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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 قوه قضائیه

 دادنامه 

 دادگاه

 

 فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا

 

 138-----تاریخ: 

 ----- شماره: 

 ----- پیوست: 

 1386اسفند   25به تاریخ: 

 ت 7/  839 /86پرونده کالسه: 

 1713/ 86دادنامه شماره: 

 دادگاه تجدید نظر استان همدان  7مرجع رسیدگی: شعبه 

بهروز  [حذف شده]هللا آدرس: پرویز سیفی فرزند نظام [حذف شده]تجدیدنظر خواه: مظفر ایوبی فرزند یونس آدرس: 

 [ حذف شده]هللا آدرس: شاهرضا عباسی فرزند محبوب[ حذف شده]راشدی فرزند شجاع آدرس: 

 همدان تجدیدنظر خوانده: مدیر کل اداره اطالعات استان 

 صادره از شعبه دوم دادگاه انقالب همدان  2205/  85تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 

العاده دادگاه با توجه به مفاد  گردشکار: پس از ابالغ رای و اعتراض به آن و وصول پرونده به این شعبه در وقت فوق

 نماید.ی می محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور را 

 رای دادگاه

بهروز راشدی   -3هللا پرویز سیفی فرزند نظام -2مظفر ایوبی فرزند یونس  -1در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 

  1696 / 85در پرونده کالسه  2205 /85هللا نسبت به دادنامه شماره شاهرضا عباسی فرزند محبوب -4فرزند شجاع 

ن که به موجب آن تجدید نظرخواهانها به اتهام تبلیغ بر علیه نظام و به نفع شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی همدا

های مخالف نظام به تحمل حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم و ضمناً محکوم علیه ردیف اول  گروه

محکوم گردیده  عالوه بر مجازات حبس به عنوان تتمیم حکم به اقامت اجباری به مدت سه سال در شهرستان خاش 

گونه جانبان اساساً هیچاند با عنایت به این که این است. محکوم علیهم در الیحه تجدید نظرخواهی خود اظهار داشته

های مخالف نظام محسوب  ایم و پیروان بهائیت نیز از جمله گروهعملی که تبلیغ علیه نظام تلقی گردد انجام نداده

ی خود کامالً مطیع و منقاد حکومت باید باشیم و جز احترام به مسئولین محترم شود و با توجه به دستورات دیننمی

ایم و گزارش اداره کل  مملکتی و اطاعت از قانون و مقررات هیچگونه قصد و نیت دیگری در تمام زندگی نداشته

رف دیگر حسب باشد و به عالوه بهائی بودن جرم نیست. از طاطالعات استان همدان کذب و عاری از واقعیت می
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گردد که علیه کلیت نظام و قصد براندازی نظام باشد و اینجانبان نظریات علمای حقوق تبلیغ زمانی جرم محسوب می

نمائیم و نظام جمهوری اسالمی نیز بهائیان را به  بتا به حکم اعتقاد و ایمان خود نه تنها در امور سیاسی مداخله نمی

چنین وفق اصل چهاردهم قانون اساسی دولت جمهوری اسالمی ایران،  و هم شناسد عنوان گروه مخالف نظام نمی

مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق آنان را  

های مخالف نفع گروهرعایت کنند. علیهذا نظر به مراتب فوق با عنایت به این که انتساب اتهام تبلیغ بر علیه نظام و به 

نظام به اینجانبان ناروا و بدون در نظر گرفتن موازین قانونی مربوط بوده و دادگاه نخستین در صدور حکم مراتب 

چنین صدور  فوق را مورد توجه قرار نداده است، صدور حکم شایسته دائر بر نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و هم

باشد. علیهذا نظر به درخواست تجدید نظرخواهی تجدید گفته مورد درخواست می جانبان از اتهام پیشحکم برائت این

نظر خواهانها و با ملحوظ داشتن این که نخست نظریه استاد ارجمند آقای دکتر میر محمد صادقی در کتاب حقوق 

تقادات سالم که از  در پاسخ به این سئوال که آیا ان 65کیفری اختصاصی در جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی صفحه 

های مخالف نظام قرار گیرد یا خیر؟  تواند مصداق تبلیغ علیه نظام و به نفع گروهآید میمقامات دولتی به عمل می

قانون مجازات اسالمی را باید تفسیر مضیق کرده و به واژه نظام که در دو جای    500معتقدند که حکم مقرره در ماده 

شود که علیه کلیت "نظام"  فی مبذول داشت و تنها آن دسته از تبلیغاتی مشمول این ماده میاین ماده به کار رفته توجه کا

هائی انجام گیرد که آنها قصد مبارزه با کلیت نظام و  ها و سازمانو در واقع به قصد براندازی و یا به نفع گروه

ولتی بدون این که قصد کمک به برانداختن  کرد یک مسئول و نهاد دبراندازی را دارند و هر گاه انتقادی در مورد عمل 

کردهای  ها و سازمانهائی تبلیغ شود که فقط نسبت به برخی از عمل نظام حکومتی وجود داشته باشد یا به نفع گروه

باشد و دوم منظور از باال خارج می  500مسئولین انتقاد داشته ولی با کلیت نظام مخالفتی ندارند مورد از شمول ماده 

که در فصل اول   1375درج در ماده مذکور با عنایت به جایگاه این ماده در قانون مجازات اسالمی مصوب نظام من

باشد و نه نظام اعتقادی یعنی فعالیت علیه یعنی جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور به کار رفته نظام سیاسی می

ا نظر به مراتب موصوف و این که تبلیغ به نفع نظام هنگامی است که علیه مجموعه نظام سیاسی صورت گیرد. علیهذ

های مخالف نظام تلقی گردد چرا که حسب اظهارات تجدید نظر تواند عنوان تبلیغ علیه نظام و به نفع گروهبهائیت نمی

ا باشند به عالوه بخواهانها نامبردگان نه تنها مخالف نظام نیستند بلکه کامالً مطیع نظام جمهوری اسالمی ایران می

باشد، توجه به سیره نبوی )ص( و ائمه اطهار )ع( که مبتنی بر لزوم اعمال رأفت اسالمی در بر خورد با اشخاص می 

علیهذا دادگاه به عنایت به عدم انطباق اعمال ارتکابی از ناحیه تجدید نظر خواهانها با اعمال مندرج در ماده پیش گفته  

البرائه و بند یک قسمت به  وری اسالمی ایران و لحاظ اصل فقهی اصاله قانون اساسی جمه 37و  14و مستنداً به اصل 

 های عمومی و انقالب در امور کیفری ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی و با نقضقانون آئین دادرسی دادگاه  257ماده 

های مخالف نظام هدادنامه تجدید نظر خواسته حکم برائت تجدیدنظر خواهانها از اتهام تبلیغ علیه نظام و به نفع گرو

 نماید. رای صادره قطعی است./ع صادر و اعالم می 

 دادگاه تجدید نظر استان همدان  7مستشار شعبه 

 علیرضا ادیب

 دادگاه تجدید نظر استان همدان  7مستشار شعبه 

 مهدی بختیاری 

 

 دادگاه تجدید  نظر استان همدان  7رونوشت، برابر اصل اداریست. مدیر دفتر شعبه 

 ]ٌمهر دادگاه تجدید نظر و امضاء[

 

 

 

 

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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