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 ----- دادگاه انقالب اسالمی  -----ریاست محترم شعبه 

که متهم به  -----مطروحه نزد آن مقام محترم در دفاع از ۹۰۲۱۰۲در خصوص پرونده کالسه  ،با سالم و احترام

قانون مجارات اسالمی   4۰فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروههای مخالف نظام جمهوری اسالمی ایران وفق ماده 

 رسد: صبح تعیین گردیده است، نکات ذیل به عرض می  ۹ساعت  ۱۳۹۱مرداد   ۷اند و وقت رسیدگی آن روز گردیده

رسد همانگونه که مستحضرید برای تحقق هر جرمی وجود سه عنصر قانونی، در دفاع ماهوی از موکلین بعرض می

مادی و معنوی الزم و ضروری است و اتهام انتسابی نیز مانند سایر جرایم در صورت وجود چنین عناصری قابلیت 

انتسابی جهت احراز وقوع آن توسط موکلین  کند که بر همین اساس بررسی عناصر یاد شده در اتهامتحقق پیدا می

 باشد.ضروری می 

( در خصوص عنصر قانونی باید گفت که اگر چه بهائیت در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده و از منظر ما ۱

فرماید. "یا سوره شریفه حجرات که می ۱۳قانون اساسی و آیه  ۲۰و  ۱۹اما وفق اصل  ،مسلمانان قابل پذیرش نیست

ُکم ِعند هللا اتقیک م." همه ا   م  لقناُکم ِمن ذ ک ر و اُنثی و  جع لناُکم ُشعوباً و قبائِل ل تعاِرفوا اِن  ا کر  مردم ایران از  یّها الناس اِنا خ 

قانون اساسی صرف داشتن چنین    ۲۳حقوق مساوی و انسانی برخوردارند و در همین راستا است که وفق اصل  

ه و به منزله مخالفت با نظام سیاسی و حاکمیت نیست و بیان عقیده شخصی توسط اشخاص  ای قابل مؤاخذه نبودعقیده

قانون اساسی جرم نبوده و آزاد است، یعنی موکلین در داشتن عقیده و  ۲4حقیقی و حقوقی نیز وفق همین اصل و اصل  

بوده و بعنوان اقلیت در حمایت  بیان و اظهار عقیده خویش در پناه دو اصل، حق بر داشتن عقیده و حق بر بیان عقیده

قرآن کریم و قانون اساسی قرار دارند و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نیز ایجاب میکند که با تفسیر مضیق از 

مواد قانونی و به نفع متهم، وفق اصول کیفرشناسی به قدر متیقن در امور کیفری اکتفا نموده و اعمال و رفتار موکلین  

شود اعمالی که در بیان عقیده شخصی به موکلین انتساب داده شده ع ننماییم که در اینصورت مشاهده میرا تفسیر موس

 است در چارچوب موازین قانونی و شرعی قابل تفسیر و تبیین است. 

( در خصوص عنصر مادی اتهام انتسابی باید گفت که برای تحقق رکن مادی این جرم دو نکته بسیار مهم بایستی  ۲

قانون مجازات اسالمی جرم محسوب شده همانا انجام فعالیت   ۵۰۰مورد توجه قرار گیرد یکی اینکه آنچه در ماده 

ن مستتر است به نحویکه بایستی تبلیغ با  تبلیغی است که نوعی گستردگی و استمرار و وسعت حوزه عمل در آ 

متعدد اعم ار نشریه، رسانه گروهی، سخنرانی و غیره بطور مستمر و گسترده و خطاب به گروهی از افراد   ابزارهای

توان به آن واژه  صورت بگیرد و اگر این تبلیغ یکبار و یا به نحو محدود و یا خطاب به یک نفر انجام شود، نمی

ق نمود و از شمول این ماده خارج است. بعالوه اینکه این ماده فقط مشمول کسی که مستقیماً مباشرت  را اطال فعالیت

اند را شامل نشده و معاونت در این جرم  گردد و افرادی که صرفاً تسهیل و مساعدت و تشویق نمودهبه تبلیغ نموده می

 وفق تحت این ماده موضوعیت ندارد. 

است در واقع اگر چه ممکن است  نظام سیاسی و حاکمیت سیاسیژه نظام در این ماده نکته دیگر آنکه منظور از وا

یک نظام سیاسی مبنا و اساس اعتقادی و دینی مثل اسالم داشته باشد ولی ارکان و ساختار تشکیالتی آن را قوای سه  

تبلیغی باید علیه ارکان نظام   گانه مجریه، مقننه و قضاییه و سایر نهادهای سیاسی و اجرایی تشکیل میدهند و فعالیت

قانون مجارات اسالمی قرار گیرد.   ۵۰۰سیاسی و کلیت حاکمیت سیاسی و یا گروههای مخالف آن باشد تا مشمول ماده 

عالیت تبلیغی  ف بایستی بین نظام سیاسی که منظور قانونگذار است با نظام اعتقادی قائل به تفکیک شد.به عبارتی بهتر 

قادی باشد. مشمول سایر عناوین مجرمانه مثل توهین به مقدسات و ائمه اطهار و یا ساب النبی و ...  اگر علیه نظام اعت

شود که قانونگذار این جرایم را در مواد دیگر قانون مجازات اسالمی پیش بینی نموده است ولی آنچه مسلم است  می

ه و با آن متفاوت است و در ما نحن فیه نیز اگر  این اعمال مصداق تبلیغ علیه نظام سیاسی و کلیت حاکمیت سیاسی نبود
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چه موکلین هیچگاه مخالفتی با اسالم نداشته و ندارند و به حقانیت آن اذعان دارند ولی صرف بیان یک عقیده غیر از  

م  تواند مصداق تبلیغ علیه السالم باشد و مبین مخالفت آن عقیده با اسالم نیست و بر فرض اگر با اسالم هاسالم نمی

مخالفت داشته باشند مصداق تبلیغ علیه نظام سیاسی و یا به نفع گروههای مخالف نظام سیاسی نیست و ممکن است 

 الذکر باشد.مشمول سایر عناوین مجرمانه فوق

( در خصوص عنصر معنوی اتهام انتسابی نیز قابل ذکر است که بایستی قصد تبلیغ بر علیه نظام سیاسی و یا به نفع ۳

مخالف آن به نحوی باشد که بطور بالقوه یا بالفعل به ارکان حاکمیت سیاسی لطمه وارد آورد که در ما نحن  گروههای 

اند که هیچگاه فعالیت سیاسی ننموده و اصوالً  فیه چنین نبوده است. موکلین بارها در اظهارات خویش عنوان داشته 

اند در پاسخ به  ست و اگر به بیان عقیده خویش پرداختهکاری با سیاست ندارند و سابقه آنها نیز بیانگر همین امر ا

نسبت به غیر بهاییان نبوده است و هیچگاه قصد تبلیغ عقیده خویش  سؤاالت دیگران و خطاب به هم کیشان خود بوده و

د لطمه  اند و در پرونده امر نیز هیج دلیل و سابقه مؤثری داّل بر قصو یا تبلیغ علیه کلیت حاکمیت سیاسی را نداشته 

 وارد کردن و یا آسیب زدن به نظام سیاسی بر علیه آنها اقامه نگردیده است.

( در گزارش مضبوط در پرونده نکاتی قید گردیده که قدری تأمل و دقت نظر بیشتری را جهت نیل به حقیقت  4

بوط به رتق و فتق  طلبد اول آنکه تشکیالت مورد اشاره در گزارش یک تشکل مختص به بهاییان بوده که امور مرمی

نموده و هیچ گونه صبغه سیاسی یا اجتماعی احوال شخصیه و مناسک و مراسم عبادی مربوطه به آنان را تنظیم می

که از سوی مراجع قانونی در سراسر کشور از هر گونه فعالیت صنفی و  ۱۳۸۷دارا نبوده است و تا قبل ار سال 

امنیتی استان و با هماهنگی و کسب اجازه از آنها به   های قانونی واختصاصی ممنوع گردید، زیر نظر مراجع و نهاد

پرداخته و پس از آن به فعالیتهای خود پایان داده وهمه موکلین از ادامه فعالیتهای سابق خود در چارچوب  فعالیت می

درست است و هر آنچه  اند و در چنین حالتی ادعای ادامه فعالیت موکلین در تشکیالت امری نا آن تشکیالت کناره گرفته

که در این خصوص ادعا گردیده مربوط به قبل از تعطیلی است که آن هم زیر نظر و با هماهنگی مسئولین بوده است،  

  ۱۹ضمن اینکه مراسم ضیافت که یک مراسم عبادی جهت نیایش به درگاه خداوند متعال است به گفته موکلین هر 

 گزارشات امری نادرست است. هفتگی برگزار شدن آن در روز یکبار معموال باید برگزار شود ادعای 

دوم آنکه بر خالف آنچه که در گزارش ادعا شده است که موکلین با هیأت تشکیالت تهران همچنان در ارتباط هستند، 

 تعطیل شده و مدیران آن نیز از آن زمان تا ۱۳۸۷باید گفت که اصوالً هیأت تشکیالت مرکزی در تهران در سال  

توانند همچنان با آنها در ارتباط باشند و اینکه این برند پس چگونه موکلین میدر بازداشت و زندان به سر میکنون 

کنون در زندان   نفر بوده که همگی آنان از آن زمان تا ۷نفر نبوده بلکه  ۳هیأت بر خالف آنچه عنوان شد مرکب از 

 تنظیم گزارش مربوطه دارد.  طرفی و صداقت درهستند که این نشان از عدم رعایت بی

سوم آنکه در گزارشات مربوطه از خانم فرزانه رسولی عمادی و خانواده رمضانی و رمضانپور و غیره بعنوان شاکی 

نام برده شده است که باید گفت همگی اینها در واقع یک خانواده بیشتر نیستند و آقای رمضانی یا رمضانپور در حقیقت  

مادی است یعنی در اینجا ما فقط با یک خانواده متشکل از آقای رمضان یا رمضانپور و همسر همان خانم رسولی ع

همسرش خانم فرزانه رسولی عمادی روبرو هستیم که چنین امری در گزارش تصریح نگردیده و طوری وانمود شده 

عمادی همانگونه که خود در  اند. بعالوه اینکه خانم که موکلین نسبت به چندین خانواده اقدامات مجرمانه انجام داده

جهت اخذ پناهندگی رأساً مبادرت به   ها عنوان داشته، به قصد سوء استفاده از عقیده و موقعیت موکلین وبازجویی

اش به مقاصد غیر  برقراری ارتباط با موکلین نموده و در واقع این موکلین هستند که ابزار رسیدن وی و خانواده 

گرنه هیچ گونه اقدامی در راستای تبلیغ عقیده از جانب  اند وذ پناهندگی قرار گرفتهقانونی و غیرمتعارفی مثل اخ

اند به لحاظ  موکلین نسبت به وی صورت نگرفته بوده است. مضافاً اینکه همانگونه که ریاست محترم دادگاه واقف

ت ادله اثبات اتهام بر علیه  جه حقوقی و قضایی اگر شکایتی هم در بین باشد و حقیقت داشته باشد کلیه شاکیان از

گرنه به صرف   موکلین باید نزد محکمه حاضر شده و در جهت تقویت ادعاهای دادستانی محترم ادای گواهی نمایند و

توان به علم متعارف جهت ثبات  ناحیه موکلین نسبت به آنها نمی زذکر نام آنها و ادعای ارتکاب اقدامات مجرمانه ا

 اتهام انتسابی نایل آمد. 

( عالوه بر اینها باید خاطرنشان نمود که موکلین همگی افرادی عادی و عائله مند بوده که هیچ گاه سابقه و گرایشی ۵

دانند و به مسائل سیاسی و امنیتی نداشته و حتی آشنایی نیز ندارند و همواره خود را تابع قوانین و مصالح ملی می

اند و امور مربوط به آن اساساً به غیر هم کیشان مذهبی خودشان بودهاصوالً مخاطبان فعالیتهای تشکیالت سابق فقط 
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بهاییان و معتقدین ادیان دیگر نمیتواند مربوط باشد. موکلین هرگز در جهت تبلیغ عقیده خود اقدام ننموده و موفق به 

ان همسو با مصالح نظام  اند و این امر از محتوای گزارشات پرونده نیز پیداست. نامبردگجذب کسی به عقیده خود نشده

اند و اگر هم مراسم عبادی و  و اوامر مراجع ذیصالح کلیه فعالیتهای خود را در چارچوب تشکیالت سابق تعطیل نموده

نظیر اینها برگزار شده است بطور فردی و خانوادگی بوده که جزو فرایض دینی مختص خودشان است. در پایان با  

متهم در امور کیفری و اصل قانونی بودن و شخصی بودن جرایم و مجازاتها و با  نظر به اصل تفسیر مضیق و به نفع

قانون اساسی و لزوم اعمال قسط و عدل اسالمی و اخالق حسنه   ۲4و   ۲۰،  ۱۹،  ۲۳استناد به اصل برائت و اصول  

ند. "ال ی نهاُکم هللا فرمایسوره شریفه ممتحنه که می ۸قانون اساسی و مفاد آیه    ۱4نسبت به غیرمسلمانان وفق اصول 

ُکم ان ت بروهُم و تُقِسطوا الیِهم اِن هللاِ یُِحبٌّ الُمقسِ  طین" و اعمال ع ن الذّین  ل م یُقاتلون ُکم فی الدین و  ل م یُخِرجون ک م ُمن دیار 

مؤثر باشد و نظر به اینکه موکلین فاقد سابقه رأفت و عطوفت اسالمی که میراث گرانبهای پیامبر اکرم )ص( می

کیفری بوده و همگی به لحاظ شرایط سنی و موقعیت شغلی و خانوادگی در وضعیتی هستند که محرومیت آنان از  

نماید و اینکه با فرض احراز اتهام مطروحه آزادی، لطمه و خدشهای جبران ناپذیر به خانواده و فرزندان آنان وارد می 

المی بالمانع بوده و مساعدتر به حال موکلین و سازگارتر با قانون مجازات اس ۲۵و   ۲۲توسط دادگاه، اعمال ماده 

وضعیت خاص آنان میباشد، لیکن به سبب عدم اعتقاد به مجرمیت و استرداد اشیاء و اموال توقیف شده از آنان مورد  

اِن  هللا ی أُمرُوا بِالع دِل ُو ااِلحسان«.  باشد.استدعا می  »و 

 

 با تقدم احترام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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