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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[

 

 کیهان]روزنامه:[ 

 ۱۹۸۵ژوئن   ۱۹  – ۱۴۰۵رمضان  ۲۹ –  ۱۳۶۴خرداد   ۲۹]تاریخ:[ چهارشنبه 

 ۱۲۴۷۶]شماره:[ 

 

میلیونها لایر جواهرات و اشیاء گرانقیمت هژبر یزدانی از زیر خاک    دادستانی کل انقالب اسالمی مأمورینبا تالش 

 کشف شد.

یکی از مسئولین قضایی دادسرای انقالب اسالمی در تهران در مورد کشف جواهرات متعلق به هژبر یزدانی به  

همانطور که مطلعید دادسراها و دادگاههای انقالب اسالمی در رابطه با مبارزه با عوامل جاسوسی و   گفتخبرنگاران 

به غارت رفته مسلمین و حفظ دست آوردهای  ضد انقالب داخلی و خارجی همچنین در جهت بازگشت دادن اموال 

انقالب بی وقفه در تالشند وی افزود در اثر تعقیب و پی گیری این دادسرا در خصوص اعضاء فعال حزب ضاله و  

صهیونیستی بهائیت یکی از واحدهای دادسرای انقالب اسالمی تهران مستقر در چهارراه شهید قدوسی در بازرسی از  

تومان وجه نقد کشف و  ۶۸۶۰۰ن هژبر یزدانی مقدار معتنابهی جواهرات ده کیلو نقره و مقدار منزل یکی از وابستگا

 به دستور مقامات صالحه قضایی این اموال ضبط و متعاقبا قرار است به خزانه دولت جمهوری اسالمی واریز گردد. 

هائیت که با اندوختن این سرمایه قصد ضربه  باین مقام همچنین اضافه کرد فرد دستگیر شده از اعضای حزب ضاله 

 .اندداشتهزدن به جمهوری اسالمی را 

است: جواهراتی که به نمایش گذاشته شده بود به علت اینکه سالیان متمادی در زیر خاک   آمدهدر گزارش خبرنگار ما 

  اندشدهمیان این جواهرات که در حال حاضر حکم عتیقه را دارند تمبرهایی که بصورت طال ضرب  و در این اندبوده

به چشم میخورد که ضمن عتیقه بودن دارای قیمت گزافی نیز هستند همچنین در کنار این جواهرات که از سکه ها و  

این مقام در خاتمه اضافه کرد از   دشومیدستبندهای مختلف تشکیل شده است تعدادی ظروف نقره با ارزش نیز دیده 

امت شهید پرور تقاضا داریم چنانچه از این گونه موارد اطالعی دارند اطالعات خود را در اختیار دادسرای انقالب  

 تماس حاصل نمائید. ۵۰الی  ۸۴۱۱۴۷اسالمی واقع در چهارراه شهید قدوسی قرار دهند و یا با شماره تلفن 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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