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 فرخواستیکدفاع از 

 "بنام خداوند متعال"

 مقام محترم دادگاه انقالب اسالمی مرکز

به  ذیل  به شرحصادره علیه اینجانب سید آقا بزرگ علویان احتراماً توضیحات مقدماتی را  فرخواستیکپاسخ 

 :رساندیم استحضار

سال در حیطهٴ سرزمین  ۵۰سال است که در حیفا ایجاد گردیده و این مرکز پس از  ۸۰مرکز جهانی بهائی مدت  -۱

با دولت صهیونیستی نداشته و اینجانب نیز بهیچوجه  اشغالی صهیونیست قرار گرفته و جامعهٴ بهائی هیچگونه ارتباطی

 با هیچ فرد اسرائیلی ارتباط نداشته و ندارم و نخواهم داشت.

 زاده هستم.اینجانب در خانوادهٴ بهائی متولد شده بهائی و بهائی -۲

قرآن کریم و ائمهٴ هر فرد بهائی مکلف است اسالم را قبول کند و بحضرت محّمد صلی هللا علیه و آله و سلم و  -۳

 اطهار علیهم السالم اعتقاد داشته باشد و اال بهائی نخواهد بود. 

برابر تعالیم بهائی هیچ فردی حق دخالت و شرکت در هیچ حزب و جمعیت سیاسی را ندارد و با توجه به یکی از -۴

زبی عضویت نداشته و ندارم  اصول اساسی میزان بهائی بودن عدم مداخلهٴ در امور سیاسی است بهمین دلیل در هیچ ح

با این ترتیب اتهام ارتباط با صهیونیست و یا جاسوسی باینجانب وارد نبوده و من بخدای بزرگ سوگند یاد میکنم که از 

 گناه هستم.چنین اتهامی مبری بوده و بی

بر علیه اینجانب  صادره از طرف دادسرای انقالب مرکز فرخواستیککه در  یبه اتهاماتاینک مدافعات خود را نسبت 

 پرسی بعرض رسانده ذیالً باختصار بعرض میرساند:مرقوم گردید و به تفصیل در جریان باز

از طرف جامعهٴ بهائیان طهران بعضویت محفل روحانی طهران انتخاب شدم و پس از   ۱۳۵۹اینجانب در سال   –الف

بوده بلکه جهت رفع احتیاجات و امور شخصیهٴ  مدت کوتاهی بازداشت شدم. این محفل مرکز فرماندهی جامعهٴ بهائی ن

راجع به فعالیتهای محفل طهران به  فرخواستیکو گزارش اشاره شده در  دهدمینجام ه خدمات انسانی اافراد این جامع

ً العدل مربوط بزمانی است که اینجانب عضویت در محفل را نداشته و اطالعی از این گزارش ندارم و بیت  مسلما

جامعهٴ بهائی بنام  به مرکزمحتویات این گزارش جز امور روحانی حاوی مطالب دیگری نیست و این گزارش 

ارتباطی به دولت اسرائیل ندارد و همانطور که در مقدمه ذکر شد این مرکز در حیفا  العدل فرستاده میشود که هیچ بیت

 از موقعی ایجاد شد که این منطقه بنام شامات بوده است.

العدل به نام بورا کاولین به اینصورت بوده که نامبرده با یک خانم ایرانی بنام فلور  ارتباط اینجانب با عضو بیت -ب

اند که بعلت دوستی خانم قبل در حیفا ازدواج کرد و پس از ازدواج برای دیدار به ایران آمده لسا ۱۲طاهری در حدود  

طاهری با خانوادهٴ اینجانب از ایشان یکمرتبه برای صرف شام دعوت شد و اینجانب جمعاً حدود نیمساعت با واسطهٴ 

وز ننموده و ابداً در منزل اینجانب مسکن خانم وی جهت ترجمه با او صحبت کردم و این گفتگو از حدود تعارفات تجا

سال قبل برای زیارت به حیفا رفتم ایشان هم بخاطر خانمش یکبار برای  ۱۰نداشت و متقابالً موقعیکه من در حدود 

ای که بآنجا رفتیم بدیدن اماکن و نقاط تاریخی صرف غذا از من دعوت کرد و چند روزی که اقامت داشتیم با عده

 ایم.م و در موعد مقرر هم بایران مراجعت نمودهایمشغول بوده

االجرا است. البته این دستورات جنبهٴ روحانی العدل الزمجوئی نوشته شده که اطاعت از دستورات بیتدر برگ باز -ج

دارد و از طرف محفل ملی ایران بافراد بهائی ابالغ میگردد و تا کنون هم جز توصیه برعایت اصول انسانی و محبت 
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ه نوع بشر دستورات دیگری درج نشده و بعالوه معموالً هر کس پس از آزادی از زندان وضع خود را برای  ب

نزدیکان چنانچه مورد سوال پیش آید تعریف میکند و اظهارات من پس از آزادی از زندان جز خاطرات زندان مطلب  

 دیگری نخواهد بود.

نظیر محفل روحانی مشاهده نشد و بعالوه محفل ملّی دائماً با در قانون اساسی ممنوعیتی برای تشکیل جلساتی  -د

اولیای امور جمهوری اسالمی در تماس بوده و دستوری نسبت به غیرقانونی بودن جلسات محفل که فقط بامور 

ام فقط یک جلسه آن در منزل من  دریافت ننموده ضمناً در مدت کوتاهیکه اینجانب عضو محفل بوده پردازدمیروحانی 

 بوده.

  ییجوراجع بکمک مالی به جامعهٴ بهائی که در کیفرخواست ذکر شد اینجانب از هزینهٴ زندگی خود صرفه  -۱

از جمله کمک مالی برای ساختمانی بود که محل عبادت و ذکر خدا است که جرم نیست این   دادممیو خیریه  امکردهمی

شد و اینجانب ارزی باسرائیل نفرستادم و ضمناً بوسیلهٴ یک تور مسافرتی به ژاپن وجوه در طهران به محفل داده می

فرانس نشان دهنده وحدت عالم  ساپارو در ژاپن بود شرکت کردم این کن در شهررفتم و در آنجا در کنفرانسی که 

انسانی و برابری بشر بدون توجه به رنگ پوست و نژاد و ملیت بود که در حقیقت معرف محکوم کردن فکر نژاد  

صهیونیستی ندارد و نه تنها این   هاینقشهپرستی صهیونیستی است. بنا بر ا ین این جلسات بهیچ وجه ارتباطی با 

اسالمی نبوده حتی برای خارجیان غیر مسلمان در جهت توسعه و تحکیم شریعت  کنفرانس بمنظور تقویت فرهنگ ضد 

 مقدس اسالم بوده است.

و بر حسب دعوت مدیر عامل در مواقع لزوم در جلسهٴ   امبودهاینجانب در این اواخر عضو هیاٴت مدیره شرکت امنا  -۲

به نمایندگی محفل ملّی بوده و دارایی شرکت شامل   و این شرکت متعلق به جامعهٴ بهائیان امکردهمیهیاٴت مدیره شرکت 

اماکن متبرکه و تاریخی و گورستانها )گلستان جاوید( و دفاتر محافل بوده و وظیفهٴ این شرکت نگهداری این اماکن و  

 های آن بوده و سهامی که بنام اعضاء هیاٴت مدیره است صوری بوده و متعلق به جامعهٴ بهائیان است.تاٴمین هزینه

ذکر شد قویاً تکذیب میکنم   فرخواستیکموضوع ایجاد دو هزار مرکز فعالیت جاسوسی بوسیلهٴ شرکت امناء را که در 

 کنند تا چه رسد به جاسوسی. زیرا همانطوریکه در مقدمه عرض شد افراد جامعه بهائی در امور سیاسی مداخله نمی

 کیفرخواستو بامور عمرانی اشتغال داشتن که در  در مورد مدیر عامل و سهامدار یک شرکت ساختمانی بودن -۳

درج گردیده کاری بوده که جرم نیست عالوه بر این بعلت درستکاری و انجام کار و فعالیت عمرانی در دوران پس از  

ای مشغول انجام آن است و انقالب دولت جمهوری اسالمی کار جدید باین شرکت واگذار کرد و شرکت بنحو شایسته

کت مورد قبول جمهوری اسالمی است و شرکت را مرتباً برای اجرای طرحهای عمرانی مملکت بکار  کارهای شر

 دعوت مینماید.

در خاتمه با توضیحات معروضهٴ باال و با توجه به منع مداخله در امور سیاسی بشرحی که بدواً عرض شد از اتهام  

می انجام نداده و نخواهم داد و همیشه در جهت فعالیتهای صهیونیستی خود را مبری میدانم و هیچ عمل ضد اسال

 مصالح جمهوری اسالمی کوشا بوده و خواهم بود.

با عنایت بمراتب فوق خود را مستوجب مصادرهٴ اموال و زندانی شدن نمیدانم و قضاوت آنرا موکول به نظر دادگاه 

 محترم میدانم. 

 با تقدیم احترام

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوراست. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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