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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[

 

 امروز ]روزنامه:[ بامداد

 ۹۱۹۱هفتم مه  - ۹۰۱۱ یالثان یجمادمطابق با بیست و یکم  -۹۵۳۱ماه  بهشتیاردچهارشنبه هفدهم  ]تاریخ:[

 

 ی دادگاه انقالب اسالمی مرکزأبا ر

 در تهران تیرباران شدند االرض یفمفسد  ۷

دیشب در محوطه زندان  شب مهینانقالب اسالمی مرکز که به اعدام محکوم شده بودند  یها دادگاههفت نفر از متهمان 

 دند.اوین تیرباران ش

ضمن اعالم این خبر اسامی و اتهامات این هفت نفر را به این  یا هیاطالعروابط عمومی دادستانی کل انقالب طی 

 شرح اعالم کرد.

کشاورزی مردم  یها نیزمو غصب  المال تیبغارت میلیونها تومان از  به جرم یرضا قلبدیع هللا یزدانی فرزند  -۹

 .لیبه اسرائمرداد و کمک  ۸۹و ارتکاب قتل و شرکت در کودتای  میکر رباططالقان و 

، شرکت در قتل جهانبخش المال تیبهمکاری با هژبر یزدانی در غارت  به جرمرهللا یشمس هللا گوهری فرزند ن -۸

 کنارسری انهاری.

بین مسلمین با اقدام ایجاد رعب و وحشت  شهر یمهدمقابله با انقالبیون  به جرمغالمحسین اعظمی فرزند حیدر  -۵

 و همکاری با هژبر یزدانی و توهین به ائمه اطهار. ۹۵۳۷اندازی مکرر در شبهای محرم  مسلحانه و تیر

و غصب اراضی کشاورزان  المال بیتهمکاری با هژبر یزدانی و غارت  به جرممعینی فرزند غالمحسین  اکبر یعل -۰

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

رساندن سرباز مجاهد  به شهادتو ۹۵۰۰فروردین  ۸۹تیراندازی در روز  به جرمعباسعلی ساری فرزند علی  -۳

 .آبادی شمسرضا 

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

 ۹۷مبارزین، شرکت در وقایع  یها خانهبا کارگران وزارت راه و تیراندازی بسوی آنها، شرکت در کشف  ۹۵۳۸سال 

)جمعه سیاه( و تحویل گرفتن چهار نفر از مجاهدین زندانی ساواک نوشهر که بین راه به آنها تیراندازی کرده  شهریور

 نها اطالعی در دست نیست.و از سرنوشت آ

[ خوانارساندن ]نا به شهادت به جرم[ خرابکاری خوانا]نا اصطالح به[ کمیته مشترک خواناسید اسماعیل حسینی ]نا -۷

 [ اختناق.خوانامبارز و دستگیری مجاهدان و ]نا

 به اجرازندان اوین ( در محوطه ۹۵۳۱اردیبهشت  ۹۶ شنبه )سه [ دقیقه بامداد دیروزخواناحکم صادره ساعت یک ]نا

 در آمد.

 

 

 

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[


