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  89به تصدیق امضاء کنندگان ذیل در وقت مقرر تشکیل شده است و پرونده کالسۀ  28شعبه  90مهرماه  12تاریخ 

فرزند بهمن دائر بر عضویت فعال در فرقه ضاله بهائیت با هدف اقدام   های عزیزهللا سمندریط د اتهام  /10506/

علیه امنیت کشور تحت نظر است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسیهای انجام شده و استماع مدافعات وی  

 نماید.و وکیل دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می

 رای دادگاه

های عزیزهللا سمندری فرزند بهمن دائر به عضویت فعال در فرقه ضاله بهائیت با هدف اقدام علیه  خصوص اتهام در 

امنیت کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسیهای انجام شده و استماع مدافعات وی و گزارش وزارت  

بنا به دستور سران فرقه ضاله بهائیت )یاران( و  اطالعات و اقاریر صریح وی به عضویت فرقه ضاله بهائیت و اینکه

های تبلیغی فرقه ضاله اقدام به ایجاد و راه اندازی یک برنامه کامپیوتری برای تشکیالت در راستای اهداف و برنامه 

  ریزی در جهت پیشبرد اهداف ضاله فرقه بهائیت جهت ارتباط پیدا کردن اعضاء فرقه با یکدیگر نموده و جهت برنامه

از سوی سران تشکیالت داخل کشور )یاران( به خارج از کشور مسافرت و در مالقات با سران تشکیالت خارج از 

نماید و مسئولیت پشتیبانی دانشگاه غیرقانونی بهائیت را بعهده گرفته است با  کشور رهنمودهای الزم را دریافت می

  499انتسابی را محرز دانسته است دادگاه مستنداً به ماده  عنایت به فعالیتهای انجام گرفته از سوی متهم دادگاه بزه

نماید. رای صادره  قانون مجازات اسالمی نامبرده را به تحمل پنج سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم می

روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران   20حضوری و ظرف مدت 

دفتر مقرر است حکم صادره ابالغ در صورت عدم اعتراض پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام ارسال   باشد.می

 شود.

 دادگاه انقالب اسالمی 28رئیس شعبه 

 دادرس محاکم عمومی  محمد مقیسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخور ایهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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