
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

  ار اف ای فارسی]برگرفته از سایت:[ 

   ۱۳۹۱آذر  ۲۱ ]تاریخ:[

 

 نفر از اعضای "شبکه ضد انقالب" خبر داد ۲۸دادستان تهران از دستگیری 

 بیژن برهمندی  بقلم

 عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقالب تهران

"ضد انقالبی" این افراد هیچ توضیحی نداد و فقط اذعان کرد که عالوه بر   هایفعالیتدولت آبادی در توصیف 

. او مدعی شد که  اندداشتهبهائیت" نیز همکاری  هایشبکهضد انقالب برخی از آنها با "  هایشبکههمکاری با 

 دستگیری این افراد "ضربه سنگینی به شبکه ضد انقالب بود

نفر از افراد "مرتبط  ۲۸و انقالب تهران امروز اعالم کرد که شب گذشته عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی 

 ضد انقالب" بیاری سربازان گمنام امام زمان، دستگیر شدند. هایشبکهبا 

 ."اندبودهبروایت دادستان تهران این افراد "در ده ساختمان در پایتخت متمرکز 

فراد هیچ توضیحی نداد و فقط اذعان کرد که عالوه بر  "ضد انقالبی" این ا هایفعالیتدولت آبادی در توصیف 

. او مدعی شد که  اندداشتهبهائیت" نیز همکاری  هایشبکهضد انقالب برخی از آنها با "  هایشبکههمکاری با 

 دستگیری این افراد "ضربه سنگینی به شبکه ضد انقالب بود."

سال گذشته مربوط به کشف  هایدستگیریارتباطی با  بدیش هایدستگیریدولت آبادی به خبرنگاران توضیح داد که 

بیگانه" ندارد، چرا که دستگیری سال گذشته توسط پلیس انجام گرفته  هایشبکهتعدادی استودیوی زیرزمینی برای " 

 ه بود.بود اما فعالیت شب گذشته توسط وزارت اطالعات ساماندهی شد 

 هارسانه که در -دیشب با دستگیری تعدادی از اعضای "انجمن گویندگان جهان"  هایدستگیریخبرنگاری پرسید آیا 

  ارتباط دارد؟ -منتشر شده بود

 دادستان تهران گفت که از ارتباط این دو مطلب اطالعی ندارد. 

که پس از رصد آنها در یک اقدام هماهنگ  اندداشته توضیح داد که این افراد با "شبکه فعالیتی" ارتباطاتی  آبادیدولت 

 همگی شب گذشته دستگیر شدند.

از خواب غفلت بیدار شوند  شوندمیدادستان تهران با استفاده از این فرصت تهدید کرد "کسانی که در داخل پادوی آنها 

ز شده است." او البته توضیح نداد  آغا هاپروندهزیرا دادستانی تهران این مسائل را رصد میکند و اکنون رسیدگی به 

 "پادوی" آنها شوند. خواهندمی منظور از "آنها" چه کسانی است و چه نوع افرادی 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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