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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[

 

 ]روزنامه:[ اطالعات

 ۲۶۳۱اردیبهشت ماه  ۲۱شنبه  ]تاریخ:[

 ۲۳۴۲۱ :شماره

 ۲۲ :صفحه

 

 سه جاسوس صهیونیسم جهانی در شیراز اعدام شدند

 خبرنگار اطالعات -شیراز 

 پریروز سه جاسوس صهیونیست در شیراز اعدام شدند.

 بدین شرح صادر شد: یا هیاطالعبدنبال اعدام این سه جاسوس، از سوی روابط عمومی دادگاه انقالب اسالمی شیراز 

دست داد. در روز پنجشنبه سه نفر از عوامل صهیونیسم جهانی در منطقه که صهیونیسم جهانی سه عامل خود را از 

سرهنگ وحدت جاسوس خطرناک و مهره مهم صهیونیست در سطح ایران و خارج نیز جزو آنها بود، بحکم دادگاه 

 انقالب اسالمی شیراز اعدام شدند.

احسان هللا مهدیزاده  -ر خوشخو فرزند علی ستا -این سه عبارتند از: سرهنگ بازنشسته یدهللا وحدت فرزند مختار 

 فرزند خان آقا. قسمتی از موارد اتهام و جرایم نامبردگان به شرح ذیل است:

عضویت در سازمان جاسوسی غرب آسیا، در رابطه با  -۱کوشش و تالش در راه تحکیم رژیم منحوس پهلوی،  -۲

کنترل علما و روحانیت  -۴ت صهیونیستی بهائیت، عضویت بسیار فعال در تشکیال -۶امپریالیست و صهیونیست، 

سعی در  -۳تالش و گسترش فرهنگ کفر و بخصوص بین روستائیان و عشایر پاکدل،  -۵شیراز در دوران انقالب، 

نبش قبر یکی از مسلمانها به منظور فرستادن باقیمانده جسد به اسرائیل با همکاری سرسپردگان رژیم سابق، استاندار 

همکار « براند اسکات»حساس امپریالیسم جهانی از جمله  یها مهرهارتباط با  -۱ت آستان شاهچراغ، وقت و تولی

پخش پولهای واصله از حیفا )اسرائیل( جهت اشاعه کفر و  -۸سابق آمریکا،  یجمهور سیرئنزدیک جیمی کارتر 

ارتباط با  -۲۱ائیت در منطقه، ایجاد بلوا و آشوب برای پیشبرد مقاصد شوم صهیونیستی به -۹دشمنی با اسالم، 

تهیه  -۲۲کشورهای خارج مانند انگلیس، هند، کویت و اسرائیل در رابطه با مسایل جاسوسی طی سفرهای متعدد، 

لعب و لعن علنی به  -۲۱آمار و اطالعات دقیق از مناطق روستایی و عشایر نشین منطقه و ارسال آنها به اسرائیل، 

مهاجرتی و تبلیغی و غیره در  یها یزیر برنامه -۲۶نبی اکرم )ص( و ائمه اطهار و توهین به مقدسات اسالمی، 

مناطق مختلف کشور از جمله استانهای فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، اصفهان، یزد، کرمان و آذربایجان و 

حاکمه حکم اعدام و مصادره اموال به استثناء یک باب خانه مسکونی و دیگر. لذا پس از چندین روز م جرائمدهها 

بعد از ظهر روز  ۱اثاث برای خانواده یکی از آنها صادر گردید که پس از تائید دادگاه عالی قضایی، در ساعت 

 اردیبهشت بمرحله اجرا گذاشته شد. ۲۱پنجشنبه 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


