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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[

 دادسرای انقالب اسالمی تهران

 دادنامه

 بسمه تعالی

 تاریخ: ]ناخوانا[

 -----شماره: 

 ۷۷۸۲۲پیوست: 

 

امضاء کنندگان زیر تشکیل است. پرونده  یبه تصدشعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران  ۲۷اردیبهشت  ۵به تاریخ 

واقع  ۵۵۷در رابطه با رسیدگی به ادعای آقای علی سالمت آملی مبنی بر خلع ید از ویالی  ۵۴۷۵۵/۲/ م / ۳۷کالسه 

 در شهرک خزر شهر تحت نظر میباشد.

 گردشکار پرونده:

دادخواستی بخواسته، خلع ید از ویالی  ۲۲مرداد  ۵آقای علی سالمت آملی بطرفیت بنیاد مستضعفان بابلسر در تاریخ 

بابلسر(  ۷)دادگاه حقوقی  ۷۵۳-۲۲بابلسر تقدیم نموده است. خواهان پرونده کالسه  ۷را به دادگاه حقوقی  حذف شده

بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه ظاهراً به تصور در دادخواست فوق االشاره توضیح داده که خوانده در 

تعلق ویال به آقای حسین روشنیان مالک قبلی آن و به اعتبار حکم مصادره اموال شخص نامبرده به تصرف ویالی 

مذکور نموده با مراجعات مکرر و ارائه سند مالکیت و سند خریداری ملک به تاریخ مقدم بر تاریخ حکم مصادره 

اند. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم  ی روشنیان از تخلیه و تحویل ویال تا این زمان بدفع الوقت گذراندهاموال آقا

فرعی از  ۲۸۴فرعی مفروز و مجزی شده از  ۵۳۲۳خلع ید خوانده از ویالی مورد خواسته احداثی در پالک ثبتی 

 ثبت بابلسر )شهرک خزر شهر( را دارم. ۷اصلی واقع در بخش  ۳۳

ح أ بنیاد مستضعفان تحت عنوان دعوی تقابل علیه  ۷۲۲/۲۲و  ۷۲۵های دیگری نیز بکالسه  لظاهر پروندها علی

دی  ۷۷مشارالیه در دادگاه حقوقی یک بابلسر مطرح رسیدگی داشتند که اولین جلسه دادگاه با حضور طرفین دعوا در 

ارنده( جلسات بعدی دادگاه حقوقی یک بابلسر د ۷۷تا  ۷۸تشکیل و هر یک دفاعیات خود را بیان نمودند )صفحات  ۲۲

عدم  ۲۷شهریور  ۷مورخ  ۲۵۸و  ۲۵۲تشکیل و سرانجام بموجب قرارهای  ۲۷شهریور  ۲و  ۲۷اردیبهشت  ۲در 

صالحیت به صالحیت و شایستگی دادگاه انقالب اسالمی مرکز صادر گردیده و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع 

مجموع محتویات پرونده و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین و مطالعه لوایح آنها شده است دادگاه پس از بررسی 

 ختم دادرسی را اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.

 "رأی دادگاه "

 ۷۵مورخ  ۷۲ یها به شمارهاحکام صادره از سوی دادستانی کل انقالب اسالمی  موجب هاوراق پرونده ب یتبه حکا

 ۵۷۷۲ و ۵۸مهر  ۲مورخ  ۷۷۲۵۲ و ۵۸تیر  ۲۸مورخ  ۲۵۸۷۲و  ۵۸خرداد  ۲۸مورخ  ۲۲۵و  ۵۸اردیبهشت 

متعلق به  یها شرکتاموال و  ۵۸اردیبهشت  ۲۷مورخ  ۵۵۴۴و  ۵۸بهمن  ۷مورخ  ۲۵۳۷/۲۲۴ و ۵۸آبان  ۲مورخ 

خانواده روشنیان از جمله حسین روشنیان فرزند امان ا ]هلل[؛ که یکی از سرسپردگان رژیم منحوس پهلوی و فعالین 

 فرقۀ ضالۀ بهائیت بوده توقیف و سرپرستی آن به بنیاد مستضعفان سپرده میشود.
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( به دو تن از ۲۸۲)ص  ۵۲اسفند  ۷۸مورخ  ۷۲۵۷۴عالوه بر احکامی که فوقاً اشاره گردید طی حکم شمارۀ 

 یسرپرستنمایندگان بنیاد مستضعفان مأموریت داده شده که اموال آقای حسین روشنیان و محمود رضا پهلوی تحت 

ص ) ۵۸اردیبهشت  ۷۳مورخ  ۲۷۲۸طی حکم المال را حفظ و حراست نمایند و همینطور  قرار گیرد تا اموال بیت

 ۷۲۳۴تور بازرسی منزل و دستگیری وی داده شده و طی نامه شماره ( از سوی دادستان کل انقالب اسالمی دس۷۴۷

( و حتی پس از دستگیری صورت ۲۲۲از سوی دادستان کل اعالم گردیده متهم دستگیر شد ) ۵۸مرداد  ۷۲مورخ 

به امضای آقای حسین روشنیان رسیده که حکایت از تحویل گوسفندان و سرپرستی شرکت  ۵۸ای در سال  جلسه

 به عمل( پس از یکسری اقدامات اجرائی و استعالمات ۷۲۴و موجودی بانک است به نمایندگان بنیاد )ص  [ناخوانا]

شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی تهران طی  سرانجامآمده و صورتجلسات تنظیمی مبنی بر تحویل و تحول اموال 

بنیاد  به نفعمتعلق به حسین و کوچک و علی روشنیان را  یها شرکتکلیه اموال و  ۵۲خرداد  ۲۲مورخ  ۲۳۲دادنامه 

دارای پالک ثبتی  حذف شدهمصادره نموده است؛ و از جمله اموالیکه تحت سرپرستی بنیاد قرار گرفته یکدستگاه ویال 

میباشد و بطوریکه در گردشکار اشاره گردید  حذف شدهاصلی واقع در شهرستان  حذف شدهفرعی از  ۵۳۲۳

علی سالمت آملی که یکی از وکالی قدیمی دادگستری است بموجب سند ابرازی مدعی مالکیت پالک شخصی بنام 

حذف  فوق االشاره گردید و طی دادخواست خلع ید و همینطور با اظهارات و لوایح تقدیمی عنوان نموده ویالی شماره

فروردین  ۲۵داری نموده و در را به قیمت ششصد هزار تومان از حسین روشنیان با پرداخت چک بانکی خری شده

سند بنام وی صادر شده ولی بنیاد این ویال را عدواناً تصرف نموده و تقاضا خلع ید دارد. اوالً: آنچه از پرونده  ۵۲

های مالی و غارت بیت المآل حسین و  )متجاوز از هزار صفحه( مربوط به سوء استفاده ۲۵۲۷/  ۵۸کیفری کالسه م / 

آید از بدو پیروزی انقالب با توجه به اینکه آنها از غارتگران شاخص و سرشناس مملکت  می علی کوچک روشنیان بر

 درصددبوده و در بیشتر شرکتها با شاهپورها )محمود رضا پهلوی و غیره( شریک بودند همواره دادستانی کل انقالب 

اظ حجم کار مسئولین وقت گاهی به انقالب هم به لح یلاوا یطشراو توقیف اموال آنها بوده و  ییشناسادستگیری، 

از انجام معامله خودداری  ها دفترخانهو امالک کشور مراتب ممنوع المعامله بودن افراد اعالم نمیگردیده تا  اسناد ثبت

 ها شاهزاده اصطالح بهکنند ولی این امر که خانواده روشنیان از معدود کسانی بودند که در دربار منحوس پهلوی و یا 

المال  مختلف اموال زیادی از طریق نامشروع و غارت بیت یها شرکتنگاتنگ داشته و تحت پوشش تأسیس ارتباط ت

اند، بر خواهان  بعد از پیروزی انقالب تحت تعقیب بوده ؛ وکسب کرده و در ترویج و مرام بهائیت نقش مؤثر داشته

 به نظرشید نبوده است با این وصف بعید علی سالمت آملی که سالیان متمادی با حسین روشنیان ارتباط داشته پو

وجوهی در این رابطه پرداخت کرده باشد چرا که  ؛ وجدا اقدام به خرید ملک مذکور کرده طور بهکه خواهان  رسد یم

وی مدعی است طی یک فقره چک بانکی ثمن معامله را پرداخت نموده ولی از اثبات آن عاجز و مدرکی در این 

 ۵۸فروردین  ۲۵مورخ  ۲۷۴/۲۴و  ۵۲بهمن  ۷۴مورخ  ۲۴/ ۸۳۲۸های شماره  . ثانیاً بخشنامهزمینه ارائه نداده است

صادره از وزارت کشور و وزیر دادگستری که صرفاً جهت جلوگیری از نقل و انتقال اموال وابستگان به رژیم 

مسئولیت انتقال ملک مزبور  بابلسر ۲۲طاغوت بوده بطریق اولی شامل خانواده روشنیان میباشد و لذا دفترخانه شماره 

الذکر باشد دولت  های فوق را بعهده خریدار قرار داده است و خریدار پذیرفته که چنانچه فروشنده مشمول بخشنامه

روشنیان را نامشروع و بتواند آنرا ضبط نماید. ثالثاً. با توجه به اینکه دادگاه انقالب اسالمی مرکز کل اموال حسین 

دانسته و حکم به استرداد آن بنفع بنیاد مستضعفان صادر نموده است با فرض اینکه معامله خواهان  المال متعلق به بیت

صوری نباشد و وجهی در مقابل ضمن پرداخته باشد معامله را نمیتوان شرعی و صحیح دانست بلکه بیع فصولی بوده 

و المسلمین نیری ریاست شعبه  االسالم حجت بنابراین حکم به ابطال آن صادر و اعالم میگردد. پس از مالحظه و تائید

 اول دادگاه اقدام الزم جهت انتقال سند بنام بنیاد مستضعفان بعمل آمد. ر

 

 مشاور دادگاه: حسین مشایخ ]امضا[

 شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران

 عبدالکریم ]ناخوانا[
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 دادگاه شعبه تهران شش [رسمی مهر روی امضا]

 

 [در پایین صفحه دستنویسی یادداشت]

 بسمه تعالی

 ۲۷۲۵تیر  ۷۴

]تجدید نظر و بررسی گردید نظر به اینکه معامله مورد فوق قبل از توقیف ثبتی انجام پذیرفته است. لهذا نیازی به 

صدور حکم در خصوص آن نمیباشد. در زمان صدور رأی بر استرداد اموال حسین روشنیان مورد فوق جزء اموال 

 و است که بمنزله حکم استرداد باشند.[وی نبوده 

 [رسمی مهر]

 

 [اول ، شماره و تاریخ در باالی صفحهدستنویسی یادداشت]

 ۲۵تیر  ۷۲ – ۳۲۸۲پیوست: 

 

 [دوم ، شماره و تاریخ در باالی صفحهدستنویسی یادداشت]

 پیوست ۳۲۸۲

۷۷/۷ /۵۴۷۵۵ 

 اول و دوم[ صفحه]دو امضا در آخر 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوراز اصل سند است. اگر به نکته ]متن باال رونویسی

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


