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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[

 

 جوان باشگاه خبرنگاران]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۸دی  ۲۲]تاریخ:[ 

 

اولین جلسه دادگاه هفت نفر از سران تشكیالت غیر قانوني بهائیت برگزار شد اولین جلسه دادگاه هفت نفر از  - آرشیو

دادگاه  ۲۸امروز در شعبه  صبح بازداشت شده بودند، ۱۳۸۷سران تشكیالت غیر قانوني بهائیت كه در اردیبهشت سال 

  .عمومي و انقالب تهران برگزار شد

این جلسه ابتدا كیفر خواست متهمان توسط نماینده محترم دادستان قرائت شد.  در ران،به گزارش باشگاه خبرنگا

كیفرخواست حاوي اتهامات جاسوسي به نفع بیگانگان، فعالیت تبلیغي علیه نظام، راه اندازي و گسترش تشكیالت غیر 

دي شده و ارائه آن به قانوني، همكاري با رژیم غاصب و اشغالگر قدس، مشاركت در جمع آوري اسناد طبقه بن

بیگانگان با هدف بر هم زدن امنیت كشور، تباني و اجتماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلي و خارجي ایران و مخدوش 

 .نمودن چهره جمهوري اسالمي ایران در عرصه بین الملي و فساد فی االرض مي باشد

با برگزاري جلساتي درمنازل سفراي كشورهای مختلف بر اساس اسناد و مدارك موجود و نیز اعترافات متهمان، آنها 

 .غربي عالوه بر ارائه اخبار و اطالعات، آخرین راهكارها و اقدامات را به بحث مي گذاشتند

شایان ذكر است، هدایت كلیه فعالیتهاي تشكیالت غیر قانوني بهائیت در ایران از طریق مركزیت جهاني آنها مستقر در 

بیت العدل صورت مي گرفته است. این تشكیالت سال گذشته توسط دادستان محترم وقت كل اسرائیل تحت عنوان 

 .كشور غیر قانوني و منحل اعالم گردید

در بیانیه دادستان محترم وقت آمده است: طبق مقررات و دستورات پیشین دادستان انقالب اسالمي و ریاست محترم 

 :گونه فعالیت تشكیالتي جریان مذكور مجددا اعالن مي دارد، دال بر ممنوعیت هر ۱۳۶۲قوه قضاییه در سال 

 ./صف تشكیالت فرقه ضاله بهائیت در تمامي رده ها غیر قانوني و غیر رسمي است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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