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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [برگرفته از سایت خبرگزاری هرانا]

 

 [ آرم]

  زدیکل استان  یدادگستر

 

 »ان تعدلوا یتتبعوا الهو فال«

  زدینظر استان  دیاول دادگاه تجد صفحه

 

 -- ---دادنامه:  شماره

 ----- : میتنظ خیتار

 ----- پرونده:  شماره

 ----- شعبه:  یگانی با شماره

 

 دادنامه 

 ----- شماره  یینها می تصم زدینظر استان  دیشعبه اول دادگاه تجد -----کالسه  پرونده

 :هاخواه دنظریتجد

مهران   یآقا -3 دونیآباد فرزند شاه فر یمهد یخانم سرور فروغ -2آباد فرزند امان اله  ریام یمهران بند یآقا– 1

 نیفرزند غالمحس یمینع یاحمد جعفر ی آقا -5فرزند رضا   یسیتدر یمحمدعل  یآقا -4فرزند محمد  یآبادریام یاسالم

  اله بیفرزند حب  یمنشاد یفرزاد روحان ی اآق -7فرزند روح اله   یشرف آباد یحصور نیرام یآقا -6

 -----  یمزدک اعتمادزاده فرزند عباس به نشان یوکالت آقا به

 زد یو انقالب شهرستان  یعموم ی دادسرا –  یفرخ ابانیخ یبه نشان زدیو انقالب شهرستان  یمحترم عموم دادستان

 زدیشهرستان  یشعبه سوم دادگاه انقالب اسالم -----نسبت به دادنامه شماره  یخواهدنظریخواسته: تجد دنظریتجد

استان  دنظریدادگاه تجد کمیفوق شعبه  خیسرانجام بتار شعبه و ثبت به کالسه بال  یابی: پس از ارجاع پرونده گردشکار

پس از مشاوره  یدگیاوراق پرونده با اعالم ختم رس یاست. دادگاه با بررس لیتشک  ریامضاء کنندگان ز یبتصد زدی

 .دینما یم یمبادرت بصدور رأ نیوفق مواز

 

 »دادگاه یرأ«

 یمنشاد یفرزاد روحان -2فرزند محمد  یآبادریام  یمهران اسالم -1و خانم  انیآقا یخواهدنظریخصوص تجد در

  یمحمدعل -5آباد فرزند امان هللا ریام یمهران بند -4فرزند روح هللا   یشرف آباد یحصور نیرام -3هللا  بیفرزند حب
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  دونیفرزند شاه فر یآباد  یمهد یسرور فروغ -7 نیفرزند غالمحس یمی نع یاحمد جعفر -6فرزند رضا   یسیتدر

 زدیشهرستان  یشعبه سوم دادگاه انقالب اسالم -----مزدک اعتمادزاده نسبت به دادنامه شماره  یبا وکالت آقا یهمگ 

حبس  میسال و ن کیاول و چهارم به تحمل  یهافیخواهان رددنظریاز تجد کیهر  تی که بموجب آن حکم بر محکوم

اول و دوم و چهارم   یفها یرد زیو ن یریسال حبس تعز  کیبه تحمل  گرید ینهاخواهادنظر یاز تجد کیو هر یریتعز

و پاوه بابت   واندرهیسراوان، سرباز، د  یدر شهرستانها یبه اقامت اجبار بی بترت یل یو ششم را بعنوان مجازات تکم

مجازات   یصادر و اجرا رانیا یاسالم یمهورمخالف )معاند( نظام ج یبه نفع گروهها یغی تبل  تیارتکاب بزه فعال

دادستان   یخواهدنظریاست و تجد دهیگرد قیدوم و سوم و پنجم و ششم و هفتم به مدت سه سال تعل یفهایحبس رد

  اتیاوراق و محتو ی بررس ایآن و  دیتشد ینسبت به دادنامه مذکور و تقاضا زدیو انقالب شهرستان  یمحترم عموم

خواهانها اعتراض  دنظریتجد ل،یوک هیاز ناح نکهیبه ا تیمرحله، با عنا نیاانجام شده در  یدگیپرونده و از جمله رس

از جهت  زیشده ن ادیو دادنامه  امدهیبعمل ن دینما جابیخواسته را ا دنظریکه موجبات نقض دادنامه تجد یموجه و مدلل

  دیتشد یبرا زین یفاقد اشکال است و موجب یقانون نیپرونده و مواز اتیو مطابقت با محتو یو استناد یاستدلل یمبان

  نیقانون آئ 455نامبردگان مستنداً به بند الف ماده  ی خواهدنظریضمن رد تجد هذایمقرر وجود ندارد، عل یمجازتها

  دنظریتجد گریدر مورد اقدامات د ینکه داگاه محترم بدویو نظر به ا دییدادنامه معترض عنه را تأ ،یفریک یدادرس

 یمخالف نظام جمهور یدر گروهها تیعضو زیکشور ون تیامن  هیجهت اقدام عل یخواهانها دائر بر اجتماع و تبان 

ً ینف رانیا یاسالم  یآورادیخصوص مراتب به آن دادگاه محترم  نیدر ا  هذایننموده است. عل یاثباتاً اظهار نظر ای ا

 است. / آ  یقطع یرأ نی. اگرددیم

 

 دادگاه مستشاران

 ییسهراب رضا ان،یعرش محمدرضا

 

 صادر کننده یامضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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