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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 مبحث سّوم

 دفاعیهالیحهٴ 

اختر خاوری در دادگاه قرائت نمودند و صدای آن ضبط و در پرونده مضبوط شد بشرح  نورهللاالیحهٴ دفاعیه که جناب 

 زیر است

 هجری شمسی ۹۵۳۱یازدهم شهریور ماه  موّرخ

 بنام خداوند متعال

 اّن هللا یامر بالعدل و االحسان

 قاتهیتوف دامتریاست محترم دادگاه انقالب اسالمی استان یزد 

صادره از طرف دادسرای انقالب اسالمی یزد علیه اینجانبان امضاء کنندگان زیر  فرخواستیکبا کمال توقیر در مورد 

صادره اتهامات منتسبه بطور خالصه عبارت است از قیام  فرخواستیک به مندرجات توجهعالی میرساند: با  بعرض

 در حزب صهیونیستی. عضویتعلیه اسالم و تبلیغ کفر و الحاد و گمراه نمودن مسلمانان و جاسوسی بنفع بیگانگان و 

 ۰۲دادگاهها و دادسراهای انقالب اسالمی مصّوب  امهن نییآدو  دربارهمقدمتاً بعرض دادگاه معّظم میرساند که اوالً 

 ها آن دربارهمذهبی مذکور نشده است که دادگاه محترم  اتهاماتشورای انقالب اسالمی ذکری از  ۹۵۳۱مرداد 

قانون اساسی در  ۹۶۱منتسبه[ سیاسی قلمداد شده است بنا به اصل منتشبه ] اتهاماترسیدگی فرمایند و ثانیاً چون 

قانون اساسی جرم به استناد  ۹۶۱محاکم دادگستری و با حضور هیاٴت منصفه رسیدگی خواهد شد. ثالثاً بموجب اصل 

قانونی است که قبل از ارتکاب آن وضع شده باشد و در هیچ یک از قوانین موضوعه ایران بهائیت جرم شناخته نشده 

چنانچه محتویات پرونده حاکی است  باألخصما اجرا نشده  دربارهباید  قانون اساسی چنانچه ۵۰است. رابعاً اصل 

نکرده و آخرین دفاع را استماع  اتهامای از ما بازپرسی محترم وظیفهٴ قانونی خود را انجام نداده و تفهیم  درباره عّده

است مّتهم  یکلایران که اصل  نامه دادگاهها و دادسراهای انقالب اسالمی ننموده است. خامساً بر طبق ماّده بیست آیین

تعقیب میشود که در حوزه همان دادسرا مرتکب جرم شده باشد در حالی که مّتهم ردیف هشت یدهللا لطفی  ییدادسرادر 

مرتبه بود که برای انجام امور وکالتی قصد ورود به شهر یزد را داشته  نیاولبه استان یزد نیامده بوده و برای  تاکنون

 ست.ا و توقیف شده 

های انقالب اسالمی که بر موازین قسط اسالمی است کشف  چون منظور از تشکیل هر دادگاهی مخصوصاً دادگاه

منتسبه  اتهاماتحقیقت و اجرای عدالت است مراتب زیر را بعرض عالی میرساند تا بر آن جناب نیز معلوم گردد که 

هستیم و چون بنا بر  ریتقص یبو خالی از حقیقت بوده و فقط و فقط افتراء مباشد و ما بکلّی  اساس کالً بی جانبان نیابه 

گناهی خود و رفع  گردیده است ما همگی برای اثبات بی ردستورات شرعی "البیته للمدعی و الیمین علی المنکر" مقر

منتسبه بشرح زیر است که پاسخ  اتهاماتی منتسبه با موافقت دادگاه محترم حاضر به ادای سوگند هستیم، بار اتهامات

 شود: داده می

الزم است عقیده خود و سایر بهائیان را بطور خالصه بعرض  اتهاممخالف بودن با دیانت اسالم: برای رفع این  -۹

اسالمی و طریقهٴ  دیانت بهائی بر پایهٴ معتقدات اوالً  برسانیم تا معلوم شود که آیا بهائی مخالف اسالم است یا مروج آن.

حقه جعفری است. بدین معنی که تا حضرت رسول اکرم )ص( و اّئمهٴ طاهرین علیهم الّصلوه و الّسالم را قبول نداشته 

تواند معترف بدیانت بهائی گردد. چنانچه پیروان ادیان بودائی، هندو، کلیمی، مسیحی و اهل سّنت که  و معتقد نباشد نمی

)ص( و اّئمهٴ  محمداند اعتقاد صریح خود را نسبت به رسالت حضرت  بهائی را قبول کرده در نقاط مختلف عالم دیانت

میباشد. الزم  رممکنیغآنند و اثبات آن آسان و انکار آن  اند و این قولی است که جملگی بر طاهرین )ع( ابراز داشته

 اند شدهشتیانی که معتقد بدیانت بهائی نیست که در نقاط مختلف عالم جستجو شود کافی است در همین شهر یزد بین زرد
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آید تا حقیقت مذکور روشن و آشکار گردد.  به عملای  مقایسه اند ماندهبا سایر زردشتیان که بر روش اجدادشان باقی 

یک نفر بهائی همه پیغمبران سابق را قبول دارد همانگونه که یک نفر مسلمان پیامبران پیشین را معتقد است و  نیبنابرا

بفرمان حضرت رسول  توجهاند نظری افکنیم با  شده موحدپرستی که با اعتقاد بدیانت بهائی  خره اگر به اشخاص بتباال

البته باید اقرار کنیم که بهائیان نه تنها مخالف اسالم نیستند و ملحد  تفلحوا "اند " قولوا الاله ااّلهللا  اکرم )ص( که فرموده

، معاد، عدل و نبّوت عتقد به اسالم و مرّوج اصول و مبانی و روح اسالم که توحید،باشند بلکه در حقیقت م و کافر نمی

توان چنین  امامت است میباشد و قرآن مجید را وحی میدانند و قلباً به آن معتقد و معترف میباشند و شرعاً نیز نمی

بین خانم  ۹۵۳۰-۹۵۳۹در سالهای  ای که در شعبه دّوم دادگاه استان اصفهان شخص را کافر دانست. چنانچه در پرونده

و آقای اقترافی که یکی بهائی و دیگری مسلمان بود مطرح بود فتوای آیات عظام طهران  ی( صبحمحترم)بصیرت 

هللا  )ص( را رسول محمدشناسد و حضرت  می تیوحدانموجود در پرونده مبنی بر این است که )کسی که خداوند را به 

 اند و بمعاد معترف است شرعاً مسلمان میباشد( این فتوا مورد استناد است.و قرآن مجید را وحی منزل مید

مخالف با دیانت اسالم باشد بلکه  تواند ینمکه یکنفر بهائی  گردد یممختصری که بعرض رسید معلوم  حاتیبا توض

یعنی خداوند قادر متعال خالق ارض و سماء نیستند و یا اینکه  الوجود واجبمخالفین کسانی هستند که معتقد بوجود 

بهیچوجه  جانبان نیادر مورد  اتهاماتدانند. باری این  هللا نمی حضرت محمد مصطفی )ص( را پیامبر بر حّق و رسول

 .اثم "ان بعض الّظن  " ستیندرست 

تشکیالت بهائی صرفاً جنبه روحانی و معنوی دارد یعنی فقط مذهبی است و این موضوعی است که در همه دنیا  -۰

اند و عضویت در محافل و لجنات و هیئتهای معاونت و مساعدین  ثابت شده است و همه کشورها آن را مذهبی شناخته

دسترس سازمانهای رسمی نیز قرار دارد نوشته شده و غیره تکلیف وجدانی است که وظیفه آنها در کتب بهائی که در 

است و این وظیفه، تعلیم و تربیت اطفال و نوجوانان بر مبانی تعالیم الهی و خداشناسی و ستایش خالق و امثالهم و 

 یتحرآموختن طرز رفتار و آداب و معاشرت بر مبنای حقوق متساوی و نیز تفهیم و تعلیم اصول دیانت بهائی که 

و تشکیل جلسات دعا و مناجات در ایام  به جوانانتعدیل معیشت و عدم دخالت در سیاست و غیره میباشد  حقیقت و

 سوءتفاهمامری و از طرفی رفع سوء تفاهماتی که درباره بهائیت در افکار بعضی مشاهده میشود که موجب  متبرکه

چنانچه در رفع این اشتباهات که  ؛ واجتماعی نیستندبند به اصول اخالقی و  شده و این اتهام بوجود آمده که بهائیان پای

ماند بیشتر ظن آن خواهد رفت که این  بالجوابوظیفه هر فرد و جامعه است اقدام نگردد و سکوت اختیار شود و 

دارای پایه و اساسی است و چون وظیفه هر انسانی دفاع از عقیده خویش است و دفاع امری است مشروع  اتهامات

تفاهمات از خود دفاع مینمایند. وظیفه یکنفر بهائی از لحاظ تبلیغ همین است و  ضیح و رفع سوء ائیان با توبه نیبنابرا

ه اصطالح قلب حقیقت کند در یا گمراه کند و امر را مشتبه نماید و ب ییراهنمابس و ااّل تبلیغ به معنی اینکه کسی را 

پسندیده نیست و مناظره و مشاجره مردود و مذموم است زیرا که ما به آیه شریفه قرآن مجید معتقدیم که  تبهائی

بیان الهی هدایت و گمراهی اشخاص خارج از حیطه و اقتدار  نیبنابراهللا من یشاء و یهدی من یشاء(  فرماید )یضل می

خالی از  یکل بهشوند  یالت بهائی موجب گمراهی اشخاص میاینکه بهائیان و تشک اتهام نیبنابرانوع انسان است و   بنی

ی بعضی از ما موقعیتی برای تبلیغی که بیان شد  حقیقت است و موضوعی است که بال دلیل مطرح شده است و حّتّٰ

 اند و بعضی هم عضو تشکیالت نیستند. نداشته

 برقرار منظمو ارتباط مذهبی آنها مرّتب و به اینکه دیانت بهائی در همه نقاط جهان کم و بیش وجود دارد  توجهبا 

است و در همه ممالک مطرح است  یطلب صلحبشر و  به عمومخواهی نسبت  است و اهداف آنها طبق تعالیم بهائی خیر

ً عالم انسانی را باید  به وحدت عقیده نیبنابراو مربوط بیک کشور نیست که بتوان تعبیر و تفسیر نمود  یک  مسلما

 حقیقت دانست نه تظاهرات.

کتابهای بهائی که حاوی دستورات مذهبی است بعد از انقالب بیش از پیش در اختیار سازمانهای رسمی  –جاسوسی -۵

قرار گرفته که با مطالعه آنها مالحظه خواهد شد که دخالت در ا مور سیاسی مخالف دستورات بهائی  یررسمیغو 

اگر فرد بهائی در امور ساسی دخالت کند موجب اخراج او از جامعه بهائی خواهد  است که یبه حدّ است و این منع 

آن معلوم خواهد شد و دلیلی  صحتبه آسانی  به سوابقداشته و با مراجعه  ییها نمونهشد و این موضوعی است که قبالً 
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وس اخالق به جوانان تفهیم و سهای در ای است که کال الزم ندارد. منع دخالت در امور سیاسی در بهائیت به اندازه

ٴثیر محیط در سیاست دخالت کنند. جالب اینکه در بسیاری موارد بهائیان  به تدریس میشود مبادا جوانان بهائی تحت تا

نبودن در پیشرفتهای  مؤثرعدم مداخله در سیاست مورد ایراد واقع شده و بعدم عالقه در امور مملکتی و  علت

وظیفه اجتماعی خود  تیجدّنیت و  . در حالیکه بهائیان به ایران کامالً عالقمند میباشند و با حسناند شدهاجتماعی متهم 

عدم دخالت در سیاست  به علّتو عالقه به پیشرفت جامعه تنها دخالت در امور سیاسی نیست. باری  دهند یمرا انجام 

ر تمام ممالک دنیا ثابت شده است و همه ملل و این موضوعی است که د کنند ینمهیچ حزبی را قبول  عضویتبهائیان 

ست و علّت این است که و این منحصر به یک ناحیه و ملت بخصوص نی کنند ینممیدانند که بهائیان در سیاست مداخله 

ت بر مبنای وحدت عالم انسانی از طریق اصول اخالقی و معنوی است و دخالت در امور سیاسی ممالک اصول بهائی

 اب مختلفه با اصل وحدت دیانت بهائی موافقت ندارد.و عضویت در احز

افراد بهائی به  کرد یمدر آن حزب وادار  تیبه عضودر رژیم سابق که حزب رستاخیز با تمام قدرت اشخاص را 

و خود را مواجه با خطر  کردند یمدر آن حزب خودداری  عضویتسبب اعتقادات مذهبی علیرغم همه فشارها از 

در احزاب دیگر مسلماً عضو  کند یمخودداری  عضویت. بدیهی است کسی که در چنان حزبی از قبول نمودند می

دن در احزاب و اجتماعات سیاسی است و  الزمهنخواهد شد. از طرفی چون  جاسوسی و کسب و ارسال خبر داخل شّٰ

 توانند ینم نیبنابرااجتماعات هستند  چنانچه گفته شد بهائیان بنا به عقیده دینی خود ممنوع از ورود در چنین احزاب و

و آشکار  مسلمجاسوسی کنند و جاسوس نیستند. این حقیقتی است  توانند ینم جهیبالنتکسب خبر کرده و ارسال نمایند و 

 پوشانیده و کتمان کرد. آن راو سزاوار نیست که 

ً معروض  قاجار به امر وی و موافقت دولت عثمانی  شاه نیناصرالدکه در زمان  دارد یمو اّما صهیونیسم: مقدمتا

 استامبولمؤّسس این آئین از ایران به بغداد تبعید و بعداً با تصویب دو دولت مقتدر مذکور آن زمان ایشان را به 

مدفون گردیدند. در  جا همان]استانبول[ و باالخره به عکّا در فلسطین تبعید کردند و در آنجا زندانی نمودند و در 

 مقدسهدولت عثمانی بود و از آن موقع بهائیان برای زیارت اماکن  تصرفسرزمین فلسطین در آن زمان در حالیکه 

الملل دّوم در آن سرزمین دولتی بنام اسرائیل  و چون پس از جنگ بین رفتند یممانند سایر ادیان و مذاهب به آن نواحی 

سرائیل ارتباطی دارد. مثل اینکه چون کربال و نجف و وارد گمان کردند که بهائّیت با دولت ا تشکیل شد اشخاص نا

 مقدسهاماکن  ارتیبه ز]ندانسته[ تصور کند اشخاص که  شیعه در عراق واقع است کسی نداسنته مقدسهسایر اماکن 

برای تعمیر و  یمبراتبا دولت بعث عراق ارتباطی دارند و یا اگر کسی با نّیت پاک و خالص خیرات و  روند یم

این  هیت بعث عراق بوده است در حالیکه کلمذکور بپردازد خیال کنند که قصد وی کمک به دول مقدسهاکن مخارج ام

 بیان الهی است. " اتیّ بالن"االعمال  اساس است و خیاالت واهی و بی تصورات

یه افراد نوع و مبنای برابری و تساوی حقوق کلاز طرفی چنانچه گفته شد اصول بهائّیت بر پایه وحدت عالم انسانی 

پرستی است کامالً مباینت  با مرام صهیونیسم که بر پایه برتری قوم یهود و نژاد بالطبعهاست که  بشر و نژادها و جامعه

ی یهودیان که در نقاط  نعته در یک طریق باشد و به اصطالح ما تواند ینمدارد و مخالف است و  الجمع است و حّتّٰ

رفتن بهائیان به اسرائیل برای  نیبنابراصهیونیسم را قبول کنند  توانند ینماند  ائی شدهمختلفه عالم از جمله در ایران به

کرد. چه بسیار مسیحیان و مسلمانانی که از ممالک  تصوررا نباید ارتباط با دولت اسرائیل  مقدسهزیارت اماکن 

 آیا باید گفت که با دولت اسرائیل و صهیونیسم مربوط میباشند؟ البته نه. روند یممختلفه عالم به اسرائیل 

اند که در هیچیک از آنها ذکری از ارتباط بهائّیت با  دنیا کتابها نوشته طرف یبخین باالخره راجع به صهیونیسم مور

 صهیونیسم نشده است.

ر مخالف داشته است بعضی اشخاص بهائیان را خارجی نظ یبه دولتاز لحاظ اجتماعی هر زمانی که ملّت ایران نسبت 

که از طرف آن دولت تقویت  اند کرده یمو چنین وانمود  اند گفته یمو وابسته به آن دولت  اند داده یمبه آن دولت نسبت 

 یمعرفانگلیس  به دولتبین کنند. چنانچه در سابق دیانت بهائی را وابسته  میشود تا مردم را نسبت به بهائیت بد

گفتند و  هیروسبا انتشار کتاب دالگورکی بهائّیت را وابسته به  ها روسالملل دّوم و آمدن  و در زمان جنگ بین کردند یم

 ضدآمریکا در ایران و وجود تمایالت  نفوذتقویت میشده است. در زمان شاه سابق و  ها روسنوشتند که از طرف 
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و جدیداً بهائیان را صهیونیست میدانند گذشته  کردند یمریکا قلمداد آم به دولتآمریکائی در بین مردم بهائّیت را وابسته 

خود دلیل بر  یبه خود ها یگوئ ضینقو  ضداز اینکه صهیونیسم از لحاظ تاریخی بعد از دیانت بهائی است اصوالً این 

اشند، علیهذا کرد که انگلیسها و روسها دارای جاسوسهای واحدی ب تصور توان ینمامات است. چون بطالن این اته

 وابستگی نداشته و ندارد. نیکمتر بهائّیت به هیچیک از دول نه قوی و نه ضعیف،

 ." الً یتبدهللا  خواهد گرفت "ولن تجد لسنته قوت جیتدر بهخداوندی  به قدرتچنانچه امر الهی باشد 

اکثریت آن ملت رسیده به جز اعتقادات که امری است  بیبه تصوهر اقلیتی تابع قوانینی است که  یکلبر یک اصل   بنا

بهائیت  که یزماندر مملکت ایران نیز از  کشورندآزاد بهائیان نیز در هر کشوری که سکونت دارند تابع قوانین آن 

و در زمان استقرار جمهوری اسالمی  اند بودهوجود داشته افراد بهائی طبق دستورات دینی خود مطیع دولت وقت 

اند.  را اجراء نموده مصوبهاند و قوانین  اند و از دستورات صادره اطاعت کرده ایران نیز کامالً نسبت به آن وفادار بوده

 ً گردیده و چون در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حقوق همه افراد ملّت ایران بدون استثناء ملحوظ  مخصوصا

به محترم و مصون از تعّرض شناخته شده  یررسمیغملّی و نژادی و مذهبی رسمی و  یها تینی همه اقلحقوق انسا

بر ما الزم است به چنین قانون اساسی وفادار باشیم تا حقوق حقّه ما  نیبنابراکه تفتیش عقاید را ممنوع داشته  یحدّ 

در هر کشوری با اکثریت و این  ها اقلیتصیانت یت است و حفظ و ی در حقیقت اطاعت قوانین هر اقلمحفوظ ماند یعن

 امیرالمؤمنینموضوعی است که در همه کشورهای پیشرفته و ملل آزاد جهان وجود داشته و دارد. چنانچه حضرت 

و در فرمان مبارک به مالک  حقّه "" لن تقدس امته ال یوخذ للضعیف فیها  ندیفرما یمقرن قبل  ۹۱در  السالم هیعلعلی 

 اند. نیز دستورات الزم را بیان فرموده اشتر

 یاطالعآن  اتیمحتوایم و از  صادره ذکری از اسناد و مدارک شده چون پرونده را مطالعه نکرده کیفرخواستدر 

نداریم لذا دفاع در مقابل آن اسناد و مدارکی که مندرجات آن بر ما مجهول است امکان ندارد. از دادگاه محترم تقاضا 

د اسناد و مدارک مذکور و از افراد مورد اّتهام تحقیق گردد تا حقیقت چنانچه شایسته است واضح و دارد در مور

 روشن گردد.

از لحاظ جنبه عموم بطور خالصه بیان شد و با تحقیقاتی که در صورت لزوم از  یکلکه بطور  یبه مدافعات توجهبا 

کید شرع مقدس بر رعایت اصول عدل و انصاف و سفارشات صریح و ا به دستوراتالتفات  و با ندیفرما یمافراد متهم 

العالی مبنی بر مراعات موازین قسط  امام خمینی مّدظلّه یالعظم هللا تیآمکرر امام امت و رهبر عالیقدر حضرت 

اسالمی و دستورات مقامات مسئول مملکتی بر اجرای قوانین و مقررات موضوعه و با عنایت به اصل برائت چون 

ایم که مستوجب  ن امضاء کنندگان زیر عملی بر خالف دستورات شرع مبین اسالم و قوانین مملکتی انجام ندادهاینجانبا

خسارات ماّدی و معنوی و ضررهای بهداشتی  متحملایم و  بازداشت شده ناحق بهتعقیب و مجازات باشد و در این مّدت 

تقصیر  بی یکل بهاساس و  منتسبه بی اتهاماتجبران آنها ممکن نیست و علیهذا  ها یزودایم که به این  زیادی شده

 را داریم کیفرخواستمذکوره در  اتهامات، از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم برائت خود را از میباش یم

 با تقدیم احترامات

 زیر این الیحه را امضاء کردند کیفرخواستبه ترتیب مذکور در  نیمتهمپانزده نفر 
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