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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بسمه تعالی 

 محضر مبارک جناب دکتر قاسمی دادستان محترم شهرستان دنا 

 با اهداء سالم  

رسانند اینجانبان امضاء کنندگان ذیل به نمایندگی از مردم سادات محمودی در خصوص  احتراماً به استحضار عالی می 

حومه روستای کتا منطقه سادات محمودی بخش پاتاوه اعم از مزارع آبی دیم کاری و شالی زار و  اراضی واقع در 

اراضی منابع ملی اطراف آن روستا جهت استحضار و اقدامات مقتضی نظر مبارک آن مقام معظم قضائی را به نکات 

 دارند.ذیل معطوف می

گودالن و گروزه واقع   –مرغچنار  –دره شور  -قبل از حلول انقالب اسالمی در ایران اکثر مردم روستاهای کتا  -۱

در منطقه سادات محمودی پیرو فرقه ضاله بهائیت بودند چون سطح آگاهی مردم منطقه نسبت به این فرقه ناچیز بود.  

منطقه و بهائیان ارتباطی محسوس وجود داشت و در سال  فلذا بر اثر عواطف و احساسات قوم گرایانه بین مسلمانان 

های علمیه شدند و طالبی دیگر  برای اولین بار دو نفر طلبه از منطقه جهت کسب علوم دینی راهی حوزه ۱۳۳۹

ها شدند و پس از آن در منطقه ضمن ارشاد فریب خوردگان این فرقه پوشالین و  سالهای بعد در منطقه وارد حوزه

نفوذ تبلیغاتی آنها مردم سادات را نسبت به وظایف دینی و اخالقی خود آگاه ساختند و روحانیون و علمای ممانعت از 

بزرگی چون آیت هللا ملک حسینی )ره( را از شیراز و حجت االسالم حاج آقا ابراهیمی را از اصفهان به منطقه دعوت 

رقه را ارشاد و از قید ضاللت رها و به دین مبین اسالم  نمودند که خوشبختانه موفق شدند چندین نفر از گمراهان این ف

حاج آقا ابراهیمی سوگند  ۱۳۵۱رهنمون کنند و اعالم نمودند که پیروان این فرقه ضاله کافر و نجس هستند و در سال 

یوند ای را تنظیم و به امضاء بزرگان معتمدین و ریش سفیدان سادات محمودی رساندند که بر اساس آن هرگونه پنامه

و دید و بازدید با پیروان فرقه بهائیت را حرام کردند. که علیرغم نفوذ آنها در دستگاههای امنیتی  –معامله  –زناشویی 

شروع شد و   ۱۳۵۱و تقویت آنها بوسیله امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت شورشی ضد بهائیت در منطقه در سال 

تی مردم در شهرهای کشور و ضعیف شدن سازمان امنیت بر اثر تظاهرات ضد حکوم ۱۳۵۷و  ۱۳۵۶در سالهای 

)ساواک( در ایران دامنه مخالفت با فرقه بهائیت در منطقه سادات محمودی آشکارتر و بیشتر شد و با پیروزی انقالب  

و استقرار نظام جمهوری اسالمی در ایران به دستور آیت هللا ملک حسینی )ره( و با مشورت روحانیون و بزرگان 

روستای کتا را   ۱۳۵۸ه سادات محمودی به فرماندهی شخصی بنام کی حبیب بهادر افرادی مسلح در بهار سال  منطق

گر و کذاب تشکیالت بهائیت که مرکز آن شهر اصفهان بود  محاصره نمودند و پیروان فرقه ضاله به فرمان سران حیله 

و با این نیرنگ توانستند جان خود را نجات دهند به منظور بدست آوردن فرصتی مناسب اعالم کردند که مسلمان شدند 

و پس از شکستن حصر و آزاد شدن روستا به شهرهای مختلف متواری شدند و عده کثیری از آنها در مهیار اصفهان 

 سکنی گزیدند. 

ار  با پیروزی انقالب و تشکیل کمیته اراضی کشاورزی بهائیان متواری روستای کتا به مردم سادات محمودی واگذ -۲

 دادند. گردید و عایدات آن را به کمیته انقالب تحویل می

آب فراوان خاک مناسب اراضی روستای کتا برای کشاورزی نظر اغلب طوایف همجوار را به خود جلب کرد که   -۳

ای به بزرگان سادات محمودی  ضمن هشدار به همه طوایف نامه  ۱۳۶۰در این راستا آیت هللا ملک حسینی در سال 

فرمایند که امالک بهائیان متواری متعلق به مردم سادات محمودی سد و در آن متذکر می شود و تأکید مینویمی

 . باشند و غیر سادات حق دخل تصرف در آنها را ندارندمی

دانستند تصرف امالکشان بدست مسلمانان سادات محمودی در هر شرایطی باز پس گرفتن آن آسان  چون بهائیان می -۴

ای که یکی از طوایف همجوار منطقه سادات محمودی  ای افتادند و با چهار نفر از طایفه جالله د به فکر چارهنخواهد بو
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 -۳لهراسب بویر   – ۲بازعلی خلیلی مقدم   -۱بودند وارد معامله سوری شدند که این چهار نفر عبارت بودند از: 

قراردادهای سوری بین بهائیان و چهار نفر مذکور آنها با خانواده  عزیزاله دادی و پس از عقد  -۴اسفندیار شایان منور 

 شدندخود به روستای کتا عزیمت کردند. این چهار نفر که از دو طرف مخالف و با دو منظور متفاوت حمایت می

ا  توانستند عالوه بر زمینهایی که با قرارداد سوری تصاحب کردند بسیاری از زمینهای دیگر بهائیان متواری ر

های فوق االشاره »الف« بهائیان چون باطل نامه تمامی معامالت سودی خود با خودسرانه تصرف کنند. حامیان جالله 

ای فراهم شود مجدداً به روستای خود برگردند و طبق قراردادهای  آنها را در دست داشتند به امید اینکه چنانچه زمینه

چنین به منظور ایجاد نفاق و تفرقه بین مسلمانان از دادن هر نوع سوری فی مابین امالکشان را تحویل بگیرند و هم

مدرک در قبال باطل نامه به آنها دریغ نکردند. »ب« بزرگان سادات محمودی که قصد داشتند منطقه را از لوث پلیدی  

 این مسلک خبیث پاک کنند نیز به نوبه خود چهار نفر مذکور را تحت حمایت خود قرار دادند. 

خانوار( روحانیون منطقه سادات محمودی بودند که از مشورت پنهانی آنها با  ۴های روستای کتا )ین جالله مخالف -۵

بهائیان مطلع شدند از ابتدا ورود آنها به روستای کتا مخالفت خود را با آنان آغاز کردند و با سماجت پرده از کارشان  

ا پیگیری روحانیون منطقه سادات محمودی از سوی مراجع  برداشتند تا معامالت آنها آشکار شد که این معامالت ب

قضایی و نماینده ولی فقیه در استان معامله با بهائی باطل و حرام اعالم گردید و چهار نفر خریدار مذکور ضمن ابطال  

 و بی ارزش بودن معامالتشان بازداشت و هر یک به چندین ضربه شالق محکوم شدند.

ها از سوی مقامات ذی صالح قضایی ستاد  مابین بعضی از بهائیان متواری و جالله  پس از ابطال معامالت فی -۶

اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( در فارس قطعاتی از این امالک را در ید اختیار خود گرفت و آنها را با 

جانبازان و   –شهدا های معظم مشورت روحانیون منطقه سادات محمودی بین مسلمانان مقیم روستای کتا و خانواده

های معظم شهدا و اسرا در سادات محمودی تقسیم و به صورت مال االجاره به آنها واگذار نمود اما اینکه چرا خانواده

جانبازان و اسرا در روستای کتا ماندگار نشدند و آنجا را ترک کردند معمایی است که بهتر است از زبان خود آنها 

 شنیده شود.

تفاوت ماندن مردم منطقه دو باره دست ین اراضی بوسیله خانواده شهداء اسرا و جانبازان و بی با رها کردن ا -۷

ایها را برای تصرف اراضی و امالک بیشتری باز گذاشت و آنها نیز از فرصت استفاده نموده برای نیل به جالله 

طوری که در ابتدا چهار خانوار بودند هم ای از اقوام و خویشاوندان شان را به روستای کتا آوردند به اهداف خود عده 

ایها با رفتاری دوگانه از طرفی با بهائیان ای در روستای کتا سکونت دارند جالله اکنون بیش از هفتاد خانوار جالله

گرفتند و به آنها عایدات متواری هماهنگ بودند و با آنها ارتباطی تنگاتنگ داشتند و زمینهایشان را اجاره می

تند و از طرف دیگر با چهره معصومانه خود را نزد مسئولینی به خصوص دفتر حضرت آیت هللا ملک  پرداخمی

کردند چون مدعی نداشتند که رازشان را  حسینی )ره( مبارزاتی خستگی ناپذیر در مقابل فرقه بهائیت معرفی می

تی گوشت مصرفی خود و خانواده و گفتند که ما بهائیان را متواری کردیم و این در حالی بود که حآشکار کند می

کردند همانطوری که به سمع نظرتان رسید بهائیان در مهمانانشان را از قصابی بهائی با ذبحی غیراسالمی تهیه می

در روستای کتا سکنی گزیدند که این فاصله زمانی خود دلیلی   ۱۳۶۳ها در سال  متواری شدند و جالله  ۱۳۵۸سال 

 باشند. ا در خصوص فرار بهائیان میهمحکم بر رد ادعای جالله 

با توجه به موقعیت جغرافیایی روستای کتا و عبور دو رودخانه پر آب معروف به شیالنه و رودخانه خراسان در   -۸

به دستور استاندار وقت اداره امور اراضی جهاد   ۱۳۹۰مجاورت اراضی منابع ملی اطراف این روستا در سال 

زمینهای منابع ملی اطراف دو رودخانه را جهت آبیاری بوسیله پمپاژ و تبدیل آن به  کشاورزی استان کار مطالعات 

اراضی کشاورزی آغاز و سرانجام از اراضی منابع ملی به مساحت دو هزار هکتار موجود هفتصد هکتار آن را برای  

ط زیست بوده در حالی که  تغییر از منابع ملی به کشاورزی مناسب یافتند که قسمتی از آن در منطقه حفاظت شده محی

ها از تصمیم مسئولین ایهنوز کار تبادل نظر و موافقت قانونی ادارات ذی ربط به اتمام نرسیده بود. چون آقایان جالله 

استانی مطلع شدند شبانه اقدام به تخریب و تصرف منابع ملی نمودند که عمل آنها باعث تحریک عامه مردم سادات  

خواستند مانع کار غیرقانونی آنها شوند که اگر دعوت به  گردید که مسرانه خود می محمودی به خصوص جوانان 

آرامش روحانیون و بزرگان سادات محمودی نبود درگیری و نزاع و خدا نکرده قتل و خونریزی بین طوایف دور از  

هت ممانعت و برخورد انتظار نبود که روحانیون و معتمدین سادات محمودی به منظور جلوگیری از تشنج مراتب را ج

قانونی با متخلفین کتباً به دادستان محترم وقت شهرستان دنا تسلیم نمودند و دادستان محترم نیز به اداره منابع طبیعی  
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شهرستان دستور رسیدگی و تشکیل پرونده متصرفین غیرقانونی و معرفی آنها را به مراجع قضایی صادر فرمودند بنا 

أمورین اداره منابع طبیعی در محل حضور و متخلفین را شناسایی و به دادسرا معرفی  به دستور دادستان محترم م

نمودند که بعضی از آنها به پرداخت جرایم نقدی و خلع ید از اراضی منابع ملی محکوم گردیدند و پرونده چند نفر از 

 باشد که این عمل خود دلیلی بر بزهکاری آنهاست. آنها نیز در دست رسیدگی می

 ادعای مردم سادات محمودی نسبت به زمینها و امالک بهائیان متواری روستای کتا. -۹

اوالً روستای کتا و اراضی و منابع اطراف آن جزء امالک جد بزرگوار سادات )امام زاده محمود طیار علیه السالم(  

خل و تصرف آن با مردم  باشد بنابر این حق اولوت دبود و قسمتی از ما ترک اجداد و نیاکان سادات محمودی می

 سادات محمودی است.

ثانیا مردم سادات محمودی باعث متواری شدن بهائیان بودند و اگر اموال آنها جزء غنائم محسوب میشوند باید بین 

 مردم سادات محمودی که خود سبب بدست آمدن این غنائم بودند تقسیم شوند. 

دات محمودی هستند و طبق فتوی روحانیون و علمای دین مردم  ثالثا بهائیان روستای کتا از بستگان نسبی مردم سا

 سادات محمودی در تصرف امالکشان مستحق تر از اغیارند و باید این امالک به مردم سادات محمودی واگذار شود.

رابعاً زمینهای اراضی منابع ملی حومه روستای کتا که بین تمامی طایفه سادات محمودی مشاع و محل ییالق بهاری  

آنها بوده که هم اکنون آثار یورد )جایگاه خیمه و چادر( آنها هنوز باقی است. چنانچه مسئولین ذیربط بخواهند به  

ی عمل بپوشانند. این اراضی باید تصمیم استاندار سابق در مشروب کردن و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی جامه

ه به جانان جویای کار و افراد واجد شرایط سادات  بدون هیچ کم و کاست با مشورت روحانیون و معتمدین منطق

 محمودی واگذار شوند.

زمینهای کشاورزی روستای کتا و منابع ملی اطراف این روستا با توجه به متصرفین آنها به هفت قسم تقسیم  -۱۰

 شوند.می

ایها نمودند که آنها با جالله ای از زمینهای متعلق به بهائیان متواری که بعضی از آنها اقدام به فروش سوری قطعه  -۱

 معامالت آنها از سوی مراجع قضایی باطل و مدارکشان بی ارزش اعالم گردید. 

ایها بدون هیچ مدرکی خودسرانه آنها را تصرف نمودند و یا با اند و جالله زمینهای بهائیان متواری که فروخته نشده -۲

 پرداخت عایدات آنها را در اختیار دارند. 

 ی بهائیان متواری که بهائیان مقیم کتا آنها را تصاحب نمودند.  زمینها -۳

 زمینهای بهائیان مقیم کتا که در اختیار خود آنهاست. -۴

 باشد. زمینهای که در ید تصرف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( می -۵

 زمینهای منابع ملی حومه روستای کتا که قرار است به وسیله پمپاژ مشروب گردند.  -۶

زمینهایی که به صورت فروش مال الغیر در مجاورت رودخانه شیالنه جهت احداث مزرعه پرورش ماهی توسط  -۷

ایها با هماهنگی فردی از سران بهائیت به چند نفر سودجو و فرصت طلب اهل لردگان چهار محال  بعضی از جالله 

لغی بابت فروش این اراضی از آقایان خریدار  ای مببختیاری فروخته شده الزم به ذکر است آقایان فروشنده جالله 

کردند و با پرداخت مبلغی به فرد بهائی از نسق زراعی  دریافت نمودند و پس از آن به فرد بهائی فوق الذکر معرفی می

نمودند و با انتقال قسمتی از سبق ایشان به معامالت غیرقانونی و خالف شرع خود وجهه قانونی وی استفاده می

که مردم سادات محمودی از این وضع موجود و تجزیه خاک مورثی آبا و اجدادی خود بسیار نگران و  دادندمی

ربط و مقامات معظم قضایی و بخصوص اعضای محترم شورای   معترض هستند و از دادستان محترم مسئولین ذی

اندیشی مانع از نفوذ سودجویان و تأمین شهرستان دنا ملتمسانه خواستارند که با تدبیری حکیمانه و با ظرافت و دور 

 زمین خواران و مهم تر از همه جلوگیری از نفاق بین طوایف اقدامات الزم را مبذول فرمایند.

 

 رونوشت: 
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 فرماندار محترم شهرستان دنا  -۱

 فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان دنا -۲

 ریاست محترم ستاد خبری شهرستان دنا -۳

 منابع طبیعی شهرستان دناریاست محترم  -۴

 ریاست محترم جهاد کشاورزی شهرستان دنا -۵

 ستاد محترم اجرایی فرمان حضرت امام )ره( -۶

 

 با تقدیم احترامات  

 جمعی از روحانیون و معتمدین سادات محمود 

 ]امضاء یازده نفر[

 

 [ :]یادداشت زیر نامه

  [ناخوانا]

 ]امضا[ 

 ۱۳۹۶شهریور  ۲۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

