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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 دادگستری کل استان مازندران 

 

 فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا

 جزائی سابق(  ۱۰۴دادگاه کیفری دو شهرستان قائم شهر )  ۱۰۴شعبه 

 دادنامه 

 

 ۹۸۰۹۹۷۱۲۳۱۲۰۱۳۸۹شماره دادنامه: 

 ۱۳۹۸آذر  ۹تاریخ تنظیم: 

 ۹۷۰۹۹۸۱۲۳۳۱۰۰۸۹۱شماره پرونده: 

 ۹۷۱۰۱۰شماره بایگانی شعبه: 

 

جزایی سابق( تصمیم  ۱۰۴دادگاه کیفری دو شهرستان قائم شهر ) ۱۰۴شعبه  ۹۷۰۹۹۸۱۲۳۳۱۰۰۸۹۱پرونده کالسه 

 ۹۸۰۹۹۷۱۲۳۱۲۰۱۳۸۹نهایی شماره 

 

ی احمدی فرزند یوسفعلی با وکالت  . آقای عل۲ [حذف شده]خانم هنگامه احمدزاده فرزند ظهور به نشانی  -۱متهمین: 

 [حذف شده]به نشانی  رمضانخانم خدیجه کریمی فرزند 

 اتهام: تبلیغ علیه نظام

 رأی دادگاه

خانم هنگامه احمدزاده   -۱دادستانی قائم شهر علیه  ۱۳۹۸اردیبهشت  ۳۱ –  ۶۰۳شماره  کیفرخواستدر خصوص 

آقای علی احمدی فرزند یوسفعلی آزاد به قید وثیقه با وکالت  -۲فرزند ظهور آزاد به قید وثیقه دایر بر تبلیغ علیه نظام 

توضیح اینکه شعبه دیوانعالی  اداره کردن تشکیالت بهائیت. اولا  دائر بر تبلیغ علیه نظام و دایر وکریمی خانم خدیجه 

م حل اختالف بین دادگاه عمومی و دادگاه انقالب، در اقدامی عجیب، جرائم ذیل فصل اول کتاب پنجم  کشور در مقا

قانون مجازات اسالمی )بخش تعزیرات( با عنوان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را جزء جرائم امنیتی ندانسته و  

الزامات قانونی نسبت به موضوع ورود نمود. ثانیاا  صالحیت دادگاه عمومی را تائید نموده است. لذا این دادگاه به حکم 

با توجه به محتویات پرونده، گزارشات اداره اطالعات و نظر به تحقیقات مفصل اداره اطالعات و دادسرا و اسناد و  

های ارسال شده متهمان در فضای مجازی  مدارکی که از منزل متهمان کشف شده و همچنین با توجه به استخراج پیام

هایی که در  وید فعالیت پنهانی آنان در تبلیغ و جذب افراد مسلمان به فرقه ضاله بهائیت است و با توجه به فیلم که م

منزل متهمان کشف شده و حاوی مظلوم نمائی بهائیت و علیه نظام تهیه شده و سایر اسناد مکشوفه از جمله جزوات  

فعالیت پنهانی و فعالیت فرد به فرد برای تبلیغ در قالب   ای از آن در پرونده منعکس است و نحوهآموزشی که نمونه

ها های آموزشی کودکان و نوجوانان یا تشکیل جلسات دعا به منظور دسترسی آسان و قابل توجیه به خانوادهکالس

ات  جهت تبلیغات بهائیت و حتی چگونگی ترکیب جلسات بهائی با فردی از افراد تازه بهائی شده است و نشان از تبلیغ
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برنامه ریزی شده دارد و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، انکار متهمان و دفاعیات وکیل از آن روی که عمده  

دفاعیات وکیل مدافع آن است که متهمان تابعیت جمهوری اسالمی را پذیرفتند و تابع قوانین آن هستند و ایضا تبلیغ  

ی بودن مجرم شناخته شدند، بال وجه است. زیرا، اول قانون اساسی فرقه  بهائیت جرم تلقی نشده است ولی به بهانه بهائ

های ضاله را به رسمیت نشناخته است و تبلیغ آنان جایز نیست و فعالیت کردن در این راه  ضاله بهائیت و یا سایر فرقه 

فرقه ضاله است با این حال  بر خالف دفاعیات وکیل، تبعیت نمودن از قوانین کشور نیست. ثانیاا علی رغم آنکه بهائیت 

و نظام نیز آنان را تحت حمایت دارد و برخورد قضائی با آنان ندارد و حتی   کنندمیبهائیان زیادی در ایران زندگی  

هایی از آن در همین دادگاه صادر گردید و  در بسیاری از موارد احکام قضائی به نفع آنان صادر شده است که نمونه

ا، اشکال در این   های مختلف برای این  است که متهمان با توجه به مدارک کشف شده، اقدامات تبلیغی در پوششثالثا

فرقه انجام دادند و تبلیغ آئین ضاله و انحرافی موجب بر هم خوردن امنیت جامعه و نظام اسالمی و انحراف مسلمانان  

دهد. قاطبه ملت مسلمان یا تابع  را نمیای است، حال آنکه هیچ عقل سلیمی اجازه رشد فساد و انحراف در هیچ جامعه

اند و تبلیغات مسموم موجب بر هم خوردن آرامش دینی و امنیت فکری آنان را  یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده

سازد و وظیفه نظام آن است که امنیت ملت را تامین کند. لذا با توجه به اینکه متهم ردیف دوم مرجع برخی فراهم می 

های پوششی آنان  وده و با واحدهای فعال علیه نظام در خارج از کشور در ارتباط و فعالیت بوده و تبلیغها بفعالیت

همان   ۵۰۰و   ۴۹۸قانون مجازات اسالمی و مواد   ۱۳۴و  ۱۹مبرهن و بزه انتسابی محرز است و مستنداا به ماده 

ه تحمل شش ماه حبس درجه شش محکوم قانون بخش تعزیرات خانم هنگامه احمدزاده از جهت تبلیغ علیه نظام ب

شود؛ و آقای علی احمدی با رعایت قاعده تعدد جرم از جهت تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس و از جهت  می

. این رای حضوری و ظرف  گرددمیدایر یا اداره کردن تشکیالت بهائیت به تحمل ده سال حبس درجه چهار محکوم 

 تجدید نظرخواهی در تجدیدنظر ساری است. بیست روز پس از ابالغ قابل 

 قائم شهر  ۲کیفری  ۱۰۴رئیس شعبه   –الدین فقیهان امین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا به نشانی   دای برخور]متن بال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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