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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران 

 دادنامه 

 دادگاه

 فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا

 

 ١٣٨----تاریخ: 

 -----شماره:

 -----پیوست: 

 

 شعبه دادگاه انقالب اسالمی شهرستان سمنان  ٨٨۰۹۹٨۲٣١۶۹۰۰١۲٣پرونده کالسه 

   ١٣٨٨مرداد  ۶  – ٨٨۰۹۹۷۲٣١۷٣۰۰۲۰١دادنامه شماره 

 ٨٨ /  ١٣۰شماره بایگانی: 

 با وکالت آقای خلیل بهرامیان[ حذف شده]متهم: آقای بهنام متعارفی فرزند ضیاءا... به نشانی 

ای غیرقانونی وابسته به بهائیان و عضویت در آن ب:  اتهام: الف: اقدام علیه امنیت از طریق تشکیل گروه و جمعیته

 فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف نظام )بهائیت(

دادسرای عمومی و انقالب  ١٣٨٨خرداد   ۶مورخ   ٨٨ /  ۶۹  / ۰۰١۲٣گردشکار: به موجب کیفر خواست شماره 

امنیت از طریق تشکیل گروه و جمعیتهای  سمنان که آقای بهنام متعارفی فرزند ضیاءا... به اتهام: الف: اقدام علیه

غیرقانونی وابسته به بهائیان و عضویت در آن ب: فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف نظام )بهائیت( تحت تعقیب 

قرار گرفته، پرونده امر جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی سمنان ارجاع شده است. دادگاه پس از  

دادرسی را آغاز نموده و با انجام تحقیقات الزم،   ١٣٨٨تیرماه  ٣۰نونی و تعیین وقت مقرر بتاریخ جری تشریفات قا

استماع اظهارات نماینده محترم دادستان و مدافعات متهم و اخذ آخرین دفاع و رسیدگی مکفی پیرامون مفاد 

بشرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می   کیفرخواست، ختم رسیدگی را اعالم نموده و با استعانت از محضر خداوند سبحان

 نماید.

 »رأی دادگاه« 

  ١٣٨٨خرداد   ۶مورخ  ٨٨/  ۶۹  / ۰۰١۲٣حسب کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب سمنان به شماره 

لسر،  آقای بهنام متعارفی فرزند ضیاءا...، متأهل، باسواد. شغل باغداری، فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه اهل باب

مقیم سمنان عضو فرقه ضاله بهائیت با وکالت آقای خلیل بهرامیان متهم است به الف: اقدام علیه امنیت از طریق 

تشکیل گروه و جمعیتهای غیرقانونی وابسته به بهائیان و عضویت در آن ب: فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف 

طی گزارش   ١٣٨٨اردیبهشت   ١۹ه اطالعات سمنان در تاریخ توضیحاً اینکه مدیر کل محترم ادار نظام )بهائیت(.

به دادستان محترم سمنان اعالم که متهم موصوف از عناصر فعال بهائیت در سمنان بوده و  ٨١١۶/خ/  ٣۷٣۲شماره 

با تشکیل و عضویت در گروههای غیرقانونی اقدام به تبلیغ فرقه مذکور در سطح جامعه می نماید و در پایان خواستار  
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صدور دستور قانونی جهت بازرسی از محل سکونت و نهایتاً تحقیق از وی شده است. دادستان محترم نیز گزارش را 

جهت بررسی بیشتر به معاون خودش ارجاع که ایشان دستورات الزم را صادر می نمایند. مدیر کل محترم اداره  

  ۲٣۶وی مورد بازرسی قرار گرفت و تعداد  اطالعات در گزارش تکمیلی به دادستان اعالم کرده است محل سکونت

ها و فیلم های تبلیغاتی فرقه  مورد اسناد و مدارک مرتبط با تشکیالت غیرقانونی بهائیت از قبیل جزوه ها و سی دی 

تشکیل گروه غیرقانونی الف: در قالب   –  ١موصوف کشف گردید و در تحقیقات از وی موارد ذیل محرز گردید. 

نفر ج: تشکیل گروه  ۲۰به تعداد سی نفر ب: برگزاری همایش »عهد و پیمان« به تعداد   روزه ١۹گروه ضیافت 

حضور وی در   –  ۲نفر زیر نظر مسئولین تشکیالت غیرقانونی بهائیت ایران  ۴۰احتفال جوانان و نوجوانان به تعداد 

اد بهایی برای انجام نفر در تهران که هدف آن سازماندهی و آموزش افر ۲۵کالسهای »طرح روحی« به همراه 

تبلیغ بهائیت در سطح جامعه مسلمین از طریق ارتباط گیری با  –٣اقدامات تبلیغی در سطح جامعه مسلمین می باشد. 

افراد مسلمان و ارائه سی دی و جزوه های تبلیغی بهائیت و تالش در جهت جذب آنان به فرقه مذکور طبق آموزشهای 

  – ۵العدل در سطح جامعه. دریافت و اجرای دستورات بیت -۴ان و اسرائیل. دریافتی از مرکزیت بهائیت در تهر

های بیگانه و ارائه اطالعات درون نظام به آنان. پس از ارسال پرونده به دادسرا معاون محترم ارتباط با رسانه

ه را به دادگاه ارسال  دادستان نیز از وی تحقیق که در نهایت با احراز بزهکاری مشارالیه با صدور کیفر خواست پروند

نمودند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی در موعد مقرر با حضور نماینده محترم دادستان، متهم و وکیل مدافع وی 

مفاد  -١تشکیل جلسه داده و متهم و وکیل وی بیش از دو ساعت از اتهامات وارده دفاع نمودند. حال با عنایت به 

گزارشهای اولیه و نهایی مدیر کل اطالعات سمنان که   –۲ومی و انقالب سمنان کیفرخواست صادره از دادسرای عم

اقرار و اعترافات صریح وی در مراحل مختلف تحقیق اعم از اداره اطالعات، دادسرا و    -٣خالصه آن بیان گردید. 

قدس جمهوری دادگاه به عضویت در گروههای غیرقانونی و تبلیغ به نفع بهائیت که از گروههای مخالف نظام م

های خود اظهار داشته  باشد. با این توضیح که وی در بازجوئی اداره اطالعات در خصوص فعالیتاسالمی ایران می 

هم ناظم   ١٣٨۷عضو هیأت جوانان بودم. در سال  ١٣٨٣سالگی عضو کمسیون نوجوانان بودم و در سال   ١۶در 

نفر گذراندم. با دوستان و آشنایان به صورت   ۲همراه  روزه بودم. کالسهای طرح روحی را در تهران به  ١۹ضیافت 

( نامبرده در خصوص تبلیغ بهائیت با استفاده از جزوه ١٣٣گذری در خصوص آئین بهائی صحبت کردم. )صفحه 

»معرفی دیانت بهائی« اظهار داشته با استفاده از جزوه مذکور افراد را با امر بهایی آشنا می کنم. یعنی آنها را در 

( مشارالیه در پاسخ به سوال معاون محترم دادستان  ١٣۴ن »وجود داشتن« چنین اعتقاداتی می گذارم. )صفحه  جریا

( و اما  ١۴۰مبنی بر توضیح در خصوص فعالیتهای خود اظهار داشته اوالً فعالیتهای بهایی غیرقانونی نبوده )صفحه 

ست. وی در جلسه بازجوئی در دادسرا اظهار داشته  هیچ مستندی مبنی بر قانونی بودن اقدامات خود ارائه ننموده ا

(. و نامبرده در پاسخ به این سوال دادسرا که اگر  ١۴١کردم )صفحه عضو هیأت جوانان و نوجوانان بودم و فعالیت می

ه  دهید یا خیر. بیان داشتند: بله اگر خودش بخواهد بکسی از شما جزوه و یا سی دی مربوط به بهائیت بخواهد به او می

(  ١۴٣کنم. )صفحه ( همچنین در ادامه اظهار داشته اگر در کسی تمایل ببینم اقدام می ١۴۲او می دهم. )صفحه 

مشارالیه در جلسه دادرسی در مورد عضویت خود در هیأت جوانان اظهار داشته: عضو هیأت جوانان و ناظم ضیافت  

دی خودشان است. وی در خصوص برگزاری همایش ام. هدف از تشکیل این جلسات انجام مراسم اعتقاروزه بوده ١۹

»عهد و میثاق« اظهار داشته من این همایش را تشکیل ندادم ولی حضور داشتم و هدف از تشکیل آن انجام مراسم  

باشد. مشارالیه در مورد توزیع سی دی های تبلیغاتی بهائیت گفته است )هروقت( در مورد اعتقاداتم سوال  اعتقادی می

سی دی در مورد اعتقادم ارائه کردم. وی در پایان جلسه دادرسی در خصوص تبلیغ بهائیت اظهار داشت  شده مطلب یا

اند که  توانم از حقوق طبیعی خودم )تبلیغ بهائیت( بگذرم. نامبرده و وکیل وی در دفاعیات خود اظهار داشته من نمی

د و بهائیت نیز جزء اعتقادات و همانگونه که بیان انگروههای مختلفی که وی در آنها عضویت داشته غیرقانونی نبوده

باشد چرا که هر  باشد و لذا مرتکب جرمی نشده است. که این دفاعیات کامالً غیرموجه میشد از حقوق طبیعی وی می

گروهی که در جامعه قصد فعالیت داشته باشد باید از مراجع ذی صالح قانونی مجوز فعالیت اخذ نماید و تا زمانی که 

ای را ندارد و فرقه بهائیت نیز به استناد نظریه دادستان محترم کل  جوزی دریافت نداشته حق برگزاری هیچ جلسه م

باشد. اند مخالف نظام اسالمی بوده و فاقد مجوز فعالیت میکشور که در پاسخ به نامه وزیر محترم اطالعات وقت داده 

ها و مفاسد فرقه گمراه  اند »همه مؤمنین باید با حیلهفرموده ۶۶مقام معظم رهبری نیز در اجوبه االستفسائات صفحه 

بهائیت مقابله نموده و از اعتراف و پیوستن دیگران به آن جلوگیری کنند و از هرگونه معاشرت با این فرقه ضاله  

ای است  مضله اجتناب نمائید. آنها نجس و دشمن دین و ایمان شما هستند. خالصه آن که فرقه ضاله بهائیت فرقه 

مخالف بلکه معاند نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و هیچ مشروعیتی ندارد تا عضویت در آن وجاهت داشته باشد  
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مورد جزوه سی دی، فیلم های تبلیغاتی  ۲٣۶کشف  -۴باشد. و لذا دفاعیات متهم و وکیل وی به نظر دادگاه مردود می

اده شخصی غیر منطقی بوده ضمن اینکه در مراحل مختلف  بهائیت از محل سکونت وی که نگهداری آن جهت استف

سایر قراین و امارات موجود در پرونده دادگاه دو مورد  – ۵تحقیقات اقرار به توزیع آن در بین افراد نیز نموده است 

ات  از قانون مجاز ۵۰۰و   ۴۹۹و  ۴۷و  ١۰های منتسبه به وی را محرز و مسلم تشخیص داده مستنداً به مواد از بزه

اسالمی نامبرده را از جهت عضویت در گروههای مخالف نظام مقدس جمهوری اسالمی از قبیل هیأت جوانان و گروه 

موسوم به احتفال جوانان و نوجوانان که هدف از تشکیل آنها تحکیم مبانی بهائیت در بین نوجوانان و جوانان معصوم 

صالح بوده به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از از مراجع ذی  باشد و فاقد هر گونه مجوزیمتولد شده از بهائیان می

باشد به حیث فعالیت تبلیغی به نفع بهائیت که از گروههای مخالف و معاند نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران می 

تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ضبط اقالم مکشوفه از محل سکونت وی که حسب نظر 

نماید. و در خصوص  اسان وزارت اطالعات مرتبط با امر تبلیغ و تشکیالت غیرقانونی بهائیت است محکوم میکارشن

اقدام علیه امنیت از طریق تشکیل گروه و جمعیتهای غیر قانونی وابسته به  –سایر اتهامات مندرج در کیفر خواست 

نهایتاً عدم کفایت ادله وقوع بزه را محرز ندانسته مستنداً با توجه به دفاعیات نامبرده و عدم اقناع وجدانی و  –بهائیان 

به اصل کلی و الزم الرعایه اصاله البرائه و اصل یکصد و سی هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند الف  

م می  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری حکم بر برائت نامبرده صادر و اعال  ١۷۷ماده 

گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان 

 باشد. /الف سمنان می

 محمد زنگوئی

 دادرس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی سمنان

   ١٣٨٨شهریور  ۷

 ]امضا[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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