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 ]برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است[

 

 ]روزنامه:[ اطالعات

 ۴۱۴۳ االول یجماددهم  -۴۶۳۱اول بهمن  شنبه سه

 ۴۸۹۳ژانویه  ۱۴

 ۴٧٧۸١شماره 

 ۴۶صفحه 

 قانون اساسی: ۱۸انقالب اسالمی در امور اقتصادی و اصل  یها دادگاهرئیس 

 تن از طاغوتیان و رباخواران توقیف شد هزار کیاموال 

قانون اساسی در یک مصاحبه  ۱۸انقالب اسالمی در امور اقتصادی و اصل  یها دادگاهسرویس حوادث: رئیس 

ته اموال یکهزار تن از طاغوتیان و رباخواران توقیف شد که ماه گذش ۶مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی اعالم کرد، طی 

 میلیارد لایر ارزش دارد. ۶۴فقط اموال چند تن از آنان بالغ بر 

قانون اساسی در این  ۱۸انقالب اسالمی در امور اقتصادی و اصل  یها دادگاهناصر قوامی رئیس  االسالم حجت

 بنابراین حساب؛ ر آن آزاد باشند تباهی جامعه را به دنبال داردد داران هیسرماکه  یا جامعهمصاحبه اعالم کرد: 

محارب کمتر نیست. بلکه بیشتر است و با خط فکری درستی که آقای  یها گروهکاز حساب  دارها هیسرما 

و  هللا حزباند، اگر خط فکری ایشان تعقیب شود و نیروهای اصیل  دادستان کل کشور ارائه نموده ها ینیخوئ یموسو

 مایه امیدی برای مستضعفین باشد. تواند یمگر قشرها و روحانیت معظم از آن حمایت کنند دی

پانزده مورد است که مجلس شورای اسالمی تصویب کرده است که بر اساس  ۱۸گفت: اصل  ۱۸وی در مورد اصل 

 را تصرف کردند وآن بایست به اموال افراد رسیدگی شود یکی از موارد مهم مسئله کسانی است که اراضی موات 

ای  باالی تهران موات بوده و عده یها قسمتهای  زمین میدان یمو حال به هر شکل ممکن ما  درگذشته. اند فروخته

به حساب آنها رسیدگی شود.  ستیبا یمکه  اند آورده به دستکالنی  یها هیسرماها  با فروش از این زمین طلب فرصت

این حزب وابسته به خارج بوده و تا بحال اموال اعضاء  ؛ کهاسونری استمورد دیگر اموال اعضای حزب فاسد فرام

این حزب فاسد مورد رسیدگی قرار نگرفته است و اموال این افراد که در رابطه با فراماسونری ثروت بدست 

 اند، باید توقیف شود. آورده

 معروف تهران خوار نزولتوقیف اموال چندین 

اموال بسیاری  تاکنونتهران در این دادگاه تحت بررسی است و  خوار نزولهزار  ۵قوامی گفت: پرونده  االسالم حجت

از آنها با وثیقه سنگین و ضامن معتبر  یا عدهنیز دستگیر شدند که  خواران نزولاز آنان به حکم دادگاه توقیف شده و 

بزرگ تهران را در اختیار  خواران نزولمی چند تن از نمونه اسا طور بهوی  باشند یمالخروج  و ممنوع اند شدهآزاد 

دستگاه  ۱۴اعظم لشگرلو( که فقط در تهران  ،امین هللا نیام) خوار نزولخبرنگاران قرار داد که عبارتند از یک بهائی 

 ...میلیون تومان ارزش دارد ۵۴۴مستغالت بزرگ دارد که کالً اموال وی توقیف شده است و بالغ بر 

 

 

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[


