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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ریاست محترم دادگاه انقالب اسالمی کرمان

 انداحتراماً به عرض میرساند دادستان محترم در کیفرخواست در دو مورد اینجانب را متهم فرموده

 جداگانه بعرض دادگاه محترم میرسانمیکی در مورد عقیده و دیگری در مورد رباخواری که جواب هر کدام را 

ام به دیانت بهائی مؤمن هستم و در مورد عقیده دینی خود همانطور که در بازپرسی هم صریحاً به عرض رسانده-١

 اجازه فرمائید بعضی از اصول عقاید خود را برای اطالع دادگاه محترم به عرض برسانم. 

لم یلد و لم یولد است، خدائی که الشریک له میباشد، خدائی که غیب منیع اینجانب بخدای یگانه اعتقاد دارم، خدائی که  

الیدرک است، خدائی که انه ال اله االهو قد کان و واحداً فی ذاته واحداً فی صفاته و واحداً فی رسمه و واحداً فی  

 صنعه.

ترام میگذارم و به روز جزا عقیده اینجانب به حقانیت همه مرسلین الهی و کتب آسمانی اعتقاد دارم، به ائمه اطهار اح

دارم، در عقیده دیانتی اینجانب مسکرات، تریاک، دزدی، دروغ، خیانت، فحشاء، دخالت در سیاست، خیانت به دولت 

 و حکومت حرام و منع شده.

اینجانب عقیده دارم زندگی و روزی همه در دست خداست و بازگشت همه بسوی خداست آیا این اعتقادات فساد در  

 اجتماع مسلمانان و ضدیت با انقالب اسالمی است

ای وارد شوم و در سیاست مداخله کنم در همین  اینجانب بر طبق عقیده دیانتی خود اجازه ندارم در هیچ حزب و دسته

نویسی کرده، شهر تحقیق فرمائید با همه فشارها و تهدیداتی که بوده کدام بهائی در حزب رستاخیز یا احزاب دیگر نام

ر دیانت بهائی حق میفرماید میزان بهائی بودن و نبودن دخالت در امور سیاسی است یعنی هر کس در امور سیاسی د

دخالت کند بهائی نیست، اینجانب بر طبق حکم دیانتی خود باید مطیع دستورات حکومت باشم چنانچه میفرمایند اگر 

بهائی نیست و بهائی موظف به اطاعت از حکومت  نفسی بحکومت عادله خیانت کند بخدا خیانت کرده، شخص سیاسی

و انقیاد از دستورات دولت است حال چگونه دادستان محترم میفرمایند بهائیان با گروههای ضدانقالب همبستگی دارند؟  

خداوند عالم در قرآن مجید میفرماید: " التقُف ما لیس لک به علٌم ان السمع و البصر والفواد کل اولئک کان عنه  

 والً.مسئ

بهائیان نه تنها با اسالم ضدیت نمیکنند بلکه به حضرت ختمی مرتبت ایمان دارند و قرآن مجید را وحی الهی میدانند و  

دیانت بهائی تنها دینی است که مصدق اسالم و دیانت اسالم را تبلیغ میکند و یکی از شرایط بهائی شدن تصدیق اسالم  

بول نکند نمیتواند بهائی شود. این مطالبی که باختصار عرض شد هرگز  و قرآن است و تا یک مسیحی اسالم را ق

ضدیت با اسالم نیست به کتب بهائی مراجعه فرمائید تا اثبات شود در دیانت بهائی چه تکریم و تمجیدی نسبت به 

 حضرت محمد )ص( و ائمه اطهار و قرآن کریم شده است. 

گونه سند و مدرکی به این دادگاه محترم در مورد رباخواری  قسمت دوم در مورد رباخواری به عرض میرساند هیچ

اینجانب داده نشده و در کیفرخواست هم ذکری از این اسناد و اشخاص نیست اما دادستان محترم خود شاهد صدور  

با احتساب مدت دیرکرد  ١٢اند که حکم بر پرداخت اصل بدهی باضافه صدی  احکام زیادی در دادگاههای مختلف بوده

ها انداز در بانکها دارای حسابهای سپرده ثابت و پسنمود از طرفی همه میدانند که بسیاری از مردم و خانواده می

ها وام گرفته و بهره میدهند و هم اکنون که اینجانب در محضر دادگاه محترم از  میباشند و بهره میگیرند و یا از بانک

 کار گرفتن یا دادن بهره و بعبارتی رباخواری هستند.خود دفاع میکنم میلیونها نفر در این مملکت در 

اما در مورد اینجانب بجای سند و مدرک باید به شیاع عمومی و طومار و امارات که دادستان محترم در کیفرخواست 

یه اشاره فرموده اند استناد نمود؟ اگر شایعات و طومار مورد توجه دادگاه محترم باشد اینجانب هم میتوانم طوماری ته
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کنم و به امضاء برسانم که در معامالت با مردم جز راستی و صداقت و امانت و جوانمردی و کمک رفتار دیگری 

 ام نداشته

اند رباخواران را با سند و مدرک صحیح به دادگاهها حضرت امام خمینی رهبر عالیقدر ملت ایران دستور فرموده

 نه اسناد و مدارک وجود دارد معرفی کنید اما در دادخواست نه اسامی شاکیان و 

گذارم و از محضر دادگاه محترم تقاضا دارم بر طبق عدل اسالمی  اینجانب قضاوت را بعهده اعضاء محترم دادگاه می

 و رسیدگی کامل با نظر کارشناس رأی عادالنه صادر فرمایند.

 برگ انضمام استشهاد عده زیادی ضمیمه پرونده گردید. ٢این الیحه در 

 تقدیم احترامبا 

 احمد فروزان 

 

 یادداشت دستنویسی تاریخ در باالی صفحه[ ]

 ١۳۵۸شهریور  ٢۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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