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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ۱۳۶۴تیر  ۱۵تاریخ: 

 ۴۴/ ۱۲۶۲شماره: 

 پیوست: دارد

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران 

 بسمه تعالی

 بانو مهین محبی ارانی

صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات شرع در مورد شکایت شما  ۷۵/ ۶۴با ابالغ سالم یک نسخه دادنامه شماره 

 شود. علیه دادگاه انقالب اسالمی مرکز جهت اطالع ارسال می

 دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات شرع

 ]امضا[ 

 ]مهر دادگاه[

 

 فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا 

 بسمه تعالی

 ]آرم[ 

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران  

 دادنامه 

 -----دادگاه 

 ۱۳۶۴تیر  ۸بتاریخ: 

 ۸۵۵ - ۱۸ /۶۲ کالسه پرونده:

 ۷۵/ ۲۴شماره دادنامه: 

 مرجع رسیدگی کننده: دادگاه عالی انتظامی قضات شرع به تصدی امضاء کنندۀ زیر و مشاورت آقای قاسم ]ناخوانا[ 

 [حذف شده]عطاءهللا حقیقی نجف آبادی ساکنین -۲ محبی ارانی فرزند محمد،بانو مهین  -۱شاکیان انتظامی: 

و حاکم شرع شعبه هفتم   –مشتکی عنه: دادستانی انقالب اسالمی تهران )قسمت امور اجرایی( چهار راه شهید قدوسی 

 دادگاه انقالب اسالمی تهران.

و تخلیه طبقه دوم   –تهران ق   ۹۷۳۳۴خواسته شاکیان انتظامی: تقاضای لغو حکم مصادره و ضبط اتومبیل شماره 

 آپارتمان ملکی و افزایش اجاره بهای طبقه سّوم.

اند که  ]ناخوانا[ دیوان عدالت اداری اعالم داشته  ۱۳۶۱دی   ۲۷خالصه گردشکار: شاکیان انتظامی در شکواییه مورخ 

ضافه یکی از فرزندانشان مشترکاً مالک یک آپارتمان سه طبقه به آدرس محل سکونت هستند. طبقه سوم را به  آنها به ا

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

لایر اجاره داده، و در طبقه اول   ۲۵۰۰۰زار لایر، و طبقه دوم را به دو خانوار به ماهی ه ۴۰یک خانوار به ماهی 

 کنند.آپارتمان مذکور با یک دیگر زندگی می

چند نفر پاسدار به اتفاق آقای شیخ مصطفی رهنما، به منزل آنها وارد شده، و طبقه دوم   -۱۳۶۰ال در شهریور ماه س

ین آن جا در مسافرت بودند، اشغال و اثاثیه آنها را تصرف کردند، به اعتراضات آنها توجهی آپارتمان را مستاجر

اند، به جایی نرسیده است و خالصه  کتی کردهصالح مملاند، و حتی شکایتهایی که در این رابطه به مقامات ذینکرده

در طبقه دوم آپارتمان چند نفر با اجازه اجراییات دادستانی انقالب اسالمی تهران واقع در چهار راه شهید قدوسی  

لایر تقلیل دهد،   ۲۸۰۰۰سوم هم گفته است، اوالً کرایه را به  الذکر به مستاجر طبقه اند، ضمناً مرجع اخیرسکونت کرده

ماه اجور  ۷و ثانیاً نصف این مبلغ را به صاحب ملک و نصف بقیه را به حساب اجراییات پرداخت نماید، و بعالوه 

  ۳۰تهران ق که در تاریخ  –  ۹۷۳۳۴الذکر اتومبیل شماره معوقه را نیز به اجراییات بپردازند عالوه بر اقدامات فوق 

بدون اطالع آنها از پارکینگ خارج و با خود  ۱۳۶۱مهر   ۱۸بودند، در تاریخ سوییچ آنرا گرفته  ۱۳۶۱اردیبهشت 

 کسی به اظهارات آنها توجهی نکرده است. –اند اند، و وقتی به این عمل آنها اعتراض کرده برده

مام  ای حضرت افرمان هشت ماده ۶و  ۵به هر تقدیر شاکیان بعد از ذکر مطالب فوق از دیوان عدالت اداری طبق بند 

سال است در این   ۱۱اند طبق گواهی اهل محل خمینی مّد ظله العلی تقاضای رسیدگی و احقاق حق کرده و اضافه کرده 

ساختمان سکونت دارند و کلیه اهالی گروه حسن سلوک و حسن اخالق آنها هستند، و برای اثبات صدق عرایض فوق 

مبیل را ضمیمه کرده اند دیوان عدالت اداری بشکایت آنها فتوکپی مدارک خود از جمله اسناد مالکیت ساختمان و اتو

باعتبار صالحیت دادگاه عالی انتظامی قضات   ۱۳۶۲آذر    ۱ – ۷۰۳رسیدگی، و سر انجام به موجب دادنامه شماره 

شرع، بعدم صالحیت خود اظهار نظر، پرونده را عیناً جهت اقدام مقتضی به دفتر این دادگاه ارسال داشته است، پس 

وصول و ثبت پرونده چگونگی امر از دادسرای انقالب اسالمی تهران ضمن مطالبه تصویر احکام دادگاه انقالب و  از

 دادگاه عالی قم استعالم شده است.

تیر  ۱۹-گ مورخ -م -د   - ۱۵۹۰معاون قضایی دادستانی انقالب اسالمی تهران با ارسال رونوشت حکم شماره 

دادگاه    ۱۳۶۲آذر  ۲۱  –مورخ  –/ع  ۲۱۹ب اسالمی تهران و فتوکپی حکم شماره و شعبه هفتم دادگاه انقال ۱۳۶۲

عالی قم اعالم داشته است که آقای عطاءهللا حقیقی از افراد جاسوس صهیونیسم و بهائی بوده و در النه جاسوسی همراه  

رار گرفته است ولی با هم  چند نفر خائن به اسالم در شهرستان کرج شناسایی و تخت تعقیب دادسرای انقالب اسالمی ق

آهنگی عواملی موفق به فرار شده است. نامبرده به عیال خود خانم مهین محبی اردکانی وکالت داده و دادسرا مدتی به  

خانم مذکور جهت معرفی شوهرش مهلت داد ولی مشارالیها از معرفی او امتناع نموده و چون نام برده دارای دو  

یده تا اعالم نهایی پرونده در طبقه اول سکونت گزیند، و ضمناً به منظور جلوگیری از فرزند خردسال بود موافقت گرد 

تشکیل جلسات مخفی و حفاظت از محل طبقه سوم در اختیار برادر موسوی قرار گرفت، اتومبیل هم ضبط پارکینگ 

تیر  ۱۵می تهران در تاریخ دادستانی انقالب اسالمی تهران است، پس از تکمیل پرونده شعبه هفتم دادگاه انقالب اسال

به پرونده اتهامی نام برده رسیدگی، و با التفات به مدارک به دست آمده و احراز اینکه متهم از اعضاء شورای   ۱۳۶۲

تهران بوده است، و کمکهای فراوانی هم طبق مدارک به دست آمده به   ۲ناحیه   ۲۲۸عضو ضیافت  ۳روحانی ناحیه 

فعالً هم متواری و از ]ناخوانا[ جمهوری اسالمی ایران خارج شده است لذا حکم  تشکیالت بهایی کرده است، و 

بمصادره اموال او بنفع دولت جمهوری اسالمی صادر میشود و سپس پرونده به دادگاه عالی قم ارسال شده است و  

 است:  چنین رأی داده ۱۳۶۲آذر    ۲۱  – ۴/  ۲۱۹دادگاه عالی انقالب اسالمی قم به موجب دادنامه شماره 

باشد و از بعض مدارک هم معلوم  )مستفاد از مندرجات پرونده آن است که متهم از اعداء فعال فرقۀ ضاله بهاییت می

شود در ارتباط با رژیم طاغوت نیز بوده، بنابر این اموال شخص نامبرده از ]ناخوانا[ دولت اسالمی خارج و نظر می

بوده و تأیید میشود، ولی نسبت به سهم زوجه و فرزندانش گر چه از  به ضبط آن به نفع دولت خالف موازین قضایی ن

باشند، ولیکن چون فعالیت آنها علیه نظام اسالمی در پرونده منعکس نیست و تمایل آنها به انزجار از  فرقۀ ضاله می

 مستناد است، نسبت به سهم آنها حکم مصادره تأیید نمیشود(. ۲۵سلک بهائیت با توجه به گزارش برگ 

به موضوع رسیدگی نمود و بموجب  ۱۳۶۳آبان   ۲۶العاده مورخ دادگاه عالی انتظامی قضات شرع، در جلسه فوق

الشرائط  تصمیم متخذه در این جلسه مقرر داشته است از دادگاه صادر کننده استعالم گردد، باستناد کدام فتوای فقیه جامع

صالح، حکم مصادره اموال  و یا قانون مصوب مجلس شورای اسالمی و یا دستور العمل قانونی از سوی مقامات ذی

 است.  عطاءهللا صادر شده
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حاکم شرع فعلی شعبه هفتم دادگاه انقالب اسالمی تهران ضمن اعالم این مطلب که حکم قبلی توسط جناب بهرامی 

حاکم شرع قبلی این دادگاه صادر شده است، اضافه کرده است که حکم مذکور در دادگاه عالی انقالب اسالمی قم مورد 

پیدایش در این مملکت به هر جنایتی علیه ملت محروم این مرز و بوم تأیید قرار گرفته است، و بعالوه این فرقه از بدو 

و مفاد   ۵۰۱ اند، و از دیدگاه فقه اسالمی مرتدند و یا کافر حربی، و مورد مشمول مفاد مسئله یک صدست آزیده

العاده ق  تحریرالوسیله حضرت امام جلد دوم نمیباشد. دادگاه عالی انتظامی قضات شرع در جلسه فو ۵۰۳ص   ۸مسئله 

مجدداً پرونده امر را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و با التفات به کلیه محتویات پرونده انتظامی،  ۱۳۶۲مورخ تیر 

التوصیف و مفاد مکاتبات اخیر دادگاه و مدارک ابرازی، شاکیان انتظامی و مداقه و امعان نظر در مفاد احکام فوق  

در کننده حکم پس از انجام مشاوره و ضمن اعالم ختم دادرسی به شرح آتی  عالی انتظامی قضات شرع با مرجع صا

 بصدور رای مبادرت مینماید:

 رای دادگاه

حاکم شرع شعبه هفتم دادگاه انقالب اسالمی تهران مستقر  ۱۳۶۳آذر  ۱۹با التفات بمراتب فوق، گر چه پاسخ مورخ 

قابل قبول نیست زیرا که ارتداد فطری به مجرد تحقق موجب در چهار راه شهید قدوسی اعالمی به این دادگاه موجه و 

انتقال اموال به وراث مسلمان و اگر نباشد به وراث غیر مسلمان میگردد و در ارتداد ملی تا زمان موت مرتد امالک 

  او بر ملکش باقی است و پس از فوت به وارث مسلمان و در صورت فقد وارث مسلم به وارث غیر مسلم میرسد و در

المال نیست. اموال کافر حربی شرعاً و قانوناً ملک او شناخته هر صورت ارتداد موجب ضبط اموال به نفع بیت

العالی ولی امر مسلمین در صورت صالحدید میتواند اموال میشود، نهایت این که بر حسب فتوای حضرت امام مّد ظله  

از مسلمین اعطاء نماید که قبل از استمالک مال باقی بر حربی را استمالک کند و یا اجازه استمالک آن را به احد 

مالکیت کافر حربی است و جزء اموال عمومی و بیت المال نمیشود و بنابر این استمالک و مصادره اموال کافر حربی  

بر  المال هم شد بدون سبق اجازه از مقامات شامخ والیت امر هیچ گونه پایه و اساس فقهی ندارد و ولو به نفع بیت

 خالف ضوابط و مقررات شرعی و قانونی است.

آبادی به نفع فرقه ضاله بهائیت و وابستگی نامبرده به رژیم لیکن با توجه به سوابق خدمتی آقای عطاءهللا حقیقی نجف

و ارتباط مشارالیه با صهیونیست جهانی و دولت غاصب اسراییل که چنین سوابقی طبعاً به دور از  ]طاغوتی[طاقوتی

د ضرر و زیان به مسلمین و دولت اسالمی نمیتواند باشد. فلذا حکم مصادره اموال اختصاصی و سهم الشرکه  ایرا

تواند قابل انطباق بر تقاص ضرر و زیان و محمول بر نظر ی م [حذف شده]نامبرده از آپارتمان سه طبقه واقع در 

قضایی باشد و از این جهت بر اساس ضوابط شرعی تخلفی در آن محرز نیست و حکم ببرائت مرجع صادر کننده 

حکم مزبور و امور اجرایی دادستانی انقالب اسالمی تهران از تخلفات اعالمی شاکیه انتظامی در این باره صادر و  

های انقالب آیین نامه دادسراها و دادگاه ۱۱ماده  ۲میگردد، و با عنایت به مراتب فوق و با توجه مفاد تبصره اعالم 

خواسته شاکیه انتظامی دائر بر نقض حکم صادره و دستور استرداد اموال مصادره شده نسبت به اموال اختصاصی و  

 شود.عالم میالشرکه عطاءهللا حقیقی فاقد وجاهت قانونی و مردود اسهم 

 رییس دادگاه عالی انتظامی قضات شرع

 سید جعفر کریمی

 ]امضا[ 

 ]مهر دادگاه[

 

 ]شماره دستنویسی در پائین تمام صفحات[

 ۱۳۶۶شهریور  ۸ –ک م 

  

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخور ایهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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