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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [سایت خبرگزاری هرانا برگرفته از]

 

 دادگستری کل استان یزد  

 

 وا الهوی ان تعدلوا« عتتب »فال

 یزدالب اسالمی شهرستان قنشعبه اول دادگاه ا

 دادنامه 

 

 -----شماره دادنامه: 

 1398فروردین  25تاریخ تنظیم: 

 -----شماره پرونده: 

 -----شماره بایگانی شعبه: 

 

 -----شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان یزد تصمیم نهائی شماره  -----پرونده کالسه 

 -----کالت آقای مزدک اعتمادزاده فرزند ومتهم آقای معین محمدی دهج فرزند بیژن با 

پرونده کالسه پیوست تحت نظر قرار دارد. دادگاه پس از بررسی محتویات   1398فروردین  5بسمه تعالی به تاریخ 

 نماید: می صدور رأی  پرونده، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از پروردگار متعال و بشرح ذیل مبادرت به 

 

 )رأی دادگاه(

دسرای عمومی و انقالب اسالمی صادره از ناحیه دا 1397بهمن  9مورخ  -----به موجب کیفرخواست شماره 

کیفری با سواد متأهل   یتشغل آزاد بدون سابقه محکوم 1366متولد  -----د آقای محمدی دهج فرزند زشهرستان ی

دارای یک فرزند بازداشت تحت قرار بازداشت موقت با وکالت آقای مزدک اعتمادزاده متهم است به عضویت در  

  ،و به نفع گروههای مخالف نظام جمهوری اسالمی ایرانهای مخالف نظام جمهوری اسالمی ایران و تبلیغ علیه گروه

سی جمهوری اسالمی ایران بعنوان یک اقلیت، شناخته نشده و هرگونه تشکیالت فرقه ضاله بهائیت در قانون اسا

نفی و انکار   و باطل این فرقه جعلی و ضاله در واقع یفعالیت تحت هر عنوان و به نفع  بهائیت و ترویج عقاید انحراف

 مهدویت حضرت ححت بن الحسن العسکری )عج( و خاتمیت خاتم االنبیاء حضرت محمد مصطفی ،مذهب جعفری

یت به اینکه اباشد. با توجه به شرایط کنونی موضوع بهائیگری یک مساله صرفاً مذهبی نبوده بلکه با عن)ص( می

یل که رمز ماندگاری خود را در مخالفت با نظام مقدس  ئپایه و اساسی در کشور جعلی اسراسرسلسله این فرقه بی 

تحت تعلیمات و ارشادات  –گروههای مخالف آن میداند های بیدریخ و همه جانبه از جمهوری اسالمی ایران و حمایت

معه بویژه جوانان و انهای فکری و عقیدتی آحاد افراد جبنیال اعظم فعالیت تبلیغی در راستای تضعیف العدبیت

های متهم در خصوص وضعیت پیروان این فرقه در کشور دارند و این موضوع از متن توتئیت یاه نمائینوجوانان و س
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گردد و اقدامات مشارالیه در فضای مجازی نیز به  در تبعیض توسط نامبرده احراز می –زندگی #هشتک  و ایجاد

های نه سراسر فتنه بهائیت و تهیه خوراک تبلیغاتی برای رسا اساس فرقهنوعی موجه جلوه دادن تفکران پوچ و بی

هوری اسالمی ایران در راستای همین مقدس جم نظامهمسو با این عقاید و اعمال فشار مضاعف جهت ضربه زدن به 

قانون مجازات اسالمی مصوب  500و   499مقاصد و منافع بوده و از مصادیق بارز عناوین مجرمانه مذکور در مواد 

، تحقیقات  ، لذا با امعان نظر در اوراق و محتویات پروندهم تزیرات و مجازتهای بازدارنده( استج)کتاب پن 1375

ومی و انقالب شهرستان یزد، گزارش اداره اطالعات استان یزد، دفاعیات بالوجه متهم و سایر  معموله از دادسرای عم

  134، 27،  9، 3قرائن و امارات موجود و بزهکاری وی به نظر این دادگاه محرز و مسلم میباشد به استناد مواد 

)کتاب پنجم   1375 بوقانون مجازات اسالمی مص  500و  499، مواد  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

می دیوان عالی  وهیات عم 1392دیماه  30مورخ  738رویه شماره وحدت تهای بازدارنده( و رأی زاتعزیرات، مجا

ت در گروههای مخالف نظام جمهوری اسالمی ایران به تحمل پنج سال حبس با یعضو بابتکشور مشارالیه را 

فع گروههای نخالف نظام جمهوری اسالمی ایران به تحمل یک ی و بابت تبلیغ علیه و به نلاحتساب ایام بازداشت قب

نماید. اجرای احکام کیفری نسبت به محاسبه ایام بازداشت قبلی  تساب ایام بازداشت قبلی محکوم میحسال حبس با ا

بل اجرا  ا تبدیل یا غیر قایدام و چنانچه به یکی از علل قانونی مجازات اشد تقلیل یابد اق متهم و اجرای مجازات اشد 

ز پس از ابالغ قابل  و بوده و ظرف مدت بیست ر یشود مجازات بعدی را اجرای خواهد نمود. رأی صادره حضور 

 باشد. / الف کم محترم تجدیدنظر استان یزد میحااعتراض در م

 

 محمدرضا دشتی پور

 مستشار دادگاه انقالب اسالمی شهرستان یزد 

 

 امضاء صادر کننده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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