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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 شدند ربارانینفر در تهران ت ۷

 مقیمی اکبر یهللا گوهری، غالمرضا اعظمی، عل هللا یزدانی، شمس ]عکس چهارنفر[ بدیع

 

تشخیص داد و به اعدام محکوم کرد و حکم صادره امروز به  االرض یف دادگاه انقالب اسالمی مرکز هفت نفر را مفسد

 اجرا درآمد.

شرح در اختیار  نیروابط عمومی دادستانی کل انقالب اسالمی ایران، ضمن اعالم این خبر، اسامی آنان را به ا

 خبرنگار ما گذاشت:

های کشاورزی مردم  المال و غصب زمین بیتتومان از  ها ونیلیهللا یزدانی فرزند رضا قلی به جرم غارت م بدیع -١

 .لیمرداد و کمک به اسرائ ٨٢و ارتکاب قتل و شرکت در کودتای  میکر طالقان و رباط

المال، شرکت در قتل جهانبخش  اله گوهری فرزند نیرهللا به جرم همکاری با هژبر یزدانی در غارت بیت شمس -٨

 کنارسری انهاری.

ایجاد رعب و وحشت بین مسلمین با اقدام  شهر یبه جرم مقابله با انقالبیون مهد غالمحسین اعظمی فرزند حیدر-٣

 و همکاری با هژبر یزدانی و توهین به ائمه اطهار. ۷۷مکرر درشبهای محرم  یراندازیمسلحانه و ت

رزان المال و غصب اراضی کشاو معینی فرزند غالمحسین به جرم همکاری با هژبر یزدانی و غارت بیت اکبر یعل-۴

 مظلوم و اقدامات علنی علیه دین اسالم دخالت در تبعید روحانیون دخالت در فراری دادن هژبر یزدانی.

و به شهادت رساندن سرباز مجاهد رضا  ۴۴فروردین  ٨١عباسعلی ساری فرزند علی به جرم تیراندازی در روز -۷

 .یآباد شمس

حاج علیان فرزند علی احمد پاسدار ساواک منحله به جرم شرکت در درگیری جاده نوشهر شهسوار در  اکبر یعل-۶

 ١۷های مبارزین شرکت در وقایع  ها، شرکت در کشف خانه آن یسو با کارگران وزارت راه و تیراندازی به ۷٨سال 

ها تیراندازی  شهر که بین راه به آنشهریور )جمعه سیاه( و تحویل گرفتن چهار نفر از مجاهدین زندانی ساواک نو

 ها اطالعی در دست نیست. کرده و از سرنوشت آن

به جرم به شهادت رساندن یک مبارزه و  یاصطالح ضدخرابکار کمیته مشترک به سید اسماعیل حسینی مأمور-۷

 دستگیری مجاهدان و ایجاد اختناق.

( در محوطه ۷۵اردیبهشت  ١۶شنبه  بامداد امروز )سهدقیقه  ۴۷کند حکم صادره ساعت یک و  خبرنگار ما اضافه می

 شدند. ربارانیزندان اوین به اجرا درآمد و هفت نفر مذکور جلوی جوخه اعدام قرارگرفته و ت

 

 ١۶١٣۴ -شماره  ١٣۷۵ ماه بهشتیارد ١١ شنبه سه

 [دستنویسی درپایین مقاله یادداشت]

 اطالعات :[ ]روزنامه

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

 صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل در


