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  باسمه تعالی

 1386آذر  27تاریخ 

 ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

با کمال احترام عطف به حکم صادره از شعبه دوم دادگاه انقالب در مورد اینجانب هدایت اله شهیدزاده فرزند  

باستحضار میرساند:    [حذف شده]پزشک بازنشسته اهل اصفهان ساکن شهرستان [ حذف شده]عبدالحسین متولد سال 

چادرهای ایل قالوند اطراف اندیمشک از کار و خدمت بنده با عنوان پزشک عمومی در مناطق محروم شش ماه در 

تا کنون در   1343توابع لرستان، چهار سال در دیواندره کردستان، یکسال در جوشقان قالی کاشان و سپس از سال 

التحصیل دانشکده پزشکی تهران شهرستان سنندج که همه موارد طبق حکم وزارت بهداری ایران بوده است. بنده فارغ

 ت یکسال انترنی و سه سال رزیدنسی آسیب شناسی در بیمارستانهای آمریکا را گذراندم. بوده و پس از آن مد

با حکم وزارت بهداری پس از سی سال تمام خدمت بازنشسته شدم و حقوق بازنشستگی را تا تیرماه   1358در سال  

بنده بوسیله اداره  دریافت کردم سپس بعلت گزارش مدیر کل بهداری استان کردستان در مورد بهائی بودن  1362

بازسازی نیروی انسانی وزارت بهداری حکمی صادر و صریحاً ذکر شد که بعلت عقیده بنده حقوق بازنشستگی قطع 

سال میگذرد پرداخت نشده و شکایات به دیوان عدالت اداری به نتیجه نرسیده است. چند ماه پس از   24و تا بحال که 

معه بهائی بازداشت و در زندان سنندج، زندان قم، دادستانی شهید قدوسی، آن بنده را صریحاً باتهام عضویت در جا

االمر در زندان اوین درست مدت دو هزار روز زندانی  زندان قصر، زندان قزل حصار، زندان گهردشت و عاقبت

بازرسی دقیق کردند و در پایان بدون هیچگونه تعهدی آزاد شدم. از اول انقالب اسالمی تاکنون سه مرتبه منزل بنده 

هشت نفر پاسدار و نیروی انتظامی وارد منزل شده و دقیقاً همه جا را بازرسی کرده و کلیه   1360شده اول در سال 

سه نفر پاسدار وارد منزل شده و   1362کتابهای بنده را اعم از مذهبی و یا علمی و غیره بردند. دومین بار در سال 

شش نفر از اداره   1385ده را بازداشت کردند. سومین بار در سال هر چه کتاب و جزوه بود بردند و سپس بن

بود بردند. نکته جالب  CDاطالعات وارد منزل شده و هر چه مربوط بعقیده بنده از کتاب، جزوه، کاست و نوار و 

توجه اینکه در این بازرسیهای متعدد چیزی برخالف شرع و قانون و اخالق نیافتند. جز اینکه مربوط به عقیده بنده بود 

و در نوبت آخر از همه کس و همه چیز و در و دیوار عکس برداری کردند. در بازجویی در چند ماه قبل مرا به اداره  

سال عمر بنده خالف و یا جرمی نیافتند. در حقیقت   82پس از انگشت نگاری نیز در طول تشخیص هویت فرستادند و 

قطع حقوق بازنشستگی زندانی شدن بمدت دو هزار روز و بازرسیهای مکرر در منزل بنده طبق شرع اسالم و قانون  

وارد مربوط به عقیده اساسی و قانون شهروندی مصوب مجلس شورای اسالمی غیرقانونی بوده است. زیرا در تمام م 

اند فعالیت تبلیغی علیه جمهوری  گوئی کرده و ادعا کردهبنده و در منزل بنده بوده است. قاضی محترم بیشتر کلی

اند این فعالیت چگونه و درباره چه کسی انجام گرفته صرف ادعا که دلیل  اسالمی ایران انجام گرفته ولی ذکر نکرده

ام ات بالوجه متهم شاید منظورشان این بوده که بنده صریحاً خود را بهائی معرفی کردهاند دفاعیجرم نیست. ذکر کرده

اند در صورتیکه اگر اینمطلب درست است. به گزارش تحقیقات اداره کل اطالعات استان کردستان اشاره کرده

د طبق تحقیقات اداره کل ای انجام میشود برای این است که اتهام متهم مشخص و مسّجل شود ولی اگر ذکر شومحاکمه

اند در صورتیکه اطالعات اتهام محرز است که دیگر محاکمه معنی خود را از دست میدهد. ذکر آالت و ادوات کرده

صحت ندارد و آالت و ادواتی در کار نبوده و فقط کتاب و جزوه و نوار و کاست بوده که مأمورین اداره اطالعات  

قانون مجازات اسالمی  500فی در آنها نبوده است. قاضی محترم باستناد ماده اند و هیچ مورد خالصورتجلسه کرده 

اند با چه گروهی همکاری کرده و چه اقدامی برخالف  بنده را به چهار ماه حبس تعزیری محکوم کرده ولی ذکر نکرده

الهی احترام گذاشته و آنها  ام بنده عقیده دینی خاصی داشته که همیشه به همه ادیان مصالح جمهوری اسالمی انجام داده 

 ام. را بر حق میدانم همیشه مطیع حکومت بوده و هرگز عمل خالفی مرتکب نشده
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لذا شدیداً به حکم شعبه دوم دادگاه انقالب معترض بوده و عقیده دارم که قاضی محترم بیشتر رعایت اداره اطالعات را  

اند چون مربوط به عقیده دینی بنده بوده و در منزل هر ده کرده تا رعایت حقوق حقه اینجانب و آنچه که از منزل بر

جاتی وجود داشته باشد طبق قانون و شرع و اخالق باید مسترد کسی میتواند طبق معتقدات دینی خود کتاب و نوشته

سال عمر خود خالفی نکرده و در کمال صداقت در   82شود. در خاتمه همیشه از خود میپرسم بنده که در طول 

های اداری  محروم خدمت کرده و برای خود عقیده دینی خاصی دارم چه بدهی یا دینی به این مملکت و دستگاه مناطق

اند متأسفانه با  آن دارم که اینگونه مورد کم لطفی و کینه و غرض قرار بگیرم و معتقدم آنچه درباره بنده انجام داده 

 دادگاه تجدیدنظر تقاضای برائت کامل دارم. اسالم واقعی فاصله زیادی دارد و از محضر قضات محترم 

 با کمال تشکر و امتنان

 هدایت اله شهید زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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