب  دیتائروشن و اشغال مراکز فعالیت آنان مورد  کامالا همکاری آنها با یهود 

 

 

  

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


