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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 دادگستری کل استان فارس 

 

 »فاَل تَتَبعُوا الَهَوی اَن تَعِدلُوا« 

 دادگاه تجدیدنظر استان فارس  ١٧شعبه 

 دادنامه 

 

 ٩٩٠٠٩٩٧٧١٢١١٠٠٧٧٠شماره دادنامه: 

 ١٣٩٩تیرماه  ٢۵تاریخ تنظیم: 

 ٩٧٠٩٩٨٧١١٠٠١١٢١شماره پرونده: 

 ٩٩٠٠٣۵١شماره بایگانی شعبه: 

 

 باسمه تعالی 

 ١٧ت   ٩٩٠٠٣۵١کالسه پرونده: 

 ٩٩٠٠٩٩٧٧١٢١١٠٠٧٧٠شماره دادنامه: 

 ١٣٩٩تیرماه  ٢٢تاریخ رسیدگی: 

 دادگاه تجدیدنظر استان فارس ١٧مرجع رسیدگی: شعبه 

 مستشار دادگاه هیات دادگاه: آقایان جمشید کشکولی رئیس و فردین فتحی 

مطهری  –تهران  –اله با وکالت آقای مسعود احمدیان آقای نوید بازماندگان یزدی فرزند قدرت  -١تجدیدنظر خواهان: 

کریم خان زند بین خیابان   -شیراز  -پورو خانم نگین حسین ١٢٩بعد از علی اکبری جنب تعزیرات حکومتی پالک  –

 بابا انوری و خیام طبقه فوقانی رستوان حاجی

کریم خان زند بین خیابان انوری و  –شیراز  –پور خانم بهاره قادری یزدی فرزند بهمن با وکالت خانم نگین حسین -٢

  ۴۶۴میدان بعثت نبش خیابان سرباز پالک شیراز  –و آقای محمود طراوت روی  خیام طبقه فوقانی رستوان حاجی بابا

 ٢طبقه 

جنب  -میدان ولیعصر  –تهران   –هرخ[ با وکالت آقایان محمد هادی عرفانیان خانم سودابه حقیقت فرزند شارخ ]شا -٣

میدان بعثت نبش خیابان سرباز   –شیراز   –و محمود طراوت روی  ١٠واحد  – ٢٨پ   –سینما استقالل کوچه فرشید 

 ٢طبقه   ۴۶۴

جنب سینما استقالل   –یعصر میدان ولتهران  –با وکالت آقای محمد هادی عرفانیان  –نیلوفر حکیمی فرزند شمیم   -۴

 ١٠واحد  – ٢٨پ  –کوچه فرشید  –
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جنب سینما  –میدان ولیعصر  تهران –خانم نورا پورمرادیان فرزند سعید با وکالت آقایان محمد هادی عرفانیان  -۵

  ۴۶۴میدان بعثت نبش خیابان سرباز و محمود طراوت روی شیراز  ١٠واحد  – ٢٨پ  –کوچه فرشید  –استقالل 

 ٢طبقه 

جنب سینما   –میدان ولیعصر  –تهران  –زاده فرزند ترازاله با وکالت آقای محمد هادی عرفانیان خانم الهه سمیع -۶

واحد   ٢معالی آباد ساختمان اوتانای  –نمین شیراز  و خانم مریم آزاده ١٠واحد  – ٢٨پ  –کوچه فرشید  –استقالل 

٣٠١ 

کریم خان زند بین خیابان   -الدین با وکالت خانم نگین حسین پور شیراز ند جمال هللا محبوب راه وفا فرزآقای احسان  -٧

 انوری و خیام طبقه فوقانی رستوان حاجی بابا  

 صادره از شعبه اول دادگاه انقالب شیراز  ٩٩٠٩٩٧٧١١٨١٠٠٢٩۴تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره: 

 

داگاه تجدیدنظر استان فارس به تصدی امضاء کنندگان  ١٧ه شعبه العاده جلسگردشکار: به تاریخ فوق در وقت فوق

زیر تشکیل و پرونده کالسه فوق تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و  

 نماید. با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می 

 دادگاه(())رأی 

پور و آقای  اله با وکالت خانم نرگس حسیندر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای نوید بازماندگان یزدی فرزند قدرت 

و   -٣بهاره قادری یزدی فرزند بهمن با وکالت خانم نگین حسین پور و آقای محمود طراوت روی  -٢مسعود احمدیان 

نیلوفر حکیمی   -۴هادی عرفانیان و محمود طراوت روی  خانم سودابه حقیقت فرزند شاهرخ با وکالت آقای محمد

خانم نورا پورمرادیان فرزند سعید با وکالت آقای محمود طراوت  -۵فرزند شمیم با وکالت آقای محمد هادی عرفانیان 

زاده فرزند ترازاله با وکالت آقای محمد هادی عرفانیان و مریم آزاده  خانم الهه سمیع -۶روی و محمد هادی عرفانیان  

شماره  پور از دادنامهالدین با وکالت خانم نگین حسینآقای احسان محبوب راه وفا فرزند جمال  -٧نمین 

صادره از شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شیراز مبنی بر   ١٣٩٩اردیبهشت  ٢٣مورخه  ٩٩٠٩٩٧٧١١٨١٠٠٢٩۴

اینکه تجدیدنظر خواهان ردیف اول الی ششم به اتهام عضویت در گروههای معاند نظام به قصد بر هم زدن امنیت  

یغی علیه نظام هر کدام به تحمل یک سال حبس سال حبس تعزیری و از جهت فعالیت تبل ۵کشور هر کدام به تحمل 

تعزیری و معدوم نمودن کتب و نشریات ضاله و تجدیدنظر خواه ردیف هفتم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل  

یک سال حبس تعزیری و عالوه بر آن نیلوفر حکیمی به اتهام توهین به مقام معظم رهبری به تحمل دو سال حبس  

ریح به اجرای مجازات اشد در مورد تجدیدنظرخواهان ردیف اول الی ششم محکوم و در مهلت مقرر  تعزیری و تص

اند با توجه به مفاد لوایح تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواهان و نحوه اظهارات و قانونی تجدیدنظرخواهی بعمل آورده

جدیدنظرخواهی و دفاعی وکالی آنان و  دفاعیات تجدیدنظرخواهان در مراحل رسیدگی و این دادگاه و مفاد لوایح ت

مستندات بدست آمده   بعضاً نحوه دستگیری آنان و هم چنین مفاد گزارش سازمان اطالعات سپاه فجر فارس و مدارک و

اقدامات مجرمانه  از تجدیدنظرخواهان توسط سازمان اطالعات سپاه فجر فارس )در مورد نحوه فعالیت و

ن هر کارتن چندین جلد و مفاد قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از ناحیه  تجدیدنظرخواهان در چهارده کارت

دادسرای عمومی و انقالب اسالمی شیراز هم حکایت از ارتباط تجدیدنظرخواهان با افراد معاند نظام و تشکیالت فرقه  

االذکار وزشی شرقهای آمضاله بهائیت در داخل و خارج کشور و بعضاً سفر به کشور هندوستان و شرکت در برنامه

و نفوذ در مراکز آموزشی کودکان و مراکز مشاوره برای مسلمانان در شیراز و آموزش آنان بدون   [االذکارمشرق]

های زیر نظر تشکیالت بهائیت و  های تلگرامی و سایتای خود و هم چنین حضور فعال در کانالمعرفی هویت فرقه

العدل  نفوذ در تشکیالت محیط زیستی، همه در راستای اجرای اهداف بیت افراد معاند نظام جمهوری اسالمی ایران و

های خبری خارج از کشور من و تو و بی بی با اهداف جذب مسلمانان به فرقه ضاله بهائیت و بعضاً ارتباط با شبکه

فراد علیه نظام  سی و خبرگزاری بهائی نیوز و فیسبوک و خبرگزاری معاند وابسته به بنیاد تسلیمی با هدف تحریک ا

اسالمی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و سایر محتویات پرونده از نظر هیأت دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق  

ای بر آن وارد آورد ارایه  موازین قانونی صادر شده است تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک قابل توجهی که خدشه 

تجدیدنظر خواهی   ضمن رد  ١٣٩٢ون آئین دادرسی کیفری مصوب سال قان  ۴۵۵اند مستند به بند الف ماده ننموده

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

اصالح   قانون ١٢و بند ب ماده  ٢قانون مورد نظر و با رعایت تبصره ماده   ۴۵٧تجدیدنظرخواهان مستند به ماده  

مجازات یک سال حبس تعزیری احسان محبوب راه فرما ]وفا[ به سه ماه حبس   ١٣٩٩مجازات اسالمی مصوب سال 

اصالحی قانون مورد نظر به ده میلیون لایر جزای نقدی به نفع دولت تبدیل   ٣٧ی و مستند به تبصره ماده تعزیر

سال حبس تعزیری تجدیدنظرخواهان ردیف اول تا ششم هر کدام به دو سال و یک ماه و شانزده  ۵نماید و مجازات می

روز حبس   ١۶تا ششم به هفت ماه و روز حبس تعزیری و یک سال حبس تعزیری تجدیدنظرخواهان ردیف اول 

گردد و مجازات دو سال حبس نیلوفر حکیمی به اتهام توهین به مقام معظم رهبری به جهت اینکه تعزیری اصالح می

باشد، با تصریح به اجرای مجازات اشد متهمان حداقل مجازات قانونی تعیین شده است دادگاه مواجه با تکلیفی نمی

ساب ایام بازداشت قبلی در مورد تجدیدنظرخواهان، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصالحات  ردیف اول تا ششم و احت

 ۴/   ٢٩گردد. رأی صادره قطعی است . ر.ک بعمل آمده تائید می

 

 دادگاه تجدیدنظر استان فارس  ١٧رئیس شعبه 

 جمشید کشکولی

 

 دادگاه تجدیدنظر استان فارس  ١٧مستشار شعبه 

 فردین فتحی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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