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 ز سوی حاکم شرع همدانا

 شد اعالم ،همدانیلی اعدام شده در اسرای جاسوس ٢جرایم 

از سوی  ،جرائم آنان ،در شماره دیروز به چاپ رسید ،جاسوس اسرائیلی در همدان که خبر آن ٢در پی اعدام 

 دین شرح اعالم شد:ب ،اعلمی حاکم شرع همدان االسالم حجت

 فعال با رژیم منحوس پهلویهمکاری  –۰

د به ساواک و گرفتار نمودن و شکنجه آنان به مسلمانان متعهعرفی انقالبیون و همکاری فعال با رژیم منحوس و م –٧

 اواکسوسیله 

 شرکت فعال در شبکه جاسوسی صهیونیستی و خارج کردن ارز فراوان به اسرائیل –۶

کردن ارگانهای انقالبی با نشر  بدنامو نشر اکاذیب نسبت به انقالب شکوهمند اسالمی و سعی در  پراکنی شایعه –۴

 و تخطئهایران  اعالمیه در سطح کشور برای ایجاد تفرقه در صفوف متشکل ملت قهرمان پخشو  ها اطالعیه

بر اینکه فراوان با امضای جعلی برای مقامات جمهوری اسالمی مبنی  های تلگرامو  ها نامهارسال  ،روحانیون مبارز

 .ما به آتش کشیده شده است های خانهاسالمی پایمال شده و اموال ما به غارت رفته و  حقوق ما در نظام جمهوری

قرار میدهد و هزینه تلگراف را محفل  تأثیرتعداد این تلگرافها بحدی زیاد بوده که مقامات و هر خواننده را تحت 

 که چنین چیزی واقعیت نداشته است.پرداخت نموده است. در صورتی 

ها و روستاها برای اجتماع در  حظیره القدسر تحصن در به اصطالح و قیام علیه انقالب اسالمی و دستو توطئه –۵

تخریب و آتش زده شده و  هایشان خانهالقدس بدین بهانه که و دستور تحصن در به اصطالح حظیر مراکز استان

تا بدین وسیله احساسات مردم مسلمان را علیه انقالب تحریک کرده و  اند شدههستند و در محفل اسکان داده  خانمان بی

 و ضد انسانی جلوه دهند. دار لکهرا  انقالب اسالمی

فراری و مشهور هژبر یزدانی و نوشتن نامه برای نامبرده به عنوان خادم شجیع  دار سرمایهارتباط مستقیم با  –۳

 امرهللا از طریق محفل که حکایت از سرسپردگی محفل نسبت به آن عنصر خائن دارد.

و کشورهای بیگانه از قبیل شهرها  منظور بهشرکت فعال در تبلیغ دین پوشالی بهائی و مسافرتهای فراوان بدین  -٢

و زندانیان را به مرام  . اروپا. اسرائیل و حتی در ندامتگاه شهربانی همدان نیز دست از تبلیغ بر نداشتهآمریکا

 صهیونیستی دعوت میکردند.

و این حکایت از سری  اند کردهو آتش زدن آنها که متهمین نیز بدان اقرار و اعتراف  لاوراق و اسناد محففاء اخ -٨

آنها و تهمت به مردم  ومیل حیف احیانا  قیمتی و ارسال آنها به محفل ملی و  ءاء کتب و اشیبودن آنها دارد. همچنین اخفا

 .اند بردهرا مردم به غارت  ءمبارز و مسلمان و ارگانهای انقالبی مبنی بر اینکه این اشیا


