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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ۴، ص ۸۶۳۱تیرماه  ۸۱ -شنبه  اطالعات، پنج:[  روزنامه]

 

 اخبار داخلی

 علیه انقالب اسالمی ایران، پرده برداشت الملل حاکم شرع همدان، از توطئه جاسوسان معدوم صهیونیسم بین

 پخش پیام تبریک نیمه شعبان از تلویزیون رژیم گذشته باعث اعتراض محفل بهائیان شده بود!

های ناروائی به  الملل با امضاهای جعلی، تلگرامهایی به مقامات مملکتی فرستاده و تهمت جاسوسان صهیونیسم بین

 ده بودندها و سپاه پاسداران نسبت دا کمیته

 ضدیت با اسالم و تبلیغات علیه جمهوری اسالمی، یکی از جرائم این گروه بود

 سال منشی محفل بهائیت در همدان بود ۸۱جاسوس اعدام شده،  ۷یکی از 

 

 –خبرنگار اطالعات در پی اعدام هفت نفر از اعضای محفل فرقه بهائیت در همدان به اسامی ناصر وفائی  -همدان 

محمد حبیبی حسین مطلق آرائی ]آرانی[ و طرازهللا حزین ]خزین[  –حسین خاندل  –محمدباقر حبیبی  –فیروز نعیمی 

االسالم ابوالحسن اعلمی حاکم شرع دادسرای انقالب اسالمی این شهر که در این  گفتگوی اختصاصی داشتیم با حجت

 اشت.های ننگین این جاسوسان صهیونیستی برد گفتگو ایشان پرده از روی توطئه

 موارد اتهامی

حاکم شرع همدان در زمینه موارد اتهامی معدومین گفت: این هفت نفری که محاکمه و محکوم به اعدام شدند از 

اعضای فعال محفل بهائیت در همدان بودند و فعالیتهای بهائیگری فراوانی داشتند و حتی بعضی از آنها، عضو 

محفل همدان در رابطه با محفل تهران که محفل علمی آنها حساب میشود و همچنین در  –بودند  ای مساعدین قاره

رابطه با بیت العدل که محفل جهانیشان است، فعالیت میکردند و همه اینها تشکیالتی است جاسوسی و محفل جهانی 

د و تمام دستورها برای محافل بهائی که آنها، یعنی بیت العدل، در حیفا و در سرزمین اشغالی قدس )اسرائیل( قرار دار

در کشورهای دیگر است، از همین بیت العدل صادر میشود و این گروه هفت نفری در رابطه با محافل، فعالیتهای 

زیادی داشتند و بعضی از آنها، سالها منشی محفل بودند، مثل طرازهللا حزین ]خزین[ که دوازده سال منشی محفل بوده 

 –ها ناظر محفل بوده  نعیمی سال –ی ده سال عضو فعال محفل بوده و دو سه سال هم رئیس محفل است. ناصر وفائ

ای  وهشت منشی محفل و خاندل عضو محفل و نماینده هیئت مشاورین قاره حسین مطلق عضو محفل و از سال پنجاه

دل گزارش کنند، محمدباقر حبیبی شش آوری و به بیت الع اند اخبار را در سراسر جهان جمع بوده که اینها وظیفه داشته

 سال عضو محفل بوده و محمد حبیبی هشت سال در محفل عضویت داشته است.

ودالئل زیادی در پرونده هست مبنی بر همکاری با  –جرائم این عده عبارت بود از: همکاری با رژیم منحوس پهلوی 

دهنده همکاریشان است وجود دارد از  ه ساواک که نشانهای زیادی از آنها ب ساواک منحله که بعنوان منشی محفل، نامه

دیگر جرائم این عده، ضدیت با اسالم بطور کلی و تبلیغات علیه جمهوری اسالمی بود و آنقدر جری شده بودند که 

 علیه جمهوری اسالمی توطئه هائی کردند و دکتر وفائی در مطبش در حضور افراد دست به فحاشی و توهین میزد.

ها برای مقامات فرستاده و طی آنها،  نین تلگرامهائی با امضاهای جعلی علیه نهادهای انقالبی مخصوصاً کمیتهآنها همچ

ها و پاسداران نسبت داده بودند و هزینه این  اساسی مبنی بر قتل و کشتار و مصادره اموال بهائیان به کمیته تهمتهای بی

فل همدان در روزهای اول انقالب، از تمام بهائیان منطقه دعوت کارها را هم تماماً محفل پرداخت میکرده است. مح

کرده بود بعنوان اینکه منازل بهائیان تخریب و آتش زده شده است، در محل محفل جمع شوند و بدین طریق احساسات 
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ب و مردم را تحریک کنند. آنها نسبت به تحریک احساسات مردم علیه انقالب اسالمی نوپا در دوران پیروزی انقال

آمیز که طی آنها به تمام مقامات و مراجع مملکتی اهانت شده است و همچنین  های تحریک نشر اکاذیب و پخش اعالمیه

اختفاء صورتجلسات محفل از بعد از انقالب مبادرت کردند بطوریکه صورتجلسات سالهای پنجاه وسه تا پنجاه وهفت 

ه اصالً وجود ندارد و اینها مدعی بودند که اصل صورتجلسات ون وهفت تا پنجاه موجود است ولی صورتجلسات پنجاه

 .-دهنده سری بودن کارهای آنهاست اند که همین مسئله، نشان اند و نسخ آنها را از بین برده را برای محفل ملی فرستاده

 تطمیع و تهدید روستائیان

ن مسلمین، بخصوص برخی ساده لوحان حاکم شرع همدان اضافه کرد: اینها برای تبلیغ مرام پوشالی بهائیت در بی

روستائی به تطمیع آنها بوسیله کمکهای مادی و یا تهدیدشان بوسیله عمال ساواک منحله میپرداختند و وجوه زیادی از 

طرف محفل توسط شرکت سهامی نونهاالن )شرکتی است مربوط به بهائیان و مصادره شده است( به اسرائیل ارسال 

دار فراری، فقط یک قلم هفت میلیون دالر ارز به  ونها دالر میزند. مثالً هژبر یزدانی سرمایهشده است که سر به میلی

اسرائیل فرستاده است و نامه هائی در محفل بنام هژبر یزدانی بدست آمده و وقتی از اینها پرسیدیم که شما هژبر را 

های ذکر شده را به آنها نشان دادیم،  تی یکی از نامهایم و وق ها خوانده شناسید آنها گفتند ما اسم او را در روزنامه می

ام" حاکم شرع همدان اضافه کرد: در  منشی گفت: " درست است، این امضاء من است و من یکبار به خانه هژبر رفته

ای  مهزمینه ارتباط آنها با هژبر یزدانی و جاسوسی برای بیگانگان، اسناد فراوانی در اینجا داریم که از جمله آنها، نا

از قرار اطالعاتی که باین هیئت رسیده در شب نیمه  -است که در آن آمده است: محفل مقدس روحانی ملی بهائیان 

شعبان از طرف موسسه تلویزیون تبریک به عموم شیعیان جهان گفته شده است چون این دستگاه منتسب به امرهللا 

ن به چنین اقدامی مبادرت شده است متمنی است از جناب است مایه کمال تاسف شد که چرا از طرف دستگاه تلویزیو

اند و برای جلوگیری از این  آقای حبیب ثابت تحقیق شود که چگونه کارکنان آن موسسه به چنین عملی مبادرت کرده

 قبیل اقدامات، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمائید امضاء )ایادی امرهللا در آسیا(.

پرونده که بزبان انگلیسی است و ترجمه آن بدین شرح است از دائره مالی بیت سند بایگانی شده در صفحه هشتادودو 

العدل به محفل ملی ایران محتوی شش میلیون و هفتصد هزار دالر بابت ساختمان دارالتشریح واصل شد. در سند 

 دیگری در صفحه هشتاد و چهار پرونده چنین آمده است

میسیون نشر نفحات هللا در محفل شماره چهار واقع در تکیه نواب ک ۸۶۴۶خرداد  ۷ساعت شش ونیم بعدازظهر روز 

منزل اسدهللا قدسیان زاده تشکیل شده عباس قدسی که سخنران کمیسیون بوده اظهار داشت: "جناب آقای اسدهللا علم 

ه، انشاءهللا. اند مخصوصاً جناب آقای امیرعباس هویدا بهائی و بهائی زاد وزیر دربار سلطنتی به ما لطف زیادی نموده

باشند گزارشهائی از فعالیتهای خود به بیت العدل اعظم الهی مرجع بهائیان  هردو نفر که خدای کوچک بهائیان می

فرماید )ان قال هللا ان تصرف فیها(! منظور این است که هر کس هر جا را تصرف کرد  میدهند حضرت بهاءهللا می

وهفت میالدی قهرمان جهان  چهل -وشش  ست که در جنگ سال چهلمال اوست و دولت اسرائیل از آن دولتهائی ا

شناخته شده، ما جامعه بهائیت فعالیت این قوم عزیز یهود را ستایش میکنیم ما خیلی خوشحالیم که قانونی برای احیای 

داریم و ها یک جاسوس  ایران طرح مینماید، پیشرفت ما و آنان این است که در هر اداره ایران و تمام وزارتخانه

های تهیه شده وسیله دولت که به عرض شاهنشاه آریامهر میرسد، گزارشهائی در زمینه طرح به  بار، طرح ای یک هفته

محفلهای روحانی بهائی میرسد، مثالً پیمانکاران کادر بهائیان ایران هرروز گزارش خود را در زمینه ارتش ایران و 

 ونه چتربازان را آموزش میدهند به محفل روحانی بهائیان تسلیم میکنند.اینکه چگونه اسلحه بایران وارد میشود و چگ

 ارسال ارز به اسرائیل

کردند که از جمله  حاکم شرع همدان افزود: بهائیان ارز زیادی نیز به منظورهای مختلف به اسرائیل صادر می

م بوده یک قلم شش میلیون و هفتصد ارزهای خارج شده طبق اسناد موجود که نشان میدهد محفل همدان هم در آنها سهی

یک قلم هفتاد هزار و یک قلم ششصد هزار دالر است که در متن یکی از اسناد آمده است: شرکت محترم  –هزار 

برداشت و بابت تبرکات  ۵۳۳۵سهامی نونهاالن خواهشمند است هم ارز ریالی ششصدهزاردالر از حساب جاری 

یت العدل اعظم الهی شیدهللا ارکانه ارسال فرمایند )منشی محفل قائم مقامی(. دارالتشریح به حسابداری صاحب رفیع ب
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رسد و مبالغی که توسط محفل همدان ارسال شده، از جمله یک قلم  ارقام کلی این ارزهای ارسالی به میلیونها دالر می

ن قبیل است که هر ساله به پنجاه هزار تومان و از ای -صدوپنجاه هزارتومان  –بیست هزار تومان  –صدهزار تومان 

 محفل ملی ارسال و از آنجا بصورت ارز به اسرائیل ارسال میشده است.

 ارتباط با ساواک منحله و اسرائیل

ها با ساواک منحله و با اسرائیل و همچنین  حاکم شرع همدان اضافه کرد: این اسناد حکایت از ارتباط مستقیم محفل

دان همکاری فعالی با دیگر محفلها در این زمینه داشته است و در کیفرخواست خروج ارز از کشور دارد که محفل هم

دادگاه ذکر شده که دراین کیفرخواست موارد اتهامی افراد معدوم، همکاری با رژیم منحوس پهلوی و ساواک منحله و 

بینید  جه به این مدارک، میرابطه با صهیونیستها و جاسوسی به نفع آنها با اسناد و مدارک زیادی ذکر شده است و با تو

ای نیز در بازداشتگاه در مورد آنها  که جرائم این عده بسیار زیاد و بزرگ است و هیچگونه اذیت و آزار و شکنجه

اند و علیرغم  اند، از دادگاه و پاسداران تشکر کرده ای که خود آنها در ساعات آخر نوشته اعمال نشده و طبق نامه

 اند و پنج نفر دیگر شغل آزاد داشتند. نفر از این گروه دکتر بودهشایعات منتشره، فقط دو 

 

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[

 


