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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [صفحه حاشیه در دستنویسی یادداشت]

 اطالعات ص.دوم :[ ]روزنامه

 ۰٣۳۱تیر ماه  ٣چهارشنبه 

 

 

 مفسد و محارب با خدا اعدام شدند ۵

 نیبه ا یا هیتن از مفسدین اطالع ۵جمهوری اسالمی مرکز دیشب در رابطه با اعدام روابط عمومی دادستانی انقالب 

 شرح انتشار داد:

دادستانی  یروز : به دنبال تالش پیگیر و مداوم شبانهرساند یبا اطالع امت قهرمان و مسلمان ایران م -یتعال بسمه

و  گناه یوجرح مردم ب و ضرب رحمانه یبانقالب جمهوری اسالمی مرکز جهت بازپرسی و محاکمه عاملین کشتار 

و محربان با خدا و رسول که  االرض یروزهای اخیر یک نفر از مفسدین ف یها یریدر جریان درگ هیفق تیمعتقد به وال

مجرمیت وی بر دادگاه ثابت گردیده و به حکم صریح قرآن کریم، یاغی بر اسالم و مسلمین شناخته شده بود، به همراه 

مدافع و همکار رژیم اشغالگر قدس محکوم به اعدام  یها ستیونیسرسپردگان رژیم جنایتکار گذشته و صه چهار نفر از

شنبه دوم تیر ماه در محوطه زندان اوین به مرحله اجرا گذاشته شد و مجرمین به  شدند و احکام صادره شامگاه سه

 :شود یمجوخه اعدام سپرده شدند. اسامی و جرائم معدومین به این شرح اعالم 

از سازمان  غیدر یکاظم فخرایی )فخاریان( به جرم شرکت فعاالنه در تظاهرات روز شنبه سی خرداد ماه، حمایت ب-۰

و مواضع ضد انسانی منافقین، اعتقاد به حمله مسلحانه و اعالم آمادگی برای براندازی حکومت اسالمی، زد و خورد 

ه مشهود بوده به اقرار صریح خود به علت مقابله با مردم به حمایت از آثار جراحت بر بدن نامبرد که یطور با مردم به

سازمان و مواضع محاربانه آن بوده است و اغتشاش و درگیری بمامورین، محارب، مفسد و یاغی شناخته شد و 

 محکوم به اعدام گردید.

لجنه ضیافت روحانی و لجنه  بدیع هللا فرید، فرزند بزرگ از همکاران صهیونیزم جنایتکار به جرم عضویت در -٢

و علیه رژیم  نموده یناحیه هفت تهران، عضویت در کمیسیون حقوقی فرقه ضاله که کمک به رژیم اشغالگر قدس م

در  یا جمهوری اسالمی فعالیت داشته است مسافرت به امریکا و انگلیس و تماس با رهبران فرقه ضاله، نوشتن رساله

خصوص عرفان و عمل در رابطه با فرقه ضاله و کمک مالی به رژیم اشغالگر قدس مفسد، محارب با خدا شناخته شد 

 و محکوم به اعدام گردید.

یدهللا پوستچی فرزند غالمحسین عضو کادر رهبری فرقه ضاله به جرم همکاری با رژیم اشغالگر قدس و انجام  -٣

مالی فراوان جهت تحکیم آن رژیم. توطئه علیه رژیم جمهوری  یها خارج و کمک یمتعدد به کشورها یها مسافرت

و از مصادیق بارز محارب با خدا شناخته شد و به  االرض یاز فرقه ضاله، مفسد ف غیدر یاسالمی و حمایت کامل و ب

 اعدام محکوم گردید.

فعال تشکیالت صهیونیستی فرقه ضاله  مسیح فرهنگی ثابت فرزند عبدالرحیم عضو کادر رهبری و یکی از سران -۴

و داشتن روابط اطالعاتی با کشور صهیونیستی اشغالگر  یالملل نیدر قاره آسیا به جرم جاسوسی به نفع صهیونیسم ب

بسیار به بالد مختلفه دنیا جهت گمراه کردن مردم مسلمان و جلب توجه فرقه ضاله و گزارش به ))  یها قدس، مسافرت

یه نظام جمهوری اسالمی و حمایت کامل از جنایات مفتضحانه رژیم اشغالگر قدس از مصادیق بارز حیفا(( اقدام عل

 و محارب با خدا و یاغی بر حکومت اسالمی شناخته شد و به اعدام محکوم گردید. االرض یمفسد ف
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ستی فرقه ضاله؛ تغذیه مؤثر و فداکارانه در تشکیالت صهیونی یها تیورقا تبنائیان فرزند قربانعلی به جرم فعال -۵

فکری و مالی این فرقه در جهت ترویج و تحکیم مسلک ضد اسالمی آن داشتن روابط باعمال مزدور صهیونیزم و 

شناخته شد و به  االرض یجاسوسی برای صهیونیسم جهانی و کمک مالی و مادی به رژیم اشغالگر قدس مفسد ف

 م گردید.مصداق محارب با خدا، یاغی و مرتد به اعدام محکو

باشد که جمهوری اسالمی، این آرمان انبوه شهدای انقالب از کارشکنی این انگلهای مزدور منزه گردیده و راه صدور 

 اسالم راستین به جهانیان هموار گردد.

 روابط عمومی دادستانی انقالب جمهوری اسالمی مرکز

 

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[

 


