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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:[ کیهان

  ۱۴۰۰بیست و نهم شوال  -۱۳۵۹ شهریورماه ۱۸ شنبهسه]تاریخ:[ 

 ۱۱۰۸۹ ]شماره:[

 

 جاسوس در یزد تیرباران شدند ۷ایران به جرم خیانت به ملت مسلمان 

 عکس با اسامی[ ۷]

 –عبدالوهاب کاظمی  –جالل مستقیم  –عزیز هللا ذبیحیان  –علی مطهری  –فریدون فریدانی  –زاده محمود حسن

 نورهللا اخترخاوری

 ]ت از راست به چپسعکس به ترتیب در ۷]

 زاده[محمود حسن  -فریدون فریدانی  –علی مطهری  –عزیز هللا ذبیحیان  :]ردیف باال

 جالل مستقیم[ -عبدالوهاب کاظمی  –]ردیف پایین: نورهللا اخترخاوری 

مرد بهائی به جرم جاسوسی و خیانت به ملت مسلمان  ۷حکم دادگاه انقالب اسالمی یزد به –خبرنگار کیهان  –یزد 

 گاه روز هفدهم شهریور )دیروز( در یزد تیرباران شدند.ایران به مرگ محکوم و سحر

 ای منتشر شد. به همین مناسبت از طرف دادسرای انقالب اسالمی یزد اطالعیه

 متن اطالعیه چنین است:

 فقاتلو ائمه الکفر

و  صد هزار شهید انقالب اسالمی ایران به یاری هللا تحت زعامت و رهبری حضرت امام خمینی و با کمک خون یک

ویژه ملت قهرمان و مبارز ایران است، ملت مستضعف به پیروزی رسید، اما تداوم آن وظیفه تمام مسلمانان جهان به

بنابراین چنین ملت بپا خاسته دیگر حاضر نیست که در کشوری که مهد اسالم و حکومت قرآن است افرادی 

سرائیل غاصب خدمت و به اسالم و قرآن خیانت بر روی خون پاک شهیدان قدم بگذارند و به آمریکا و ا خودفروخته

ملت و طوماری که متجاوز از هزاران امضاء به دادگاه انقالب  روزافزونتفاوت بنشیند لذا با شکایت کنند و او بی

نفر از افرادی که مستقیماً علیه  ۷اسالمی استان یزد رسیده و طبق سوابق موجود و وظیفه شرعی و قانونی به پرونده 

اند، با دالئل فراوان که نمونه بارز آن جمهوری اسالمی ایران جهت خدمت به بیگانه سمت جاسوسی داشته  حکومت

ها اداره مرکز اسناد ملی انقالب اسالمی ایران صراحتاً محفل بهائیان یزد را یک ارگان جاسوسی دانسته و  گزارش

ی استان یزد بررسی و رسیدگی نمود و حکم شرعی صدها دلیل دیگر که در پرونده موجود است، دادگاه انقالب اسالم

درآمد تا باشد  اجرارا که اعدام هفت نفر از متهمین است صادر و حکم صادره سحرگاه امروز )دیروز( به مرحله 

باشد دادگاه انقالب اسالمی استان یزد ضمن فرستادن روز هفدهم شهریور که سالروز شهدای جمعه سیاه تهران می

ه روان پاک رادمردانی که برای سرکوبی رژیم استبداد پهلوی عاشقانه جانبازی کردند و انقالب مقدس درود فراوان ب

اسالمی ایران را با هزاران خون شهید آبیاری نمودند. با این عمل انقالبی جواب مثبت به پیام خون شهیدان پاک داده 

عزیز در آغوش بیگانگان نخواهد افتاد و با دشمنان دهد که دیگر ایران باشد و به دشمنان اسالم و ایران هشدار می

 اسالم قاطعانه عمل خواهد نمود.
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 اسامی اعدام شدگان عبارت است از:

 ساله ۵۶عزیز اله ذبیحیان فرزند اسدهللا -۱

 ساله ۵۸فریدون فریدانی فرزند گشتاسب  -۲

 ساله ۶۱نورهللا اختر خاوری فرزند کیخسرو  -۳

 ساله ۸۵فرزند حسین عبدالوهاب کاظمی  -۴

 ساله ۵۲جالل مستقیم فرزند عبدالوهاب  -۵

 ساله ۴۱زاده فرزند محمد محمود حسن  -۶

 ساله ۴۴علی مطهری فرزند حسن  -۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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