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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 صفحه ۶۱

 لایر ۰۲-تکشماره 

 کیهان

 ۶۶۶۰۶شماره  – ۶۰۲۶رمضان  ۰۵ -۶۶۱۲مرداد  ۵دوشنبه 

 بحکم دادگاه انقالب اسالمی

 جاسوس سرشناس اسرائیل در کاشمر اعدام شدند ۰

المللی  بحکم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان کاشمر دو عامل و جاسوس صهیونیزم بین -خبرگزاری پارس -مشهد

 سحرگاه دیروز در این شهرستان اعدام شدند.

الدین بخت آور فرزند صادق بجرم عضویت در تشکیالت صهیونیستی جاسوسی  احکام صادره بدین شرح است: کمال

ماس با سران صهیونیسم در اسرائیل، عضویت و شرکت فعال در هیئت معاونت شبکه بنفع رژیم اشغالگر قدس. ت

ای، استخدام افراد در کشورهای ایران، پاکستان، تایلند، هند، مالزی و برمه بمنظور جمع آوری  جاسوسی قاره

نطقه، گزارش های کوتاه مدت و دراز مدت برای گمراه کردن مردم مسلمان م اطالعات، ارائه طرح و اجرای نقشه

نمودار نتایج فعالیتهای خود به نمایندگان صهیونیسم از جمله مسیح فرهنگی صهیونیست معروف معدوم دریافت تقدیر 

های گوناگون برای  ای تهیه و نشر جزوات گمراه کننده بزبانهای مختلف، تشکیل کالس نامه از هیئت مشاورین قاره

، سهیم بودن در مرکز فعالیتهای خود به نمایندگان تحت عنوان شرکت اغفال و فریب مردم مسلمان و مستضعف منطقه

 مرابحه کاری نونهاالن و تقویت آن ارتباط با رژیم منفور پهلوی و ساواک منحله محکوم به اعدام.

نعمت هللا کاتب پور شهیدی فرزند هدایت هللا به جرم عضویت در تشکیالت صهیونیستی جاسوسی بنفع رژیم اشغالگر 

سهیم بودن در شرکت مرابحه کاری نونهاالن جمع آوری اطالعات  –ایجاد رابطه مستقیم مالی سیاسی اسرائیل قدس 

های مملکتی  دقیق مربوط به وضعیت سیاسی اجتماعی نظامی و فرهنگی شهرها و روستاهای کشور شناسایی شخصیت

ر نامه در این مورد همکاری مستقیم و وارد کردن اطالعات مذکور به سران صهیونیسم و اسرائیل و دریافت تقدی

ها در ایران بوده خرید  مؤثر با موسسه جاسوسی اقتصادی شرکت امناء که یکی از پایگاههای اطالعاتی صهیونیست

های گمراه کننده تبلیغ نشر اکاذیب و افکار ضد اسالمی و اغفال مردم شرکت در کنگره  امالک بمنظور تشکیل پایگاه

روز در انگلستان ارتباط و تماس با رژیم منفور پهلوی ساواک  ۰۲های بهائی بمدت  صهیونیستالمللی  جهانی بین

منحله حزب ایران نوین و هویدای معدوم مخالفت با نظام جمهوری اسالمی و سعی در بر اندازی آن محکوم به اعدام 

تالوت آیاتی از قرآن مجید در  گردید که حکم صادره در مورد دو مجرم یاد شده سحر گاه دیروز )یکشنبه( پس از

 محوطه سپاه پاسداران انقالب اسالمی کاشمر باجرا در آمد.

گزارش خبرنگار خبرگزاری پارس حاکیست که در جریان محاکمه علنی این دو مفسد و محارب با خدا که به ریاست 

مردم این شهرستان حضور  های جنوب خراسان و هزاران تن از حجت االسالم و المسلمین حائری حاکم شرع دادگاه

 داشتند و بطور کامل سیر دادگاه عدل اسالمی را پیگیری کردند.

 

 

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[

 


