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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 دادنامه 

 ۱دادگاه انقالب اسالمی مرکز شعبه 

دکتر محمد  –دکتر ماشاءهللا مشرف زاده   –پرونده مؤسسین بیمارستان میثاقیه باسامی پروفسور منوچهر منوهر حکیم 

میثاقیه در شعبه سوم  ]ناخوانا[  -هللا ابقائی نصرت  –دکتر عارف خادم  –دکتر بهرام سراج  - مقامیمنوهر قائم -افنان 

 توجه به ضمائم و مدارک آن بشرح ذیل حکم صادر گردید:دادگاه انقالب تحت بررسی قرار گرفت و با 

 رأی دادگاه

ماحصل این پرونده حاکی از این است که مؤسسین بیمارستان میثاقیه که اسامی آنان در مقدمه مندرج میباشد و از 

هائیت و  پیروان فرقه ضاله بهائیت هستند با وابستگی به رژیم منحط پهلوی بیمارستان مذبور به یک مرکز عمده ب

اند و با کسب درآمدهای هنگفت نامشروع کمکهای مالی متعددی به بیت العدل اسرائیل  تبلیغات ضد اسالمی درآورده 

اند. در این بیمارستان که بسیار معظم و دارای المللی کوشیدهنموده و در جهت حفظ منافع امپریالیزم و صهیونیسم بین

دانشکده بهائی رسمی تحت پوشش آموزشگاه عالی پرستاری تأسیس شده در باشد و اولین تشکیالت مهم و مفّصلی می

اند و اهمیت این آموزشگاه برای تشکیالت بهائی به  نفر بهائی بوده ۴۰نفر از محصلین آن  ۸۷این آموزشگاه از 

ت. در خصوص  ای بوده است که سالیانه مبلغ دو میلیون لایر بالعوض به این بیمارستان پرداخت مینموده اساندازه

گزارش ارسالی به محفل روحانی   ۱۲اداره این بیمارستان پرفسور منوچهر حکیم مدیرعامل این شرکت در صفحه  

ملّی بهائیان ایران صراحتاً نوشته است این بیمارستان تحت هدایت محفل مقدسه ملی همیشه برای تنفیذ دستخط پیام بیت  

گردد ذکر این نکته ضروری است که بیت معّرف اخالق بهائی می العدل در برقراری حیات بهائی کوشا میباشد و

العدل در اسرائیل میباشد که ارتباط و همکاری با گردانندگان بیت العدل در اسرائیل موجب بسط توسعه و نفوذ سلطه 

ستثمارگر  گردیده است و مسلک بهائیت که ثمره نامشروع همکاری و به هم آغوشی بریتانیای اصهیونیسم در ایران می 

و روسیه استثمارگر میباشد هدفی جز به انقیاد کشیدن ملت رنجدیده مسلمان ایران نداشته و ندارد. مطلب دیگری که 

نفر پیرو فرقه ضاله بوده و مسلماً در اجرای   ۱۲۳نفر کارمندان بیمارستان  ۲۹۰توجه میباشد این است که از قابل

  ۲۶اند. طبق مدارکی که در پرونده ضبط است )برگ سم کوشا بودهاوامر سیاست استثماری و ضد اسالمی صهیونی

پرونده( مبلغ پانصد هزار لایر ظاهراً برای کمک به ساختمان دارالتشریع و در واقع کمک به دولت اسرائیل از طرف  

اقدامات گزارش مدیرعامل بیمارستان به محفل بهائیان ایران یکی از  ۱۲بیمارستان ارسال گردیده است و در صفحه 

بیمارستان باین شرح است )بمنظور کمک به نفشه مهاجرت بعضی از بهیاران بهائی منظور گردد( که البته واضح  

است که منظور از مهاجرت تبلیغ مسلک بهائیت در نقاط جهان و استفاده به نفع صهیونیسم بوده است با توجه به  

فرقه ضاله بهائیت سالها تحت حمایت رژیم منفور پهلوی که   مراتب مذکور و دالئل و مدارک موجود و عنایت به اینکه

اند دادگاه حکم به  المال ملت مستضعف ایران مشغول بودهخود آن رژیم نیز با حمایت متقابل صهیونیسم و چپاول بیت

ؤسسات الذکر به نفع بنیاد شهید صادر مینماید، در خصوص ماسترداد کامل اموال منقول و غیرمنقول سهامداران فوق

وابسته به بیمارستان نظیر آموزشگاه بهیاری میثاقیه و آموزشگاه عالی پرستاری و درمانگاه بویراحمد و درمانگاه تاکر  

و نور مازندران نظر باینکه این مؤسسات از محافل مختلف بهائیت و از سهامداران بیمارستان تغذیه میشده است حکم 

هید صادر میگردد، در مورد درمانگاه عطار واقع در خیابان بهبودی نظر  الذکر بنفع بنیاد شاسترداد مؤسسات فوق

پرونده از سهامداران   ۵۵گزارش منوچهر حکیم برگ  ۶مدیره این درمانگاه بشرح پاورقی صفحه باینکه اعضای هیئت

شرکت نونهاالن که  اند نظیر )نورهللا فردوسی عضو هیئت مدیرهشرکت نونهاالن و یا از شرکاء بیمارستان میثاقیه بوده

هللا افالطونی بازرس شرکت نونهاالن(  دکتر نصرت -۳روحی روشنی بازرس بیمارستان میثاقیه  -۲مصادره شده است 

با توجه به توضیحات قبلی در خصوص مقاصد فرقه ضاله و همکاری و آنان از صهیونیسم دادگاه حکم به استرداد  

نماید. این رأی قطعی و شرعی  کلینیک( عطار به نفع بنیاد شهید صادر میکلیه اموال منقول و غیرمنقول بیمارستان )
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و الزم االجراست. در خصوص باغ مجاور بیمارستان سابق الزم است که تحقیقات بیشتر راجع به حدود و کثور و 

 متراژ آن و کیفیت استفاده از آن و مشخصات مالک معمول و اعالم فرمایند.

 حاکم شرع دادگاه

 محمدی گیالنی محمد 

 دادگاه انقالب اسالمی مرکز شعبه اّول 

 شمسی ۱۳۵۷

 عضو حقوقدان دادگاه

 ۱۳۵۹اردیبهشت  ۸

 

 دادستانی انقالب اسالمی مرکز جمهوری اسالمی 

 بایگانی

 ۱۳۶۰شهریور  ۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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