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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

 ۲۰۱۲دوم شوال  -۲۶۳۱مرداد  ۲۱دوشنبه  ]تاریخ:[

 ۲۲۶۰۱ ]شماره:[

 

 خرداد در تبریز تیرباران شدند. ۶۱عامل درگیریهای  ۲۱جاسوس صهیونیزم و  ۹

نفر بجرم جاسوسی به نفع دولت محارب و اشغالگر  ۲۹بحکم دادگاه انقالب اسالمی تبریز  –خبرنگار کیهان  –تبریز 

ایران و اقدام به قیام مسلحانه قدس و سرسپردگی به رژیم منفور پهلوی و جعل اخبار دروغین در باره انقالب اسالمی 

بر علیه اسالم و جمهوری اسالمی ایران در رابطه با عضویت و همکاری مؤثر با گروهک امریکائی و محارب پیکار 

های تیمی و چاپ نشریات گروهکهای امریکایی پیکار و کومله و همکاری با گروهکهای مسلح و تشکیل خانه

و ضرب و جرح  ۳۱خرداد  ۶۱های ضد انسانی روز و شرکت در درگیری کومله و فدائی شاخه اشرف یرقانونیغ

شب پنجشنبه گذشته در  ۲۲مردم و پاسداران بقصد گرفتن اسلحه آنها و ایجاد رعب و وحشت بین مردم در ساعت 

 محوطه زندان تبریز تیرباران شدند.

ز اسامی و همچنین جرائم ارتکابی بنا به اطالعیه صادره از سوی روابط عمومی دادسرای انقالب اسالمی تبری

 تیرباران شدگان بشرح زیر است:

 مسرور دخیلی فرزند حسن. -۲

 زاده فرزند اسدهللاحسین اسدهللا -۱

 عبدالعلی اسدیاری فرزند کامران. -۶

 پرویز فیروزی فرزند رضا. -۰

 اسماعیل زهتاب فرزند محمد. -۵

 اله تحقیقی فرزند حسین.حبیب -۳

 خاصفی ]منوچهر خاضعی[ فرزند حسینمنوچهر  -۷

 وردی میثاقی[ فرزند عزیز.وردی میرساقی ممقانی ]هللاهللا -۱

 مهدی باهری فرزند جبار. -۹

دولت محارب و اشغالگر قدس، دادن اطالعات و اخبار سیاسی  نفر بجرم جاسوسی بر علیه اسالم و مسلمین بنفع ۹هر 

آوری پول و ارسال آن به دولت نمودند و جمعآوری میو فرهنگی و نظامی و اقتصادی که از مناطق مختلف جمع

های ضد مملکتی در خارج و داخل و سرسپردگی به رژیم منفور پهلوی و جعل اشغالگر قدس، شرکت در کنفرانس

غین در مورد انقالب اسالمی ایران همچنین تبلیغ بر علیه اسالم و مسلمین و به ارتداد کشاندن بعضی از اخبار درو

نفر از اظهر مصادق  ۹خبر با توجه به شواهد و قرائن و اظهارات و اعترافات صریح متهمین هر مردم عوام و بی

 به اعدام محکوم گردیدند.االرض و محارب با خدا و رسول خدا و باغی بر شناخته شده مفسد فی

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[


