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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 اطالعات :[ روزنامه]

 ۰۰۱۰ یالثان یجماد ۰۱ -۰۶۳۱شنبه پنجم اردیبهشت ماه 

 ۰۸۹۰ لیآوربیست و پنجم 

 لایر ۰۱تکشماره  ۰۳۰۰۰شماره 

 

 اخبار داخلی

 

 محفل بهائیت کرج وارد شور شددادگاه رئیس 

شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی مرکز برای رسیدگی به پرونده اتهامی فرهنگ مودت متهم به بهائیگری و فعالیت 

گیالنی تشکیل جلسه داد ابتدا  االسالم حجت استیبه رشدید در جهت تغذیه ترویج این مسلک و مرام ضاله، 

مذهب بهایی تبعه  ۰۶۱۰متولد  هللا فضلشد مبنی بر اینکه فرهنگ مودت فرزند کیفرخواست صادره علیه متهم قرائت 

ایران، دارای عیال و اوالد بدون سابقه کیفری و محل سکونت در کرج که طبق اظهارات خودش پس از پایان 

بخش  یها شرکتشیمیست مشغول کار شده و سپس در کارخانجات و  عنوان بهتحصیالت، در کارخانه قند آبکوه 

بمدت دهسال  ۰۶۱۸ تا سال باشد یمخصوصی بکار پرداخته است. نامبرده که از سردمداران فعال مرام ضاله بهائیت 

ریاست محفل بهائیان را در کرج بعهده داشته و در اینمدت از فعالین موثر در ترویج این مسلک ضاله بوده و کمکهای 

االن کرده است. سپس موارد اتهام فرهنگ مودت بشرح زیر قرائت مالی فراوانی به دفتر محفل بهائیان و شرکت نونه

 شد:

 تغذیه فکری و مالی بهائیت و تبلیغات بهائیگری در جهت انحراف افکار.-۰

 فعالیت بسیار موثر در محفل بهائیان کرج از طریق ریاست محفل بمدت دهسال.-۰

 اسالمی ایران. علیه جمهوری ضدانقالبو  زیآم کیتحر یا مجلهمشارکت در نشر -۶

 نگهداری نوارهای خالف عفت و غیر اسالمی.-۰

گیالنی حاکم شرع به ارشاد متهم پرداخت و اظهار داشت: این حق  االسالم حجت فرخواستیکپس از اتمام قرائت 

ام انسانی من است که از شما بخواهم تا مکاتیب دیگر را هم مطالعه بفرمائید و توجه داشته باشید که شما فقط باته

 شوید. بهائیت در اینجا محاکمه نمی

متهم در پاسخ به ارشادات و بیانات حاکم شرع گفت: همانطور که فرمودید ما اعتقاد راسخ به کتاب عظیم قرآن داریم 

 بطوری که در خانه بنده سه جلد قرآن بود که یکی از آنها همیشه در کنار بغلم قرار داشت:

 ام. مقدسه از جمله کربال رفتهچندین بار تاکنون به زیارت اماکن 

خود را در کارخانجات مختلف مشخص نماید. متهم در پاسخ  یها سهامآنگاه نماینده حقوقی دادگاه از متهم خواست که 

هزار تومان در کارخانه  ۶۱در شرکت کارخانه پاستوریزه کرمانشاه،  یتومان دهسهم  ۰۱اظهار داشت:  سؤالبه این 

هزار  ۰۰تومان در کارخانه نساجی مازندران و  هزار ۰۱۱هزار تومان در کارخانه قند کرج،  ۰۸۱قند کرمانشاه، 

 تومان در شرکت نونهاالن سهام دارم.
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گفت: یک همسر و سه  سؤالکرد متهم در پاسخ به این  سؤالنماینده حقوقی دادگاه سپس از متهم درباره خانواده وی 

. دو فرزندم در آمریکا اند خواستهکنم عذر ایشان را  کرد و تصور می کار میفرزند دارم که همسرم در اداره گمرکات 

در محفل  ۱۸. متهم درباره ی سایر موارد کیفرخواست گفت: تا سال باشند یمو دیگری در اطریش مشغول تحصیالت 

ارها باید بگویم که و اما راجع به نو ام نکردهای بر خالف جمهوری اسالمی پخش  ولی هیچگونه نشریه ام بودهبهائیت 

آنها را امتحان کنید و اگر در این نوارها صدا و نوائی جزء موسیقی اصیل ایرانی بود مرا اعدام  جا نیهم دیتوان یمشما 

 کنید.

نماینده حقوقی دادگاه از متهم خواست که در مورد اتهام مندرج در کیفرخواست مبنی بر تغذیه فکری و مالی بهائیت 

 پاسخ بگوید.

اظهار داشت: برای نگهداری گورستان و منازل جامعه بهائیت احتیاج به پول داشتیم و به همین دلیل از مردم  متهم

درس اخالق باید عرض کنم البته کالسهائی بود ولی عده شاگردان  یها کالسدرخواست کمک مالی کردیم. راجع به 

دیگری رد و  یها صحبتشد و جز در جهت ارشاد و تهذیب اخالق  این کالسها به فرزندانم و دوستان آنها محدود می

 شد. بدل نمی

و مکاتب دیگر را  اه مرامکه مسلکها و  کنم یمبر این موضوع که به شما نصیحت  دیتأکآنگاه مجدداً حکم شرع با 

مطالعه کنید و بهترین آنها را انتخاب نمائید ختم جلسه دادرسی را اعالم نمود و دادگاه برای صدور رای نهایی وارد 

 شور شد.
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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[


