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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[

 

 اطالعات :[]روزنامه

 ۱۳۵۸فروردین  ۷[ :تاریخ]

 ۱۵۸۱۵ :[شماره]

 

 به وزیر دادگستری« اهورهوش»تلگراف 

 من علیه هویدا شهادت میدهم!

 را در اختیار وکیل سابق کرج گذاشتم،« هویدا»گری من مدارک بهائی

 بسمه تعالی

 جناب آقای وزیر دادگستری اسالمی

با عرض احترام، بدین وسیله توجه مخصوص آقای وزیر را به عرایض زیر که حقایقی غیر قابل انکار است معطوف 

 ...یداردم

های سفید آقای هویدا عالوه بر این که در قاچاق پاریس شرکت داشت و سبب رسوائی ملت گردید از گذرنامه -۲...

سفارت ایران در آلمان در زمان سفارت آقای عبداله انتظام و صدور آنها بنام کلیمیهای فراری از آلمان سوء استفاده

رلشکر ارفع در ترکیه که هویدا در آنجا سمتی داشت بعلت تبلیغ بسود های فراوان کرد و گذشته از این در زمان س

ای دارند اینکه فرقه ضاله بهائی از کشور ترکیه اخراج شد اینها همه در وزارت خارجه هر یک پرونده جداگانه

انده غالم اند بنده شکایتم را پس گرفتم خیر چنین نیست آن دادگستری کسانی چون آقای صادق احمدی دست نشفرموده

خانه زاد بود که جرئت نکرد بشکایت مستند و منطقی من علیه منصور، هویدا، علم، آموزگار، نهاوندی، انصاری، 

 حد و حسابشان رسیدگی کنند...های بیزاهدی و انتخابات ننگین ایران نوینی و رستاخیزی و سوء استفاده

ده درصد، بیست درصد نبود بلکه  مثالا های سوء استفاده ها صحبت از رشوه...در حکومت و زمامداری این راسپوتین

حکایت از غارتگری و چپاول و نابودی مملکت بود در همان روز محاکمه آقای هویدا اظهار شده بود سوابق بهائی

 گری ایشانرا که آقای اخباری نماینده سابق کرج قسمتی از آنرا در مجلس اعالم کرده ساواک در اختیارش گذاشته بود

های حقوقدان مذهبی که سال قبل یکی از شخصیت ۱۷این موضوع درست نیست زیرا آن سابقه و سوابق را حدود 

مورد احترام عمومی است در اختیار بنده )نصراله اهورهوش مدیر روزنامه جوشن( گذاشته بود و من در اختیار آقای 

 اخباری گذاشتم...

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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