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 جناب جالل مستقیممتن دفاعیه 

 

 الوکیلنعمحسبناهللا و 

 زیده ]ناخوانا[ العالی ریاست محترم دادگاه انقالب اسالمی ]ناخوانا[

قد بدیانت عتسف به اینجانب جالل مستقیم اخیراً به جهت اینکه مامیدارد با کمال تبا نهایت احترام معروض آن جناب 

بهائی هستم اتهامات ناروائی نسبت داده شده که ابداً صحت ندارد و با عرایضی که ذیالً بعرض عالی میرسانم و 

بوده و میباشم و  تقصیرتوضیحاتی که معروض میدارم بر حضرتعالی نیز معلوم و ثابت خواهد شد که بکلی بی

 است اتهامات مورد بحث بشرح زیر است واهیاساس و اتهامات منتسبه کالً بی

اشد از من سر نزده است بنه تنها اینکه تا کنون رفتاری و گفتاری که مخالف با دیانت اسالم  ضدیت با دیانت اسالم -۱

بند به اصول دیانت اسالم بوده و میباشم چون بهائیان به اصل توحید معتقد بلکه بنا بر عقاید دینی خود کامالً پای

و حضرت محمد مصطفی هللا را حاکم بر امور میدانند ة و اراد ءماارض و سمیباشند و خداوند قادر متعال را خالق 

و بطور خالصه من باصول امیرالمومنین علی )ع( را ولی و وصی بر حق او میدانند )ص( را رسول هللا و حضرت 

اسالم طریقه جعفری اثنی عشری معتقد و معترف میباشم و قرآن کریم را وحی منزل میدانم. ریاست  مذهبدین و 

های ناروائی زد که او تهمتمحترم دادگاه آیا کسی را با چنین معتقدات میتوان ضد اسالم نامید و دانسته یا ندانسته به 

 ]ناخوانا[بعضُی الّظی اّن  جزء گناهان کبیره است

ه اساس دیانت بهائی بر پایه خدمت به هم نوع و خیرخواهی عمومی و کضدیت با جمهوری اسالمی با توجه به این -۲

ئی جمهوری اسالمی با کمال رفع مفاسد اجتماعی و تعدیل معیشت و اقتصاد سالم است و با التفات به اینکه برنامه اجرا

های فساد که مشروبات الکلی و مواد مخدر است میباشد و از لحاظ اخالقی در راه عفت و عصمت قاطعیت قطع ریشه

اقدام مینماید و در توزیع اموال افراط و تفریط را جایز نمیداند بنابراین با یکی بودن اهداف که  ءو از بین بردن فحشا

 تصور اینکه من یا فرد بهائی با جمهوری اسالمی مخالفت نماید غیر ممکن است غرض پیشرفت جامعه است

امور سیاسی و دخالت در آن، اصالً از لحاظ دیانت بهائی بکلی منع شده است چون هدف بهائیت وحدت عالم  -۳

زبی عضویت انسانی است و دخالت در احزاب طبعاً مخالف با این هدف میباشد و بنابراین من تا کنون در هیچ ح

ام حتی در حزب رستاخیز که در رژیم سابق دارای آن قدرت بود که همه میدانند و مردم را وادار به قبول نداشته

اشم و وقت خود را یبیشه مپعضویت میکرد و بعالوه چون دارای اطالعات و معلوماتی نیستم و شخصی کاسب 

بکلی نامناسب و ناموزون میباشد. علیهذا با تبلیغی مور صرف امور شغلی مینمایم نسبت دادن من بامور سیاسی یا ا

توجه به عرایض معروضه چون اتهامات وارده بکلی بی اساس و خالی از حقیقت است و در این گرفتاری دچار 

ام که جبران آن به این زودیها ممکن نیست. از آن مقام محترم که شخص منصفی خسارات مادی و معنوی بسیاری شده

 ضای صدور حکم برائت خود را دارمتقاهستید 

 جالل مستقیم با تقدیم احترامات

 ]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[
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