
 باسمه تعالی

 شورای محترم نگهبان

و محکومیت او در  نژاد فرزند محمد از اهالی کاشاندر مورد بزه آقای عبدالحمید قائمی

 دادگاه و عدم صالحیت او برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسالمی

 با سالم

در انتخابات گذشته مجلس شورای اسالمی برای تخریب چهره اینجانب محمد آقای عبدالحمید قائمی نژاد 

مود های خود نسخنرانیحسن قدیری ابیانه اقدام به نشر اکاذیب، توهین و افترا در فضای مجازی و در 

 های خود قائل نبود.و هیچ مرزی را برای طرح دروغ

، هیچ اقدامی برای عذرخواهی و اعتراف این عنصر کثیف که به دروغ خود را مدافع حرم نیز می نامد

به دروغگویی خود نکرد تا اینکه انیجانب از او به دادگاه شکایت کردم. آنگاه او شروع به مکاتبه با 

ب کرده و ضمن عذرخواهی و اعتراف به دروغ و بی اساس بودن ادعای خود طلب بخشش نمود اینجان

در حالی که هیچ اقدامی برای درج همین مطالب و اعتراف به کذب بودن ادعاهایش در فضای مجازی 

 و از جمله در کانال های خود و کانال هایی که به نشر اکاذیب و توهین و افترا نکرد.

به گذشت از او نشدم تا درس عبرتی باشد برای کسانی که عرصه انتخابات را عرصه اینجانب حاضر 

دانند که متاسفانه در کاشان مثل سایر مناطق به شدت رایج فحاشی، دروغ، تهمت، توهین، افترا می

 است. بویژه که او ادعای اصولگرایی داشت در حالی که بویی از اصول نبرده بود.

 رد که همه آنچه علیه اینجانب گفته بود کذب و ساخته و او در دادگاه اعتراف ک

کرد که باور دارد که با وجود حضور مستمر در سوریه به عنوان پرداخته خود او بود و حتی مطرح می

مدافع حرم، گناه او در زدن تهمت به اینجانب علت عدم شهادت اوست و لذا لیاقت شهادت را ندارد و 

ز گناه او درگذرم تا بلکه زمینه شهادت او فراهم شود، شهادتی که به شدت خواست تا ااز اینجانب می

 مشتاق آن است!

این در حالی است که در صحبتی که با سردار چارباغی )کاشانی( از فرماندهان سپاه قدس در سوریه 

 ایهو به اینجانب گفت که لحظ نژاد را کذب محض اعالم کردداشتم، او ادعای مدافع حرم بودن قائمی

 او مدافع حرم نبوده است!

قائمی نژاد باز هم در دادگاه دروغ گفت و ادعا کرد که اقدام او علیه اینجانب به دنبال واردآوردن اتهام 

از سوی اینجانب بوده به او بوده حال آنکه بنده کالمی علیه او صحبت نکرده بودم و از زمانی که 

 ت اوپرداختم.متوجه اعمال خبیثانه او شدم به افشای ماهی

به هر حال دادگاه کاشان رسیدگی به اتهامات او را بررسی کرد و با توجه به مستندات ارائه شده که به 

 تایید پلیس فتا هم رسیده بود حکم به محکومیت او داده شد.

اینجانب که معتقد بودم چنین افراد خبیثی باید به مجازات های سنگین تری برسند نسبت به حکم صادره 

 تراض کردم ولی دادگاه تجدید نظر نیز تخلفات او را محرز دانست و حکم قبلی را تایید کرد.اع

او قبال به من گفته بود که یک گروه شایعه ساز دارد که علیه جناب آقای گرانمایه پور نیز اقدامات 

 تخریبی گسترده ای داشته است.



یت دفتر نمایندگی را به او بدهم حاضر از من گفته بود که اگر قول دهم در صورت رای آوری مسئول

است از بنده حمایت کند که بنده نپذیرفتم و لذا به سراغ نماینده فعلی رفت و برای جمع کردن آراء به 

 نفع او به تخریب، توهین، افترا و تشویش اذهان عمومی علیه اینجانب روی آورد.

 ر است:علیه او به شرح زیتجدید نظر اصفهان بخشی از رای دادگاه 

در خصوص اتهام آقای عبدالحمید قائمی نژاد فرزند محمد ... دایر بر توهین، افترا، نشر اکاذیب در "

ره به کیفرخواست صاد اتوجهمد حسن قدیری ابیانه فرزند علی فضای مجازی، موضوع شکایت آقای مح

ازی در کانال و با توجه به محتویات پیامهای ارسالی از سوی متهم خطاب به شاکی در فضای مج

رسمی قائمی نژاد )پیام رسان تلگرام(، مالحظه اقدامات پلیس فضای تبادل اطالعات و امنیت تهران که 

پرونده به صورت مشروح اعالم کرده است و با توجه به متن  21و  21گزارش خود را در صفحات 

و ارسال این مطالب مورد قبول متهم و  پیامهای ارسالی که متضمن توهین، افترا و نشر اکاذیب است

وکیل وی در مراحل مختلف دادرسی واقع شده است، مالحظه مطالبی که متهم خطاب به شاکی در 

( اگر چه هم بر اساس اظهارات متهم 14و  14و  14و  11فضای مجازی منتشر کرده است )صص 

د پذیرش شاکی واقع نشده و و وکیل وی و هم در جلسه دادرسی  نزد اینجانب، این درخواست مور

... در مجموع و با در نظر گرفتن جمیع شرایط و اوضاع و شاکی درخواست رسیدگی نموده است و 

و  494و  404احوال پیرامون قضیه، دادگاه ... اتهامات انتسابی را محرز دانسته و به استناد مواد 

از قانون اخیر الذکر  94یت ماده آن با رعا 9و تبصره  2991از قانون مجازات اسالمی مصوب  414

 های معنونه، لحاظ ... ندامت وی از ارتکاب بزهبه 

 گردد.بابت بزه توهین به پرداخت یک میلیون لایر جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می اوال:

لکن با توجه به موارد پیش  به تحمل یک فقره حبس هفت ماه محکوم می گرددبابت بزه افترا  ثانیا:

، 2991از قانون مجازات اسالمی مصوب  21، 21، 14ناظر به مواد  10و رعایت شرایط ماده  گفت

تعلیق،  مماه صادر می گردد تا در صورتی که در ایا 24قرار تعلیق اجرای مجازات مذکور به مدت 

محکوم علیه، مرتکب بزه عمدی مستوجب مجازات تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی اثر 

به مرحله اجرا خیر، مجازات معلق نیز ورت عالوه بر اجرای مجازات جرم اغیر این ص محسوب در

 در خواهد آمد 

: در باب بزه نشر اکاذیب در فضای مجازی، به پرداخت سی میلیون لایر جزای نقدی به صندوق ثاثال

روه دولت محکوم می گردد مضافا یک مجازات آن هم اشد قابل اجرا است ضمنا در صورت وجود گ

 -11های تلگرامی حضرت بهار و مطالبه گری، متنی که متهم، خطاب به شاکی )به شرح صفحات 

 ..(، تنظیم کرده، در گروه های اجتماعی مذکور نیز درج شود. رای حضوری است.14 – 14 - 14

ز او نه تنها موارد مندرج در حکم دادگاه را در کانال های خود و مذکور منتشر نکرد بلکه ا مالحظات:

آنجا که شهید ادواردو آنیلی فرزند سوپر میلیاردر ایتالیایی توسط اینجانب با تشیع آشنا شده و مذهب 

شیعه را برگزید و در نهایت بدست صهیونیستها به شهادت رسید، این جرثومه فساد اصوال منکر مسلمان 

ای صهیونیست خانواده شدن او شد و شهید ادواردو آنیلی را جاسوس دوجانبه اعالم کرد و انکار اعض

ادواردو را دلیل دروغ بودن مسلمانی ادواردو آعالم کرد حال آنکه مستندات زیادی مبنی بر مسلمان 

 بودن ادواردو موجود است که حضور او در صف اول نماز جمعه یکی از دالیل آن است.

 با احترام

  محمد حسن قدیری ابیانه



 

 


