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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[

 

 اطالعات روزنامه:[]

 0631تیر  2 ]تاریخ:[

 2 ]صفحه:[

 

 شدند یربارانتدیروز  االرض مفسد فی ۹

خرداد ماه همراه سه نفر  61جنایات  اندرکاران دستنفر از عوامل و  ۶دادگاه انقالب جمهوری اسالمی مرکز  حکم به

وابستگان و جاسوسان صهیونیستی در محوطه زندان اوین اعدام شدند. متن اطالعیه دادستان انقالب جمهوری اسالمی 

 است:مرکز در این زمینه به این شرح 

 انفال( 6۳)تکون فتنه و یکون دین کل له  منتقم القهار و قاتلوهم حتی ال هللا بسم

سه نفر از سرسپردگان رژیم منحط طاغوت نیز در دادگاه انقالب جمهوری اسالمی مرکز محاکمه گردیده و  ضمنا  

 حکم شرعی و قانونی در مورد ایشان صادر گردید. این مجرمین عبارتند از:

و  اغواکنندهبه جرم فعالیت و مشارکت مؤثر در انتشار مجالت و جزوات  هللا فضلودت فرزند فرهنگ م-0

مالی شرکت صهیونیستی نونهاالن که به اقرار خود  یهتغذآمیز پس از پیروزی انقالب علیه جمهوری اسالمی،  تحریک

د همکاری مالی و فکری و اقتصادی باش اسرائیل از آن شرکت می« یفاح»صهیونیستی در  العدل یتبمتهم تغذیه مالی 

با هژبر یزدانی صهیونیست، همکاری مؤثر با محل ]محفل[ ملی صهیونیستی علیه انقالب اسالمی و اقدامات عملی 

برای سرنگونی این انقالب و به عهده گرفتن تعلیم و تبلیغ در سطح عمیقی در شهرستان کرج برای اغواء و گمراهی 

های نامشروع و سهام کارخانجات و  گی به سران غارتگر رژیم، به دست آوردن ثروتنوجوانان و جوانان، وابست

االرض  ها به شرحی که در اقرارات او منعکس است به حکم دادگاه انقالب، مجرم و از مصادیق بارز مفسد فی بانک

 شناخته شد و به اعدام محکوم گردید.

هللا قدیمی همکار ساواک جهنمی در معاینات مبارزان  ر ریاضهاشم فرنوش فرزند عطاهللا به جرم همکاری با دکت -2

وابسته به اسرائیل  شده یتتربهمکار سازمان سیا( و معاونت این کافر حربی در اعزام افراد )آنان  رحمانه یو کشتار ب

فرنوش اقدام علیه اسالم و ملل مسلمان و اعزام جاسوس تحت عنوان مهاجرت که لجنه مهاجرت زیر نظر  منظور به

 است. یافته تحققاسرائیلی این امر بارها  العدل یتببوده و از طریق آژانس سمندری با تصویب سازمان صهیونیستی 

اعانات برای اسرائیل غاصب در جنگ با مسلمین و کمک به ساختمان  یآور جمعسعی در تحکیم شاه معدوم، 

انی هژبر یزدانی، پرویز ثابتی، دکتر عبدالکریم ایادی آوری وجوه معتنابهی با پشتیب دارالتشریع صهیونیستی با جمع

صهیونیست فراری )طبیب ویژه شاه معدوم( و دکتر شاپور راسخ )رئیس سازمان برنامه و بودجه( و استفاده از 

امکانات آنان اقدامات عملی به منظور براندازی نظام جمهوری اسالمی، تکثیر و انتشار نشریات طبل سحر و حال و 

به اقرارات صریح متهم در مراحل تحقیق و در  با توجهجهان برای اغواء جوانان و اشاعه کفر و الحاد که آینده 

محضر دادگاه مستندا  به تحقیقات معموله، مجرمیت وی در دادگاه ثابت گردید و نامبرده از مصادیق بارز مفسد 

 االرض و محارب با خدا شناخته شد و محکوم به اعدام گردید. فی

از اعضاء بسیار فعال و مؤثر تشکیالت صهیونیستی در ایران  محمد یعل( فرزند آقابزرگسید )بزرگ علویان  -6

 العدل یتبنفری  ۹صهیونیست آمریکائی، یکی از اعضاء برجسته )« بورا کاولین»دارای ارتباط نزدیک و مستمر با 

و بهائیان در سراسر تهران و حومه و  ها ستیونیصهتشکیالت و جلسات مخفی  کننده ادارهدر اسرائیل( و « یفاح»
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 عنوان )بهآمیز و خالف واقعیات  نشریات و مقاالت اغواء کننده و تحریک شهرهای شمالی کشور بوده که با انتشار

های مالی فراوان با استفاده از ثروت نامشروع سرشار خویش با  وقایع اتفاقیه( و انتشار اکاذیب فریبنده و کمک

داخلی وابسته به رژیم سلطنتی سابق و ایادی خارجی و فراریان و دول استعماری و صهیونیستی  همکاری ایادی

نموده و از ایادی وابسته به رژیم  بسیار مؤثر و فعال تالش می صورت بهبیگانه علیه انقالب اسالمی و سرنگونی آن 

جود و اقرارات مجرم در مراحل تحقیق و در هذا دادگاه انقالب با امعان نظر در اسناد مو باشد و علی فاسد سابق می

 به اعدام محکوم کرد. االرض یفمحضر دادگاه مجرمیت وی را محرز دانسته و به مصداق 

روز  بعدازظهر ۹احکام صادره دادگاه انقالب جمهوری اسالمی مرکز در مورد نامبردگان فوق التوصیف ساعت 

 گذاشته شد. اجرا مرحلهزندان اوین به  در محوطه یرماهتدوشنبه اول 

 روابط عمومی دادستانی انقالب جمهوری اسالمی مرکز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


