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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [ آرم]

 ران یا یاسالم یجمهور یدادگستر

 دادنامه 

 دادگاه

 

 ان تعدلوا یتتبعوا الهو فال

 

  138-----: خیتار

 ----- : شماره

 ----- : وستیپ

 

شهرستان سمنان دادنامه شماره  یشعبه دادگاه انقالب اسالم 9009982316900542کالسه  پرونده

 91 /7: یگانیشماره با 1391 نیفرورد 30 --- 9109972317300038

  تهران ]آدرس[ یبه نشان یفراهان ینیفرمه تایبا وکالت خانم آناه نیفرزند نظام الد انیفنائ  سای: خانم انمتهم

[،  ماتوری ]ان نموتوریا غ،ی طرح تبل انیرهنما رینظ تی وابسته به بهائ یقانونریغ یاهگروه یراه اندازو  لیتشک  -1: اتهام

عائله،   اتیهنر، ه ونی سیروزه، کم 19 افتیض رینظ ی قانونریغ یاهدر گروه تیعضو -2جوانان و نوجوانان  ئتیه

 ت یائبه نظام و به نفع فرقه  هیعل یغیتبل یها تیفعال –3

فرزند  انیفنائ سایو انقالب سمنان که خانم ان یعموم یدادسرا   یاز سو افته یخواست اصدار فری : به موجب کگردشکار

  غ،یطرح تبل انیرهنما  رینظ  تیوابسته به بهائ یقانون ریغ یاهگروه ی و راه انداز لیتشک  -1به اتهام:  نینظام الد

روزه،   19 افتیض رینظ  یقانونریغ یدر گروهها تیعضو -2نوجوانان  جوانان و ئتی[، هماتوری]ان نموتوریا

قرار گرفته، پرونده    بیتحت تعق  تینظام و به نفع فرقه بهائ هیعل یغیتبل یها تیفعال  -3عائله،  أتیهنر، ه ونیس یکم

  و یقانون فاتیتشر یسمنان ارجاع شده است. دادگاه پس از جر یبه شعبه اول دادگاه انقالب اسالم یدگیامر جهت رس

الزم، استماع   قاتیرا آغاز نموده و با انجام تحق ی دادرس 1391  نیفرورد 30 خی وبت بتار ن وقت خارج از نییتع

خواست، ختم  فریمفاد ک رامونیپ  یکفم یدگیدفاع و رس نیمدافعات متهم و اخذ آخر محترم دادستان و ندهی اظهارات نما

 .دینما یم یمبادرت به انشاء را لیبشرح ذ  نرا اعالم نموده و با استعانت از محضر خداوند سبحا یدگیرس

 

 دادگاه یرأ

  32 ن یفرزند نظام الد انیفنائ  سایو انقالب سمنان خانم ان یعموم یدادسرا   یاز سو افتهیخواست اصدار فری موجب ک به

وابسته به  یقانونریغ یهاهروگ یو راه انداز لیتشک  -1متهم است به  قه،یوث داعیساله، اهل و ساکن سمنان، آزاد با ا

 یدر گروهها تیعضو -2جوانان و نوجوانان  ئتی [، هماتوری ن]ا نموتوریا غ،ی طرح تبل انیرهنما رینظ  تیبهائ 

  تینظام و به نفع فرقه بهائ هیعل یغیتبل یها تیفعال -3عائله،  أتیهنر، ه سونیروزه، کم 19 افتیض رینظ یقانونریغ

بر  یبه گزارش نخست اداره کل اطالعات استان بشرح برگ دوم پرونده مبن تیبشرح مندرج در پرونده که با عنا
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در جهت  یالتیک تش یباشد و طبق رهنمودها یم تی فرقه ضاله بهائ یالتیاز عناصر فعال و تشک » هایمشارال نکهیا

  غیدر ارتباط با تبل نیو همچن دینما یم تیفرقه در شهرستان سمنان فعال نیا یقانونریغ التیتشک  یاهداف و برنامه ها

اقدام نموده و  و... دیمسلمان، گلشن توح یاز جمله مهد کودک بچه ها یقانونریغ یکالسها لیو تشک  تیفرقه ضاله بهائ

جامعه اقدام کرده است. موضوع در دستور  تیو اختالل در امن یاذهان عموم شیها در جهت تشو تینوع فعال نیبا ا

جزوه،   یادیز ریقرار گرفته، مقاد یمورد بازرس هایکار دادسرا قرار گرفته بشرح برگ سوم پرونده منزل مشارال

نسبت به   حیبه رغم اعترافات صر های. مشارالگرددیفرقه کشف م نیتبط با امر نیو کتاب با مضام سیدفتر، دست نو

العدل را در حد   تیعبارت مرقوم نمودند که "بنده دستورات ب نیبا ا نا  یالعدل ع تیدستورات ب بهاء و نیفرام جیترو

  یینموده است. هر چند متهم نزد مقام قضا دیبا مسلمانان تاک یو دوست تباطو به ار «پرونده 7کنم برگ  یتوانم اجرا م

 تیو هدا لیو مداخله در تشک  یغی تبل تیهر گونه فعال  ، یضمن عدول از اعترافات قبل یدادسرا و در جلسه محاکمات

از جمله   هایمشارالشده از منزل  یبه مستندات جمع آور تینموده است. لکن با عنا بیاالشعار را تکذصدر یگروهها

العدل و   تی ب یامهایبولتن پ ضا  یبرگ و ا 200حدودا   سیدست نو یها ادداشتیو دفاتر و جزوه  یوجهتعداد قابل ت

  یتعداد ن،یاز مدعو یتعداد یاسام ستیبرگ و ل  15هدفمند حدودا   ،یغی تبل یامهایپ یحاو یبه تابلو یتعداد معتن

غالب مکشوفات و دست نوشته   اتیبا حضور متهمه که محتو  یآموزش طیمح دراز دانش آموزان و نونهاالن  ریتصو

 دهیگرد یطراح یو عموم یفرد غیموثر و تبل یریارتباط گ یها وهیاز آن ش یبرخ است و در یغیو تبل یآموزشها 

گاه ها و کالسها، کار تیو هدا یرینامبرده در شکل گ است که سهم و مداخله موثر  یالجمله در حد یاست. ف

فرقه در   نیوابسته به ا یها اتیدر گروهها و ه تیو عضو یالتیو تشک  یقانونریغ  یها اتیو ه یعلم یادهایالمپ

  لیتشک  شانیا لیمتهمه و وک اتیدادن دفاع صیموجه تشخ ریرو با غ نی. از اگرددیکامال  مبرهن م شهریسمنان و مهد

جوانان و  اتیو ه [ماتوری]اننموتوریا غ،یطرح تبل انیرهنما رینظ  تیوابسته به بهائ  یقانونریغ  یگروه ها یو راه انداز

  تیفیعائله به ک اتیهنر و ه ونیسیروزه و کم 19 افتیض رینظ یقانونریغ یدر گروهها تیعضو ضا  یا نوجوانان و

  هیعل تیدالعدل ض  تی ب یاز سو ما  یکه مستق  تی به نفع فرقه بهائ نظام هیعل یغیتبل تیفعال ضا  یمنعکس در پرونده و ا

قرائن و امارات منعکس در پرونده از جمله   ریبه سا دا  یشده است، مو یهدف گذار یاسالم ینظام مقدس جمهور

 یاند، بزهکار دهی گرد یقانون فری ( در جرائم مشابه که حسب مورد متحمل کهمسر-مادرمتهمه ) یخانوادگ تیفعال

قانون مجازات    500و   498، 10، 2،  1با مواد  یاتکابداده، با انطباق جرائم  صیمتهمه را محرز و مسلم تشخ

  غ،یطرح تبل انیرهنما  رینظ  تیوابسته به بهائ یقانونریغ  یگروه ها یو راه انداز لیتشک   -1نسبت به  یاسالم

روزه،    19 افتیض رینظ یقانونریغ یدر گروه ها تیعضو-2جوانان و نوجوانان  ئتی[، هماتوری]اننموتوریا

احد از   اتیآن بدوا  در ه یریمتعلق اراده خالق گروه در شکل گ نهیکه هر آ دیق نیعائله، با ا اتیهنر، ه ونیس یکم

از اعضاء باشد لذا رفتار مجرمانه منتسب به متهمه از نوع فعل  یتواند جدا ینم جهیکند در نت یم دایاعضاء تبلور پ

با  نرویاز امطابقت دارد،  یقانون مجازات اسالم 46و با ماده  دهیگرد ییبوده که متصف به دو عنوان جزا یواحد

م به نفع نظا هیعل یغیتبل تیفعال ثیملحوظ نظر قراردادن قاعده موضوع ماده مرقوم به تحمل چهار سال حبس و از ح

 د،ینما  یمحکوم م تیبهائ یقانون ریغ التیبه تحمل چهار ماه حبس با ضبط اسناد و مدارک مرتبط با تشک  تیفرقه بهائ

در محاکم   یخواهنظر دیروز پس از ابالغ قابل تجد ستیو ظرف مهلت ب دهیمحسوب گرد یحضور رهصاد  یرا

 باشد./ الف  ینظر استان مدیمحترم تجد

 [ امضا]

 

  سمنان یشعبه اول دادگاه انقالب اسالم سیرئ

 [ امضا] یالکمال نیقاسم ع محمد

 1391 بهشتیارد 30

 ک یماه نود و  بهشتیام ارد یس

 

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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