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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[

 

 کیهان :[روزنامه]

 ۱۳۵۹اردیبهشت  ۱۶ :[تاریخ]

 ۱۰۹۸۹ :[شماره]

 ۱۲]صفحه:[ 

 

 بامداد امروز در زندان اوین:

 تن از سرسپردگان رژیم سابق تیرباران شدند ۷

های انقالب اسالمی مرکز که در شعب مختلف این دادگاهها محاکمه و به اعدام محکوم شده تن از محکومان دادگاه ۷

 بودند، سحرگاه امروز تیرباران شدند.

 شرح از سوی روابط عمومی دادستانی کل انقالب انتشار یافت. ای بایندر رابطه با اعدام این هفت نفر اطالعیه

االرض تشخیص داده و آنان را به اعدام محکوم کرده است و حکم نفر را مفسد فی ۷دادگاه انقالب اسالمی مرکز 

 به ترتیب عبارتند از: شدگاناعدامصادره ساعت یک و چهل و پنج دقیقه بامداد امروز باجرا درآمد. 

های کشاورزی مردم زمین و غصبالمال  یزدانی، فرزند رضاقلی، بجرم غارت میلیونها تومان از بیتهللابدیع -۱

وی برادر هژبر یزدانی ) مرداد و کمک به اسرائیل ۲۸طالقان و رباط کریم و ارتکاب قتل و شرکت در کودتای ننگین 

 بود(.

 بخشجهان در قتلالمال، شرکت بیت در غارتیزدانی هللا گوهری فرزند نیرهللا بجرم همکاری با هژبر شمس -۲

 کنارسری انهاری.

و ایجاد رعب و وحشت بین مسلمین با « مهدی شهر»غالمحسین اعظمی فرزند حیدر، بجرم مقابله با انقالبیون  -۳

 ر.و همکاری با هژبر یزدانی و توهین به ائمه اطها ۱۳۵۷ اقدام مسلحانه و تیراندازی مکرر در شبهای محرم

المال و غصب اراضی کشاورزان اکبر معینی، فرزند غالمحسین، بجرم همکاری با هژبر یزدانی و غارت بیتعلی -۴

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

در محوطه زندان اوین به  –۱۳۵۹اردیبهشت  ۱۶سه شنبه  –دقیقه بامداد امروز  ۴۵ ...حکم صادره ساعت یک و

 اجرا درآمد و نامبردگان تیرباران شدند.

 

 ]نوشته زیر عکس[

که  یزدانیهژبر اکبرمعینی، غالمحسن اعظمی ایادی اله گوهری، علی یزدانی برادر هژبر یزدانی، شمسهللابدیع

 شدند.« تیرباران»سحرگاه امروز به حکم دادگاه انقالب 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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