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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 فرهاد دادفر 

 وکیل پایه یک دادگستری 

 ]آرم[  

 یلویه و بویر احمدگ کانون وکالی دادگستری فارس، بوشهر، که 

 

 ١٣٨٧مهرماه  ٩تاریخ: 

 ٢٠٢۴شماره: 

 

 دادگاه جزایی شیراز  ١٠٨ریاست محترم شعبه 

هللا مطروحه نزد آن مقام محترم به وکالت از آقای عنایت ١٠٨/ ١۶/  ٨٧پرونده کالسه  با سالم، احتراماً در خصوص 

حقیقت، صرفنظر از اعتقادات شخصی نامبرده و صرفاً در راستای تضمین حق دفاع وی و اصول دادرسی منصفانه  

 رساند:باشد، به عرض میکه حق کلیه شهروندان ایرانی می

حسب تحقق رکن مادی جرم اهانت به مقدسات اسالم وجود اظهار و بیان ظاهری و فعلی و مثبت و رفتاری که  -١

مبین و ترجمان مفموم توهین و اهانت باشد. الزم و ضروری است و عالوه بر این عمل و یا لفظ توهین آمیز بایستی  

یک از ائمه اطهار و یا ذات اقدس باریتعالی باشد ناظر به مقدساتی چون ساحت پیامبر اعظم )ص( و قرآن مجید یا هر

تا رکن مادی این جرم محقق شود. این در حالی است که هیچ گونه فعل مثبتی که گویای مفهوم توهین نسبت به  

مقدسات اسالمی باشد از موکل صادر نگردیده و یا بیان نشده است و این امر نیز در هیچ جای پرونده منعکس  

ور که موکل بارها عنوان نموده، اعتقادات اسالمی را همواره قبول داشته و به آنها احترام گذاشته و  باشد و همانطنمی

به حرمت آنها نیز بارها اذعان نموده است و امر توهین را همواره منکر بوده است و هیچ فعل و لفظ توهین آمیزی در 

اولیه   یه ایشان صادر نگردیده و حتی در گزارشاتجریان اخراج دخترشان از مدرسه نسبت به مقدسات اسالمی از ناح

مطیع قوانین دانسته و بدون اینکه در امور   باشد و عالوه بر این نامبرده همواره خود را پایبند ونیز منعکس نمی

سیاسی و یا امنیتی دخالت داشته باشد، صرفاً بر عقیدۀ شخصی خود استوار بوده است و اگر چه گرایش عقیدتی 

ای که مورد پذیرش اکثریت در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده ولی در عین حال صرف داشتن عقیدهنامبرده 

جامعه نباشد و یا در قانون ذکر نشده باشد جرم نبوده و موجبی جهت تعقیب و محاکمه نیست و صرف داشتن دین  

نکه از ناحیه موکل هیچ عمل و با لفظی  باشد، ضمن ایمتفاوت، مبین توهین و یا قصد توهین به مقدسات اسالمی نمی

باشد. ظاهراً آنچه سبب تشکیل این که مبین قصد توهین به مقدسات باشد نیز سرنزده و در پرونده نیز منعکس نمی

پرونده و انتساب اتهام به موکل گردیده است، داشتن عقیدۀ خاص موکل بوده است که همسو با اعتقادات اکثریت جامعه 

باشد که بدین ترتیب رکن مادی و معنوی ود جرم نبوده و مبین قصد اهانت به مقدسات اسالم نیز نمینیست که این خ

 باشد. جرم مذکور با این شرایط قابل تحقق نمی

دین مبین اسالم همواره در تالش بوده که با رأفت اسالمی و انجام رفتار و کردار توأم با عطوفت اسالمی بابت   -٢

یه شریفه »ال یَنهاُکم هللاُ عن آقانون اساسی و  ١۴فرهنگ اسالمی شود و این امر نیز در اصل جلب و جذب افراد به 

الذین، لم یقاتلونَُکم فی الدیِن ولم یخرجونُکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم أنَّ هللا یحب المقسطین" به وضوع  

اهانت آمیز نسبت به اسالم جرم   ظجام عملی و یا لفای غیراسالمی بدون انعقیده منعکس گردیده است و ِصرف داشتن
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باشد و مضافاً اینکه نگهداری کتب و یا نشریاتی که بعضاً حاوی مسائل غیراسالمی است غیرقانونی نبوده و  نمی

نگهدارنده آن شریک در عمل نویسنده آنها نیست و اصل شخصی بودن مجازاتها نیز مبین همین امر است و کراراً  

عتقاد خود به مقدسات اسالم و لزوم احترام به آنها سخن گفته و اتهام خود را انکار نموده است و اصوالً موکل از ا

اکثر سؤاالت مطروحه در مرحله تحقیقات، تلقینی و در راستای امر ممنوعه و غیرانسانی تفتیش عقاید بوده است و 

آنکه نامبرده قبل از دستگیری و ه بوده، بیاگر موکل سخنی بر زبان رانده، همگی در پاسخ به سؤاالت مطروح

 البدایه اهانت و یا قصد اهانت کرده باشد.بازداشت از آنها سخن گفته باشد و یا اصالً بطور مثبت و فی

با عنایت به مراتب فوق و بر اساس فرهنگ ارزشمند اسالمی و ضرورت اعمال رئوفت اسالمی نسبت به همه کسانی  

دون سرپیچی از قوانین سکونت دارند و اینکه پیروی از ادیان و یا اعتقاداتی که در قانون  که در سرزمین اسالمی ب

باشد و به منزله اهانت به مقدسات اسالمی نیست و با استناد به حق آزادی عقیده و اساسی ذکر نگردیده، جرم نمی

انون مدنی درحکم قانون داخلی  ق ٩میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح گردیده و طبق ماده  ١٨مذهب که در ماده 

قانون اساسی، برائت موکل  ٣٧، ۴گردد و لزوم اعمال اصل ممنوعیت تفتیش عقاید و با عنایت به اصل محسوب می

قانون مجازات اسالمی، مورد   ١٠از اتهام انتسابی و استرداد اشیاء مکشوفه از منزل ایشان به نامبرده وفق ماده 

 استدعا میباشد.

 

 حترام وکیل آقای حقیقت با تقدیم ا

 فرهاد دادفر 

 وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 ]مهر 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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