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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است[

 

 [ :روزنامه]

 [1231دی  11] 

 تهران )بقیه از شماره پیش( دفاع آقای اسدالهیمسلمانها و بهائی های شاهرود در دیوان جنائی 

قبل از شروع در دفاع الزم است هیئت دادرسان را بنکات زیر متذکر نمایم نظر بوکالتی که اینجانب از عموم متهمین 

دارم این حق را بکلیۀ آقایان وکالی مدافع میدهم بالنتیجه مدافعات همه آقایان در حدود مقرارت همگانی است و 

 ص هریک از وکالی مدافع باشخاص مخصوص مربوط بنظامات داخلی و تخصص فنی است.اختصا

با اطالع قضات محترم که اینجانب هیچوقت در موقع مدافعه بحواشی و هامش نپرداخته و هدف خود را میتوان قرار 

موضوعاتی که میدهم لیکن در این دادرسی ناچار بذکر مقدماتی می باشم که منشاء آن بحث مدعیان خصوصی در 

 خارج از وظیفه آنان بوده می باشد.

و چون بحث در مسائل علمی با حفظ آداب مناظره و عدم خروج در تعبیر از طریق ادب و اخالق باکی در آن نیست و 

 احدی حق اعتراض و مالمت ندارد.

آنکه بهیچ احساسات نمایم  با التزام باین معنی که هیچ سخنی نگویم که عاطفه ای از عواطف را جریحه دار نمایم یا

 فقط آنچه مقتضی دانم از شئون آیه شریفه:

 تجاوز نخواهم کرد.« ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن»

بدواً الزم میدانم در اطراف اظهارات یک نفر از وکالی شکات که منظور اصلی وی تایید مجرمیت مسلمانها لیکن 

 طهیر خود پایه و اساس دفاع خود را مبنی بر تعظیم شعائر اسالمی قرار داد.بمنظور ت

تطویل حکام در این مقام از من و امثال من شایسته نیست دالیل بی شمار فالسفه و دانشمندان اسالمی و غیر اسالمی 

ی که تأمین کننده نظام و هر یک بنوبه خود در تصانیف و تألیفات خود بیان فرموده اند مسلم جامعه بشر است قوانین

 معاد و معاش بشر است آن قوانین است موافق با ارتکابات و فطریات بشر باشد و آن قوانین قانون قرآن است.

 پردازم: زیرا تمام قوانین قرآن مبنی بر مرتکزات و فطریات است برای مثال بذکر جمله ای که مناسب با مقام است می

سرة فنظره الی میسره( منظور از مطالبه در این حق خود را از مدیون وصول قانون اعسار )و ان کان ذو ع-1

بمطلوب است با فرض عدم تمکن مدیون از تأدیه اقتضای فطری مهلت و مدارا است قرآن شریف هم ارشاد لحکم 

 فطری نموده.

زدیک داشته باشد نه شخص فوت نموده اقاربی دارد و مخلفاتی مقتضای فطرت است که اموال او تعلق بخویشان ن -3

 بیگانه و اجنبی. اسالم میفرماید:

)اولی االرحام بعضتهم اولی به بعض( امانتی بامینی سپرده شده طبع اولیه حاکم است که باید باهلش مسترد شود فرقان 

 هدایت بمرتکزات فرموده:

 )ان هللا یأمرکم ان تودو االمانات الی اهلها(.
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حقوقی و کیفری راکه تحت مطالعه قرار میدهید بحکم فطرت ناچارید که طبق موازی دادرسان محترم: پرونده های 

عدل و منصفت قضاوت کنید اسالم ارشاد کرده است جامعه بشر را بقضاوت عدل )و اذا حکمتم بین الناس ان یحکمو 

 یاالودل ]بالعدل[( کافی است برای تضمین امور معاش ومعاد بشر آیه شریفه:

م بالعدل و االحسان و ایتاء ذوی القربی و ینهی عن العمشاء ]الفحشاء[ المنکر و البغی الخ( که در ضمن )ان هللا یأمرک

جمله کوتاه بشر را هدایت بنمایم مبانی احکام اخالقی و مدنی وکیفری فرموده گرچه آن دانشمند عالی مقام ثابت  ۶

فروع اخالقیه و مدنیه است زیرا اخذ بحد وسط مستلزم  )ان هللا یامرکم بالعدل( حاوی تمام :نموده است که فقط جملۀ

تمام ملکات فاضله است بدلیل آنکه طبق برهان مسلم آمده که هر یک از طرفین افراط و تفریط بموجب ورود در 

مهالک است حد وسط و میانه روی درکلّیه امور معاش ومعادی و اخالقی منجی از عواقب و خیمۀ افراط و تفریط 

 است.

و ال تجعل یدک »بالمثل سخاوت حد وسط اسراف و تبذیر و بخل و امساک است چنانچه فرمان ناطق باین معنی است: 

 «مغلولۀ الی عنقک و ال تبسطها کل البسط فتقعد ملوماَ محسوراً 

 فراخ دستی از اندازه مگذران چندان

 که آفتاب معاشت بدل شود بسها

 نه نیز در پی امساک الابالی باش

 ه دامن همت کنی ز دست رهاچنانک

 پس اختیار توسط نمامیان امور

 بدان دلیل که خیر المور اوسطها

عفت یکی از صفات فاضله است که حد وسط میان شره و خمود است که هر یک از طرفین افراط و تفریط عواقب 

عفت میباشد که با الزمه نهی غیر محدودی دارد بنیاد زندگانی بشر را سرنگون مینماید امر بمیانه روی مستلزم امر ب

 از شره وخمود است و هکذا شجاعت حد وسط و تهور و جبن است

کسالت مذموم، عبادت و پرستش حتی ممدوح، که حد وسط است نیتجه این شد که یک  -ترهب در شرع اسالم ممنوع 

 جمله کوتاه: )ان هللا یامرکم بالعدل( کافی است ]پاراگراف ناتمام[

جامعه بشر اختالفاً و معاداً و معاشاً با آنکه سر تسلیم و انقیاد از هزار و سیصد و اندی میلیونها جمعیت  ]ناخوانا[ تأمین

دین اسالم را پذیرفته اند و فالسفه و دانشمند بعظمت قرآن کریم و نبی عظیم سر تسلیم فرود آورد بحث در اینگونه 

قعیتی برای تشریح آن نداریم آنچه در این مقام مورد نظر امور عالوه بر آنکه خارج از مبحث ما است امثال من مو

است عبارت از این است که عده ای معدود که در این چند سال آخر منشاء و منبع فساد و فتنه شده و هر روزی 

بصورتی موجبات فساد را در میان مسلمین ایجاد و جماعتی را بکشتن میدهند. خود میکشی حافظ خود تعزیه میداری 

از نقطۀ نظر اجتماع از نقطه نظر قوانین اسالمی، از نقطه نظر قانون اساسی این جمیعت ناچیز حق این گونه آیا 

 عملیات که موجب شق عصای مسلمین میباشد در این کشور دارند یا نه؟

ا شعبان بموجب امریه مقامات عالیه این دسته که مطابق ب 1233چنانچه همین پرونده حکایت مینماید: از تاریخ مهر 

است اوامر اکیده شوقی افندی مبنی بر اینکه چون امسال سال آخر قرن اول ظهور بهاء هللا است تقید ممنوع  12۶2

تظاهر و تجاسر واجب بایستی احباء مهاجرت نمایند مخصوصاً بنقاطی که خطوط پست و تلگراف موجود است و 

د و مخارج این تشکیالت هم محول است به بیت العدل. لذا نفر شود تشکیل محض ]محفل[ نماین ۹همین که عده بالغ بر 

جماعة سنگسری بمنظور تبلیغ بمیامی میروند و با نهایت تهور و جدیت متجاسرانه به تبلیغات ادامه  1233در مهرماه 

نخست وزیری و غیره شکایت  –مجلس شورای ملی  -فرماندار –بخشدار  -میدهند اهالی میامی بمقامات صالحه
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یند، دولت وقت کوچکتر اقدامی نمی نماید، مردم آرام میامی با نهایت متانت بدون آنکه کمترین نزاعی در گیرد مینما

 بهائی ها را باحسن تدبیر علمی و عملی تحت نظر آقایان حاج میرزا ابراهیم مجتهد میامئی از میامی خارج میکنند.

دادستان و بقیه گزارش های بایگانی شدۀ در همین پرونده مؤید عبارت گزارش آقای جمشیدی و فوالدوند کیفر خواست 

 صحت عرایضم می باشد.

پس از خروج از میامی بشهرستان شاهرود متفرق و پراکنده شدند و بگواهی گزارشهای مضبوطه در پرونده شروع 

 .میکنند بفعالیتهای بی نظیر و کوشش های بی مثیل که این در جمله عین عبارت امریه میباشد

جمعیت بهائی اعم از سنگسری و غیره مسلح از قبیل تفنگ و نارنجک و بقیۀ بهائی های اطراف  32بالنتیجه در سال 

مخصوصاً مأمورین دولت که از مرخصی استفاده کرده مدت مرخصی را در شاهرود بکار برده شروع به تبلیغات 

 مذهبی نمودند.

د پست های حساس شاهرود را از قبیل تلگراف و خواربار و دخانیات و ضمناً چند نفر از بهائی ها با وسائلی که دارن

غیره را اشغال و هتک نوامیس و مقدسات اسالمی را شعار خود قرار میدهند. تا کار به جائی میرسد که شب ها بخانه 

 های مسلمین وارد می شوند.

 ]سند ناتمام[

 

 :[ روزنامه]

 

 در دیوان جنائی تهران

 پیش()بقیه از شماره 

 بقیه دفاع آقای اسدالهی

حاصل امتناع از قبول حسن نیت شورای شهرستان و عقالی شاهرود که بمنظور حفظ امنیت تصمیم عاقالنه اتخاذ 

 نموده بودند مینماید.

و بر تبلیغات و متجاسرات مذهبی خود بنحو اتم می افزاید. از ذکر این مقدمه کامالً روشن شد که مأموریت مشار الیهم 

مقامات عالیه مذهبی آنان تکلیف الزامی داشته اند که آتش فتنه را دامن بزنند و در جامعه اسالمی عرض اندام از

نمایند. بحکم وجدان و طبیعت و فطریات مولدین فتنه و مسببین شورش عالوه بر اینکه بایستی تعقیب کیفری شوند 

ا توجه بمفاد اصل بیستم قانون متمم قانون اساسی چون خودشان مقدم بر ضرر شده اند حق شکایت ندارند. خاصه ب

)هر انجمن و اجتماعاتیکه مولد فتنه دینی و دینوی و مخل نظم و آسایش باشند ممنوع است الخ( مستندات اینجانب تمام 

متکی است بهمین پرونده و گزارش های آقای جمشیدی بازرس کل قضائی کشور آقای فوالدوند بازپرس مخصوص 

بخشداری و پرونده های کیفری پیوست این پرونده مبنی بر  –فرمانداری  –گزارش های متعدد شهربانی  این قضیه و

 شکایت های معتده مسلمانها است.

و فقرۀ اّول اصل  31 – 3۲ -1۱ –دو  -نظر باصل حاکمیت قوانین اسالمی بر کلیه قوانین موضوعه طبق فصل یک 

 ن اساسی:قانون متمم قانو ۱2 - ۱1 – 2۹و اصل  3۱

 هیچ قانون یا اصلی حق عرض اندام در مقابل قوانین اسالمی ندارد.

محاکم عرفی حق ورود در اموری که از وظایف مختصه حکام شرح مطاع میباشد ندارند، مؤید این مطلب ماده اول 

 قانون مجازات عرفی است.
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نشد. و قتلۀ محمد حسین قناد عمودی مسلمان و که بهیچوجه از مسببین و باعثین آن تعقیب  32اما داستان هفدهم مرداد 

ایراد کنندگان ضرب بر طفل نابالغ مسلمان و اشتهار بسالح گرم و سرد بهائی ها و هتاکی راجع بنوامیس و اعراض 

 اسالم بشرحی است که معروض می دارم:

در بازار انارکی ها است خدائی انارکی که جزو دسته بهائی ها میباشد درب دکان خودش که  ۱مرداد ساعت  1۱صبح 

میرود مصادف میشود باینکه قفل درب دکانش ملوث شده. مشغول تطهیر است و نسبت به مسلمانها هتاکی می نماید. 

 طفل نابالغی معارضۀ بمثل می نماید بدون تأمل طفل راکتک میزند.

 لیه را مالمت می نمایند.در اثر این اقدام مسلمانان بدون آنکه منازعه نمایند از آن طفل حمایت و مشارا

در این موقع عده ای از بهائیهای سنگسری )که اگر غول های تاریخی صحیح باشد همین ها هستند( مسبوق میشوند 

 فوراً می آیند درب دکان خدائی بدیهی است از طرفین معارضاتی میشود.

دتر میشود. بهائیها با حالت اجتماع از مسلمانها از این تجمع مرعوب و دکاکین خود را میبندند. هیاهو هر لحظه زیا

ساله را که  2۲بازار خارج و بطرف میدان تهران شاهرود میروند در بین راه محمد حسین قناد عمودی مسلمان 

بشهادت پرونده، جزو عابرین بوده است مضروب که منجر بفوت مشارالیه می شود. پس از آن وارد میدان تهران 

 شاهرود میشوند.

بهائیها دست به اسلحه گرم می برند و پس از شلیک بطرف شهربانی میروند. مسلمانها با مشاهدۀ کتک  در این وقت

خوردن طفل نابالغ و مقتول شدن عمودی قناد مسلمان و استعمال اسلحه از طرف بهائیها عصبانی شده با حال دفاع از 

و موجد غائله و فساد خود بهائیها بوده و مأمور بتظاهر آنها تعقیب مینمایند. انصاف میطلبم: با این کیفیت که مولد فتنه 

و تجاسر بوده اند از عدالت است؟ که سی و چهار نفر زن و مرد مسلمان صندلی متهمین را اشغال نمایند و تاکنون 

فه کمتر تعقیبی از قتلۀ حسین قناد عمودی و ایرادکنندگان ضرب بر طفل نابالغ و حاملین سالح و تظاهرکنندگان باضا

کسانیکه بنوامیس اسالم هتاکی نموده فعالً صندلی مدعی خصوصی را اشغال کرده و یک عده زن و مرد مسلمان که 

بهیچ وجه در نزاع مدخلیت نداشته و غالباً کشاورز و حمال و شاگرد نانوا و جامه دار حمام و دعانویس و باغبان و 

 رنجبر صندلی اتهام را اشغال نمایند؟

: ای جماعة ناچیز،! که بشهادت پرونده اهالی شاهرود نیستید! بر ما وارد شدید، پذیرائی کردیم، مهمان اینها می گویند

نوازی نمودیم، از نعمت های بیشمار ما برخوردار شدید، سزای احسان ما این بود که بمقدسترین مقامات مذهبی ما 

 توهین کنید؟ و در معابر بر ما حمله و هجوم نمائید؟!

ات مذکوره و گزارشهای مربوطه ثابت شد که عناصر فاسده کیست و مجرمین اصلی چه کسانی میباشند نه بنا بمقدم

 محمد اکرمی نجار و نه بقیه متهمین. -سیدعلی نصرتی  –یدهللا علی رحیمی  -حسین کندوئی

جازات طبق اتهام کندوئی بنحوی که در کیفر خواست مذکور است شرکت در قتل مهاجر زاده است و در خواست م

 است. 3۶3مکرر و باتهام غارت مشمول ماده  1۱۱ماده 

اّما راجع به نهب و غارت خوشبختانه شکات خصوصی چنین دعوی نکرده وچنین نسبتی نداده اند، پرونده در دسترس 

 آقایان قضات است مالحظه فرمایند.

 این اتهام از طغیان قلم دادستان است.

ل و اختالف دو شکوائیه نرگس زن مهاجر و شهربانو مادر عیال مهاجر و اختالف اما راجع بشرکت در قتل، فقد دلی

گوئیهای مانند. مجروحیت گواهان از نقطه نظر مراتب و عدم کفایت مدلول گواهی گواهان مجروحه بموضوع مورد 

ی موکل با در نظر سال( و مشاهدۀ بنیه جسمان 1۱ادعای دادستان و با در نظر گرفتن عمر متهم در حین وقوع واقعه )

گرفتن هیکل و قیافۀ مهاجر که عکس تقدیمی آقای نویدی در پرونده راهنمائی مینماید و با اعتراف تمام شکات بپرتاب 

نمودن برادر زاده مهاجر از باالی بام آجر بسر وپیشانی موکل و آلوده بودن سر و صورت مشارالیه بخون دعوی از 

ساله با  1۱وقع بحبوحۀ گرما یک ساعت به ظهر هفدهم مرداد معقول نیست. طفل دیوار باال شدن با چوب آنهم در م
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وضعیت کذائیه بتواند چنین اقدامی نماید و نیز با توجه بصورت معاینه جسد متوفی بنحویکه در آن مندرج است که 

ام انتسابی را مخالفت تامه با شکایت شکات خصوصی دارد عالوه بر آنکه قرائن و امارات بر ارتکاب موکل اته

مکرر نمیباشد  1۱۱نمیرساند دالیل قویه است بر کذب اظهارات شکات و با حفظ دالئل گفته شده مورد منطبق با ماده 

زیرا چنانچه شهربانو و نرگس و ماننده بیان دعوی نموده اظهار میدارند که چند نفر در باالی بام بودند و بدواً از 

دوئی پرتاب شد و نیز خود آنها مدعی هستند که عالوه بر حسین چند نفر دیگر طرف مهاجر زاده آجر بطرف حسین کن

اصلی است نه  1۱۱هم که اسم بعضی از آنان را نمیدانند شرکت در منازعه و قتل داشته اند. بنابر این مورد مشمول 

 مکرر.

دادستان در موقع بیان دعوی  گر چه آقای -اکرمی نجار -یدهللا علی رحیمی -و اما اتهام منتسب به سید علی نصرتی

نسبت به نصرتی و اکرمی درخواست حکم برائت نمودند و دالئل را کافی ندانسته اند. بنده در تأیید بیان عقیده آقای 

دادستان عالوه بر فقد دلیل میگویم: بهیچ وجه مورد بنا بفرض دادستان مشمول نهب و غارت نیست تا موقعیتی برای 

 د زیرا غارت ارکانی دارد:باش 3۶3استناد بماده 

 مواضعه و تبانی قبلی-1

 ربودن مال -3

 بنحو قهر و غلبه -2

در مورد نصرتیکه صاحب خانۀ مسکونی رهبانی بوده و بعد از انجام عمل غارت خانه مهاجر زاده بمنظور حفظ خانه 

موقع عمل انجام شده حضور پیدا خود آمده و بشهادت پرونده بهیچوجه با مهاجمین بخانه رهبانی موافقت نداشته و در 

کرده و بمنظور حفظ خانه خود قسمتی از اثاثیه باقی مانده که از موادی است که استعداد سوختن را داشته با اجازه 

)فلور( دختر رهبانی اثاثیه را از آن محل بمحل دیگر انتقال داده و بدون تعقیب مقامات صالحیتدار خود را در پرونده 

 س کرده با اینکه صدق غارت بر چنین عملی نمیشود سوء نیتی نداشته بلکه نیکو کار است.مقام صالح منعک

 )و ما علی المحسنین من سبیل(

اما راجع بمحمد اکرمی نجار که آقای دادستان هم دعوی خود را نسبت بسوی ]این کلمه باید "بوی" باشد[ استرداد 

در آن واحد در قضایای متعدده که امکنه آن بمسافات بعیده  نموده فقط گواه قضیه علی فردوسیان انارکی است که

اختالف دارد منحصر است عالوه بر آنکه مجروحیت مشارالیه را آقای فوالدوند بیان کرده اند معقول نیست که شخص 

 صبح تا ظهر ۱که روز واقعه از ساعت  11واحد در آن واحد در مکان های متعدد باشد و با گواهی پاسبان شماره 

برای کمک مشغول تجهیز و تفکین طفل پاسبان مذکور در محل قبرستان شاهرود بوده دیگر موقعیتی برای این اتهام 

نیست. و راجع به یداله علی رحیمی که دلیل اتهام فقط منحصر است باینکه بعضی از اشیائی که قیمت آن به پنج تومان 

نت دارند و در غیاب مشارالیه بیرون آمده نمیتوان مشارالیه را نمیرسد از دهلیز خانه ایکه در آن خانه چند نفر سکو

گناهکار تلقی نمود باضافه چنانچه در موضوع نصرتی عرض کردم با کیفیت ادعا شده نمیتوان مورد را مشمول 

غارت دانست بنابر این بنظر اینجانب کلیه متهمین حاضر چه از نقطه نظر عدم کفایت دلیل و چه از جهت دالئل 

جوده بر خالف و چه از جهت عدم انطباق مواد استنادیه و با توجه باصول قوانین اساسی و رعایت حاکمیت قوانین مو

 اسالمی بر کلیه قوانین مخالف آن و بالجمله عدم کفایت مستندات آقای دادستان حکم تبرئه موکلین را تقاضا دارم.

 

 

 

 

ی برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ا]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


