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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 سپیدرود :[ روزنامه]

 5231اردیبهشت  ۴ :[تاریخ]

 5۱شماره: 

  صفحه: دوم

 ستون: اول

 

 بهاری و طائفه آقا جانلو در گیالن محمدحسنآقای 

در اصفهان قاضی عدلیه بوده و  دادگستری گیالن که گویا قبالا  5بهاری وکیل پایه  محمدحسنقبل از شهریور آقای ...

در محاکمه دعوا را شروع  ها راه چاه دعوی را اطالع داشت یکدسته اوراق مندرسی از بقایای آن خوانین خریده با این

نمود، و برای دادن صورت حق به جانب به عرضحال خود دعوا را بنام یک تاجر قرار داد که معلوم بود آقای بهاری 

های کهنه و خالی از وجه را برای دعوا خریداری میکند که امروز این شخص خود را یکی از رجال گیالن  قباله

 س ]ناخوانا[ جلوه گری میکند!شمرده هر روز بیک لباس مانند طاوو

نمود  می  آقای محمد حسن بهاری یکوقتی عالوه از این شاهکاریها وکالت را در عدلیه رشت برای خود انحصاری...

کاری کرد آقای مدیر روزنامه البرز را در زمان عبده از امتحان بیرون راند که در آن موقع آقای کیهان مدیر روزنامه 

در آورد که نگویند عدلیه  5و وکالی بی مصرف و عاری از کار را در ردیف وکیل پایه  البرز طرف توجه مردم

زاده را هر وقت یکنفر  گیالن را بوکالت خود انحصاری نموده اما در سلک و عقیده خدا بیامرزد میرزا جبار علی

ا  .زد یممسلمانی حرف  به مذاق دید یمو مسلمان  ،نامید بهائی میدید خود را بهائی می  جور ینهمآقای بهاری ما عینا

آفرین به این  کند یمتعریف و تمجید  دینی یبهم از  دین یبهستند با بهائی، بهائی است و با مسلمان، مسلمان است و با 

 دادگستری و قانون و وکالی آن واقعاا صد آفرین.

 ا-ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


