
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 ]روزنامه[: کیهان

 ۱۹۸۵اکتبر  ۱۴ - ۱۴۰۶الحرام محرم ۲۸ - ۱۳۶۴مهر  ۲۲]تاریخ:[ دوشنبه 

 ۱۲۵۶۹]شماره:[ 

 ۲۳]صفحه:[ 

 

 بدرخواست بازپرس عمومی تهران و دستور رئیس دیوانعالی کشور

 باغ یک میلیون متری در جنوب تهران از مالک قبلی پس گرفته شد و در اختیار شهرداری قرار گرفت

بمنظور احداث پارک و استفاده عموم زمینی در حدود یک میلیون متر مربع )مشهور به باغ نعیمی( در جنوب شهر 

 تهران قرار گرفت. ۱۸تهران از صاحب طاغوتی و غارتگرش پس گرفته شد و در اختیار شهرداری منطقه 

دستان عمومی تهران و دستور روابط عمومی وزارت دادگستری ضمن گزارش مطلب فوق اعالم کرد: بدرخواست دا

اللـه موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور زمین مذکور از شخصی بنام عبدالحسین نعیمی که دارای اتهامات آیت

 گرفته شد. باز پسمتعددی میباشد 

در این گزارش همچنین آمده است این باغ بمساحت تقریبی یک میلیون متر مربع که از آن حدود بیست هزار متر 

باشد مربع مشجر و چهل و هشت هکتار زمین مزروعی بوده و دارای سه حلقه چاه آب و یکدستگاه ساختمان مجهز می

خوار و دالل بر خالف توسط یکی از دختران نامبرده و همکاری یکنفر سردفتر ثبت اسناد رسمی و چند نفر زمین

حض اعالم گزارش بازپرس عمومی تهران، ریاست قانون به دو هزار و پانصد قطعه تفکیک و بفروش میرساند که بم

محترم دیوانعالی کشور دستورات الزم را در مورد توقیف زمین و دستگیری داللها و زمینخواران و سردفتر خاطی و 

استرداد وجوهی که از مردم در این رابطه گرفته شده بود صادر مینمایند. این پرونده در دادگاه عدل انقالب اسالمی 

تهران از طریق  ۱۸ منطقهیدگی قرار گرفته و بنفع مستضعفین مصادره گردید که با اعالم نیاز شهرداری مورد رس

قرار گرفت تا به برکت انقالب  ۱۸شهرداری مرکز زمین فوق جهت احداث پارک در اختیار شهرداری منطقه 

اند و پیوسته جان و مال دریغ ننموده شکوهمند اسالمی مردمی از آن استفاده کنند که در ایجاد و حفظ انقالب از بذل

 اند.گر جور و ستم رژیم طاغوت و عیاشیهای وابستگان آن بودهنظاره

 اتهامات مالک زمین بشرح زیر میباشد:

 از اعضاء و مروجین فرقه ضاله بهائیت. -۱

 وابسته به رژیم طاغوت. -۲

 منشی سفارت انگلیس. -۳

 ه ژاندارمری در دوران طاغوت.پدرزن سرلشگر پرویز خسروانی فرماند -۴

 جذب نیرو به بهائیت. مأمور -۵

 صاحب نشان تاج از دربار منحوس پهلوی. -۶
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 دالر ارز از مملکت. یلیونم ۷۹خارج کننده  -۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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