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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[

 جمهوری اسالمی ایران

 انقالب اسالمی استان یزد یها دادگاه

 مجلس صورتبرگ بازجوئی و 

 -----صفحه 

 -----جلسه 

 

 -----نام 

 -----نام خانوادگی 

 -----شعبه 

 ۳۱-----تاریخ روز 

 -----کالسه پرونده 

 / د۴۷/۸۸۲۲ -کالسه دادگاه 

 ر - /د۸۱۳۸/ ۴۷ -شماره دادنامه 

 ۴۷دی  ۳۸تاریخ رسیدگی: 

 شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی یزدمرجع رسیدگی: 

 یزداهل و ساکن ، ۳۱۸۱متولد: غالمرضا فرزند: ذبیح اله محرمی متهم:  مشخصات

 خروج از دیانت اسالم و اختیار نمودن معتقدات فرقه ضاله بهائیت، ارتداد ملینوع اتهام: 

 گردش کار:

با توجه  ۳۱۳۱آقای ذبیح اله محرمی فرزند غالمرضا که بهائی زاده و خود نیز پیرو فرقه ضاله بهائیت بوده در سال 

درج گردیده  یراالنتشارکث یها روزنامهکه در یکی از  ای یهاطالعکارمند اداره کشاورزی استان یزد بوده طی  ینکهبه ا

 ۳۱۳۱اداره کل کشاورزی که در سال  ییشناساتبری خود را از بهائیت و تشرف بدین مبین اسالم اعالم و در فرم 

تکمیل نموده و شخصاً مرقوم نموده خود را مسلمان و شیعه اثنی عشری معرفی که بر همین اساس از شغل دولتی 

این فرقه شرکت و  یها برنامهردیده است. لیکن اخیراً خود را بهائی اعالم و اظهار داشته در مراسم و اخراج نگ

 ۱۱/م/۶۳۶۳شماره  یها گزارشنیز دختر خود را به ازدواج فردی بهائی در اصفهان در آورده است. )مفاد  یتازگ به

 ۶عات استان یزد  متعاقباً در مورخ اداره کل محترم اطال ۰۱خرداد  ۳۱مورخ  ۱۱/م/۶۳۱۳۱ و ۰۱مهر  ۶۱ –

به از سوی ریاست محترم وقت دادگاه انقالب اسالمی یزد دستور هدایت نامبرده در یکی از ساعات اداری  ۰۱مرداد 

در دادگاه انقالب  ۰۱مرداد  ۶۲مزبور به اداره کل محترم اطالعات استان یزد صادر و نهایتاً در مورخ  مرجع

و ضمن اظهار بهائی زاده بودن خود و شرکت در جلسات ضیافت ابتدائاً ضمن  یدهم رسانه اسالمی یزد حضور به

اعالم تردید از مندرجات نوشته و متن ممضی به امضای خود موضوع فرم اداره کل کشاورزی استان یزد مبتنی بر 

و  باشد یم اطالع یبتن آن امضاء ذیل فرم متعلق به وی بوده و از مفاد م دارد یمشیعه اثنی عشری بودن خود اظهار 
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در پاسخ به این سؤال که از کجا دستور میگیرید؟ اظهار میدارد از مقامات باالتر محفل روحانی که اعضای آن را 

تحقیقات مقدماتی در اداره کل اطالعات استان  در مرحله. متعاقباً گیرد یملیکن از طریق رابطین برنامه  شناسد ینم

ضمن اعالم پشیمانی از مسلمان بودن )پس از اینکه بهائی بوده  مراتب درخواست خود را به رجوع به تشکیالت 

 اکنون همبهائیت و مورد عفو قرار گرفتن از سوی تشکیالت بهائی اعالم که مورد عفو قرار گرفته و بخشیده شده و 

پرونده لیکن اقرار دارد در مدت هفت سال گاهی  ۱۲و  ۱۱ص  شناسند یمیک فرد بهائی  عنوان بهاو را جامعه بهائی 

است  کشیده یمو واقعاً مسلمان بوده هرچند نزد زن و فرزندانش خجالت  نموده یمدر نماز جماعت محله شرکت 

خود از فرقه ضاله بهائیت گردیده و   ضمناً در موارد متعددی منکر درج اختیاری اعالم انزجار ۱۱و  ۱۳)صفحات 

محفوظ  ام خانوادهنظرم این بود که با  کشتند یمو  گرفتند یمرا  ها یبهائحتی اظهار داشته چون در اول انقالب سران 

پرونده  نهایتاً دادگاه انقالب  ۱۱و  ۱۳معلوم شد به افراد بهائی کاری ندارند مجدداً بهائی شدم )ص  که یوقتباشیم 

سال مسلمان  ۰اینکه عمل نامبرده )گرویدن به فرقه ضاله بهائیت پس از آنکه مدت  بنا بریزد )شعبه اول  اسالمی 

بوده  اثرات سوئی در جامعه اسالمی بجای گذارده و بنا بر مسلمات شرعی و فقهی مبادرت به برگزاری جلسات 

ارتداد نموده که اولین جلسه آن در مورخ  استبصار وی و توبه از ارتکاب معصیت کبیره منظور بهارشادی نامبرده 

برگزار و نامبرده صراحتاً خود را بهائی و معتقد به مبانی مسلک مزبور معرفی نموده و علیرغم کم  ۰۱مهر  ۳۳

دانستن اطالعات خود راجع به دیانت مقدس اسالم و فرقه ضاله مضله بهائیت حاضر نگردید پیشنهاد این دادگاه مبنی 

باب را دارای چه عنوان و  یمحمدعلن وی توسط افراد خبیر و آگاه را بپذیرد و در پاسخ اینکه میرزا بر ارشاد نمود

پاسخی داد وی بشارت دهنده ظهور میرزا حسینعلی بهاء که وی نیز پیغمبر و از جانب خدا به این سمت  دانید یمسمتی 

ده که حسب اعتقاد جمیع فرق مسلمان حضرت محمد متذکر ش به نامبردهنائل گردیده، معرفی نموده است پس از اینکه 

مصطفی صلی اله علیه واله و سلم پیامبر خاتم بوده و خاتمیت نبوت ایشان جزء ضروریات دینی مسلمین محسوب که 

اعتراف به سالمت عقلی خود و اختیار کامل  هرچند -----ص  دانم ینممنکر آن خارج از دین میباشد اظهار داشته من 

 ۰۱مهر  ۳۳مورخ  ۶۳۱/ م/۱۲۳۱به آن معتقد بوده و هستم حسب نامه شمارۀ  ام گفتهتش نموده و گفته آنچه در اظهارا

بوده لیکن بعداً هنگام  زاده مسلماناداره کل محترم اطالعات استان یزد پدر نامبرده موسوم به غالمرضا محرمی 

در قبرستان بهائیان یزد دفن گردیده و مادر نامبرده  ازدواج بهائی گردیده و تا آخر عمر نیز بهائی بوده و پس از فوت

در دادگاه  ۰۱مهر  ۶۶. جلسه دوم بمنظور ارشاد و استبصار وی در مورخ باشد یمنیز بهائی  و خودهم بهائی زاده 

در  ؟ اظهار داشتهاید یدهرس ای یجهنتانقالب اسالمی یزد تشکیل و پس از سؤال مبنی بر اینکه آیا در فرصت اعطائی به 

 اش خانوادهبهائی بودن افراد  به علتو نیز هفت سال واقعاً مسلمان بود لیکن  باشد یمخود باقی  گری ییبهااعتقاد به 

حاضر شوند اسالم اختیار نمایند شما  ات خانوادهمجدداً بهائیت اختیار نموده و در پاسخ به این سؤال که اگر بر فرض 

 ؟ پاسخ داده: خیر به مسلک بهائیت باقی خواهد ماند.شوید یممسلمان 

پیامبر خدا قبول داشته و به او اعتقاد دارد و از روی عقل سالم و  عنوان بهمجدداً اظهار داشته میرزا حسینعلی بهاء را 

م نیز در . جلسه سوباشد ینماختیار این اظهارات را بیان داشته و حاضر به رجوع به اسالم و توبه از ارتداد خود 

برگزار که عیناً مطالب قبلی خود را تکرار و عدم رجوع خود به اسالم و توبه از ارتداد خود را  ۰۱آبان  ۶۲مورخ 

جلد دوم  ۳۱صحت عقل و جسم و اختیار و قصد تکرار نموده است. لهذا این دادگاه با الهام از مسئله  در کمالمجدداً 

 ۳ام خمینی قدس سره بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و نیز مسأله الوسیله حضرت امتحریر ۱۳۳کتاب میراث ص 

کتاب الحدود پس از برگزاری سه جلسه متناوب بمنظور ارشاد و استبصار مشارالیه و علیرغم  ۱۶۱جلد دوم ص 

 اعطاء مهلت کافی به وی جهت بررسی و نیز پیشنهاد اعزام فردی خبیر برای بررسی مبانی پوشالی اعتقادی وی که

 به لحاظسعی بلیغ جهت استبصار و توبه وی از ارتکاب معصیت کبیره ارتداد  یرغمعلمورد قبول وی واقع نگردید و 

عناد و لجاجت نامبرده قرین موفقیت نبوده، نهایتاً به وی ابالغ نموده که وکیل انتخابی خود را به منظور دفاع از 

در حضور وکیل  ۰۱دی  ۳۶ در مورخرسمی دادگستری  وکال موارد اتهامین معرفی نماید که پس از معرفی احد از

 صورت بهمدافع وی این شعبه تشکیل جلسه داده و پس از استماع مدافعات نامبرده وکیل منتخب وی که شفاهاً و نیز 

تقدیم الیحه صورت پذیرفت مبادرت به اخذ آخرین دفاع از مشارالیه نموده و ختم رسیدگی را اعالم به شرح آتی 

 رأی مینماید. به صدوردرت مبا
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 رأی دادگاه:

بر خروج از دیانت مقدس اسالم و اختیار نمودن  یردادر خصوص اتهام آقای ذبیح اله محرمی فرزند غالمرضا 

معتقدات فرقه ضاله بهائیت )ارتداد ملی  با عنایت به اقاریر صریح نامبرده مبنی بر اینکه پس از بلوغ به فرقه ضاله 

سال اسالم اختیار و مجدداً ضمن خروج از آن به فرقه مذکور گرایش یافته و  ۰ به مدتمتعاقباً  بهائیت گرویده و

ارشاد و راهنمائی وی جهت استبصار حاصل نمودن و توبه از ارتکاب معصیت  منظور بهعلیرغم سعی بلیغ این دادگاه 

صحت عقل و جسم و  در کماله جلسه متناوب کبیره ارتداد نامبرده مصر بر بقاء به معتقدات پوشالی خود بوده و در س

با اراده کامل و از روی اختیار و قصد خود را معتقد به مبانی بهائیت منجمله اعتقاد به نبوت میرزا حسینعلی بهاء 

علیه و آل  هللا یصل عبدهللامعرفی و صراحتاً منکر ضروری دیانت اسالم )خاتمیت پیامبر اکرم اسالم حضرت محمد بن 

  گردیده و حاضر به توبه از معصیت ارتکابی خود نگردیده، با توجه به تحقیقات اداره کل محترم اطالعات وسلم

از مسلک دیانت حقه اسالم با گرایش مجدد وی به فرقه  در خروجاستان یزد و بازتاب مخرب بجای مانده از عمل وی 

 باشد یمر به معتقدات بیش از یک میلیارد مسلمان بشر اهانتی صریح و آشکا عقالبهائیت که حسب قواعد مسلم مقبول 

لهذا دادگاه ضمن انطباق موضوع با نوع عاشر از انواع النجاسات در تعریف کافر و مرتد )جلد اول تحریر الوسیله 

کتاب الحدود )فی االرتداد  از  و چهارم  و مسائل دهم از کتاب المواریث )در موانع ارث  و اول ۳۳۲صفحه 

له بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی قدس اله نفسه الزکیه حکم به اعدام وی الوسیتحریر

 هرگونهبلحاظ ارتداد صادر نموده و ضمناً با عنایت به مسئله اول از کتاب المواریث )در موانع ارث  و عدم وجود 

ستاد محترم اجرائی فرمان حضرت امام )ره   فعبه نورثه مسلمانی از نامبرده حکم به ضبط کلیه اموال و دارائی وی 

ظرف  و انقالبعمومی  یها دادگاهقانون تشکیل  ۳۶. رأی صادره حضوری و وفق مادۀ نماید یمنمایندگی یزد صادر 

 نظر در دیوانعالی محترم کشور میباشد. /ج یدتجد قابلبیست روز پس از ابالغ 

 

 فالح

 رئیس شعبه یک دادگاه انقالب اسالمی یزد

 ]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[

 


