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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ]روزنامه:[ سالم 

 ۱۹۹۶اکتبر  ۱۳ - ۱۴۱۷جمادی االول  ۲۸ - ۱۳۷۵مهر  ۲۱]تاریخ:[ شنبه 

 ۱۵۵۰]شماره:[ 

 ۵]صفحه:[  

 

 کاروانسرا به هیچ کس وفا نکرداین 

 انصافعلی هدایت 

  .ایمای در تهران مورد کشاکش سازمانها و افراد در دورانهای مختلف واقع شده است که ما به بررسی آن پرداخته خانه

 ای از همان کاروانسرا است…ظاهراً حکایت نمایش گونه

... خارج کردن   ،کمک مالی به گروهکها ،گونی آنتالش برای سرن ،پرونده: »توطئه علیه جمهوری اسالمی نقل از

 ارز زیادی از کشور است«. 

گرچه متهم منکر بعضی از اتهامات انتسابی شده ولی جمیع محتویات پرونده حاضر، اوراق،  » در همان پرونده:

اسالمی متهم و مدارک و دالیل آن در اثبات اتهامات و خیانات ضد اسالمی، ضد انسانی و ضد رژیم جمهوری 

باشد... دادگاه او را مفسد اش به حد زیادی است که شمارش و گنجاندن کلیه آنها در این حکم مقدورنمیخانواده

 بر حکومت اسالمی شناخته وحکم اعدام متهم یاد شده؛ را صادر می نماید.«  االرض و یاغی فی

وابستگان و منسوبین درجه اول وی به نفع بنیاد  ،ل متهمدر ادامه حکم دادگاه آمده است: »کلیه اموال منقول وغیرمنقو

 .شهید مصادره می گردد

گریزند و اموالش از جمله ملکی از  اش از کشور میشود و بعضی از افراد خانوادهاو اعدام می ،با صدای چند گلوله

متر مربع مصادره  ۱۱۷۰و ساختمانی با  ۷۸۲  / ۴۰سر بلوار کشاورز تا خیابان دوم فلسطین شمالی با عرصه  

 .شودمی

 

 پرده اول: اعدام 

  /۶ /۳شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی و تاییدیه شماره  ۱۳۶۰شهریور  ۷مورخه  ۴۱۲۱  /۵۹ /۴ طبق حکم شماره

  /۴۰و عرصه  ۱۱۷۰شعبه سوم دادگاه عالی انقالب اسالمی )ملکی با زیربنای  ۱۳۶۱  فروردین ۷مورخه  ۱۰۵۷

انقالب اسالمی ( استرداد و در ملکیت بنیاد شهید ۸،  ۶پالک  ، مترمربع در خیابان فلسطین شمالی، کوچه دوم ۷۸۲

 ته است. )این جمالت در صفحه سوم قباله ملک مزبور آمده است.(قرار گرف

صاحب اصلی ملک   ،دادستانی انقالب اسالمی مرکز ۱۳۶۰شهریور  ۷به تاریخ   ۴۱۲۱/  ۵۹/  ۲در پرونده کالسه م 

در این  ، ساله، شغل تجارت و خیاطی ۶۶»متهم پرونده« قلمداد شده است: من حبیب ا... عزیزی، فرزند مرتضی، 

در   ،خیابان فلسطین شمالی، کوچه دوم بوده ،اهل و ساکن تهران ،مذهبم بهایی بوده و بهائی زاده عنوان شده ،پرونده

 هار فرزند که همگی …کنم دارای چمنزل مسعود عزیزی زندگی می

 

 پرده دوم: به فاصله تفاوت شب تا روز
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، این  ۱۳۷۱آبان  ۱۸کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان در تاریخ  ؛خانم فرخ عظیمی اعتمادی

کند که قدیمی ساز و ای تک واحدی مجزا با راه پله و راهرو اختصاصی ارزیابی میطبقه  ۳بلوک  ۲ساختمان را در 

مسکونی است. هر طبقه یک آپارتمان شرقی و یک آپارتمان غربی دارد و طبقه سوم شرقی به صورت یک نیم طبقه 

 است.

، یکدیگر است و هر کدام شامل چهار اتاقخانم عظیمی اعتمادی… اضافه کرده: »زیربنای سایر آپارتمانها مشابه 

حمام  ،توالت و دستشویی با کاشی کاری کف و موزائیک ،موزائیک کف ،کاشیکاری ،آشپزخانه با کابینت فلزی ،هال

 دستشویی می باشد.«  ،توالت ،با وان یا دوش است. نیم طبقه سوم هم دارای یک اتاق

  ،توالت ،آشپزخانه ،ال، هان یک واحد مسکونی که شامل سه اتاقوی نوشته است: »این ملک دارای زیرزمینی به عنو

 دستشویی و حمام است. در حیاط ملک هم فقط یک استخر وجود دارد.« 

به استثنای نیم طبقه سوم شرقی را   ۳و   ۲، ۱ زیربنای آپارتمانهای واقع در طبقه ،این کارشناس رسمی دادگستری

اضافه می کند: »ملک در مجموع  ،متر مربع ارزیابی کرده ۲۴۰را   و زیرزمین ۳۰نیم طبقه شرقی را   ،۱۸۰حدود 

 متر مربع بنای قدیمی است.« ۱۱۷۰دارای  

رخ کارشناسی قیمت هر متر عرصه زمین با توجه به ن ، ارزش اعیانی ملک را »کلنگی« ارزیابی کرده ،او در ادامه

هزار تومان و   ۲۵۰هزار تومان، آپارتمان طبقه سوم شرقی  ۸۰۰دهد: ارزش زیرزمین را ارائه می   ۱۳۶۳ بهمن ۱۲

هزار تومان   ۵۰میلیون و  ۷، بر اساس اصول کارشناسی تعیین شد که در جمع ،هزار تومان ۲۰۰ وبقیه یک میلیون 

 شود.هزار تومان پیشنهاد می ۹۰۰میلیون و  ۲۱، ده روزشود اما ارزش ملک بر اساس پایه مزایارزیابی می

 سپارد.وی نیز در این ارزیابی ارزش عرصه ساختمان را به فراموشی می

؛  چهارباب از آپارتمانها به ساکنان آن فروخته شده است ،کارت زردی که در پرونده این ساختمان وجود دارد ۴طبق 

میلیون لایر فروخته شده   ۳۵به  ۱۳۷۰ شهریور ۲۵این دو آپارتمان در تاریخ   B ۴۶۳و  B ۴۶۲مثال بر اساس کد 

 است.

 

 گیردپرده سوم: زندگی سامان می

نمایندگی بنیاد شهید در دادسرای انقالب اسالمی آن را  سالها قبل از فروش آپارتمانها به مستاجران و قبل از این که 

صالح   -ل خطاب به »برادر جانباز - ۳  - ۴۵۴۶ای با عنوان نامه ۱۳۶۰آبان  ۱۲در  ،شناسایی و ارزیابی کند

اجازه استفاده از یک دستگاه  ،شریفات« چنین می گوید: »محترما به موجب این حکم و پیرو معرفی نامه بنیاد شهید

دویست و شود. بدیهی است که نامبرده مبلغ آپارتمان، واقع در فلسطین شمالی، ... جهت اسکان خود و خانواده داده می 

میلیون لایر از بهای معامله به مبلغ دویست و پنجاه میلیون لایر را پرداخت نموده، نسبت به انتقال قطعی ملک به  ده

 با دریافت باقی مانده بهای معامله اقدام شود.« نام مشارالیه 

( از این معامله، یک آگهی مزایده که از طرف بنیاد شهید در مطبوعات به چاپ ۱۳۷۱دی   ۲۰حدود دو ماه بعد )

شود که در آن چنین آمده است: »لیست امالک و مستغالت )فروخته شده بعد از مزایده  ای بررسی می رسیده، در جلسه 

طبقه  ۳، ساختمان ۱۸۶۰آگهی، مشخصات این ملک چنین عنوان شده است: »کد  ۷۰.(، در ردیف و خارج؟!..

متر، قیمت  ۱۳۷۰متر، اعیان  ۳۳۰، عرصه ۸و  ۶قدیمی، خیابان فلسطین شمالی، ابتدای کوچه دوم، پالک 

 میلیون لایر.«  ۵۸۰کارشناسی 

درصد با کاربری مسکونی اما با  ۱۸۰تراکم مجاز ساختمانی  ،کشاورز، همسطح با کوچهخانم عظیمی اعتمادی 

میلیون لایر است.« این قیمت،  ۴۹۲کند: »ارزش کل عرصه و اعیان  هزار لایر پیشنهاد می ۶۳۰موقعیت اداری را 

 هزار لایر از قیمت کارشناسی وی نیز کمتر است. ۹۱۲حدود 

ساختمان را در اجاره محمد حسین  ۱۳۷۱آبان   ۱۸  خانم فرخ عظیمی اعتمادی، در این گزارش خود به تاریخ

  ،اکرم گیاهی؛ نیم طبقه سوم بخش شرقی ،صالح شریفات؛ طبقه دوم بخش شرقی ،حیدرهایی؛ طبقه اول بخش شرقی
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غالمرضا احمدی؛ طبقه سوم بخش غربی و  ،غفارزاده؛ طبقه دوم بخش غربی ،خانم اجاره دار؛ طبقه اول بخش غربی

 داند.خانم زهره نیازی را مستاجرزیرزمین ملک می

نمایندگی بنیاد شهید در دادسرای انقالب اسالمی یک ماه قبل از   ،به موجب اسناد موجود در پرونده این ساختمان

مهر  ۸دادگستری در تاریخ کارشناسی خانم عظیمی اعتمادی ساختمان را شناسایی کرده و توسط کارشناس رسمی 

 ۸میلیون لایر و نیم طبقه سوم  ۳۵ها بقیه طبقه ،میلیون لایر ۲۳کند که بر اساس آن زیرزمین قیمت گذاری می  ۱۳۷۱

عرصه   ۷۸۲/  ۴۰ای به ارزش  هیچ اشاره شود. در این قیمت کارشناسیهزا لایر قیمت گذاری می  ۵۰۰میلیون و 

 ساختمان نشده است.

کارشناس رسمی دادگستری، نظر  ؛افتد و بنیاد شهید از مهندس حسین ناصریکارشناس مقبول نمینظر این دو 

    در خصوص تعیین ارزش ملک با پالک ثبتی ۱۳۷۱آذر  ۱۱خواهد و او گزارش خود را در »کارشناسی می

هزار تومان،   ۸۰۰دهد: ارزش زیرزمین را ارائه می  ۱۳۶۳بهمن  ۱۲بر اساس نرخ کارشناسی  ،۳ بخش ۳۷۴۵/ ۲ 

 آپارتمان...

تلفن و غیره به عهده   ،برق  ،های عمومی از قبیل آب... مشکلی با این بخش تماس خواهید گرفت. در ضمن کلیه هزینه

  ،خطاب به مادر شهید اجاره دار ،شما خواهد بود.« مشابه چنین دستورایی نیز از طرف مسئوالن وقت بنیاد شهید

و زهیر    ۱۳۶۸آبان  ۲۴غالمعلی احمدی در  ، ۱۳۶۱مرداد   ۲۳ حیدرهایی در  ،۱۳۶۰آذر   ۱همسر شهید عینی در 

 شود.صادر می ۱۳۶۸آبان   ۲۵نیازی در 

 

 پرده چهارم: پس از یازده سال 

به زندگی خود در آنها   ،انداجازه استفاده از این ساختمانها را بدست آورده ،این مستاجرانی که بدون پرداخت مبلغی

درصد قطع   ۷۰رسد و پدر یک شهید و یک جانباز از راه می ۱۳۷۱دهند تا این که سال بدون دغدغه فکری ادامه می

  ۱۳کند. چنان که در ماده پیشنهاد خرید ساختمان را مطرح می ،نخاعی بعد از رسیدن قیمتهای کارشناسی به بنیاد شهید

آمده است:  ،واحد فروش بنیاد شهید که به امضای سه تن از مسئوالن وقت رسیده ۱۳۷۱آبان   ۲صورت جلسه  

مطرح  ۱۸۶۰درصد و خریدار ملک کد  ۷۰»درخواست بدون تاریخ آقای سید اصغر میر سرابی پدر شهید و جانباز 

دویست و ده میلیون لایر از بهای معامله به مبلغ دویست و پنجاه میلیون  و مقرر گردید با توجه به این که نامبرده مبلغ

 نسبت به انتقال قطعی ملک به نام… ،لایر را پرداخت نموده

]تیتر درشت وسط صفحه:[ ساختمان که صاحب اول آن اعدام شد و جزو اموال بنیاد شهید درآمد. بعد در اجاره و  

 انبازان قرار گرفت و آنگاه به پر کاهی فروخته شد. های شهدا و جتملک تعدادی از خانواده

  ۲که در جلسه   ۱۸۶۰آمده است: »پرونده یک دستگاه ساختمان موضوع کد  ۱۳۷۱آذر   ۱۴واحد فروش، به تاریخ  

 هیئت مدیره مطرح و مقرر گردید: با دریافت باقی… ۱۳۷۱آبان 

توافق کامل   ۱۳۷۱بهمن   ۲۸صورت جلسه   ۲۱با وجود روند آرام قرارداد، هنوز در مورد چگونگی اجرای ماده 

 نامه ای با شماره… ۱۳۷۲فروردین  ۱۴وجود ندارد. لذا در 

ملک واقع در خیابان فلسطین شمالی... بر حسب دستور سرپرست  ۱۳۷۲خرداد  ۲۴احتراماً عطف به نامه مورخ 

میلیون تومان به آقای سید اصغر میرسرابی، پدر... بفروش رسیده است. صرف   ۲۵اد شهید به مبلغ محترم وقت بنی

نظر از عدم احراز اولویت و عدم استطاعت آقای محمد حسین حیدرهایی جهت خرید ملک مزبور به مبلغ یاد شده، 

 رسیدگی قرار گیرد. مشارالیه درخواستی مبنی بر خرید ملک به این واحد تسلیم نکرده بود تا مورد 

ها یکی یکی از ساختمان اخراج  رود و خانوادهجریان فروش و انتقال ساختمان به آرامی پیش می ۱۳۷۲در سال  

به آن   ۱۳۷۲شهریور  ۱۶به تاریخ   د  -ح ۳۲۳پیوندد که دفتر حراست بنیاد شهید در نامه جریانی بوقوع می ،شوندمی

رسد. هنوز  ملک استیجاری خانواده شهید )حسن( به فروش می ،نه برنامه ریزیکند: »متاسفانه بدون هیچ گواشاره می

خانواده شهید در ملک استیجاری دیگری اسکان نیافته است. خریدار حکم تخلیه را از دادگاه اخذ و خانواده شهید را  

 دهد که قابل توجه است.« در وضع نامناسبی قرار می
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مسایل تبعاتی برای بنیاد... از جمله مطبوعات و… به دنبال خواهد داشت. مستدعی  در ادامه اضافه میکند: »این گونه 

ریزی قبلی و هماهنگی با موسسه امالک صورت پذیرد تا ان شاء ا... تبعاتی را برای  است فروش امالک با برنامه

 نهاد مقدس بنیاد شهید دربر نداشته…

 

جایی که جانبازان را زیر پوشش دارد. در حالی که   ،جانبازان های بنیاد]تیتر درشت وسط صفحه:[ یکی از ساختمان

 خوابند.اش در خیابان میجانبازی و خانواده

اند و او اگرچه یک شب مهمان یکی پلمپ در خانه را شکسته و اثاثیه او را از ساختمان بیرون ریخته ،روز ۱۲حدود 

بنیاد برگشته و در آنجا به صورت اعتراض آمیزی   از جانبازان دوره جنگ خودش شده اما باز به جلوی ساختمان

 نشسته است.

 

 گرددپرده ششم: ورق می

خطاب به »ریاست محترم دادگاه...«   ۱۳۷۴خرداد    ۹به تاریخ  ۳۲۹۴۴... محمد حسین حیدرهایی، در نامه 

 درصد، قطع پا از ران، ساکن خیابان...  ۴۵نویسد: »این جانب محمد حسین حیدرهایی، جانباز می

 

 رودپرده هفتم: مال مفت به یغما می

تا حدود یک سال و نیم  گوید: او در مورد درخواست خرید آن ساختمان و حق اولویت مستاجر نسبت به دیگران می

ما هیچ اطالعی از فروش ساختمان نداشتیم. این ساختمان را حتی در آن زمان هم   ،پیش که حکم دادگاه صادر شده بود

 میلیون تومان است. ۴۰۰مفت فروخته بودند. او در ادامه می افزاید: قیمت کنونی آن حدود 

کند؟ بنیاد ه بنیاد جانبازان مراجعه نمیشود که چرا باو از طرف کارکنان سازمان اموال و امالک بنیاد شهید متهم می

 جانبازان متولی اوست.

 گوید من…گوید: چه کسی می او در پاسخ به این اتهام می 

میپرسد: ساختمان کجاست؟ قدیمی است یا نوساز؟ چه  ،آییم. بنگاهی در ابتدای یوسف آبادتا خیابان انقالب پایین می

 یان دارد؟ و… چیزهایی دارد؟ چند متر است و چند متر اع

  -۱۳۷۱ -۱۳۷۰هزار تومان خریده که در سال ۱۳ -۱۲دهد. هر متر را حدود پس از دریافت پاسخ ما جواب می

هزار تومان  ۱۸۰االن هر متری حدود  ،باشد ساله  ۲۵هزار تومان ارزش داشته. اگر  ۶۰  -۵۰  حدود ۱۳۷۲

 ارزد. می

درصد زیر قیمت بازار فروخته   ۲۰کند: باید به خاطر داشته باشید که معموال ساختمانهای دولتی او یادآوری می 

 شوند.می

 ،هزار تومان ضرب کنید ۲۰۰گوید: اگر هر متر را در هایی میآقا ساکی از مسکن بیانی هم پس از سوال و جواب

 بود.قیمت کمتر از نصف این مبلغ  ۷۰ آید و در سالقیمت فعلی بدست می

هزار تومان  ۱۴۰تا  ۱۳۰اکنون، بین  ،دارد: زمینهایی که در متراژ بزرگ هستندمسئول مسکن حقیقت هم اظهار می

 داشته است. 

بود.   ۱۳۷۱هزار تومان در سال   ۵۰تا  ۴۵حدود   ،کنندمتوسط قیمتی که چند بنگاهی در فلسطین جنوبی پیشنهاد می

مسکن راکد بود. قیمت ترقی  ۱۳۷۴های اول تا آخر نیمه ۱۳۷۰ند: از سال  کیکی از آنها در میدان فلسطین اضافه می 

 چندانی نداشت لذا زمان درازی از روی قضیه سپری نشده که آدم وضعیت را فراموش کند.
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 پرده آخر: التماس دعا 

متر بر و از طرف   ۲۴یکی از کارشناسان پس از دیدن نقشه زمین که از یک طرف به بلوار کشاورز با بیش از 

چه کار که   گوید: چه ارزان! خیلی ارزان! مرد حسابی در آنجا کشد و میسوت می ،شوددیگر به کوچه دوم منتهی می

 برج... زد و تا هفت پشت خورد و خوابید. ،پاساژ توان همه چیز ساخت. با یک پولدار شریک شد،شود کرد. مینمی

داده   شنیده و جواب  ،خرندشاید دعای کسانی را که چنین ساختمانهایی را می .خدا را چه دیدی گوید: ظریفی هم می

 است. آخ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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