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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 قوۀ قضائیه

 ]آرم[ 

 دادگاه انقالب اسالمی

 

 ---- خواهان تحقیق

 ---- مورد تحقیق

 ---- تاریخ تهیه گزارش

 ---- شماره حکم

 

جلسه شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی بدون حضور نماینده دادستان و متصدی امضاء کننده  ۱۳۸۸دی  ۱ خیبه تار

تحت نظر قرار گرفت دادگاه با بررسی اوراق پرونده  ۱۲ -۸۸ -۱۰۰ –]ناخوانا[ ذیل تشکیل پرونده گردید ]ناخوانا[ 

دی   ۹ –  ۸۸۹۹۷۸۱۱۷۱۰۰۹۰۳ .ایدنممی]ناخوانا[  سؤالپس از ختم ]ناخوانا[ رسیدگی بشرح زیر مبادرت یافت و 

۱۳۸۸ 

 رأی دادگاه

رشته عمران دانشگاه  یدانشجو[ حذف شده]( خانم صهبا خادمی دلجو فرزند بدیع هللا متولد ۱در خصوص اتهام )

]ناخوانا[ مسلک  [حذف شده]( خانم سرور سروریان فرزند فتح هللا متولد ۲( مقیم همدان )BIHEبهائیت ) یمجاز

بهائی دائر بر تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران )تحت پوشش تبلیغ فرقه ضالّه بهائیت( نفر اول بوکالت 

بوکالت تعیینی آقای حمیدرضا شهسواری وکیل پایه یک  نفر دّومتعیینی آقای فّرخ دفتری وکیل پایه یک دادگستری 

رات مختلف خود در محضر دادگاه برای فرار از جرم تهمتهای اکتسابی را دادگستری. گرچه هر دو متهمه در اظها

  سؤالفقط دوستان ما در جلسات مطالبی درباره عقیده بهائیت از ما  ایمنداشتهما تبلیغ بهائیت  اندداشتهمنکر و اظهار 

ر مقام دفاع بذکر مطالبی  وکالی محترم آنان هر یک با عبارتهای مختلف د ایمدادهکه ما جواب آنها را  اندداشته 

زیرا وکیل محترم متهمه ردیف اول در قسمتی از دفاعیات خود اظهار   باشدنمیکه قابل قبول برای دادگاه  اندپرداخته

در صورت صّحت تبلیغ   شودنمیداشته هیچگونه اقدامی در خصوص مذهب بهائیت و تبلیغ نموده باشد مالحظه 

  مؤمنو دعوت بسوی مذهب خود ثانیاً اگر  انتشار کتبن و تشکیل جلسات و عبارت است از رساندن و ابالغ کرد

از آنها بوده نه تبلیغ و سایر مطالب دیگر و وکیل   سؤالو فقط در حّد   باشدنمیبالقّوه باشد تا فعلیّت و تحقق نیابد مجرم 

  سالمی در کیفرخواست صادره با]ناخوانا[ قانون مجازات ا ۵۰۰-محترم متهمه ردیف اول بیان داشته استناد بماّده 

ً  باشدمیعنوان مجرمانه انطباق ندارد و تبلیغ بهائیت فاقد هر گونه عنوان مجرمانه در قوانین موضوعه  موکله  ثانیا

که نامبرده اظهار  اندداشته سؤاالتینفر از آشنایان خود درباره عقیده بهائیت از متهمه  ۴کتبی ]ناخوانا[ در منزلش 

زیرا بنظر دادگاه و   باشدنمیاست هیچگونه تبلیغی نبوده است و سایر مطالب دیگر آنان که محکمه پسند عقیده نموده 

و افراد   اندداده هر دو وکیل محترم این است که اّوالً متهمان فوق با تشکیل جلسات تبلیغی بهائیت تشکیل جلسه  جواب

نها وجود دارد ثانیاً تحت پوشش جلسات تبلیغی ضمناً  زیرا شاکی خصوصی درباره آ  اندنمودهرا به منزل خود دعوت 

  ۵۰۰-و قابل انطباق بر ماّده  باشدمیکه این موضوع یک امر طبیعی  اندداشته اسالمی   جمهوریتبلیغ علیه نظام مقّدس 

کیل موکله نفر وکیل محترم موکله دوم بآن اشاره نمود. ثالثاً در مورد ایراد و باشدمی]ناخوانا[ قانون تبلیغ علیه نظام 

وی قبالً بآن اشاره گردیده که تشکیل جلسات آنان علیه نظام   جواباول که اظهار عقیده بالقوه بوده نه بمرتبه فعلیت که 
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تحت پوشش تبلیغ بهائیت تحقق یافته و از قوه به مرحله فعلیت رسیده است طبق شکایت خصوصی ثالثاً نظریّه بنیان 

ئید رأی صادره از این شعبه مندرج گردیده که با مالحظه آن پیوست پرونده معلوم  اسالمی در ضمن تا جمهوریگزار 

میشود که وجود این فرقه ضاله چه خطری برای جوامع اسالمی دارد علیهذا دادگاه با توّجه بمطالب مندرج فوق و 

همین و وکالی مدافع آنان  کیفرخواست صادره و مدافعات نماینده دادستان و محتویات پرونده و دفاعیات ]ناخوانا[ مت

  نمایدمیقانون مجازات اسالمی به تحمل یکسال حبس محکوم  ۵۰۰-دادگاه هر یک از متهمین فوق را باستناد ماّده 

 .باشدمیروز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان   ۲۰رأی صادره حضورین پس از ابالغ ظرف 

 

 رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی

 [ ا]امض

 ۱۳۸۸دی   ۹]ناخوانا[ 

 [ ]امضا

 دفتر دادگاه ابالغ شد در  ۱۳۸۸دی   ۹

 

 هسواری وکیل متهم ابالغ شدبه اینجانب ش ۱۳۸۸دی   ۱۲رای صادره در تاریخ  

 [ ]امضا

 ---- نتیجه تحقیق:

 ---- 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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