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خداايي ددررووغيین ددرر ااهواازز به دداارر مجاززااتت آآوويیخته شد

خبرگزاارريي فاررسس: شخصي با نامم «عبداالرضا غرااباتت» كه ااددعايي خداايیي مي كردد ددرر ااهواازز به دداارر مجاززااتت آآوويیخته شد.

به گزارش خبرگزاري فارس از اهواز، اين شخص معروف به صائد در يكي از شهرهاي خوزستان ادعاي خدايي را مطرح

كرده و تعدادي از مردم به پرستش وي روي آورده بودند. 

شخص مذكور از مدعيان خدايي و ارتباط با امام دوازدهم شيعيان با حكم دادگاه به اتهام ارتداد و هم4 طور ترغيب به فساد

(طبق مواد 513، 639 و 640 قانون مجازات اس_مي) به اعدام محكوم شد. 

سال گذشته در پي طرح ادعاي خدايي از سوي اين شهروند خوزستاني، تعدادي جوان با گرويدن به اين فرقه ساختگي، به

عبادت و پرستش اين شخص روي آورده  بودند. 

نامبرده از مدت ها پيش با مطرح كردن خود به عنوان خدا و آفريننده انسان ها، به فريب مردم و به ويژه جوانان عرب زبان

خوزستان روي آورده و به بهانه هاي مختلف آنان را براي پرستش، گرداگرد خود جمع مي كرد. 

«عبدالرضا غرابات» كه پرونده وي مدت ها در دادگاه انق_ب اهواز مفتوح بود سرانجام روز چهارشنبه گذشته به دار آويخته شد.

ت_ش خبرنگار فارس در اهواز براي كسب اخبار جامع تر در اين زمينه از دادستان يا ديگر مسئوpن امر به جايي نرسيد و مدير

روابط عمومي دادگستري خوزستان، ارائه اط_عات و امكان انجام مصاحبه با دادستان را منوط به ارائه معرفي نامه جديد به

خبرنگار فارس كه از قبل هم براي آنها شناخته شده است و كسب اجازه و تكليف از مقامات باpتر قوه قضاييه دانست. 

مجازات اين فرد و اين قبيل افراد روزنه اميدي براي خانواده هاست كه بدانند تغييرات جدي در دستگاه قضا و استواري رئيس

قوه قضاييه در برخورد با مجرمان راهي است تا جوانان اين مرز و بوم از گزند دشمنان در امان باشند. 

اجراي حكم شه_ جاهد، زهرا بهرامي، قاتل سريالي زنان كرج و به دار مجازات آويخته شدن اين خداي دروغ4 نيز از بركات

اجراي عدالت در دستگاه قضاست كه خبرگزاري فارس به سهم خود مراتب تشكر را دارد. 
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