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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

بعموم مراجع عالی رتبه و جرائد  که اخیرهای باظهارات دادستان کل انقالب در ارتباط با دستگیری بهائیان ]جوابیه

 پرتیراژ ارسال شد[

 

بمنظور جوابگوئی به مطبوعات الً  موسوی اردبیلی( و احتماهللادر دنباله مصاحبه ریاست محترم دیوانعالی کشور )آیت

های گروهی دنیا )باصطالح روزنامه محترم کیهان جنجال دستگاههای تبلیغاتی غرب( در باره اعدام بهائیان و و رسانه

هللا گیالنی رئیس دادگاههای شرع طهران که در از حضرت آیت ۱۳۶۰/دیماه / ٢٩مجدداً در مصاحبه مطبوعاتی روز 

درج شده است در این زمینه پرسش میشود و ایشان در حالت طمأنینه با  ۱۳۶۰دی  ۳۰مورخ  ۱۱۴۸۸کیهان شماره /

اند داشتهبار بهائیان را بباد تهمت و افترا گرفته و عقیده خویش را نسبت بجامعه مزبور بیان آمیز و نفرتلحنی خشونت

که در کیهان منعکس گردید. گرچه جامعه مظلوم و ستمدیده بهائی ایران در مدتی بیش از یک قرن متوالیاً در معرض 

های بسیار و تهمتهای ناروا و فتواهای فراوان مواجه اینگونه حمالت و کشتارها و هدم و غارتها قرار داشته و با ردیه

ف علما و حکام متحمل شده و چون مقابله بمثل بر خالف معتقداتش میباشد بوده و بالیا و مصائب بیشماری از طر

امور را بخداوند متعال تفویض و جوابی باین مطالب نداده است لکن در این ایام که مدعیان خود بر مسند قضاوت 

یوماً بر ظلم و ستم جالس و با استفاده از قدرت مقام و در اختیار داشتن جمیع وسایل و سلب دفاع از مظلومان یوماً ف

سازند سکوت را جایز ندانسته باختصار جوابی افزایند و اتهامات واهی و کذب محض در مطبوعات منتشر میمی

مرقوم میدارد هر چند غیر محتمل است در جائی انتشار یابد و یا حضرت قاضی محترم بخوانند و بظن قوی بر 

 خصومت و شدت عمل نیز خواهند افزود معهذا 

 را از آب چه باک  غریق

 نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

 حاکم محترم شرع در جواب سئوال خبرنگار فرمودند:

"روشن شده که این گروه و یا فرقه برای سازمانهای استعماری جاسوسی میکنند و خساراتی را که این فرقه ضاله 

ب و نفرت مشهود و مدعی بودن نماینده محترم مضره باین مملکت وارد آوردند، هللا اکبر". از طرز بیان ایشان تعص

عدالت را در مقام قضا روشن میدارد چون اتهام بدون دلیل نشانه خصومت است و این تهمتها عیناً همان است که 

های خود نوشته و هیچگونه دلیل و مدرکی ارائه نفرمودند بعالوه مخالفان امر بهائی برای بهائیان سالها گفته و در ردیه

اند شاید قبول نفرمایند که بقدری شدید است که نام بهائی بر زبان نیاورده و این گروه یا فرقه عنوان نموده تعصب

بهائی دیانت مستقلی است که دارای کتاب آسمانی و تعالیم الهی و اهداف خاص بشردوستی میباشد و میلیونها پیرو آن 

اکثر ممالک دنیا و سازمان ملل متحد آنرا بعنوان یک دیانت در اطراف و اکناف جهان بر این عقیده ایمان داشته و 

هللا گیالنی بخاطر تحقیر فرقه عنوان فرمایند بر آن ضرری مترتب نمیشود و اند حال اگر حضرت آیتمستقل پذیرفته

اید عرض گذار اسالم حمله فرمایند ولی بای میدانند که باصطالح خود بر یکی از فرق بدعتشاید این کلمه را وسیله

 ای از اسالم نمیداند.شود که این مسأله مدتها است در دنیا حل شده و دیگر کسی بهائیت را فرقه

بهائیان پیرو دیانت مستقلی هستند که همه ادیان بزرگ را الهی میدانند به معتقدات آنها احترام میگذارند و مقدساتشان 

هللا این ادعا را کذب دانند خود لل ظاهر شده اگر حضرت آیترا محترم میدارند آنها میگویند موعود آسمانی کلیه م

کشید و فرمائید، چرا میقبول نفرمایند دیگر جنگ و مبارزه و تهمت برای چه. چرا حق دفاع را از پیروانش سلب می

خداوند منان شکنید مگر این حقیقت نیست که ادعای کذب پایدار نیست و مگر چرا زبان آنها را میبندید و قلمشان را می

 خواهد.در قرآن کریم نفرموده است مدعی دروغ را نابود میکنم و او قادر است و کمک نمی
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الغی" قانون اساسی جمهوری اسالمی معتقدات افرادی را که ضد الرشد منالدین قد تبیندر قرآن میفرماید "ال اکراه فی

بذات پروردگار توانا معتقد نیستند آزادی و اجازه بیان اسالم نباشد محترم دانسته. حکومت اسالمی حتی بافرادی که 

عقیده میدهد. پیروان مذاهب سائره که اسالم را قبول ندارند محترم میداند این چه سری است که فقط بهائیان مورد 

بوده  هدف و حمله قرار دارند شاید گناه آنان اعتقاد بحقانیت احمد مختار و قرآن کریم و مطلع این دیانت در ایران

 است.

ها نیز نوشته و اغلب برای اند برای سازمانهای استعماری جاسوسی میکنند این تهمت را در ردیهاما اینکه فرموده

اند ولکن ادعای بدون دلیل چه چیز را ثابت میکند. بدفعات اوراق و آرشیو انحراف مردم دنیا باین حربه متوسل شده

ها هایشان بتصرف درآمده سوابق ساواک، فراماسونری، سفارتخانهخانهتشکیالت بهائی ضبط و یا غارت شده کتاب

ای دال بر صحت چنین ادعا ای سند و مدرکی حتی قرینهتوقیف و بررسی شده چگونه است در تمام این اسناد برگه

هترین فرزندان ببعد تعداد زیادی از ب ۱۳۵٩بدست نیامده معهذا بارها این اتهام بطور شفاهی تکرار شده است. از سال 

قانون اساسی اعدام شده و کوچکترین اجازه دفاع بایشان داده  ۱۶۵این مملکت باطناً بخاطر عقیده بدون رعایت اصل 

نشده است. خوب بود حتی برای یکدفعه دادگاه علنی تشکیل میدادند، اجازه دفاع از طرف متهم و وکیل باو داده میشد، 

خارجی حاضر میشدند جریان از رادیو پخش و در مطبوعات منعکس میگردید  ناظران بیطرف و خبرنگاران داخلی و

یل مثبته ارائه میشد تا پس از صدور حکم شک و ریبی برای احدی در رعایت عدالت و اعمال حقیقت الو مدارک و د

 باقی نماند.

این خسارتها را بیان  اند حق بود برای نمونه یکی ازاند باین مملکت وارد آوردهو خساراتی را هم که فرموده

میفرمودند مثالً کدام پل را خراب کرده، کدام جنگل را آتش زده، کدام بانک را ورشکست نموده و چند چاه نفت را 

اند کدامشان در بیتترین اشیاء انصاف است خود انصاف دهید اینها که اعدام شدههللا محبوباند؟ حضرت آیتآتش زده

خیانت کرده است سند آن کجاست دلیل آن چیست؟ در چه مقام دولتی و در کدام المال مملکت دستی داشته و 

اند که بر ضرر این مملکت تمام گردیده. بهائیان برای این مملکت کاری و در چه بست و بندی دخالت داشتهمقاطعه

ه این خاک مشکبیز داده جانفشانی میکنند باین آب و خاک عشق میورزند و آرزومند تحقق بشاراتی هستند که درباره آتی

بهر چیز و هر کالم که در ذهن ال شده. اتهام اولیه بهائیان منحصراً فعالیت اعتقادی بود، بعد جاسوسی صهیونیسم و حا

مردم ایجاد نفرت و خصومت نماید تبدیل شده و چون کسی را جرأت سئوال نیست با اطمینان هر تهمتی عنوان میشود 

 اند:مودهزهی عدالت و انصاف و بعد فر

اند و "این ایادی و جاسوسان استعمار عموماً و صهیونیسم خصوصاً سالها در مملکت ما با نظام شریعت اسالم جنگیده

 جنگند".پس از انقالب هم بر ضد انقالب اسالمی می

لفت با اسالم را نیز اند حتی تفوه به مخاخوشبختانه ملت ایران بر این امر واقفند که بهائیان نه تنها مخالف اسالم نبوده

اند جمع زیادی از یهودیان اند در تعریف و تمجید اسالم و مقدسات اسالم گفته و نوشتهگناه میدانند و آنچه توانسته

 اند مسیحیان، زرتشتیان ایرانی که از مخالفان و منکران اسالم بوده

اند وانگهی بهائی با کسی جنگ و سمانی آن شدهبعد از ایمان بدیانت بهائی اسالم را قبول و طرفدار قرآن و تعالیم آ

ستیز ندارد حتی مجادله در قول را حرام میداند نزاع و جدال را شأن درندگان ارض میداند احزاب و جمعیتها و ادیان 

و افراد بشر را خیرخواه است و عمالً برای ترویج و تشهیر دیانت و خداشناسی در اقصی نقاط دنیا کوشیده و از مقام 

حقانیت اسالم در مجامع بزرگ مذهبی و علمی در جهان دفاع نموده و از عجایب زمان ما است که بهائیان در غرب  و

 کشند.بعلت طرفداری از اسالم مورد اعتراض قرار دارند و در ایران به تهمت ضد اسالمی آنها را می

و فعالً بمقامات الً جمهوری اسالمی قو از بدو پیروزی انقالب و تغییر رژیم در ایران اطاعت خود را از حکومت

عالی مملکتی اعالم و کوچکترین قدمی خالف این عهد برنداشته. افراد بهائی بدلیل عدم مداخله در سیاست در هیچیک 

ها شرکت نداشته اعمال خالف قانون مرتکب نشده از مقررات و دستورات دولت با از گروههای مخالف و توطئه

هائی که بر آنها وارد شده کامالً تبعیت نموده که آمار بزهکاران شاهدی بر این لم و مضیقهوجود شرایط سخت و مظا

 مدعا است.
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مخالفین بهائی اسناد مجعولی منتشر و بنام جاسوسی در دایره اسقفی اصفهان با شرح و بسط فراوان  ۱۳۵٩در تابستان 

یای آمریکا فرستاده شده که بین ارتشیان و مخالفان و اعالم داشتند پانصد میلیون دالر و مقداری مواد منفجره از س

شهریور همان سال هفت نفر بهائی بیگناه را بهمین اتهام در یزد اعدام  ۱٧سران بهائی تقسیم شود و بفاصله کمی در 

کردند و حاکم محترم شرع در مصاحبه مطبوعاتی دلیل جاسوسی آنها را اسناد بدست آمده در دایره اسقفی اصفهان 

یان داشت و چنانچه همه میدانند جعلی بودن سند و کذب موضوع چندی بعد از طرف دادستان کل انقالب وقت اعالم ب

 اند قوله:هللا تصمیمات از قبل اتخاذ شده را بر حکام شرع واجب دانستهگردید. بعد از مطالب فوق حضرت آیت

شان برسانند" یعنی دادگاهها بهائیان را که بزعم "بر دادگاهها و حکام شرع واجب است که این افراد را به کیفر

ایشان جاسوس، ضد انقالب و مخالف نظام جمهوری اسالمیند اعدام کنند. وای اگر از پس امروز بود فردائی! یکنفر 

ای را بدون تحقیق و اثبات جرم و بدون اینکه سند و مدرکی حاکی از گناه و قاضی عالیمقام با تعصب مفرطه عده

ن وجود داشته باشد مستحق کیفر میداند و بدیگران نیز توصیه میفرماید که عمل ایشان را تقلید کنند. و بعد تقصیرشا

 اند:چنین فرموده

اند بلکه پس از خانواده منفور و آلوده پهلوی "البته افراد این فرقه ضاله نه تنها در مسائل سیاسی جاسوسی میکرده

 ملت را چپاول کرده و بغارت بردند".  بزرگترین گروهی بودند که اموال این

اند مگر نه اینست که همه دنیا میدانند بهائیان در سیاست مداخله ندارند، باز هم صحبت از جاسوسی سیاسی فرموده

مگر نه یکی از اصول دینی ایشان عدم دخالت در سیاست و عدم شرکت در احزاب و جمعیتهای سیاسی است مگر نه 

ثار و کتب آنها نوشته شده مگر نه بارها بمقامات مملکتی این موضوع اعالم شده و هیچ بهائی در این مطالب در کلیه آ

سازمانهائی که بنحوی از انحاء با سیاست سر و کار داشته مانند وزارت خارجه، مجلس شوراء، وزارت، ساواک 

ه از جامعه طرد و برکنار شرکت و عضویت نداشته و اگر کسی بخالف وظیفه دینی در این امور مداخله میکرد

میگردید؟ بچه دلیل نماینده محترم عدالت آنها را جاسوس سیاسی میدانند؟ مگر نه اینکه جاسوس باید شاغل مقامات 

عالی باشد باسناد سری دسترسی داشته باشد از اخبار محرمانه و سری مملکت بااطالع بوده و آن اسرار را بدشمن 

ک از بهائیان در چنین موقعیتهائی بوده و بغیر از اتهام واهی و گفته مخالفین چه مدرکی کشور تسلیم کرده باشد؟ کدام ی

اند اموال ملت "را چپاول کرده و بغارت برده"؟ هللا کشته شدهو دلیلی بدست آمده. کدام یک از این افراد که بحکم آیت

دسی یا وکالت و کارمندی زندگی شرافتمندانه ای زندگیشان ساده در مشاغل پزشکی یا مهنشان اجارهاکثر ایشان خانه

داشته در نهایت امانت بملک و ملت خدمت نموده به سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته از هر گونه اعتیاد مضره 

اند با قناعت زندگی ساده داشته باشند. کدام از برکنار بوده و بدلیل اینکه کار را عبادت میدانسته در پناه کوشش توانسته

 اند بعالوه مگر داشتن ثروت که از راه مشروع و زحمت بدست آید حرام است؟یشان متمول و ثروتمند بودها

سوادی و تکدی را ننگ میداند و اشتغال بکسب و جامعه بهائی بدلیل اعتقادات فکری )نه استضعاف( بیکاری و بی

معاشی متعادل دارد وانگهی آنهمه  حرفه و صنعت را واجب میداند لذا هر کس بفراخور خویش سعی در تأمین

اند و اگر هم تعداد داران و صاحب بانکها که اموالشان ملی یا مصادره شده بهائی نبودهثروتمندان و کارخانه

کاری و معامله با دولت و حیف و میل اموال شمار متمول متوسط بهائی وجود داشته ثروت آنها از مقاطعهانگشت

ون هم در تصرف بنیاد است. فرض اینکه فرد یا افرادی خیانت کرده باید طبق قانون عمومی بدست نیامده و اکن

محاکمه و پس از اثبات جرم بر طبق قوانین جاریه مجازات گردد و این موضوع ارتباطی با جامعه و اساس معتقدات 

 مذهبی آنها ندارد.

هوری اسالمی جاسوسی آنها بنفع اسرائیل و اند در دادگاههای شرع جماند "این عده که اعدام شدهو سپس فرموده

 اند".ایادیش محرز شده و بحکم قرآن کریم بسزای اعمالشان رسیده

ها و تکرار تحقیرها و تهمتها، افتراآت واهی از بیانات نماینده محترم عدالت چنین مستفاد میشود که مطالعه ردیه

ن تحقیق و بدون توجه بمدافعات و رؤیت مدارک بصورت یک اصل مسلم در ذهن قاضی محترم متجلی شده که بدو

مثبته بمحض اینکه متهم بیگناه بهائی بدادگاه هدایت شده برای آنکه کلمه بهائی را بر زبان نراند و یا بگوش نشنوند 

ه آورند و چون میدانند دادگاالحضور باجرا درمیتصمیم اعدام ایشان را که از قبل اتخاذ گردیده وسیله مأموران دائم
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واند ایراد گیرد و خالصتاً تباالتری نظارت بر این احکام ندارد و دادسرای انتظامی قضات بر رأی مجتهد شرع نمی

محکمه عدلی در دنیا نیست که از ایشان سئوال کند در کجای قرآن چنین حکمی نازل شده که بموجب آن افراد با تقوی 

لق بیهمتا ذاکر و جمیع پیغمبران و کتب آسمانی و عالم بعد را و خداپرستی که تا لحظات آخر حیات بذکر و ثنای خا

بندند باید بجوخه آتش سپرده شوند آیا دنیا و مردم جهان که بر افکار و معتقد و به اصول اخالقی و انسانی پای

ان بفرماید کنند که یک روحانی عالیمقام قاضی شرع مسلماعتقادات بهائی آشنائی دارند در این باره چگونه قضاوت می

میهنان عزیز چون جاسوسی اسرائیل عنوان شده با توجه ما بحکم قرآن ایشانرا اعدام نمودیم! شاید بعضی از هم

ای که باماکن متبرکه مربوط بخود در آن سرزمین دارند دچار شک بمسافرت بعضی از بهائیان بکشور مزبور و عالقه

میالدی که حضرت  ۱۸۶۸سال پیش یعنی از  ۱۱۳شود بهائیان از و تردید گردند. برای استحضار آن عده متذکر می

بهاءهللا شارع دیانت بهائی بفرمان دو سلطان مستبد ایران و عثمانی بعکا سرگون و در آن بلده مسجون و پس از 

ائی بآن ای در دو شهر عکا و حیفا بوجود آمد همیشه زائرین بهصعود بعالم بقا در همانجا مدفون شدند و اماکن متبرکه

الحمایه انگلیس و سپس از الشام جزئی از امپراطوری عثمانی و بعد از آن سرزمین فلسطین تحتدیار که آن روز بریه

سال قبل تحت تسلط اسرائیل در آمد مسافرت مینموده و برای حفظ و نگاهداری اماکن مزبور تبرعاتی از سراسر  ۳۴

 ود ولیعالم بوسیله پیروان دیانت بهائی فرستاده میش

 [ناتمام]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

