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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 اوین  –داسرای انقالب اسالمی تهران 

 ٢٣٧٩۴شماره: 

 ----- پیوست: 

 

العاده شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی تهران بتصدی امضاء کننده ذیل در وقت فوق ١٣٧٠اردیبهشت  ٢٨بتاریخ 

مقام معظم رهبری انقالب اسالمی پرونده کالسه   ١٣۶٨شهریور  ١۶تشکیل و اجرای فرمان مطاع و مبارک مورخ 

حق شناسنامه  شهاب وحدت [حذف شده]حق شناسنامه شماره مربوط به آقایان وحید وحدت  ٢٢۶٣۴م /  /۶١ / ۵٢۴

همگی فرزندان حسین و از ایرانیان فرقه  [ حذف شده]حق شناسنامه شماره ، روحی یا روحیه وحدت[حذف شده]شماره 

 ضاله بهائیت متواری به خارج از کشور در ارتباط با اموال بجا مانده آنان در ایران تحت نظر قرار دارد. 

 "گردشکار پرونده"

صادره از دادیاری شعبه  ١٣٧٠فروردین  ١٠موله و بر طبق کیفر خواست مورخ ]ناخوانا[ پرونده و تحقیقات مع

پدر نامبردگاه بنام فرهنگ حسینی   ١٣۶٠بیسست دادسرای انقالب اسالمی تهران و به موجب حکم صادره سال 

حق )معدوم( از سران فعال فرقه جاسوسی صهیونیستی بهائیت محکوم به اعدام و مصادره اموال میگردد وحدت

]ناخوانا[ و همسر وی بنام پریدخت خاضع فرزند خدابخش بازنشسته آموزش و پرورش به اتهام فعالیت و عضویت در  

صادره از شعبه هفتم دادگاه   ١٣۶۴بان آ ۴مورخ   ۴۶۵۶فرقه ضاله مذکور تحت تعقیب به موجب دادنامه شماره 

( بر حسب شواهد و مدارک محتویات پرونده ازجمله ١٣٠انقالب اسالمی قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده )ص 

زاده بوده که قبل و پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی از اظهارات خانم خاضع فرزندان وی بهائی و بهائی

اند اند و تا کنون به کشور مراجعت ننمودهلوم در آلمان غربی و استرالیا اقامت گزیدهکشور خارج شده و از قرار مع

توقیف و تحت   [حذف شده]واحد از آپارتمان مسکونی واقع در خیابان   ٣اموال بجا مانده و شناسائی شده آنان 

در روزنامه کثیراالنتشار   و ...( و با درج آگهی ۴٠و   ۵۴سرپرستی دادستانی انقالب اسالمی قرار گرفته است )ص  

( با توجه به گزارشات واصله و  ١٩١اند )ص در دادسرا حضور پیدا نکرده ١٣۶٩اردیبهشت   ١٢اطالعات مورخ 

تحقیقات انجام شده و خروج آنان از ذمه حکومت اسالمی با ارسال پرونده به محضر دادگاهها تقاضای تعیین تکلیف  

به این شعبه ارجاع گردیده است و این شعبه پس از   ١٣٧٠اردیبهشت  ٢٢خ اموال نامبردگان را نموده و در تاری

به کفایت   مالحظه و بررسی جمیع محتویات پرونده و دادنامه مضبوط در آن و عدم حضور آنان در دادگاه نظر

 .رسیدگی ختم دادرسی را اعالم بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید

 "رأی دادگاه" 

[ حذف شده]حق به شناسنامه شماره با التفات به محتویات پرونده و مراتب فوق نظر به اینکه آقایان وحید وحدت

حق به شناسنامه و روحی یا روحیه وحدت [حذف شده]حق به شناسنامه شماره شهاب وحدت [حذف شده]صادره از  

یرانیان پیرو فرقه ضاله بهائیت که در حول و  همگی فرزندان حسین و از ا[ حذف شده]  صادره از [حذف شده]شماره 

حوش پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی از مملکت خارج شده و علی رغم طول زمان و دعوت از طریق روزنامه 

به کشور مراجعت ننموده از استیمان جمهوری اسالمی ایران خارج و   ١٣۶٩کثیراالنتشار اطالعات مورخ اسفند 

قد احترام است. دادگاه حکم به مصادره کلیه اموال آنها اعم از موارد شناخته شده و غیر آن و  اموال جامانده از آنها فا

اردیبهشت   ۶اعم از آنچه به اسم خود یا دیگران نموده باشند صادر و اعالم میدارد ومستنداً به فرمان مبارک مورخ 

ان محترم ولی فقیه حضرات آقایان  حضرت امام "قدس سره الشریف" اموال استردادی در اختیار نمایندگ ١٣۶٨
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االسالم و المسلمین حاج شیخ مهدی کروبی و حاج شیخ حسن صائمی قرار میگیرد حکم صادره در اجرای  حجت

ای "مد ظله العالی" پس از تایید جناب آقای نیّری اله خامنهمقام معظم رهبری آیت ١٣۶٨شهریور  ١۶فرمان مورخ 

 االجرا است.  زمریاست محترم شعبه اول دادگاه ال

 

 شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی تهران

 ]آمضاء و ُمهر دادگاه[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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