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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 اوین   –دادسرای انقالب اسالمی تهران 

 -----پیوست: 

 ]ناخوانا[  –دکام 

 

شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران در وقت فوق العاده بتصدی اینجانب عبدالکریم  ١٣٧٠اردیبهشت  2بتاریخ 

آقای   یکیفری دادسرای انقالب اسالمی تهران اتهام ٠١/ ٣9٣26تا/    / 69احمدی تشکیل گردید و پرونده کالسه 

وش و همسر و رستم سفید -١رستم سفیدوش فرزند سیاوش مورد رسیدگی قرار گرفت. حسب محتویات پرونده 

فرزندانش از اعضاء فرقه ضاله بهائیت میباشند برابر استعالم از معاونت سیاسی دادستان کل کشور و مرکز اسناد 

پرونده رستم سفیدوش فرزند  269بشرح برگ  ١٣65آذر   2٣مورخ  ٠- ١82٧٣٠5٧٠انقالب اسالمی بشماره 

  –  ١٣26و تاریخ تسجیل  - [حذف شده]اره تسجیل و بشم [حذف شده]متولد  [حذف شده]سیاوش بشماره شناسنامه 

 بندرگز وابسته به فرقه ضاله بهائیت میباشد.

نامبرده وکیل دادگستری بوده و قبل از پیروزی انقالب اسالمی در دادگستری گرگان اشتغال به کار داشته است وی   -2

انگلستان مسافرت مینمود اما در حین پیروزی انقالب بعلت عارضه قلبی از سالها قبل به کشورهای فلسطین اشغالی و 

های فلسطین اشغالی و  اسالمی بهمراه همسر و فرزندانش از کشور خارج و برابر گزارشات واصله مدتی به کشور

پرونده نامبرده بهمراه خانواده اش به کشور انگلستان  29٧الی  292آمریکا رفته و برابر الیحه ارسالی بشرح برگهای 

 شد و تا کنون به کشور مراجعت ننموده اند. ا اقامت گزید مشغول بکارجه و در آنرفت

برابر تحقیقات انجام شده توسط دادسرای انقالب اسالمی و بنیاد مستضعفان و جانبازان گرگان اموال بجا مانده از   -٣

پرونده که در اختیار   4٧٠و   469بشرخ برگهای  ١٣69آبان   ١٣گ مورخ  – ١٠6/  ١5١5٧آنان برابر نامه شماره 

 بنیاد مذکور میباشد عبارتند از:  

 گاراژ ساحل شامل هفتاد و هشت باب مغازه با یک و نیم دانگ ]ناخوانا[ آن   سه دانگ اعیانی – الف 

 ب: یکدستگاه ساختمان مسکونی دو طبقه واقع در خیابان تختی کوچه اول   

یکدستگاه ساختمانی مسکونی دو  - یکدستگاه ساختمان قدیمی یک طبقه واقع در خیابان تختی نبش کوچه اول د - ج

 کوچه اول بن بست. - آذر کوچه سفیدوش  5طبقه واقع در خیابان 

 یک قطعه زمین شهری بمساحت هفتصد و هشتاد و شش متر مربع واقع در بازار ارتش -د

 یکدستگاه ساختمان دو طبقه قدیمی واقع در کوچه فرعی دوم بن بست سفیدوش.  -و

 مینماید.دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده مبادرت بصدور رأی بشرح ذیل 

 رأی دادگاه

فوق و مجموع محتویات پرونده و دالئل و مدارک موجود رستم سفیدوش فرزند سیاوش و همسر و  راتببا توجه به م

  ١٣26و تاریخ تسجیل  [حذف شده]فرزندانش از اعضای فرقه ضاله بهائیت میباشند که رستم سفیدوش بشماره تسجیل 

[ دولت اسالمی ناخواناترک و از ] در حین پیروزی انقالب اسالمی ایران را  رقه مذکور شده است وفبندر گز وابسته ب

اند لذا اموال بجا مانده از آنان )اعم از شناسائی شده یا بعداً مورد شناسائی قرار میگیرد( خارج به دامن کفر پناه برده
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ع واصله قسمتی از اموال آنها در  احترامی ندارد و حکم به استرداد آنها صادر و اعالم میگردد، ضمناً برابر اطال

یاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی و قمستی هم از اموال در تصرف بنیاد شهید انقالب اسالمی نتصرف ب

لذا بنا به فرمان مقام معظم رهبری کماکان در تصرف آنها باشد و سند امالک بنام بنیادهای مذکور )بنیاد  .میباشد

نتقل گردد. حکم صادره پس از تائید ریاست محترم شعبه اول دادگاه انقالب  مبنیاد شهید( مستضعفان و جانبازان و 

   2٠اسالمی تهران جناب حجت االسالم نیری قطعی و الزم االجراء است./

 

 شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران

 -شعبه شش تهران :[]مهر

 ١٣٧٠اردیبهشت  ٣

   ]امضا[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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