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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران 

 

 فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا

 

 ۱۳۷-----تاریخ: 

 -----شماره: 

 -----پیوست: 

 

 دادنامه 

 دادگاه

 بسمه تعالی

 ۸۰/ ۳۵۰۳کالسه پرونده: 

   ۸۱- ۲۴شماره دادنامه: 

 ۱۳۸۱ اردیبهشت ۲۲ تاریخ رسیدگی:

 فارس  ۴۹مرجع رسیدگی: دادگاه انقالب اسالمی ویژه فرمان فقیه و اصل 

 ]آدرس[ ره( فارس ساکن: شیراز، امام )خواهان: نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت 

 یلویه و بویر احمدگ خوانده: بهائیان متواری روستای کتا در استان که

 ۱۳۷۳فروردین    ۲۹مورخ  ۱۶۵۸ه شماره خواسته: صدور حکم اصالحی در خصوص دادنام

 گردشکار:

فارس    ۴۹خواهان تقاضائی به خواسته فوق به طرفیت خوانده به دادگاه انقالب اسالمی ویژه فرمان ولی فقیه و اصل  

به تصدی امضاء   مذکوردر وقت مقرر جلسه شعبه  ۱۳۸۱اردیبهشت   ۲۲تقدیم که به کالسه فوق ثبت گردیده در تاریخ 

کننده زیر تشکیل است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می  

 نماید:

 رأی دادگاه:

در خصوص تقاضای ستاد اجرائی فرمان حضرت امام قدس سره الشریف مبنی بر صدور حکم اصالحی در خصوص  

فارس بعلت عدم   ۴۹اصل  دادگاه انقالب اسالمی ویژه فرمان ولی فقیه و  ۱۳۷۳فروردین  ۲۹مورخ  ۱۶۵۸دادنامه 

ستاد اجرائی فرمان   ۱۳۸۱ اردیبهشت ۲۲ن مورخ / ۱۷۳/  ۱۲۱۰درج اسامی محکومین با توجه به نامه شماره 

حضرت امام که اسامی محکومین به پیوست لیستی اعالم گردیده، لذا دادگاه حکم به ضبط کلیه اموال بجای مانده از 
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یلویه و بویر احمد که اسامی آنان بشرح زیر می باشد صادر مینماید. این گبهائیان فراری روستای کتا در استان که

 قطعی و الزم االجراء می باشد اسامی محکومین بدین شرح است: حکم به انضمام حکم صادره قبلی

زمین  -۶ بال وارثغضنفر  -۵رضا علی بهنام  -۴امام قلی راستی نژاد  -۳ولی محمد بهامین  -۲امام قلی بهامین  -۱

میرزا راستی   -۱۰بهین آئین  امرهللا -۹تراج اله روزبه  -۸امید بهامین  -۷محفل بهائیان در تصرف امید قلی ماکیوه 

صیدال   -۱۶محمد بهامین  -۱۵بهروز بهائی  -۱۴هدایت بهین آئین  -۱۳بهرام روان کرد   -۱۲حجت اله بهامین  -۱۱

  -۲۱نجف قلی بهامین  -۲۰محمد قلی راستخوانه  -۱۹محمد قلی بهامین  -۱۸هدایت اله رضوانی فری  -۱۷راسته 

رضا قلی آرمین   -۲۵علی رضا بهنام موخر  -۲۴جانعلی راسته  -۲۳ساسان دست پیش  -۲۲حمزه علی اخترنسب 

حیدر  -۳۱علی جان دست پیش  -۳۰خسرو تبیانه  -۲۹عزتعلی بهامین  -۲۸صفی اله بنداد -۲۷رحمت اله راد  -۲۶

  -۳۷سلیمان راینه  -۳۶وجیه اله داوردان   -۳۵رهام آریاپور  -۳۴یوسف روانکرد  -۳۳خلیل رامین  -۳۲قلی بهامین 

رضاعلی   -۴۲عبدعلی راستی   -۴۱احمد اخترپور  -۴۰ذبیح اله دست پیش  -۳۹بهرام روانکرد  -۳۸غالمعلی بهامین 

رهام   -۴۷عبدالعظیم روانکرد  -۴۶محبوب اله دست پیش  -۴۵نعمت اله آرمین  -۴۴مصطفی بیاگر  -۴۳راستی 

 -۵۲ذوق اله بیاگر  -۵۱بهلول بهینه  -۵۰شاه رئیس برازنده نیا  -۴۹حمد دست پیش شیر م -۴۸فرزند عبدالرسول 

حسن   -۵۸خلیفه رامین -۵۷نصراله دانش  -۵۶رحیم بهینه  -۵۵قدرت اله بهین آئین  -۵۴رضا آرمین  -۵۳صمد راینه 

یاور  -۶۳غضنفر دست پیش  -۶۲دالور دست پیش  -۶۱کاکاجان راستی  -۶۰عیسی قلی رامشجان  -۵۹اله داوردان 

شفیع اله   -۶۸شیرو بهینه  -۶۷ولی اله آزمائیده  -۶۶حجت اله روانبخش  -۶۵عزت اله روانبخش   -۶۴داوردان 

 نعمت اله آزمند. -۷۳یزدان بهامین  -۷۲آقا مال راینه  -۷۱اله رحم بهینه  -۷۰رضا قلی بیانگر  -۶۹بیانگر 

 

 ]ناخوانا[ 

 فارس  ۴۹شرع دادگاه انقالب ویژه فرمان ولی فقیه و اصل  حاکم 

 ]امضا[ ]مهر ناخوانا[

 

 [ پایین صفحه اول و دوم  دستنویسییادداشت و  ، امضامهرچند ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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