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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 ]روزنامه:[ کيهان

 ۴۸۹۶سپتامبر  ۵-  ۴۱۴۶ذيقعده  ۱۲ - ۴۶۳۱شهريور  ۴۱دوشنبه  ]تاریخ:[

 ۴۴۸۵۹ :شماره

 ۱۴: صفحه

 صفحه ۱۱

 

 عامل سيا و صهيونيسم لغو شد ۶۱پروانه وکالت  به حکم دادگاه انقالب اسالمی مرکز:

 اسامی وکالی بهائی که پروانه وکالت آنها لغو شد اعالم شد

 ... سران آنها ريگان اين سردسته مدرنيزه قرن بيستم به حمايت از ...

 ها( حتی احتکار اجناس مورد لزوم مردم ... حزب )بهائی ... ايادی اين

 ... جمهوری اسالمی در شرايط جنگی...

 

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

 قالب اسالمی مرکز انتشار يافت.رابطه اين اطالعيه از سوی دادستانی ان يندر همسازمان جهنمی "سيا" لغو شد. 

 

 –بسمه تعالی 

دادگاه انقالب اسالمی مرکز روز هشتم شهريور ماه بمنظور رسيدگی به درخواست دادستان محترم انقالب اسالمی 

ای ايادی صهيونيسم وابسته به حزب خارجی بهائيت تشکيل گرديده و  مرکز در خصوص لغو جواز و منع اشتغال عده

ق به شرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم نمود. پس از بررسی و مشخص شدن عضويت نامبردگان ذيل با مالحظه سواب

 نظر به اينکه: الذکر فوقدر کادر تشکيالتی حزب وابسته 

 

ايجاد فساد  در جهتتشکيالت مزبور قبل از پيروزی انقالب اسالمی به نمايندگی مفسدين جهانی با تمام قوا  -۴

آمدند، تا  و اقتصادی کوشا بوده و از تحکيم کنندگان اصلی و ايادی رژيم منفور پهلوی به حساب می فرهنگی، سياسی

جائيکه اسناد بدست آمده موجود شاه معدوم، سران آنها را محرم اسرار و نزديکترين مشاوران مورد اعتماد خود 

های عاليه به عنوان  ئن تصميم گيریبرگزيده بود و حتی در غياب خود طبق دست خط رسمی بدست آمده از اين خا

 فرمانده کل قوا را به عهده يک نفر بهائی به نيابت خويش محول ميکرد.

 

اقتصادی مملکت و پشتوانه اعتباری دولت غاصب فلسطين اشغالی و  در غارتاين تشکيالت ساخته دست اجنبی  -۱

 [همکاری رژيم منفور پهلوی مانند سرطان نابود کننده شئون ]ناتمام

 

بعد از پيروزی انقالب اسالمی اين شبکه ضد بشری تاکنون مخفيانه و موذيانه طرحهای پنهانی سازمان جهنمی  -۶

)سی آی ا( را به اجرا در آورده منجمله نسبت به ساختن و پخش شايعات از پيش ساخته شده جامعه شناسان و روان 

تا جائی که قدرت داشته است همزمان در نگران کردن  عمل کرده يقا  دقشناسان صهيونيستی متناسب با هر موقعيت 

نقليه عمومی و غيره توسط افراد خود  يلوسامردم و بدبين کردن آنها به رژيم جمهوری اسالمی در کوچه و خيابان و 

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

و بنا به اقارير خود از هر طريق حتی احتکار اجناس مورد لزوم مردم با قصد  ايادی اين حزب به دستور تشکيالت -۱

 اند. تضعيف و سرنگونی جمهوری اسالمی در شرايط جنگی اقدام نموده
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همکاری صميمانه اين تشکيالت خارجی با بيگانگان به قدری برای اربابانشان ارزشمند بود که بعد از دستگيری  -۵

ريگان اين سردسته غارتگران و جنايتکاران مدرنيزه قرن بيستم که بر مقدرات مردم امريکا  چند نفر از سران آنها،

غوغائی به راه  المللی ينبهای گروهی استکبار جهانی در سطح  حاکم شده است به حمايت از آنها برخاسته و رسانه

 بودند، لذا دادگاه با درخواست... انداختند که تاکنون نسبت به کمتر نوکری اينچنين حساسيت و دلسوزی نشان داده

 به اين قرار است: الذکر فوق... ادامه پيدا کند. اسامی وکالی 

رحمت  -۵نصرت اله ايقائی  -۱گان  ممتاز اسماعيل زاده -۶فريبرز امجدی  -۱غالمحسين اعظمی فرزند کوچک  -۴

عباس  -۴۴منوچهر حقيقی  -۴۴جاويد  یهدم يدس -۸فائزه توفيق  -۹فريدون برومند  -۲احمد بديعی  -۳اله آقازاده 

بديع اله فريد  -۴۳وحدت سعادت  -۴۵هدايت رحيمی.  -۴۱ايرج خادمی عراقی  -۴۶ جو يقتحقفرهنگ  -۴۱جنتيان 

 -۱۱عباس کاشف  -۱۴ابوالقاسم قدس  -۱۴جواد قوچانی  -۴۸حبيب اله قدس جورابچی  -۴۹ یمقام قائممنوچهر  -۴۲

غياثی  يدمؤرضا  -۱۲ يدمؤسياوش  -۱۳ولی اله مهاب  -۱۵حبيب اله گلشنی  -۱۱کسائيان احمد  -۱۶سيامک کوثری 

 بيژن شهرياری زواره. -۶۱مظفر يوسفيان  -۶۴بهرام ياری  -۶۴سيروس مشکی  -۱۸عزيزاله ممدوحی  -۱۹

 

 دادستانی انقالب اسالمی مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کرديد که دقيق رونويسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخوربه نکته]متن باال رونويسی از اصل سند است. اگر 

 ايميل در صفحه تماس با ما بفرستيد[


