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 جواب کیفرخواست جناب آقای دادستان انقالب اسالمی شهسوار به اختصار

 دوستی با دشمنان خدا-۱

و با  نگرمیمو دوستان خدا را هم با دیده احترام  من دوست خدا و شخص مؤمن بخدا هستم و دشمن خدا نمیباشم

 دوستان خدا نه تنها دشمن ندارم بلکه آنان را دوست دارم

 آوری کمک و اعانهجمع -۲

فلسطین اشغالی کمک و اعانه جمع نکردم دین من هم خداپرستی است و با مذهب  به نفعمن اصوالً برای اسرائیل و 

[ که مبلغ ناچیز است در خالل سالهای متمادی بر حفظ و نگهداری اماکن متبرکه و یهود سرکاری ندارم و ]اعانه

 ام.ساختن ساختمان دارالتشریع در ارض اقدس در حیفا داده

 فساد در زمین -۳

ام بلکه شخصاً هم کشاورز نمونه هستم و امرار معاشم من اصوالً منابع اقتصادی کشور را از بین نبرده و نابود نکرده

 ر از طریق کشاورزی صورت میگردد و خداوند کشاورزان را دوست دارد.بیشت

 متعالی یهاارزشسد راه خدا و تکامل  -۴

از آنم که سد راه خدا بشوم و قدرت خدا که الیتناهی است واحدی را قدرت سد شدن در راه  ترکوچکمن کس نیستم و 

و قرآن کریم و  به خداوندمخصوصاً آنکه در مرام ما  شودیمخدا نیست و هر کس به این فکر پوچ و واهی باشد نابود 

متعالی و اسالمی و انسانی سخت معتقد و پای  یهاارزشپیغمبر اکرم و سایر ]ائمه[ اطهار شدیداً اعتقاد داریم و به 

ءتفاهمی سو کنمیمنگریم بنابراین با توجه به پرونده مربوطه تصور مسلمانان با دیده احترام می به همهبندیم و 

خود  نوبهبهباشد لهذا از محضر دادگاه عدل اسالمی استدعای صدور حکم برائت را با چند سر عائله دارم و  یجادشدها

حاضرم به فرمان حضرت آیت اله العظمی امام خمینی رهبر عالیقدر کشور ایران در کمک به مستضعفین در خور 

 –م هستم و پیشگا کنمینمتوانائیم از هیچ فداکاری کوتاهی 

 با تقدیم احترامات فائقه محمد لهراسبی

 ]امضا[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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