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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ پیتا یفقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائ شتریوضوح ب ی]برا

 

 کیهان:[ روزنامه]

  ۱۴۰۱ الثانیجمادی ۲۷ - ۱۳۶۰ماه اردیبهشت ۱۲شنبه  :[خی]تار

 ۱۱۲۷۳  ]شماره:[

 ۲صفحه 

 

 حکم دادگاه انقالب اسالمیبه

 المللی آمریکا و اسرائیل در شیراز تیرباران شدندجاسوس بین سه

 شدگان است.های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در بین اعدامسرهنگ وحدت عضو شبکه

 ستون ششم ۲صفحه 

 حکم دادگاه انقالب اسالمیبه

 آمریکا و اسرائیل در شیراز تیرباران شدند المللیجاسوس بین ۳

رأی دادگاه انقالب اسالمی شیراز درباره سه نفر از عوامل صهیونیسم جهانی و جاسوس  –خبرنگار کیهان  –شیراز 

 ها صهیونیسم جهانی سه عامل خود را از دست داد.المللی پریشب به مورداجرا درآمد و با اعدام آنخطرناک بین

سه نفر پس از چند روز محاکمه و بررسی پرونده و استماع اظهارات متهمین توسط دادگاه انقالب  حکم اعدام این

اسالمی شیراز صادر شد و پس از تائید شورای عالی قضائی به مرحله اجرا درآمد و پریشب این سه عامل صهیونیسم 

ای به این شرح رباران این سه نفر اطالعیهتیرباران شدند. روابط عمومی دادگاه انقالب اسالمی شیراز در رابطه با تی

 صادر کرد:

 هللا المغتنم القهاربسم

سه نفر از عوامل صهیونیسم جهانی در  ۶۰اردیبهشت  ۱۰صهیونیسم جهانی سه عامل خود را از دست داد. در تاریخ 

ها بود آنمنطقه که سرهنگ وحدت جاسوس خطرناک و مهره مهم صهیونیستی در سطح ایران و خارج نیز جزو 

 حکم دادگاه انقالب اسالمی شیراز اعدام شدند. اسامی این سه نفر عبارتست:به

 سرهنگ بازنشسته یدهللا وحدت فرزند مختار.-۱

 ستار خوشخو فرزند علی-۲

 احسان هللا مهدیزاده فرزند خان آقا.-۳

حکیم رژیم منحوس پهلوی، قسمتی از موارد اتهام و جرائم نامبردگان بدین شرح است: کوشش و تالش درراه ت

عضویت در سازمان جاسوسی غرب آسیا در رابطه با امپریالیسم و صهیونیسم، عضویت بسیار فعال در تشکیالت 

صهیونیستی بهائیت، کنترل علماء و روحانیت شیراز در دوران انقالب اسالمی، تالش در گسترش فرهنگ کفر و 

عی در نبش قبر یکی از مسلمانان بمنظور فرستادن باقیمانده جسد به الحاد بخصوص بین روستائیان و عشایر پاکدل، س

های حساس امپریالیسم جهانی ازجمله اسرائیل با همکاری سرسپردگان رژیم سابق )استاندار وقت( ارتباط با مهره

شاعه جهت ا« حیفا»جمهور سابق آمریکا، پخش پولهای واصله از همکار نزدیک جیمی کارتر رئیس« براند اسکات»
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کفر و دشمنی با اسالم، ایجاد بلوا و آشوب برای پیشبرد مقاصد شوم صهیونیستی بهائیت در منطقه، ارتباط با 

کشورهائی مانند انگلیس، هند، کویت و اسرائیل در رابطه با مسائل جاسوسی طی سفرهای متعدد، تهیه آمار و 

ها به اسرائیل، سب و لعن به بنی اکرم )ص( و ل آناطالعات دقیق از مناطق روستائی و عشایر نشین منطقه و ارسا

ریزی مهاجرتی و تبلیغی و غیره در مناطق مختلف کشور ازجمله ائمه اطهار و توهین به مقدسات اسالمی، برنامه

استانهای فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، یزد، کرمان و آذربایجان و غیراینها و دهها جرائم دیگر. لذا 

استثنای یک باب خانه مسکونی و اثاثیه برای خانواده یکی س از چندین روز محاکمه حکم اعدام و مصادره اموال بهپ

به  ۶۰اردیبهشت  ۱۰ها صادر شد که حکم اعدام پس از تائید دادگاه عالی قضائی در ساعت هفت بعدازظهر از آن

 مرحله اجرا گذاشته شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به نشانی کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا   دای برخوراست. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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