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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 -----بازجوئی از 

 

 دادسرای انقالب اسالمی تبریز

 

 بسم ا]هلل[ المنتقم

 

 ریاست محترم دادگاه انقالب اسالمی مرکز

]ناخوانا[ این پرونده آقای عبدالعلی اسدیاری کاویجانی فرزند کامران اهل کاویجان سراب ساکن تبریز شغل معلم 

 ، دارای عیال و اوالد متهم است به:زاده مسلمانبازنشسته بهائی 

اقدام و توطئه علیه  ینچن همع( و فساد در زمین زمان )ع( و نایب امام زمان )محاربه با خدا، رسول خدا و امام  -۱

داشتن مسئولیت  به عهده، عضویت در محفل با ۱۵۳۱دولت جمهوری اسالمی و شرکت در لجنه مهاجرت در سال 

مؤسسه ملی ترجمه آثار  یئتهمنشی محفل صهیونیستی بهائیت، عضو هیئت ارتباط مرکزی بهائیت، عضو 

 به کشور غاصب و تجاوزگر قدس. و ارسال پول و کمک مالی یآور جمعصهیونیستی به لهجه آذری، 

دولت غاصب و اشغالگر قدس و ارسال گزارشات خبری،  به نفعجاسوسی برعلیه دولت جمهوری اسالمی ایران و  -۲

اطالعات سیاسی، جغرافیائی، نظامی و اقتصادی از مناطق مختلف از طریق محفل به دولت غاصب اسرائیل، تکثیر، 

ر رابطه با بدبین نمودن مردم مسلمان به دولت انقالبی جمهوری اسالمی ایران پخش و توزیع اخبار برخالف واقع د

سرسپردگی به رژیم فاسد پهلوی و اعالم وفاداری نسبت به آن، منحرف کردن افکار و اذهان مردم در رابطه  ینچن هم

الن وقت دولت طاغوتی با مسئو برقرار کردنبا رژیم ظالمانه سابق، دستور به اطاعت مردم از رژیم مذکور و تماس 

 جهت سرکوبی مسلمانان مستضعف.

و عایدات، ازدواج و برسمیت نشناختن تشکیالت اداری دولت و به  اسناد ثبتتشکیل اداراتی چون اداره آمار،  -۵

فعالیت علیه حاکمیت ملی جمهوری اسالمی ایران" و تشکیل حکومت در حکومت. همچنین فساد و افساد و  " یعبارت

شیطانی و ضد اخالقی مختلط، دعوت از  های نیک یکپترویج و اشاعه فساد و فحشاء در جامعه، تشکیل جلسات و 

 شتن حرمتها و شعائر اسالمیفاسدان]ناخوانا[ چون عهدیه جهت برگزاری جشنهای ضد مردمی آنان و نگه ندا

، اهانت به مقدسات و شعائر یضدانقالبتبلیغ علیه اسالم و مسلمین، پخش و توزیع جزوات تبلیغی ضد اسالمی و  -۴

کنفرانسهای تبلیغی آذربایجان  کننده ادارهمسلمین،  ع((، نماینده محفل در مرتد کردنزمان )امام ) یعهشاسالم و معتقدات 

و سیسان، مرتد ساختن عده زیادی از مسلمانان اغفال شده به بهائیت و تعلیم و تربیت جوانان بهائی جهت تبلیغ علیه 

 اسالم، توهین، هتاکی و ناسزا گفتن به روحانیت اسالم و تحریف آیات قرآنی.

 دالئل اتهامات فوق به قرار زیر است:

ائن، شواهد، شکایات و گزارش مستند موجود در پرونده، اظهارات و اقاریر صریح و غیرمستقیم دالئل، مدارک، قر

متهم در رابطه با کلیه مفاد بندهای کیفرخواست، ضد و نقیض گوئی متهم در بازجوئی و انکار بدیهیات، کتمان حقیقت 

 :که ینابر در بازجوئی و تحقیق و سایر ادله و براهین موجود در پرونده داللت دارد 

باشد که بارها از طریق محافل  مهره تبلیغاتی ایدئولوژی کذائی و پوشالی بهائیت می ینمؤثرترمتهم مهمترین و 

صهیونیستی بهائیت مورد تشویق و قدردانی واقع گردیده. عملکرد و خدمت صادقانه وی را در رابطه با فعالیت علیه 
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ای از افراد برگشته از  ای از اهالی محل و عده ده که مربوط به عدهاسالم و مسلمین در شکوائیهای موجود در پرون

بر کوشش و  است یگریدو فعالیتهای پیگیر وی در این امر دلیل  یرهاتقد ها، جود تشویق ؛ وباشد میتوان دید بهائیت می

شرعی متهم را در حدود و متهم بر علیه اسالم و مسلمین و لذا با توجه به مراتب فوق میزان مجازات  جانبه همهفعالیت 

از دادگاه عدل  السالم یهمعلموازین شرع مقدس اسالم و با توجه به آیات قرآن و روایات و احادیث پیامبر )ص( و ائمه 

 انقالب خواهانم.

 دادسرای انقالب اسالمی تبریز

 ۳۵آبان  ۲۲

 ]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[

 


