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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 ]روزنامه:[ اطالعات

 ۱۹۸۵ژوئن  ۱۸ - ۱۴۰۵المبارک رمضان ۲۸ - ۱۳۶۴خرداد  ۲۸شنبه ]تاریخ:[ سه

 ۱۷۶۱۹]شماره:[ 

 ۱۷]صفحه:[ 

 

 از منزل یکی از بستگانش بدست آمد« هژبر یزدانی»کیلوگرم نقره متعلق به  ۱۰ کیلوگرم طال و ۲۰بیش از 

( از منزل )هژبر یزدانیکیلوگرم نقره متعلق به صهیونیست فراری  ۱۰کیلوگرم طال و  ۲۰سرویس حوادث: بیش از 

 ضاله بهائیت کشف شد.یک وابسته فرقه 

سال قبل از فرار از ایران به این شخص که یکی از بستگانش است داد و از  ۵این مقدار طال و نقره را هژبر یزدانی 

اسالمی مستقر در چهارراه شهید قدوسی کشف  ایران متواری شد که سرانجام توسط مامورین هوشیار دادسرای انقالب

 و ضبط شد.

اسالمی  دادسرای انقالب ۴۲روابط عمومی این دادسرا در این رابطه به خبرنگار ما گفت، چندی قبل به برادران شعبه 

اطالع داده شد که هژبر یزدانی صهیونیست خائن و فراری، در موقع فرار از ایران مقدار زیادی طال و نقره و وجه 

انش که از اعضای فرقه ضاله بهائیت است داد، و متواری هزار تومانی را تحویل یکی از بستگ ۵۰نقد و یک چک 

 شد.

در پی این گزارش، با پیگیری و جستجوی مامورین این دادسرا در خصوص شناسایی اعضای فعال فرقه ضاله 

اسالمی تهران مستقر در چهارراه شهید قدوسی، منزل شخصی مورد نظر های دادسرای انقالببهائیت، یکی از واحد

 بان پاسداران مورد شناسائی قرارداده و وی را دستگیر کردند.را در خیا

به گزارش خبرنگار ما در ادامه تحقیقات از سوی این دادسرا، مشخص شد که وی یکی از بستگان هژبر یزدانی 

باشد که این مقدار طال و نقره در زیر خاک مخفی کرده بود تا در فرصت مناسب از کشور خارج کند که با می

اسالمی مستقر در چهار راه شهید قدوسی سرانجام به دام افتاد ی و تالش پیگیر برادران فعال دادسرای انقالبهوشیار

اسالمی قصد  و این مقدار پشتوانه ارزی که آنان به خیال خام خود و اربابانشان در جهت ضربه زدن به جمهوری

 ..خارج کردن آن را از کشور داشتند، به خزانه دولت بازگشت.

 

 

 

 

 

 

 

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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