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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [زاری هراناگبرگرفته از سایت خبر]

 

 ]آرم[ 

 دادگستری کل استان خراسان جنوبی

 

 »فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا« 

 شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی بیرجند 

 دادنامه 

 

 ----- شماره دادنامه: 

 1398تیرماه  15تاریخ تنظیم: 

 ------ شماره پرونده: 

 ----- شعبه: شماره بایگانی 

 

 ----- شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان بیرجند تصمیم نهایی شماره  ----پرونده کالسه: 

آقای فیروز احمدی فرزند ذبیح اله با وثیقه گذار خانم بهجت احمدی فرزند حبیب اله به نشانی استان خراسان   -1

 جنوبی شهرستان بیرجند 

با وثیقه گذار خانم رفعت طالبی فرد فرزند محمد حسن به نشانی استان خراسان  آقای خلیل مالکی فرزند نعمت  -2

 شهرستان بیرجند شهر بیرجند  –جنوبی 

 ن:یمتهم

خانم شیدا عابدی فرزند لطف هللا با وثیقه گذار آقای ضیاءاله مالکی فرزند اله   -2خانم سیمین محمدی فرزند محمد  -1

 شهر بیرجند –بیرجند به نشان استان خراسان جنوبی شهرستان 

آقای فیروز احمدی فرزند ذبیح اله با وثیقه گذار خانم بهجت احمدی فرزند    -4آقای بیژن احمدی فرزند ذبیح اله  -3

 شهر بیرجند  –شهرستان بیرجند  –حبیب اله به نشانی استان خراسان جنوبی 

ای ذبیح اله برزگری  آقای سهراب مالکی فرزند سناءاله با وثیقه گذار آق -6خانم مریم مختاری فرزند طرازاله  -5

 شهر بیرجند  –شهرستان بیرجند  –فرزند محمد علی به نشانی استان خراسان جنوبی 

آقای بهمن صالحی فرزند ذبیح اله با وثیقه  -9آقای خلیل مالکی فرزند نعمت   – 8خانم ساغر محمدی فرزند محمد  -7

 شهر بیرجند  –شهرستان بیرجند  –ن جنوبی گذار خانم رفعت طالبی فرد فرزند محمد حسن به نشانی استان خراسا
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 ها:خواسته

 تعیین تکلیف اموال )موجود حساب فرزند متهم فیروز احمدی نژاد بانک مسکن مدرس بیرجند( – 1

 تعیین تکلیف اموال )چند پاکت وجوه نقدی تبرعات(  – 2

 

 ها اتهام

 یت ئ عضویت در تشکیالت غیرقانونی و مخل امنیت ملی بها -1

 تبلیغ به نفع بهائیت و علیه نظام جمهوری اسالمی -2

 

 رأی دادگاه

، شغل فروشندگی  -----، به شماره ملی [حذف شده]، متولد بهمن صالحی فرزند ذبیح هللا -1در خصوص اتهام آقایان 

دارای یک پسر و دو دختر، ایرانی، بهایی، فاقد سابقه   قطعات الکترونیک، با سواد )مقطع متوسطه(، متأهل،

حذف ]، متولد فیروز احمدی فرزند ذبیح هللا -2تأمین وثیقه  محکومیت کیفری، اهل ساکن بیرجند، ازاد تحت قرار

دو   (، با سواد )کارشناسی رشته بازرگانی(، متأهل، دارای14، شغل خرازی )حکیم نزاری -----، به شماره ملی [شده

خلیل مالکی   – 3دختر، ایرانی، بهایی، فاقد سابقه محکومیت کیفری، اهل و ساکن بیرجند، آزاد تحت قرار تأمیل وثیقه 

(، با سواد )مقطع 15و   13، شغل خرازی)بین حکیم نزاری -----، به شماره ملی [حذف شده]فرزند نعمت ، متولد 

ابقه محکومیت کیفری، اهل و ساکن بیرجند، آزاد تحت قرار  متوسطه(، متاهل، دارای سه پسر، ایرانی، بهایی، فاقد س

ییک سازی، با سواد از، شغل مو -----، به شماره ملی [حذف شده]، متولد بیژن احمدی فرزند ذبیح هللا -4تامین وثیقه 

)مقطع متوسطه(، مجرد، فاقد فرزند، ایرانی، بهایی، فاقد سابقه محکومیت کیفری، اهل و ساکن بیرجند، آزاد تحت 

، شغل تاسیسات، با سواد -----، به شماره ملی [حذف شده]، متولد سهراب مالکی فرزند سناءهللا -5قرار تأمین وثیقه 

)مقطع متوسطه(، مجرد، فاقد فرزند، ایرانی، بهایی، فاقد سابقه محکومیت کیفری، اهل و ساکن بیرجند، آزاد تحت 

، شغل بازاریاب  -----، به شماره ملی [حذف شده]، متولد هللامریم مختاری فرزند طراز -6قرار تامین وثیقه و خانم ها 

محصوالت آرایشی و بهداشتی، با سواد )مقطع متوسطه(، متاهل، دارای یک پسر، ایرانی، بهایی، فاقد سابقه  

حذف ]سیمین محمدی فرزند محمد، متولد  -7محکومیت کیفری، اهل و ساکن بیرجند، آزاد، تحت قرار تامین وثیقه 

، شغل خانه دار با سواد )مقطع متوسطه( متاهل، دارای یک پسر و دو دختر، ایرانی،  -----ی ، به شماره مل[شده

ساغر محمدی فرزند   – 8بهایی، فاقد سابقه محکومیت کیفری، اهل و ساکن بیرجند، آزاد تحت قرار تامین وثیقه 

وانشناسی(، متاهل، دارای  ، شغل خانه دار، با سواد )کارشناسی رشته ر-----، به شماره ملی [حذف شده]محمد، متولد 

شیدا  -9یک پسر، ایرانی، بهایی، فاقد سابقه محکومیت کیفری، اهل و ساکن بیرجند، آزاد تحت قرار تامین وثیقه 

نپزشکی مطب دکتر طباطبایی، اند، شغل منشی د-----، به شماره ملی [حذف شده] .، متولد عابدی فرزند لطف هللا

، ایرانی، بهایی، فاقد سابقه محکومیت کیفری، اهل و ساکن بیرجند، آزاد  باسواد)مقطع متوسطه(، مجرد، فاقد فرزند

جملگی دایر بر عضویت درتشکیالت غیرقانونی و مخل امنیت فرقه ضاله بهائیت و تبلیغ به تحت قرار تأمین وثیقه؛ 

ح که "برابر بدین توضی نفع تشکیالت بهائیت به عنوان گروه و سازمان مخالف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران؛

اعالم اداره کل اطالعات استان خراسان جنوبی؛ پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران و افشای اسناد به دست آمده  

از رژیم منحوس پهلوی و همکاری مستمر و تشکیالت بهائیت با ساواک در جهت سرکوب مسلمانان وعلمای اسالم و  

ن افشای اقدامات گسترده تشکیالت بهائیت علیه اسالم و انقالب، ای و به واسطه آبه خصوص مراکز دینی و حوزه

عزم راسخ در مبارزه با تشکیالت و احزاب غیرقانونی مانند فرقه   جمهوری اسالمی ایران و اقدامات قانونی ]ناخوانا[

ت فوق را غیرقانونی برای اولین بار تشکیال 1362ضاله بهائیت باعث شد که دادستان محترم وقت کل کشور در سال 

اعالم و بدین ترتیب تشکیالت و فعالیتهای آن در ایران از سوی مراجع قضایی مختومه تلقی گردید. تشکیالت مذکور؛ 

علیرغم آگاهی از دستور مراجع قانونی؛ تحرکات تشکیالتی خود را به صورت مخفیانه ادامه داده تا اینکه در سال  

ای رسمی خطاب به  العدل که در حیفای اسرائیل مستقر است طی اعالمیهه بیتمرکزیت جهانی فرقه موسوم ب 1385

عناصر بهایی ایران اقدام به معرفی هفت تن از بهائیان سرشناس به عنوان هیئت مرکزی و شورای رهبری تشکیالت  
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ران ایران شناخته  تشیکالت مذکور نیز که با عنوان یا 1387بهائیت ایران نمود. بعد از حدود دو سال یعنی در سال  

شد به دلیل اقدامات مجرمانه گسترده در سراسر کشور از جمله اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی با حکم مراجع می

  قضایی مورد ضربه قرار گرفته و در همین راستا مجددا دادستان محترم وقت کل کشور با توجه به خیانتهای مکرر و

الت به جای تبعیت  یمرکزیت تشک منافع ملی آن را غیر قانونی اعالم نمود. مستمر تشکیالت و اعضای آن به ایران و 

ضایی متاسفانه همچنان اقدامات غیرقانونی خود را ادامه داده و ضمن  ق از قوانین جاری و آرای صادره از مراجع 

ه همین دلیل  اند که بنسبت به مقدسات اسالم و اصل نظام اقداماتی امنیتی را مرتکب گشته 1388حضور در فتنه  

برای بار سوم نیز و در راستای اتمام حجت با اعضای آن هرگونه   1388دادستان محترم وقت کل کشور در سال  

فعالیت تشکیالتی این فرقه را تحت هر نام و عنوان جایگزین غیر قانونی اعالم نمود. متعاقب این امر متاسفانه 

عددی دستور از سرگیری فعالیت فرقه را داده با این تفاوت که العدل( در پیامهای متمرکزیت جهانی تشکیالت )بیت

العدل در حیفای اسرائیل  فعالیتها در این مرحله به صورت هرمی بوده به این صورت که به ترتیب در راس هرم بیت

رین شاکر  ای به هویت امید سیوشانسیال و سپس سر پل تشکیالت در هندوستان به نام زپائین تر مشاور قاره و در رده

های مرکزی تبلیغ  اردکانی و مسئول منطقه به نام نصیرزاده و هیاتهای استانی موسوم به هیئت معتمدین و هسته

باشند. بدیهی است تاکنون رها )رده سنی بزرگسال( و انیمیتورها )رده سنی نوجوان( و مربیان اطفال میمتشکل از تیوت

یتها و اقدامات خصمانه در امان نبوده است، به طوریکه در سالهای اخیر  استان خراسان جنوبی نیز از گزند این فعال

این فرقه مرحله جدید فعالیتهای تشکیالتی خود را در استان خراسان جنوبی آغاز و طبق دستورات و پیامهای صادره 

تقر در هندوستان باشد العدل مقرر گردیده که فعالیت بهائیت در این استان از بعد تشکیالتی زیر نظر سر پل مساز بیت

و هسته مرکزی تبلیغ زیر نظر هیئت معتمدین به صورت تخصصی موضوع تبلیغ بهائیت را با محوریت طرح تبلیغ  

بهاییان به هویت آقایان بهمن صالحی، فیروز   سیستماتیک )طرح روحی( دنبال نماید. در همین راستا ]ناخوانا[ از

احمدی، سهراب مالکی و خانمها، مریم مختاری، سیمین محمدی، ساغر محمدی و شیدا  احمدی، خلیل مالکی، بیژن 

جلسات دعا و   -2راه اندازی کالسهایی برای رده سنی اطفال، نوجوانان و جوانان   -1عابدی با اقداماتی از قبیل 

ای اجتماع عام المنفعه و مشارکت در فعالیته -5ای  تاکید بر برگزاری جشنهای فرقه - 4های مطالعه حلقه -3مناجات 

مدیریت و حمایت مالی و پشتیبانی به صورت پنهان توسط هیئت معتمدین از محل تبرعات و کمکهای مالی  -6تفریحی 

جمع آوری شده در محافل تشکیالتی؛ و با هدف تقویت هویت و تفکر انحرافی بهائیت و جذب جامعه مسلمان و 

اند" حال با توجه به  تشکیالتی تغییر داده –ز تشکیالت صرف به تبلیغی دانشجویان؛ فعالیت فرقه را در استان ا

گزارشات جامع و مکرر اداره کل اطالعات استان خراسان جنوبی از بدو دستگیری متهمین تاکنون،  ،محتویات پرونده

یاد کتب،  پرونده، کشف تعداد بسیار ز 3771و  3770مفاد کیفرخواست تقدیمی از ناحیه دادسرا به شرح صفحات 

العدل و لوحهای فشرده تکثیر شده و آماده حاوی مطالب مجالت، جزوات، ارشادات و دستورات مختلف صادره از بیت

آموزشی مرتبط با طرحهای تبلیغی بهائیت در بازرسی به عمل آمده از محل دستگیری هر متهم، مالقات تعدادی از  

یالت در هندوستان و ترکیه و متعاقباً انتقال مباحث مطرح شده در های تشک متهمین از جمله متهمه ردیف نهم با سر پل

مالقاتهای مذکور به دیگر متهمین پس از مراجعت به بیرجند، ارتباط تشکیالتی متهمین با یکدیگر و نیز با سایرین در  

تشکیالتی  ایی جلسههای پیام رسان به شرح اوراق پرونده، برنامه ریزی متهمین برای برپفضای مجازی و شبکه 

( در بیرجند، استفاده متهم ردیف سوم از تبلیغی در قالب جشن دویستمین سالگرد تولد میرزا حسینعلی نوری )بهاءهللا

سرور و ایمیل مشترک تشکیالت بهائیت به عنوان خط امن ارتباطی با رده های باالتر تشکیالت به شرح تصاویر 

شیعه آقایان جواد مرادی و جعفر خسروی به عنوان مطلع مبنی بر  استخراج شده از لپ تاب وی، اظهارات مسلمانان

الی   1044تالش متهمین برای تبلیغ و جذب ایشان در فرقه ضاله بهائیت به صورت خانوادگی به شرح صفحات 

پرونده، اظهارات صریح و مفصل متهمین در جلسات مختلف بازجویی اداره اطالعات و   1071، 1070، 1047

ادسرا در رابطه با نحوه فعالیت و ترسیم چارت تشکیالتی از سوی ایشان به شرح اوراق پرونده که بیان متعاقبا در د

یف پنجم تا  درمتهمین   کننده فعالیت متهمین ردیف اول تا چهارم به عنوان اعضای هسته تشکیالتی )هیئت معتمدین( و

  12رد دفاعیات بال وجه متهمین در جلسه مورخ باشد، نهم به عنوان اعضای هسته مرکزی تبلیغ و طرح رشد فرقه می

دادگاه در خصوص سلب حق انتخاب اختیاری وکیل از آنها توسط محکمه؛ چرا که قانونگذار در تبصره  1398تیرماه 

و همچنین  عنوان نمود "در جرایم علیه امنیت داخلی ]ناخوانا[ 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  48ماده 

این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی،   302یم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده جرا

نمایند. " و وکیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد، انتخاب می

رسد فلسفه  ستفاده شده است؛ ولیکن از آنجایی که به نظر میهر چند در این تبصره از قید "مرحله تحقیقات مقدماتی" ا
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یتی و  های "امن ای ورود و دخالت صرفا وکالی مورد تایید ریاست محترم قوه قضاییه در پروندهوضع چنین مقرره

باشد بلکه باشد؛ لذا از نظر محکمه نه تنها از باب ماهیت پرونده هیج تفاوتی بین مرحله دادسرا و دادگاه نمیمهم" می

ن تبصره مورد لحاظ قرار گیرد و حال اینکه متهمین در مرحله رسیدگی  آحتی به طریق اولی در دادگاه نیز باید مفاد 

پرونده اقدام به معرفی وکیل محترم آقای مزدک اعتماد زاده نموده که متاسفانه اسم ایشان در   3777به شرح صفحه 

یش گفته قرار نداشت و به همین دلیل محکمه از ورود و دخالت وی در  قانون پ  48لیست وکالی موضوع تبصره ماده 

امارات موجود در پرونده از جمله نحوه دستگیری متهمین و  پرونده ممانعت به عمل آورده است و سایر قراین و

  3791و  3790به شرح صفحات  1398تیرماه  9گزارش اخیر اداره کل اطالعات استان خراسان جنوبی در تاریخ 

المجموع  رونده مبنی بر فعالیت تبلیغی مجدد متهمین پس از آزادی تحت قرار تامین وثیقه در دادسرا که من حیثپ

را فراهم آورده؛    1392قانون مجازات اسالمی مصوب  211موجبات حصول علم قاضی مد نظر قانونگذار در ماده 

قانون مجازات اسالمی   500و  499استناد مواد به  ، لذا دادگاه بزهکاری هر نه نفر را محرز و مسلم تشخیص داده

؛ هر یک از ایشان را از  1392قانون مجازات اسالم مصوب  134)کتاب تعزیرات( و با رعایت ماده  1375مصوب 

با   5بابت عضویت در تشکیالت غیرقانونی و مخل امنیت فرقه ضاله بهائیت به تحمل پنج سال حبس تعزیری و درجه 

ت قبلی و از بابت تبلیغ به نفع تشکیالت بهائیت به عنوان گروه و سازمان مخالف نظام مقدس احتساب ایام بازداش

نماید در با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می 6جمهوری اسالمی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه 

اوراق آباد مسکن نزد   متهم ردیف دوم( تحت عنوان خرید  خصوص موجودی حساب بانکی خانم آرزو احمدی )دختر

بانک مسکن شعبه مدرس بیرجند و نیز چند پاکت وجوه نقدی مکشوفه از متهم ردیف سوم که برابر گزارش اداره کل  

اطالعات به شرح اوراق پرونده ناظر به اظهارات نامبردگان حاصل مبالغی است که در محافل تشکیالتی و تحت  

به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه از آن در راستای ارتکاب جرم با توجه  ،عنوان تبرعات جمع آوری گردیده

و ماده   1392قانون مجازات اسالمی مصوب   215شده؛ به استناد ماده )تبلیغ به نفع فرقه ضاله بهائیت( استفاده می

به نفع  ؛ حکم بر ضبط موجود و حساب و نیز وجوه نقدی پیش گفته 1392قانون آیین دارسی کیفری مصوب   148

ارشادات و دستورات مختلف صادره از بیت ، جزوات گردد. نیز در خصوص کتب، مجالت،اعالم می   دولت صادر و

تبلیغی   یهان که حاوی مطالب آموزشی مرتبط با طرحیه از متهمفهای فشرده تکثیر شده و آماده مکشوالعدل و لوح 

نکه آشده؛ نظر به م )تبلیغ به نفع فرقه ضاله بهائیت( استفاده میبهائیت بوده و از آنها نیز در راستای ارتکاب جر

از سویی ضبط آن به   باشد وبه متهمین به لحاظ احتمال استفاده مجدد در همین راستا دارای تالی فاسد می استرداد آن 

ه سازی سایرین ندارد  ای ولو در جهت آموزش و آگانفع دولت نیز به دلیل محتوای انحرافی آن هیچگونه کاربرد و فایده

ن اعم از تجهیزات یگردد. و اما در خصوص سایر اقالم مکشوفه از متهماعالم می  حکم بر معدوم نمودن آنها صادر و

الکترونیکی )گوشی موبایل، لپ تاب و تبلت( وغیر آن؛ با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه از نظر  

قانون مجازات اسالمی مصوب  215گردند؛ به استناد ماده پیش گفته تلقی نمی هایمحکمه وسیله مستقیم ارتکاب بزه

؛ حکم بر استرداد آنها به مالکین؛ پس از امحای کامل  1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  148و ماده  1392

رأی صادره  گردد. محتویات )نوشتاری، شنیداری و دیداری( مرتبط با جرایم موضوع پرونده؛ صادر و اعالم می 

حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان جنوبی 
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