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 دادگستری جمهوری اسالمی ایران 

 فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا

 

 138 ----تاریخ: 

 ----- شماره: 

 ----- پیوست: 

 

 دادنامه 

 ---- دادگاه: 

 2/ 85/  1717شماره پرونده:  

 86 / 2/ 4- 115شماره دادنامه:  

 شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی ساریمرجع رسیدگی: 

 [حذف شده]هللا روشن فرزند عباس ساکن متهم: فیض

 های مخالف نظاماتهام: فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران و به نفع گروهی و سازمان

 رای دادگاه

ام جمهوری اسالمی ایران و به نفع  نظهللا روشن فرزند عباس دائر بر فعالیت تبلیغی علیه در خصوص اتهام آقای فیض 

هللا روشن به عنوان  های مختلف نظام با توجه به محتویات پرونده که حکایت از آن دارد آقای فیضها و سازمانگروه

های تشکیالتی  مدیر تشکیالت در امر تبلیغ در شهر ساری و حومه و هم چنین اجرایی کردن دستورات و رهنمود

دهد مشارالیه علیرغم این که تحت حوزه فعالیت گسترده داشته و تاکنون به فعالیت خود ادامه می  مرکز اسراییل در این

ای و محدود اقدام  نظر کارشناسان اداره کل اطالعات استان مازندران در خصوص نحوه فعالیت به طور ضابطه

مردان  عالیت و تاثیر از عملکرد دولت نموده که پس از جلب رضایت آن اداره کل پس از سال هشتاد با تغییر شیوه فمی

های مختلف جمهوری اسالمی ایران آماده بودن بستر تبلیغ ضمن مدیریت تشکیالت )هیئت سه نفره( اقدام به طرح

ها جلب جوانان مسلمان به سوی فرقه ضاله بهائیت و تقویت تبلیغی در بین شهروندان به اجرا در آورده که اهم آن 

باشد متهم موصوف ضمن گذراندن  بردگان میوگیری ریزش نیرو از بدنه تشکیالت و حفظ نام جوانان بهائی از جل

های هرمی اقدام به افزایش مبلغین به نحوی که در  های تشکیالتی به عنوان مبلغ در تهران همانند شرکتطرح

های فوق را  با توجه به این که طرح ای کوتاه پانصد نفر از بهائیان را به عنوان مبلغ آموزش داده که این مبلغینفاصله 

یابی در جذب مسلمانان و اشخاص غیر بهائی مبادرت  ای خاص و مسلط اقدام به سوژهگذرانده بودند با انگیزه

ورزند در نهایت متهم موصوف علیرغم تذکرات اداره کل اطالعات مبنی بر محدود نمودن دامنه فعالیت به شرح می

ای ننموده و هم چنان به تری در سطح منطقه داشته که به تذکرات اداره کل توجه غی وسیعفوق اقدامات عملی و تبلی

ها با نظارت اداره کل اطالعات صورت  نماید. متهم در مقام دفاع با این استدالل که کلیه فعالیتفعالیت خود اقدام می 

گرفته و نتیجتاً تبلیغ  ین نوع فعالیت انجام نمیها ازاده گرفته و فقط فیما بین اشخاص بهائی بوده و در بین مسلمانمی
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علیه نظام جمهوری اسالمی ایران مصداق نداشته دادگاه با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و هم چنین شرح 

مبسوط تحقیقات مقدماتی از ناحیه همکاران اداره کل اطالعات و دفاعیات اقرار گونه در مراحل تحقیقات و دیگر  

قانون   500و امارات موجود در پرونده بزه کاری ایشان به نظر دادگاه مسلم است و عملش منطبق است با ماده  قراین

مجازات اسالمی دادگاه متهم موصوف را به حبس تعزیری به مدت یک سال و به عنوان تتمیم مجازات مستنداً به 

در شهرستان بیجار به مدت چهار سال محکوم قانون مجازات اسالمی به تبعید  19تبصره الحاقی و اصالحی ماده  

قانون مجازات اسالمی که در    10نماید.  کتب و جزوات و سی دی مربوط به فرقه ضاله بهائیت در اجرای ماده می

گردد.  این رای حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل  صورت جلسه گردیده است معدوم می 33صفحه 

 باشد./ف م محترم تجدید نظر استان مازندران میتجدید نظر خواهی در محاک

 سواد کوهی

 رئیس شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی ساری

 ]ُمهر رسمی و امضاء روی مهر[

 

 [:زیر نامه یدستنویسیادداشت ]

 ابالغ شده  1386نوزدهم خرداد  

 ]امضاء[ ستوان صداقت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوراست. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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