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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ان تعدلوا یفال تتبعوا الهو

 ران یا یاسالم یجمهور یدادگستر

  دادنامه

 دادگاه

 

 -----  خیتار

 -----  شماره

 -----  وستیپ

 

شهرستان سمنان دادنامه شماره  یشعبه دادگاه انقالب اسالم 8909982313200108کالسه  پرونده

 90/ 269 یگان یشماره با 1391فروردین   30  – 9109972317300037

 

تهران خ  یبه نشان ی همگ  یوسفیفواد  یو آقا یعبدالفتاح سلطان یبا وکالت آقا نیفرزند حس انیانیتب  ایپو ی: آقامتهم

 2واحد  27کوچه سوم پالک  یرازیش یرزایزند خ م مخانیکر

 یاسالم ینظام جمهور هیعل غی: تبلاتهام

فرزند  انیانیتب ایپو یو انقالب سمنان که آقا یعموم یدادسرا   یاز سو افته یاصدار  فرخواستی : به موجب کگردشکار

به  یدگیقرار گرفته، پرونده امر جهت رس بیتحت تعق  رانیا یاسالم ینظام مقدس جمهور هیعل غیبه اتهام تبل نیحس

وقت خارج از   نییو تع یقانون فاتیتشر یپس از جر دادگاهسمنان ارجاع شده است.  یشعبه اول دادگاه انقالب اسالم

محترم  ندهیالزم، استماع اظهارات نما قاتیرا آغاز نموده و با انجام تحق یدادرس 1391  نیفرورد 30 خینوبت بتار

  دهرا اعالم نمو یدگیختم رس فرخواست،یمفاد ک رامونی پ یمکف یدگیدفاع و رس نیدادستان و مدافعات متهم و اخذ آخر

 .دینمایم یمبادرت به انشاء رأ لیو با استعانت از محضر خداوند سبحان بشرح ذ

 

 »دادگاه یرأ«

متولد   نیفرزند حس ان یانیتب  ایپو یو انقالب سمنان آقا یعموم یدادسرا   یاز سو افتهیاصدار  فرخواستی موجب ک به

  تیسابقه محکوم  یو دارا  قهیوث داعیآزاد با ا ت،یو مذهب فرقه بهائ رانی، اهل تهران، ساکن سمنان، تبعه ا1363

پخش شده در شبکه  لمیف هیته -1 قیاز طر رانیا یاسالم ینظام مقدس جمهور هیعل غیمتهم است به الف: تبل ،یفریک

نفر از   40 ینظام و ارسال برا هیعل ریمطالب و تصاو یبا محتوا 1389در سال   (VOA)  کایآمر  یضدانقالب صدا

  پیکل هی( ته2کشور   یمل تیامن  هیو اقدام عل یاذهان عموم شیبا هدف تشو  یخود اعم از مسلمان و بهائ نیمرتبط 

  40از   شیب یو ارسال آن برا 1389در سال  تیارشد نظام و روحان نینظام و مسئول هیو مطالب عل ریاوتص یحاو

نظام و   هیجات علسرود و مقاله و نوشته هیآنان و ته یک یآدرس الکترون قیاز طر ینفر از افراد مسلمان و بهائ

اسالم تحت  نیمب نیقدسات و احکام دم هیعل زیمطالب تمسخرآم هی( ته3آن   ریو تکث   یشخص انهیآن در را ینگهدار

  یمجاز ی در فضا  یمسلمان و بهائ نینفر از مرتبط 40از   شیب یلس آنجلس و ارسال آن برا هیعنوان حوزه علم
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 دیعقا غیاسالم و تبل نیمب نید هیعل یمطالب یحاو انتیتحت عنوان اسالم و د یامقاله  یو نگهدار هی( ته4  ینترنتیا

دوران   یمبتذل در جهت تمسخر شهدا یصوت پیو ارسال کل هی( ته5متهم(   یشخص انهیدر را کشوفه)مقاله م یانحراف

که  حیتوض نی« با ا-----تحت عنوان » یاسالم ینظام مقدس جمهور هیعل یو مطالب ------ دیدفاع مقدس از جمله شه

مضبوط است. به آدرس   فرخواستیلکن در متن ک دهیگرد زیبه جهت موهن بودن الفاظ از ذکر آن در دادنامه پره

با   1389در سال  یک ی ارتباط الکترون  ی( برقرار6مرتبط   انینفر از مسلمانان و بهائ  40از  شیب یک ی الکترون

سالگرد  نیو پنجم ست یگروهک تحت عنوان ب نیا هیان یب هیو ته رانیا یمل ستیالیگروهک ضدانقالب سازمان سوس

 شیو مسلمان با هدف تشو ینفر بهائ 40  یو ارسال آن برا رانیا یاسالم یجمهور یمرد بهائ 10زن و  6اعدام 

هم  هاییتحت عنوان بها یا( ارسال مقاله 7  تیکشور به نفع فرقه ضاله بهائ یمل تی امن ه یاذهان آحاد جامعه و اقدام عل

و    رانیا یاسالم یجمهورنظام مقدس  هیعل یمطالب یبا محتوا  هاییبا بها یستیاند مربوط به خاطرات هم زنجس بوده

و  یو نگهدار هیته نیمقاله مذکور همچن  هیو ته یمجاز ی خود در فضا نیمرتبط یبرا تیبه نفع فرقه ضاله بهائ غیتبل

پخش   لمیف ریو تکث یو نگهدار هی( ته8   هیعملکرد قوه قضائ هیر علب انیبهائ یریتحت عنوان دستگ  یاشبنامه ریتکث 

و   ران یا یاسالم ینظام مقدس جمهور هیعل ریمطالب و تصاو یزبان حاو یفارس BBC شده در شبکه ضد انقالب

 رامونیو مطالب پ ریتصاو یبا محتوا یبهائ یتحت عنوان شهدا پیکل یو نگهدار ریو تکث هی( ته9کشور   یمل تیامن

کشور و نظام  یمل تیامن ه یبدست مسلمانان با هدف اقدام عل یکشته شدگان بهائ  ایو  تیاعدام عناصر فرقه بهائ

در سال   هیقوه قضائ هیبر عل یمطالب یحاو یبهائ یموسوم به جامعه جهان هیانیب ری و تکث  هیو ته  یاسالم یجمهور

  یو ارسال مطالب ت یبه فرقه بهائ یدر جهت جذب و یدیخورش یارتباط با همکار خود آقا ی ( برقرار10  1389

با   ی( هماهنگ 11 العدل  تیآن در ب تیدستورات مرکز یراستا در یو یبرا تی و بهائ یانحراف یهاآموزه رامونیپ

 العدلتیموسوم به ب لیمستقر در اسرائ  تیفرقه ضاله بهائ یمرکز التی ( تشک ای)آس یامشاور قاره یدلخوانیبنام ا یفرد

و   یپاکستان انوادهخ نیچند نیاسالم در ب نیمب نیبا د تیو ضد یانحراف دیعقا غیبه پاکستان و تبل یالتیو مسافرت تشک

افل دوستانه شب  مح ی( برگزار12است   دهیگرد تینفره به فرقه بهائ 6خانواده مسلمان  کیکه منجر به جذب  یافغان

و خانم   یپهلوان یبا مسلمانان از جمله آقا یمجاز یو ارتباط در فضا یبه اصطالح روح غیطرح تبل یبر مبنا ینینش

. الزم به ذکر است تیبهائ یانحراف دیعقا یانفراد غیدر جهت تبل گریمسلمان د رنف 20نوبت و حدود  نیدر چند یکمال

  فیتعر D وA ،B ، C یجامعه هدف در بلوکها  شودیمحسوب م یمنظم انفراد غیکه برنامه تبل یدر طرح روح

مورد متهم با جامعه دوستان در جهت  نیکه در ا باشندیم گانیو همکاران و همسا انی و شامل دوستان و آشنا شوندیم

متهم کامل بوده و  یمات انجام گرفته از سواقدا ینشده است ول جهیاقدام نموده است، هر چند موفق به نت یانفراد غیتبل

  غیو مطالب تبل ریتصاو یامرهللا حاو  یادیتحت عنوان ا ید یس ریو تکث هی( ته13رفته است.  شیمطابق طرح پ 

  تیبهائ یغی تحت عنوان کارگاه تبل یامقاله یو نگهدار  ریو تکث هی( ته14  گرید د افرا نیآن ب عیو توز تیاعتقادات بهائ

  تیتقو  زیمسلمانان و ن نیدر ب تیفرقه ضاله بهائ یها آموزه غیانجام تبل یو شگردها  هاوهیش رامونیپ یمطالب یحاو

  یدستورات اجرا یبا محتوا تی بهائ غیتحت عنوان دارالتبل یاهیانیب  زیو ن انیبهائ یانحراف دیعقا نیمبلغ  یفکر یمبان

اقدامات مطابق دستور  نگونهیقرار داده است که ا انیبهائ  اریو در اخت ریو تکث هیمسلمانان را ته نیدر ب تی بهائ غیتبل

جزوات و کتب   ریو تکث یو نگهدار یآور( جمع15مطلقاً ممنوع بوده است   87محترم کل کشور در سال  یدادستان

  تیارتباط و مکاتبه با مرکز ی( برقرار16  نیجامعه مسلم نیدر ب یالتیتشک  یهااستیاهداف و س یاجرا یدر راستا

  دیعقا غیو تبل جیکشور و ترو تیامن  هیاقدام عل یدر راستا العدلتیموسوم به ب لیمستقر در اسرائ تیفرقه ضاله بهائ

شته و تابع  به طور کامل قبول دا یفرد بهائ کی نبا اذعان به ]ناخوانا[ را به عنوا ن، یمسلم نیدر ب تیبهائ یانحراف

موسوم به   تی فرقه بهائ تیمرکز یامشاور قاره  انی وشانیس دیبنام ام ی( مالقات با فرد17. باشدیدستورات آنان م

در  یبهائ یهاآموزه غ یدر جهت تبل یالتیدستورات تشک افتیو در یو ارتباط با و رانیدر ا غیدر امور تبل العدلتیب

 انیموسوم به حام یو سازمانده یاندازراه تیمسئول انیوشانیس دیکه ام حیتوض نیآنها، با ا  ین مسلمانان و اجرایب

کرده است.  یو سازمانده تیرا هدا رانیدر سطح کشور ا تیبهائ غیتبل اتیدر سطح کشور را بعهده داشته و عمل غیتبل

(  19مسلمانان  نیدر ب  تیبهائ  یهاآموزه یغیتبل یهاهیو ابالغ هاامیپ  عیو توز ریو بعضاً تکث یو نگهدار افتی( در18

العدل  ب:   تیاعضاء گروه مستقر در ب یبا اسالم برا تیو ضد یاسالم ینظام مقدس جمهور ه یارسال مطالب عل

  یهو سازماند ی( راه انداز1 قینظام از طر هیعل یرقانونیو غ یالتیتشک  یدر گروهها تیو عضو یاندازو راه لیتشک 

نفر( بشرح منعکس در   8و خانمها ) انیجوانان و نوجوانان با اعضاء آقا ینترنتیتحت عنوان گروه ا یگروه تیو هدا

در هر گونه  تیهر گونه تجمع و تشکل و عضو تی بر ممنوع یکل کشور مبن یدادستان دیرغم تأک ی( عل2پرونده  

است و صرفاً اعضاء   یرقانونیگروه غ یخود نوع که روزه  19 افتیض یرقانونیمتهم در گروه غ ،یتیگروه و فعال
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موضوع  نیدر منزل خود آن را داشته باشند هر چند ا یبطور مخف توانندی خانواده شامل پدر و مادر و فرزندان م کی

در سالروز اعدام   یرقانونیروزه بطور غ 19 افتی جلسات و محافل ض یفاقد مجوز است. لکن متهم با برگزار زین

(  3نموده است   تیجلسه شرکت و عضو نینفر( بشرح منعکس در پرونده در ا 10و خانمها ) انیبا آقا ببا یمحمد عل

نفر( بشرح   8و خانمها ) انیبه همراه آقا یمجاز  یآزاد در فضا  یبه اصطالح علم یرقانونیدر گروه غ تیعضو

به بعد در قالب و پوشش   1389 الاز س یاحتفال جوانان بهائ یرقانونیدر گروه غ تی( عضو4منعکس در پرونده  

که به داللت برگ نخست پرونده اداره کل اطالعات استان   حیتوض نیبا ا یالتیو نشست و جلسات تشک  ینی شب نش

با   العدلتیب نیفرام یو اجرا یبهائ التیتشک جیو ترو  غیتبل یمتهم در راستا یرقانونیغ یهاتیمتعاقب استمرار فعال

و  لیتشک قیاز طر تیامن هی( و اقدام علتی بهائ التیمخالف نظام )تشک ینظام به نفع گروهها هیعل غیهدف تبل

در   یمجاز یآزاد در فضا یاز جمله گام به گام نوجوانان، علم یدر گروهها تیو عضو یو سازمانده یاندازراه

را در دستور   وضوعم ران،یا یاسالم ینظام مقدس جمهور هیعل یالتی تشک  تیبه فعال انیبهائ قی و تشو کیجهت تحر

و   یغیجزوات، کتب تبل یادیقرار گرفته، تعداد ز ی مورد بازرس هیمنزل مشارال ییکار خود قرار داده با اذن قضا

و   یغیتبل نیمجموعاً با مضام  یغیمطالب تبل یو هارد حاو انهی، راCD و چند حلقه العدلتیاز ب یابالغ یهاامیپ

پخش شده در   لمیاز زندان ف یمتهم با آزاد -1معموله کاشف بعمل آمده  یلیتکم یهای. در بررسگرددیهدفمند کشف م

است را در   دهیگرد هینظام ته نیمعاند یموهن که از سو نیمضام یحاو (VOA) کا یآمر  یشبکه ضد انقالب صدا

مطالب  هیبا ته هیمشارال -3. دینمایارسال م ییخود اعم از مسلمان و بها نیطنفر از مرتب 40 ی برا یمجاز یفضا

  یبرا ی مجاز یمنعکس در پرونده آن را در فضا  تیفیاسالم به ک نیمب نیمقدسات و احکام د هیعل زیموهن و تمسخرآم

ً یو ا دینمای و مسلمان ارسال م ییبها  نینفر از مرتبط 40از  شیب  یمبتذل در جهت تمسخر شهدا یصوت پیکل هیته ضا

فوق  یکه متن و صوت اطالعات بندها دیق نینفر از افراد فوق االشعار با ا 40از  شیب یدفاع مقدس و ارسال آن برا

  رانیا یستهایالیبا گروهک ضدانقالب و سازمان سوس ینترنت یا یرینامبرده ضمن ارتباط گ -4. باشدیپرونده م  وستیپ

و   هیته -5. دینمایو مسلمانان ارسال م انینفر از بهائ 40از  شیب یبرا نیمعدوم ی آنان را در سالگرد تعداد هیان یب

نظام مقدس   هیعل یمطالب ی زبان حاو یفارس  BBC شبکه ضد انقالب یپخش شده از سو لمیف ریو تکث ینگهدار

ً یو ا یاسالم یجمهور کشور  یمل تینظام و اخالل در امن ه یعل تیضدمشابه که در همه موارد  یهاپیکل ینگهدار ضا

 -6. نمودیخود ارسال م نیبه مرتبط انیبشرح صدرالب موردداشته و حسب  اریشده است را در اخت یهدف گذار

از جمله مشاور  التیتشک  یو سران مرکز رانیازهمکاران سابق خود در ا ینامبرده هم زمان با اقدامات فوق با تعداد

 نیب رد ییبها یهاآموزه غیدر جهت تبل یالتیالعدل مالقات نموده و دستورات تشک   تیفرقه مستقر در ب  نیا یاقاره

معنون در  یاتهام نیدر عناو حیکه به تشر یموارد ریسا نینموده است. همچن افتینظام را در هیعل تیمسلمانان و ضد

نزد کارشناسان آن اداره کل در جلسات   حیمنعکس شده است. هر چند متهم به رغم اعترافات صر فرخواستیک

را مرتبط با پرونده   گریاقدامات را انکار و بخش د نی از ا یادعا کرده بخش یدر دادسرا و جلسات محاکمات یقاتیتحق

  یو ی صحت ادعا قاتیتحق لیقرار تکم  دانسته که مجدداً طرح شده است. دادگاه به منظور کشف واقع با صدور یقبل

  تیفیمتهم، با ذکر زمان ک اتیضمن رد دفاع جهیدرخواست نموده که در نت فرخواستیصادرکننده ک یرا از دادسرا 

مربوط به دوره خروج متهم از زندان بوده و در   یاعالم یهاتیاعالم داشتند مجموع فعال یک ی الکترون یاقدام و آدرسها

ً ینها هیمشارال ی ادعا نکهیاست. ضمن ا دهیواقع گرد 1389سال  متهم از  یگزارش از پرونده قبل هیو ته یبا بررس تا

به گزارشات اداره   تی دادگاه با عنا نیاست. بنابرا دهیگرد ممردود اعال زین فرخواستیشعبه صادرکننده ک اریداد یسو

مقاالت   العدل،تیب یهاامیکتب، جزوه، آلبوم پ یادیز ری متهم و کشف مقاد یریکل اطالعات استان، صورتمجلس دستگ 

در   هیموثر مشارال تیصدراالشعار، فعال تیف یمکشوفه از منزل متهم، به ک لی میو هارد و ا انهیرا اتیو محتو

نظام  تیامن هی مخالف نظام بشرح صدرالذکر که مجموعاً با هدف اقدام عل یگروهها یو سازمانده  تیو هدا یریگشکل

قرائت و امارات منعکس در   ریبه سا داً یشده است، مؤ یسازادهی( پ تی بهائ التی به نفع گروه مخالف نظام )تشک  غیو تبل

متهم و وکالء  اتیالجمله، دفاع یسمنان، ف یمشابه از دادگاه انقالب اسالم تیفقره سابقه محکوم  کیپرونده، از جمله 

قانون مجازات  500و  499،  498، 10،  2، 1با مواد  ینداده، با انطباق جرائم ارتکاب صیرا موجه تشخ شانیا

 فیردمورد منعکس در  19 قیاز طر رانیا یاسالم ینظام مقدس جمهور هیعل  غیتبل ثیمتهم را از ح ،یاسالم

در   تیو عضو یو راه انداز لیحبس و از جهت تشک  کسالیو معنون در صدر دادنامه به تحمل  فرخواستیک

که همواره   دیق نیبا ا فرخواستیک فیچهار گروه منعکس در رد قینظام از طر هیعل یرقانون یو غ یالتیتشک یگروهها

موجب خلق آن   یاراده و نکهیا حاظبه ل گردد،یمحسوب م اتیخود عضو همان گروه و ه اتیدهنده گروه و ه  لیتشک 

  ییکه متصف به دو عنوان جزا دهیمحسوب گرد یشده است، لذا رفتار مجرمانه منتسب به متهم از نوع فعل واحد
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را با ملحوظ   هیمشارال ی مقانون مجازات اسال 46با ماده  هیبا انطباق ما نحن ف نروی. از اباشدی( متیو عضو لی)تشک

محکوم    تیحبس و ضبط اسناد و مدارک مرتبط با فرقه بهائ میمرقوم به تحمل پنج سال و ن ادهنظر قرار دادن قاعده م

ظرف  دهیمحسوب گرد یصادره حضور  یمتهم وفق مقررات احتساب خواهد شد. را یبازداشت قبل امی. ادینمایم

 . / الف باشدیاستان م دنظریدر محاکم تجد دنظریروز پس از ابالغ قابل تجد ستی مهلت ب

 سمنان  یشعبه اول دادگاه انقالب اسالم سیرئ

 یالکمال نیقاسم ع محمد

 ]امضاء[

 کی نود و   بهشتیو هفتم ارد ستیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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