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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ]روزنامه:[

 ۱۳۷۳اردیبهشت  ۲۴]تاریخ:[ 

 

 حقوق لیسانسیهبقلم م. ندیمی 

 نزاع و قتل و غارت بین مسلمین و بهائیها

 « پیشبقیه از شماره »

که بر اثر این پیش آمد دو فقره شکوائیه بامضاء عده زیادی از اهالی به ادارۀ شهربانی تقدیم و تقاضای تعقیب و 

 اند.رسیدگی و کیفر مرتکب را نموده

که این عده در عملیات خود تظاهر و تجاسر نموده  نویسدگزارش اداره شهربانی به عنوان آقای فرماندار شاهرود می

حتی در شب سوم ماه شعبان که تولد حضرت خامس آل عبا است یک نفر از بهائیها در خیابان تهران بطور علنی 

ای متضمن احترامی نموده است پروندۀ واصله از ادارۀ شهربانی طی نامهنسبت بمقدسات و مذهب اسالم هتاکی و بی

مال خلیل یوسفیان باینکه در روز مزبور موقعی که نامبرده در منزل خود قصد نماز را  ۲۳مرداد  ۱۶خه شکوائیه مور

با چاقو قناد اند خودسرانه بمنزل او رفته محمد جذبانی( را شناخته - )جمشید قناد داشته چهار نفر بهائی که دو نفر آنها

اند و نیز خانه حمله میکند که بر اثر داد و فریاد چند نفر از اهالی رسیده و آن جریان را مشاهده نموده بصاحب

گزارش شهربانی بدادسرا حاکی از وقوع تظاهر دیگری از جریان فوق است و نیز گزارشات دیگری در خصوص 

 ونده موجود که مالحظه خواهید فرمود.این قبیل تظاهرات علنی که از طرف بهائیها نسبت باهالی شده است در پر

توان گفت که کثرت تظاهرات و تجاسر این می نمود واینگونه عملیات عواملی بود که کمک مؤثر به تحریک مردم می

عده هر یک بعد از دیگری موجب شد که اهالی ساکت و آرام شاهرود بصدا درآمده از عملیات آنها به دوائر و مراجع 

یت نمایند آن عدۀ محدود بهائی در مقابل واکنش و شکایات مردم عملیات تبلیغی خود را متوقف محلی و مرکزی شکا

ها بر شدت جسارت و کردند و به کمک سنگسریالوقوع تجهیز میننموده بلکه خود را در مقابل پیش آمدهای ممکن

 هائی هم از خارج طلبیدند.افزودند و حتی کمکعملیات خود می

اختالف  ای مقیم شاهرود که آنها نیز با عدۀ از دسته اول همشهری و با اهالی شاهرود در سر انتخاباتهانارکی ضمنا  

نمودند و د دو دسته اقلیت کوچک در جهت واحدی قرار گرفته برای حفظ خود در مقابل اهالی از هم پشتیبانی میداشتن

 در واقع دو دسته از هم ناراضی ایجاد کردند.

ها و جریان انتخابات و های متعددی راجع به شکایات اهالی از انارکییگری بهائی و انارکی )پروندهیکدسته اهالی و د

مرداد ماه محمدرضا جدائی  ۱۷بالعکس در دائره بازپرسی موجود است(. این جریانات ادامه داشت تا آنکه صبح روز 

ی به بازار رفته طفلی نابالغ بمرام آنها اهانت باتفاق محمد جذبانی مقتول و حسین مهاجرزاده و چند نفر دیگر سنگسر

های حاضر نوازد. چند کسبه بحمایت طفل مداخله کرده و سنگسریمیکند مهاجرزاده انارکی سیلی بصورت طفل می

شود کسبه و اهل گذرند جمعیت رفته رفته زیاد میدر آنجا بنای فحاشی و هتاکی بمسلمین و مذهب و ناموس مردم می

ها در حال خروج از بازار محمد حسین عمودی قناد شود. سنگسریضعیت مرعوب و دکاکین بسته میبازار به و

کوبند که در حال بزمین افتاده و ساله را که فقط عابر بوده و مداخله نداشته با ضرب چوب چنان بمغز او می ۳۰جوان 

ها را تعقیب و آنها نیز برای نجات و حفظ خود توجه نماید مردم از مشاهده این وضعیت بهائیپس از سه روز فوت می

اند مأمورین و پاسبانها ها در حین فرار و هنگام عبور از فلکه استعمال اسلحه نیز نمودهشهربانی میشوند. سنگسری
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تیر  بندند و شروع به تفرقه مردم نموده و با چندها را بداخل شهربانی پناه داده و درب را بروی مهاجمین میبهائی

شوند متفرق و دسته دسته متوجه نقاط مختلف شهر میشلیک هوائی مهاجمین که موفق به نفوذ در داخل شهربانی نمی

 شود.شوند که بالنتیجه در آن روز سه نفر بهائی مقتول و چندین خانه و دکان غارت و طعمه حریق می

ن مرتکبی نموده در تعقیب و دستگیری متهمین وپس از اطفاء غائله و آرامش شهر دادسرا بالفاصله شروع به عمل 

 ثاثیه و اموالآوری اموال منهوبه ببازرسی منازل مشکوک اقدام مقدار زیادی از اجمع دستورات الزم صادر و نیز در

 های تنظیمی بصاحبانش مسترد گردید.آوری که طبق صورت مجلسغارت شدگان را جمع

مین که شرح زیر بمعرفی متهباء و علت وقوع و چگونگی پیش آمد اینک با اشاره بمختصر مقدمۀ فوق و بیان منش

صالحیت  تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و رسیدگی به تقصیر آنها در ۲۳مرداد  ۱۷بعنوان مداخله در واقعه روز 

 «دیوانعالی میباشد مبادرت میشود

رح محاکمه شهای بعد باشد در شمارهثه میاین بود مقدمۀ ادعا نامۀ دادستان که حاکی از علت وقوع و چگونگی حاد

 در دیوان عالی جنائی و مختصری از مدافعات وکالء را از نظر خوانندگان گرامی میگذرانیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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