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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم]

  رانیا یاسالم یجمهور

 هیقضائ قوه

 ی تعال بسمه

 

 1380مهر  2: خیتار

  / 12608: شماره

 

 ه یقوه قضائ یریگیکل محترم نظارت و پ  ریمد

 سالم با

عهداله و    انیشده است آقا هیقوه قضائ یریگیثبت اداره نظارت و پ 80/   1220پرونده که بشماره ن /  نیدر ا احتراما  

  49اصل  ژهیو یمحترم دادگاهها استیر 1378مهر   26نسبت به حکم مورخه  ینجار بهیو خانم ط یشاهرخ شاعر

گزارش امر  نکیا یدگیموضوع رس یرتعالدستور حض یکه در اجرا دینمایاعتراض و درخواست احقاق حق م

 .گرددیم میتقد یبشرح آت

 

 :/ د  92475/  78کالسه  پرونده

( از اقدامات ی)مد ظله العال  یمدارک موجود در پرونده کالسه فوق متعاقب استحضار مقام معظم رهبر بداللت

است به وزارت   یخطرناک اری»کار بس نکهیو دستور معظم له به ا تیتوسط فرقه ضاله بهائ رویو جذب ن یفرهنگ 

اطالعات ضمن   ریمعاونت محترم وز ود«جدا  مقابله ش یقانون قیاز طر دیبگوئ  یاطالعات و وزارت آموزش عال 

( و انجام اقدامات معمول به  ی)مدظله العال یو دستور مقام معظم رهبر تیفرقه ضاله بهائ تی انعکاس موضع فعال

محترم دادگاه  استیکه ر دهدی آنان را م یمصادره اموال مورد شناسائ شنهادیپ 49محترم دادگاه اصل  استیعنوان ر

  التیه تشککه مربوط ب یوسائل و اموال هیکل» دینمای م یشرح انشاء رأ نیبد 1377 آبان  20در مورخه   49اصل  

بوده است( بکار گرفته  یرقانونیو غ رمشروعیمذکور در گزارش )که غ یفرقه ضاله بوده و در جهت امور آموزش

برسد«   هیشرع ارفگردد تا حسب مورد بمص فیفرمان حضرت امام قدس سره الشر یستاد اجرائ لیاست تحو شدهیم

وزارت اطالعات و انعکاس آن به دادگاه   یاز سو یقات یو تحق یتیسلسله اقدامات امن ک یپس از اصدار حکم و انجام 

تهران ارجاع که سرانجام شعبه مرجوع  یتهران پرونده پس از ثبت به شعبه هفتم دادگاه انقالب اسالم یانقالب اسالم

و با توجه به گزارش   یحضرتعال 1377آذر   2دستور مورخ  ی ا»در اجر دینمایشرح اعالم گزارش م  نیبد هیال

اموال مربوط به  فیاطالعات در خصوص توق ریمعاون محترم وز 1377آبان   3مورخ  815/ س/   110227

الذکر را   لیذ لیدارم اموال و وسا شنهادی پرونده و اقدامات بعمل آمده پ یبا توجه به محتوا تیفرقه ضاله بهائ التیتشک 

 یبنفع ستاد اجرائ گرفتهیمقرار   یمورد استفاده و بهره بردار تیبنفع فرقه ضاله بهائ یالتیتشک تیت فعالدر جه

  دئویو – ونیزیتلو -2بر اساس گزارش وزارت  یفیتوق یوترهایکامپ هیکل -1 و ضبط شود کیفرمان حضرت امام تفک 

  – 4 دیتوح دانیواقع در م یملک  نیزم ریهمکف و ز قهطب -3بر اساس گزارش وزارت  یفاکس و دستگاه فتوکپ –

مالحظه  مرقوم داشتند » 49محترم دادگاه اصل  استی...« پس از اعالم گزارش ر  [حذف شده] ابانیخ منزل واقع در
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  انیبخش سه آقا 3741 -1724 یاست اقدام شود« پس از مصادره پالک ثبت دییورد تأو م حیصح دیگرد یو بررس

که در مورخ  ندی نمایصادره را م هیابطال اجرائ یبه حکم صادره اعتراض و تقاضا تنسب یعهداله و شاهرخ شاعر

احکام  نگونهیا نکهیبا توجه به ا داردی تهران اعالم م یمحترم شعبه اول دادگاه انقالب اسالم یقاض 1379اسفند  22

نسبت به   یاقدام نینظر است بنابر ا دیتجد رقابلیو غ یقطع 1379خرداد   10فرمان مورخ  6صادره طبق بند 

 .باشدیصادره متصور نم یدر اعتراض به رأ یخواسته متقاض

 

 :هینظر

اوامر مقام   تیفرقه ضاله بهائ یبا اقدامات فرهنگ  یو قانون ی اقدام وزارت اطالعات در مقابله جد زیجوت هیپا اصوال

. لکن نمودیم تیرا تقو تیجهت برخورد با فرقه ضاله بهائ ی( بوده که هرگونه اقدامی)مد ظله العال یمعظم رهبر

قرار   تیدر اولو باشدیاز مرقومه معظم له قابل انتزاع م هوماقدام که به مف  نیدر ا یو قانون یشرع نیمواز تیرعا

و   یشرع هیتوج  تیدر ضبط و مصادره اموال فرقه ضاله بهائ  49هر چند که اقدام دادگاه اصل  رسدیدارد لذا بنظر م

نبوده   تیله بهائفرقه ضا  تیتهران که در تحت مالک  3بخش   3741/   1724 یداشته لکن مصادره پالک ثبت یقانون

)مد ظله  یاوامر مقام معظم رهبر زیبتجو  تیفرقه ضاله بهائ یفرهنگ  تیاگر چه فعال را یمحفوف به شبهه بوده باشد ز

اجراء گردد که حقوق من له   یدر قالب و چهارچوب دیبایمقابله م نیلکن ا باشدیم یو قانون یجد همقابل ازمندی( نیالعال

  یبعنوان مالک پالک ثبت یعبدهللا شاعر یبه حقوق آقا ه یکه در ما نحن ف یالحق را محفوظ و مصون نگاه دارد در حال

  یبخش سه تهران آقا 3741/   1824 یشده است چون در پالک ثبت یاعتنائی بخش سه تهران بپ  3741/   1724

را  یپالک ثبت هینداشته بلکه صرفا  مشارال یتیمالک  چگونهیه باشدیم تیبهائکه جزء فرقه ضاله  یکامران مرتضائ

با  1372 نیفرورد  18اجاره نموده و ضمن تخلف از مفاد قرار داد مورخ  یعبدهللا شاعر یبمنظور سکونت از آقا

در جامعه نموده است  یفرهنگ  تیاقدام به فعال یاو حرفه  یآموزشگاه آزاد از سازمان آموزش فن سیمجوز تأس لیتحص

 چگونهیبوده و ه دهیاسالم پوش نیمب نیو معتقد به د  سلمانبر مالک بعنوان فرد م یو آموزش یفرهنگ  تیفعال نیکه ا

قبل از هرگونه   49محترم دادگاه اصل  استیکه ر نمودی م یاز تفکر و اهداف آنان نداشته لذا الزم و ضرور یاطالع

نحوه ارتباط مؤجر و مستأجر و   قیدق یو کنکاش یبا بررس 3741/  724پ  یتدر خصوص مصادره پالک ثب یاقدام

 تیرابطه و اطالع مالک از فعال احراز را سنجش سپس در صورت نیمستأجر  یفرهنگ  تیاطالع مالک از فعال زانیم

و   یبررس نی/ د چن 92475  /78که متأسفانه در پرونده کالسه  نمودندیمبادرت م یآنان به مصادره پالک ثبت یفرهنگ 

  شنهادیپ یو قانون  ی شرع نیبا توجه به عدم انطباق دادنامه صادره با مواز هذایاست عل رفتهیصورت نپذ یکنکاش

 هیقضائمعظم قوه  استیر اراتیاخت 2ماده  زیپرونده بتجو  49بودن دادنامه صادره دادگاه اصل  یقطع. بلحاظ گرددیم

استان  دنظریمجدد پرونده در دادگاه تجد یدگیاجازه رس بیتا در صورت تصو دهیرس هی معظم قوه قضائ استیبه نظر ر

 اخذ گردد./ ن ا  تیوال یاز مقام عظما

 

 یلیخل حمزه

 ه یقوه قضائ یر یگ یاداره کل نظارت و پ یقاض

 ]امضا[ 

 1380 وریشهر 24

 

 ]پایین صفحه:ویسی تندسیادداشت ]

 حاج ]ناخوانا[ دام عزه هیمحترم نهاد قوه قضائ سیرئ یتعال بسمه

  / 28 نسبت به نامه صادره در مورد کالسه هیمحترم قوه قضائ سیرئ  شنهاداتیقانون حدود و پ 2اعمال ماده  شنهادیپ

 موافقم ]ناخوانا[ 41/ د دادگاه اصل  92475
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  هیقوه قضائ یریگیمقام اداره کل نظارت و پ قائم

 ]امضا[  

 1380مهرماه  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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