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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [ ]آرم

 دادستانی انقالب اسالمی تهران

 جمهوری اسالمی ایران

 دادنامه 

 

به  امضاء کننده زیر جهت رسیدگی به پرونده توقیفی   یبه تصددادگاه انقالب اسالمی تهران  ۱۳۶۴تیر  ۱۶ یخبه تار

هللا و حمید عزیزی عزیز عزیزی فرزند عنایت هللا یزعزهللا عزیزی فرزند مربوط به عنایت ۲۲۰۷۹م//  ۶۲کالسه 

هللا و شاهرخ گلستانی فرزند عباس که سه نفر اول از فعالین اعضاء فرقه ضاله بهائیت بوده تشکیل جلسه فرزند عنایت

داد و پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت نظریه دادسرای انقالب اسالمی تهران بشرح زیر مبادرت به صدور  

 .هرای نمود

 رای دادگاه

سه نفر از متهمان ردیف یک الی سه از سران فرقه ضاله بهائیت بوده   است یحاک الذکرفوقمحتویات پرونده کالسه 

که متهم ردیف یک پدر متهمان ردیف دو و سه به اصطالح نماینده محفل مقدس روحانی بهائیان تهران بوده و 

ن آنها )که اند و نظر به اینکه اعضای این فرقه عموماً و سران و فعالیفرزندانش نیز از مبلغین این مسلک ضاله بوده

از فعالین محسوب میشوند( خصوصاً از ایادی رژیم منفور پهلوی بوده و با نشر عقاید انحرافی   الذکرفوقنامبردگان 

است   یالعالمدظلهاند لذا اموالشان مشمول حکم حکومتی امام امت سهم بسزائی در تحکیم رژیم ساقط شده پهلوی داشته 

شورای عالی قضائی   ۱۳۶۲خرداد  ۳۰مورخ  ۱۶۰۷۹/۱ب بخشنامه شماره مستضعفین مصادره شده و حس به نفعکه 

 شودیمو مقرر  باشدیم االجراالزم چون این رای صرفاً ]ناخوانا[ موضوع بوده نیازی به تائید دادگاه عالی ندارد و 

حضرت امام جهت رفع نیاز سازمان تبلیغات اسالمی کلیه اموال منقول و  ۱۳۶۴اردیبهشت  ۲۲حسب اجازه مورخ 

نامبردگان باال شناسائی و در اختیار آن سازمان جهت رفع استضعاف فکری مسلمانان قرار گیرد نسبت به  یرمنقولغ

ک و بررسی  مسلمان است و متواری اموالش توقیف و پرونده تفکی ظاهربه آقای شاهرخ گلستانی چون  ۴متهم ردیف 

 شود که چنانچه از راه نامشروع کسب اموال کرده دادگاه حکم به ضبط آن دهد./ک

 محمد آقائی  –انقالب اسالمی تهران   ۱۰دادگاه شعبه 

 [و امضا رسمی ]مهر

 

 ]یادداشت دستنویسی در پائین صفحه[ 

 بسمه تعالی 

که کلیه اموال منقول و  باشدیمنیز  هللا عزیزی و فرزندانش و اقاربحکم فوق شامل اقارب درجه اول عنایت

 نامبردگان باید در اختیار سازمان تبلیغات اسالمی قرار گرفته و بمالکیت نهائی مذکور درآید  یرمنقولغ

 [و امضا رسمی ]مهر

 

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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