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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ۸۱شماره دادنامه 

انقالب اسالمی مرکز در مورد متهمان بهنام میثاقی فرزند ضیغم و کیوان خلج آبادی فرزند  ۱۴رأی دادگاه شعبه 

 صمد.

 اتهامات:

: مسئولیت ارتباط با مرکز و مسائل مالی و ضیافتی و کیوان خلج آبادی در رفع مشکالت کالسها فعالیت بهنام میثاقی

دریافت پیامهای  –تشکیل جلسات به نیت ضیافت  -رساندن اخبار و پیامها به خانواده ها را به عهده داشته -داشته

و گزارش مأمورین کمیته انقالب سابق کرج صورت جلسه  -مربوط به تشکیالت با شرح به دالئل مشروحه ذیل. الف

 در مورد کیفیت دستگیری و اظهارات اولیه آنان.

 کشف مقداری کتب و اوراق مربوط به بهائیت از منزل آنان. -ب

اقرار و اعتراف صریح متهمین در مراحل تحقیق و در جلسات دادگاه مبنی بر وابستگی به فرقه بهائیت و اعتقاد به  -ج

 فعالیتهای الزم در زمینه مسائل داخلی و وظائف فردی در چهار چوب تشکیالت. تشکیالت آن و

کیفیت برخورد و نوع مدافعات متهمین در مراحل تحقیق و در جلسات دادگاه و حمایت جدی از مسلک و مرام و  -د

 ۵۲۷/ ۴/ ۷۴۹۳۹اعمال ارتکابی خویش و اقرار به عضویت در تشکیالت بهائیت و فعالیت برای آن و نامه شماره 

وزارت اطالعات در مورد کیفیت و نوع فعالیت و ارتباطات متهمین با تشکیالت بهائیت و  ۱۳۷۱خرداد  ۱۶مورخ 

جوئیهای انجام شده و نتیجه دادرسیها در اختیار تشکیالت کل بهائیت ایران در قرار دادن کلیه مسائل داخل زندان و باز

[( که پی ناخوانا)] UNساعته و انتقال اطالعات ارائه شده به سازمان بین المللی  ۴۸زمان استفاده از مرخصی 

 گیریهای بعدی تشکیالت بهائیت خارج از کشور ومکاتبات موجود در پرونده مؤید این مطلب است.

ر چهار اسناد و مدارک موجود در پرونده در ارتباط با شرح وظائف اعضاء وابسته به تشکیالت که متهمین نیز د -ز

چوب همان شرح وظائف و دستورالعملها فعالیت داشته اند که با توجه به موارد فوق و نظر باینکه تشکیالت بهائیت 

الملل می باشد و مرکزیت آن در اسرائیل غاصب بوده و همواره در حال وابسته به حزب جاسوس صهیونیست بین

تهمین نیز فعالً و با کمال جدیت و افتخار در خدمت چنین مبارزه با دین مبین اسالم و شریعت نبوی بوده اند و م

تشکیالتی می باشند و از مروجین و مبلغین فعال ومعتقد تشکیالت بهائی هستند که در همین ارتباط گزارشاتی در 

با زمینه های مختلف تهیه و به تشکیالت خارج از کشور فرستاده اند علیهذا  با توجه به شرح فوق و دالئل مذکور و 

پس از پیروزی  –عنایت به فرمایشات و بیانات حضرت امام رضوان هللا تعالی علیه از بدو شروع نهضت اسالمی 

انقالب اسالمی به مناسبتهای مختلف در مورد بهائیت از جمله در پاسخ به سؤال بازرگانان و اصناف قم در مورخه 

هاست که در ایران به حزب عرض قبضه صهیونیستاستقالل مملکت و اقتصاد آن در م -می فرمایند ۱۳۴۱اسفند 

 ۱۳۴۲( و نیز در پاسخ به علمای یزد در اردیبهشت ماه سال ۳۴صفحه  ۱بهائی ظاهر شده اند )صحیفه نور جلد 

فرمایند آقایان باید توجه فرمایند که بسیاری از پستهای حساس بدست این فرقه است که حقیقتاً عمال اسرائیل هستند می

می فرمایند قرنهاست که  ۱۳۵۶( و در پاسخ به نامه گروهی از مردم در مورخه مرداد ۴۴صفحه  ۱ور جلد )صحیفه ن

با نیرنگ های مختلف، برای شکستن این سد نقشه می کشند گاهی از راه مسلط کردن عمال خبیث خود در کشورهای 

با  ( و[۲۳۹صفحه ] ۱یت )صحیفه نور جلد اسالمی و گاهی از راه دین و مذاهب باطله و ترویج بابیت و بهائیت وهاب

تحت عنوان ]تتمة فیها[  ۲الوسیله در مسئله استناد ]فتوای[ حضرت امام رضوان هللا تعالی علیه در جلد دوم تحریر

احکام اهل الذمه نظر باینکه متهمین موصوف مطابق موازین شرعی و متون فقهی و به ]جهات[ فوق الذکر جزء کفار 

نماید. احکام صادره حضوری و شوند. دادگاه نامبردگان را به عنوان کافر حربی محکوم به اعدام میذمی محسوب نمی

در اجرای قانون تجدید نظر آراء دادگاهها در صورت اعتراض قابل تجدید نظر در دیوانعالی کشور میباشد محکومین 

 ۱۲عتراض در مهلت قانونی مقرر در ماده از زندان احضار و رأی صادره به نامبردگان رسماً ابالغ و در صورت ا
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قانون فوق الذکر در اجرای ذیل ماده مذکور پرونده به دیوانعالی  ۱۳ماده  ۳قانون مذکور و پس از اعمال تبصره 

 کشور ارسال گردد.

 تاریخ صدور رأی ۷۲آبان  ۳۰

 سه شنبه ۱۳۷۲آذر  ۲تاریخ ابالغ رأی 

 

 ]یادداشت دستنویسی در پایین صفحه[

است که در آن فتوای امام در ]ناخوانا[ منتج به آزادی  ۶۷در مقام دفاع احتیاج به کتاب صحیفه نور مربوط به سال  

قید صفحه و ]ناخوانا[ و هر سندی در اثبات این مطلب یا روزنامه آن روز  [ بااحباء گردید مستند قید شود. ]ناخوانا

 زندان نمائید که به دستخظ خود بازنویسی کنم.چنانچه صالح دیدید متن را اصالح و تلگرام به 

 ناخوانا[ بهنام میثاقی]]ضرب انگشت[  

 ۱۳۷۲]؟[ آذر 

 ]امضا روی مهر اصلی[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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