
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ تایپبهائی  و جامعه مربوط به افراد مطالب و اخبار]برای وضوح بیشتر فقط 

 

 ]روزنامه:[ اطالعات

  -۴۶۳۱شهریور ماه  ۴۱دوشنبه  :[خی]تار

 ۴۰۴۷۴ ]شماره:[

۴۶ 

 

 ۴۶وکیل بهائی لغو شد. در صفحه  ۶۱پروانه وکالت به حکم دادگاه انقالب اسالمی مرکز 

 بحکم دادگاه انقالب اسالمی مرکز

 نفر از وکالی بهائی لغو شد ۶۱پروانه وکالت 

پنهانی  های ای از وکالی دادگستری به جرم شرکت در طرح بحکم دادگاه انقالب اسالمی مرکز جواز وکالت عده

 سازمان جهنمی سیاه لغو شد.

 در همین رابطه این اطالعیه از سوی دادستانی انقالب اسالمی مرکز انتشار یافت:

دادگاه انقالب اسالمی مرکز روز هشتم شهریور ماه بمنظور رسیدگی به درخواست دادستان محترم انقالب  -بسمه تعالی

ای ایادی صهیونیسم وابسته به حزب خارجی بهائیت تشکیل  هاسالمی مرکز در خصوص لغو جواز و منع اشتغال عد

 گردیده و با مالحظه سوابق به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمود.

 الذکر نظر به اینکه: پس از بررسی و مشخص شدن عضویت نامبردگان ذیل در کادر تشکیالتی حزب وابسته فوق

به نمایندگی مفسدین جهانی با تمام قوا در جهت ایجاد فساد تشکیالت مزبور قبل از پیروزی انقالب اسالمی -۴

فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کوشا بوده و از تحکیم کنندگان اصلی و ایادی رژیم منفور پهلوی به حساب میامدند تا 

خود ها را محرم اسرار و نزدیکترین مشاوران مورد اعتماد  ی موجود شاه معدوم، سران آن جائیکه اسناد بدست آمده

های عالیه به عنوان  برگزیده بود و حتی در غیاب خود طبق دست خط رسمی به دست آمده از این خائن، تصمیم گیری

 فرمانده کل قوا را به عهده یکنفر بهائی به نیابت خویش محول میکرد.

اشغالی و این تشکیالت ساخته دست اجنبی در غارت اقتصادی مملکت و پشتوانه اعتباری دولت غاصب فلسطین -۱

همکاری رژیم منفور پهلوی مانند سرطان نابود کننده، شئون اقتصادی کشور مسلمین را به تباهی کشانید و همکاری 

 ها را در جهت رواج فرهنگ مادی غرب و بخصوص اشاعه فحشاء به اوج خود رسانید. با صهیونیست

های پنهانی سازمان جهنمی  بعد از پیروزی انقالب اسالمی این شبکه ضد بشری تاکنون مخفیانه و موذیانه طرح-۶

ی جامعه شناسان و  شده )سی. آی. ا( را به اجرا در آورده، منجمله نسبت به ساختن و پخش شایعات از پیش ساخته

ه تا جائیکه قدرت داشته است همزمان در نگران کردن روانشناسان صهیونیستی متناسب با هر موقعیت دقیقاً عمل کرد

مردم و بدبین کردن آنها به رژیم جمهوری اسالمی در کوچه و خیابان و وسایل نقلیه عمومی و غیره توسط افراد خود 

 در لباس مسلمان و با ظاهر فریبکارانه و دلسوزانه تالش کرده است.

اقاریر خود از هر طریق حتی احتکار اجناس مورد لزوم مردم با قصد ایادی این حزب به دستور تشکیالت و بنا به -۱

 اند. تضعیف و سرنگونی جمهوری اسالمی در شرایط جنگی اقدام نموده
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همکاری صمیمانه این تشکیالت خارجی با بیگانگان به قدری برای اربابانشان ارزشمند بود که بعد از دستگیری -۵

دسته غارتگران و جنایتکاران مدرنیزه قرن بیستم که بر مقدرات مردم آمریکا چند نفر از سران آنها ریگان این سر

المللی غوغائی به راه  های گروهی استکبار جهانی در سطح بین حاکم شده است به حمایت از آنها برخاسته و رسانه

 چنین حساسیت و دلسوزی نشان داده بودند. انداختند که تاکنون نسبت به کمتر نوکری این

ای از اعضای این شبکه موافقت  دادگاه با درخواست دادسرای انقالب اسالمی مرکز در مورد لغو جواز وکالت عدهلذا 

کرده و بدین وسیله کانون وکالی دادگستری را ملزم به لغو پروانه آنان نموده و منع اشتغال شان را در کلیه نهادهای 

 جمهوری اسالمی اعالم داشت.

های فاسد و  ربط دانست که به این ریشه دادسرای انقالب اسالمی و کلیه مسئولین قضائی و ذی همچنین دادگاه شرعاً بر

 اذناب آمریکا مجال نداده و اجازه ندهند شر آنها همچنان ادامه پیدا کند.

 الذکر به این قرار است: اسامی وکالی فوق

هللا  رحمت -۵هللا ایقانی  نصرت -۱دگاه ممتاز اسماعیل زا -۶فریبرز امجدی  -۱غالمحسین اعظمی فرزند کوچک -۴

عباس جنتیان  -۴۴منوچهر حقیقی  -۴۷سید مهدی جاوید  -۹فائزه توفیق  -۸فریدون برومند  -۰احمد بدیعی  -۳آقازاده 

 -۴۰بدیع هللا فرید  -۴۳وحدت سعادت  -۴۵هدایت رحیمی  -۴۱ایرج خادمی عراقی  -۴۶جو  فرهنگ حقیقت -۴۱

 -۱۱عباس کاشف  -۱۴ابوالقاسم قدس  -۱۷جواد قوچانی  -۴۹هللا قدس جورابچی  حبیب -۴۸مقامی  منوچهر قائم

رضا مؤید غیاثی  -۱۰سیاوش مؤید  -۱۳هللا مهاب  ولی -۱۵هللا گلشنی  حبیب -۱۱احمد کسائیان  -۱۶سیامک کوثری 

 هریاری زواره.بیژن ش -۶۱مظفر یوسفیان  -۶۴بهرام یاری  -۶۷سیروس مشکی  -۱۹عزیز هللا ممدوحی  -۱۸

 دادستانی انقالب اسالمی مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[


