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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بسمه تعالی

 

 یفرخواستک

 ریاست محترم دادگاه انقالب اسالمی همدان

عقیده بهائی و بابی ظاهر گردید و بدین  شاهینناصرالدو  محمدشاهدر زمان حکومت سلسله قاجاریه در عهد سلطنت 

مؤسس فرقه بابی  گذردمیاستعماری بود  هایسیاستسال از پیدایش فرقه بهائی که یکی از  ۱۳۷یا  ۱۳۶ترتیب حدود 

گردید مؤسس فرقه بهائی شخصی بنام  تیربارانهجری قمری در تبریز  ۱۲۶۶شعبان  ۲۸شخصی بنام باب که در 

بعد از سالها دربدری به نیستی در والیات شامات در اطراف دریای مدیترانه انجامید با  انجامشسربهاءهللا میباشد که 

بوجود آمدن چنین فرقه در ایران در اندک مدتی این عقیده در سطح جهانی توسط کارگزاران استعمار با همکاری آنها 

 یفاحو شهرهای عکا و  باشندیماکن نقطه س ۸۳۰۰۰ و درکشور مستقل  ۱۳۰گسترش پیدا کرده و در حال حاضر در 

در آن زمان جزء  یفاحو باب پایگاه بهائیان در جهان گردیده است. عکاء و  بهاءهللادفن اجساد  به علتدر اسرائیل 

بر اثر تجزیه  عبدالبهاءوالیات شامات بود و این والیات در حوزه خالفت عثمانی قرار داشت. در اواخر حیات 

شامات از جمله بالد کشور فلسطین بشمار رفت و متجاوز از نیم قرن پس از مرگ عبدالبهاء امپراطوری آل عثمان 

والیات مذکور با اشغال فلسطین به تصرف اسرائیل غاصب در آمد. با فراهم آمدن چنین موقعیتی و مخصوصاً 

ائیت زائیده آن بود فراهم که خود به استعمارگرانهاستقرار دولت اسرائیل در چنین اماکنی که قدمی در تحقق اهداف 

گشت و بر نیروی این عوامل استعمار افزون گشت و بدین ترتیب اعانت از حکومت اسرائیل تازه پا گرفته از طرف 

. نمودندیمشروع گشت و از این جهت همان سیاستی در پیش گرفته شد که یهودیان دنیا طی  بالعکسفرقه موصوف و 

 هایهیئتو  یمحلدر حال حاضر تشکیالتی از قبیل محافل روحانی ملی و  ت خودافرقه بهائیت از نظر اعتقاد

اعظم قرار دارد و اطاعت از دستورات  العدلبیتمعاونین و غیره دارند که در رأس آنها  هایهیئتو  ایقارهمشاورین 

نقص میثاق الهی  اصطالحبهاعظم بر کل بهائیان واجب و الزم االتباع بوده و تخلف از این امر  العدلبیتو تصمیمات 

در شمال غربی و قسمت مرکزی  هایئتهباید گفت که در حال حاضر این  ایقاره ینمشاور هایهیئتاست. در مورد 

شرقی و شمال شرقی  و جنوبآمریکا و آسیای غربی  یو جنوبافریقا و آمریکای شمالی و مرکزی  یو جنوبو شرقی 

ایادیان  و یمحلروابطی است که با محافل ملی و  هاهیئتد و از جمله وظایف این و نیز استرالیا و اروپا مستقر هستن

مذکور هم آهنگی و انسجام بهائیان در  به مواردترتیب و با توجه  ینبه امیباشد  العدلبیتمعاونت و  هایهیئتامرهللا و 

و هر اقدام و حرکتی بر اساس  گرددیمگسترده محرز و مشخص  طوربهآنها در سطح جهانی  هاییهمکارروابط و 

سازمانی آنها میباشد و ال غیر غرض از بیان مطالب فوق نشان دادن موقعیت متهمین پرونده در محفل بهائیان  یمشخط

همدان در رابطه با تشکیالت کشوری و جهانی آنها میباشد و بدین لحاظ انکار و اظهار عدم رابطه محفل روحانی 

نتیجه عدم رابطه اعضاء این محفل با تشکیالت موصوف  و دراعظم  العدلبیتان ایران ونیز همدان با محفل ملی بهائی

 .باشدنمیاز طرف متهمین پرونده موجه 

آنها در داخل محفل و بدون در نظر گرفتن  یهاسمتاز  نظرصرفدر این پرونده اعضای محفل روحانی همدان 

دکتر  -۳ هللافضل زین فرزندخطرازاله  -۲ر وفائی فرزند غالمعلی آقای دکتر ناص -۱بدین شرح میباشد  یشانهاسمت

. محفل بهائیان شکرهللاحسین مطلق آرانی فرزند  -۵محمد حبیبی فرزند نورمحمد  -۴فیروز نعیمی فرزند علیرضا 

دولت اسرائیل  به نفع یو جاسوسهمدان و در نتیجه اعضاء آن متهم میباشند به همکاری فعال با رژیم و ساواک منحله 

و مبارزات قهرمانانه مردم فلسطین و ضدیت  شدهاشغالبیگانه و اعانت از آنها و ضدیت با فلسطین  یهادولتو دیگر 

 ذیل: یلبه دالگرفتن آنها  به استهزاءاین فرقه با مکتب تشیع و علمای این مکتب و تمسخر و 
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ملت ایران بیش از  از کمیسیونهای مربوطه مبنی بر اینکهاظهارات جعفر بهزادپور یکی از بهائیان ایران در یکی -۱

پیش برای پیشرفت خود فعالیت مینماید و با اکثر کشورهای جهان هم پیمان میباشد ولی بعضی از کشورها از جمله 

ها کشور عزیز اسرائیل و کشورهای اروپائی هستند در دنیا مشهور و معروف میباشند ما هم باید اتحادمان بیشتر از آن

انشاءهللا که در سازمان  باشیممیباشد فعالً ما طرفدار دولت اسرائیل هستیم و با کشورهای عربی و اسالمی مخالف 

داریم و  بهاءهللاما خدائی مثل حضرت  دهیمیمخود را نشان  روزافزونفعالیت  و آنگاهملل متحد رسمیت خواهیم یافت 

 پرونده ۶۹دیانت بهائی بهترین دیانت است که دارای تعالیم جدید و مظهر عدالت. برگ 

حساس  یهاپستمحافل بهائی جهان بر اینکه... افرادی که در ادارات دولتی و  یهبه کلاعظم  العدلبیتدستور  -۲

ن پیشرفت نمایند همانطوریکه هفت سال نمایند و نگذارند مسلمانا یکارشکنمشغول کار هستند در کارهای مسلمانان 

مسلمانان را بخرند و مملکت را تصّرف نمایند و  یهامغازهو  هاینزمپیش برای یهودیان دستور رسیده بود که کلیه 

 پرونده ۷۳گیرند. برابر صفحه  به دستاقتصاد را 

محافل روحانی و در اختیار اسرائیل اخبار و اطالعات کشور توسط  یآورجمعاعظم مبنی بر  العدلبیتمفاد نامه  -۳

 در این زمینه میباشد. مالحظهقابل ۹۳پرونده و نیز برگ  ۷۷اطالعات برابر برگ  گونهیناگذاشتن 

است.  شدهیهته ۱۳۴۷خرداد  ۱۱. در تاریخ گرددیماهمیت سند موصوف عیناً نقل  به لحاظپرونده که  ۸۴برگ  -۴

در آن کمیسیون یکی از  گرددیمکمیسیونی از بهائیان تشکیل  ۱۳۴۷خرداد  ۷مورخ  بعدازظهر ۶ : ۳۰ ساعت

 :داردمیبهائیان اظهار 

هویدا )بهائی و  یرعباساممخصوصاً جناب آقای  اندنمودهجناب آقای اسدهللا علم وزیر دربار سلطنتی بما لطف زیادی 

اعظم  العدلبیتخود به  هاییتفعالبهائی زاده( انشاء هللا هر دو نفر که خدای کوچک بهائیان میباشند گزارشاتی از 

قهرمان  ۱۳۴۷و  ۱۳۴۶: )عن ...( دولت اسرائیل در جنگ فرمایدیم بهاءهللاحضرت  دهندیمالهی مرجع بهائیان 

ما خیلی خوشحالیم که قانونی برای  کنیمیماین قوم عزیز را ستایش  یتفعالجهان شناخته شده و با جامعه بهائیت 

یک  هاوزارتخانهکه در هر اداره ایران و تمام  است یناپیشرفت و ترقی ما بهائیان  نمایندیماحبای ایران طرح 

گزارشاتی  رسدیمشاهنشاه آریامهر  به عرضتهیه شده وسیله دولت که  یهاطرحکه  باریک یاهفتهجاسوس داریم و 

ر بهائیان ایران هر روز گزارش خود را مثالً در لجنه پیمانکار کا رسیدیمهای روحانی بهائی ها بمحفلطرحدر زمینه 

 به محفل دهندیمرا آموزش  چتربازاندر زمینه ارتش ایران و اینکه چگونه اسلحه بایران داده میشود و چگونه 

 .نمایندیمسلیم روحانی بهائیان ت

 .دهدیمو همکاری با آن کشور نشان  یلبه اسرائپرونده که وابستگی بهائیان را  ۶۶برگ  -۵

میباشد )یکی از بهائیان در کمیسیونی صحبت کرده و اظهار  به استعمارپرونده که نمایانگر وابستگی  ۶۵برگ  -۶

میباشد دولت انگلستان از طرز  هایسیانگلت مثل روش جامعه بهائی هاییروزیپرفتار و کردار و گفتار و  استداشته 

اعظم  العدلبیتتوسط ملکه انگلستان به  یانامهمورد  یندر ارفتار و روش بهائیان بسیار خوشنود هست حتی 

میباشد که در جریان ملی شدن صنعت نفت، انگلستان نقش مؤثری در  توجهجالببایگانی است...  آنجاو در  شدهنوشته

 ترویج بهائیت و مغشوش نمودن افکار عمومی داشت.(

اگر ما مانند نسل سابق  این گزارش یکی از بهائیان اظهار داشته است که در ۱۳۴۹مهر  ۲۷گزارش مورخه  – ۷

ما که دولت مسیحی و دولت کشورهای دیگر پشتیبانی داریم  کردیمیمحمله  هایاسالمبودیم فوراً با اسلحه به تبلیغات 

ما وحشتی نداریم دین ما جدیدترین دین  ترسیمیم نمایندیمتبلیغات اسالمی که جاسوسی برای عراق  عده یکچرا از 

که مسلمانان افرادی خونخوار  داندیماست حتی دولت هم  شدهمنسوخولی اسالم  نماییمیماست ما در زمان اتم تبلیغ 

 پرونده ۶۸برگ  اندشدههستند و از راه راست منحرف 

قابل  ۷۷و  ۶۳در مورد ایجاد وابستگی اقتصادی و سیاسی و خرابکاری در اقتصاد کشور مالحظه برگهای  -۹

همکاری  بررسی میباشد چنانچه یکی از اعضای محفل بهائیان در یکی از جلسات خود بیان داشته است که ما

 انداختیمینمبخصوصی با کشورهای خارجی داریم و عامل تبلیغات مذهبی ما هستیم و اگر اقتصاد بازاری را راه 

 وضع اقتصاد ایران بسیار خراب بود.
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این  اندداشتهدر زمینه وابستگی و عامل استعمار بودن بهائیان حضرت آیت اله مدنی نماینده امام در همدان اظهار  -۱۰

دایه پلیدتری پناه برده  به دامن هرروزاز اول تشکیل شبکه استعمار گران و  درواقعمذهبی که  اصطالحهبگروه 

 پرونده. ۵از اسالم هستند برگ  مرتدهمیشه مخالف استقالل کشور بوده و 

 .دهدیماز حمایت آمریکا را از بهائیان ایران نشان  یانمونهپرونده  ۱۵۶برگ  -۱۱

 – ۷۰ریق شرکت نونهاالن برابر برگهای چه از طریق محافل و چه از ط یلبه اسرائال وجوه و ارس یآورجمع -۱۲

اعظم و مذاکرات  العدلبیتکه آمدن بورا کاولین عضو  ۸۷ -۱۶ -۶۴و هم چنین برگهای  - ۷۵ – ۷۶ – ۷۲ – ۷۱

 .دهدیموجوه در ایران را نشان  یآورجمعوی با هژبر یزدانی و نیز 

از پادشاهان ایران و از سالطین با نفوذ و تجلیل از آنها و اهانت به تشیع و علمای این مکتب به  یاعدهدفاع از  -۱۳

روشن میگردد و  ۶۳و  ۴۸-۴۷ -۴۶ - ۴۵ -۴۴ -۴۳ - ۴۲- ۴۱- ۴۰ -۳۹ -۳۸نحو بارز و مشخص در برگهای 

که یکی از کتب بهائیان است مشاهده میگردد. در زمینه اتهامات وارده به  اینگونه موارد در کتاب قد ظهر یوم المیعاد

 یهابرنامهمحافل بهائیان ایران و اعضای محافل و نیز همکاری آنها با ساواک منحله و رژیم منفور پهلوی و نیز 

ونده امر وجود دارد اعظم و اقدامات مرجع مذکور در اهداف پلید خود مدارک مستند و مستدل دیگری در پر العدلبیت

و بررسی میباشد بنا بمراتب فوق اتهامات وارده بر متهمین این پرونده محرز و مشخص میباشد و در  مالحظهقابلکه 

 خواست صدور حکم شرعی و تصمیم مقتضی را دارد.

 ۱۳۵۹مهر  ۱۷مکرم  -اسالمی همدان دادیار دادسرای انقالب 

 ۱۳۵۹مهر  ۲۱تاریخ رؤیت 

 

 یفرخواستک

 بسمه تعالی

 ریاست محترم دادگاه انقالب اسالمی همدان

یدهللا فروشنده لوازم اتومبیل و ساکن و اهل همدان متهم است به فعالیت احتراماً در این پرونده آقای حسین خاندل فرزند 

 –ر وفائی دکت یانآقادر باره  ۱۳۵۹مهر  ۱۷ کیفرخواستدر محفل بهائیان همدان و با توجه به دالئل اشاره شده در 

حسین مطلق. محمد حبیبی اتهامات وارده بمشاٌرالیه محرز و مسلم ]میباشد[ لهذا  –طرازاله حزین  –دکتر نعیمی 

 درخواست صدور حکم شرعی و تصمیم مقتضی را دارد.

 ۱۳۵۹ مهر ۲۳مکرم  -دادیار دادسرای انقالب اسالمی همدان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 در صفحه تماس با ما بفرستید[
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