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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 هوالسامع المجیب

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران   ۴٩محضر قضات ارجمند و محترم تجدیدنظر استان طهران ویژه اصل 

 استان مازندران  ۴٩نسبت به رأی صادره از دادگاه اصل   یموضوع: تقدیم الیحه دفاعیه تجدیدنظر خواه

رود درست است در این ایام راستی و صدق تحت مخالب کذب مبتال و عدل به سیاط بعدالتحیه و السناء معروض می

قهر معذّب لکن امید وطیدمان چنانست قضات عالیقدر و روشن ضمیر دادگاه تجدید نظر که ردای ایمان بر تن دارند و  

کرسی عدل جالس و نسبت به قضات محترم شعب بدوی ابصر و اعرف بوده و بیان احلی »فانما من کان من الفقها   بر

و صائنا لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً علی هواه مطیع لالمر مواله ...« در حقشان صادق میآید حکم نقض بال ارجاع 

در پرونده کالسه   ١٣٩٨آبان  ١٣رخ مو ٩٨٠٩٩٧١۵١٢٨٠٠٠٨۴دادنامه بدیهی البطالن و موهن شماره 

االسالم والمسلمین جناب آقای سید مرتضی موسوی ریاست بدلیل نقض بیّن توسط حجت ٩٨٠٩٩٨١۵١٢٠٠٠٧۵

قانون اساسی استان مازندران فارغ از یوم رهیب و سخط پروردگار اصدار یافته را   ۴٩محترم دادگاه ویژه اصل 

سنه   ١٧٠ق ثابت مکتب قانونی و حقوقی و شرعی خدشه ناپذیرمان در طی صادر میفرمائید تا باشد بیش از این ح

قرار نگیرد. حضرات قضات، سراج عدل داد است و اول انسانیت انصاف بوده و  فریطماضیه در مظان تضییع و ت

د بشر امور دیگر منوط به آن و از آنجا که اساس آزادی و مقتضای عدالت الهی شناسائی و حیثیت و حقوق تمام افرا

ای را موجب رویه و ظالمانهاعتنائی به حقوق انسانها در طول تاریخ بشر اعمال بی بوده و عدم شناسائی و تحقیر و بی

دار نموده از آنجا که ایجاد دنیائی که افراد بشر در گفتن و عقیده داشتن آزاد  گردیده که وجدان انسانیت را سخت جریحه

شند بعنوان بزرگترین آرزو و آرمان بشر در اعالمیه حقوق بشر شناخته شده بوده و فارغ از وحشت و اضطراب با

اطمینان مشترک و متقابل بین افراد   است و نظر باینکه وجود وحدت و همکاری در هر اجتماع مستلزم وجود تفاهم و

و تأمین رفاه و آن اجتماع است و نظر باینکه اصولی ترین وظیفه هر دولت حفظ امنیت و رعایت حقوق افراد ملّت 

سعادت سکنه مملکت است و از آنجا که »ال اکراه فی الدین« مطمح نظر بوده و به داللت آیه مبارکه »انا انزلنا علیک  

الکتاب بالحق فمن اهتدا فلنفسه و من ضل فانما یضل و علیها و ما انت علیهم بوکیل« حتی رسول اکرم الهی آالف  

عقیده نفوس بوده و این مهم نیز شامل همه مظاهر ظهور میگردد و اینکه »یهدی من  ییر غتحیت و الثناء هم ممنوع از ت

رسد یشاء و یضل من یشاء« حاکمیت دارد و حکمت و قواعد جهان هستی را جناب باری وضع نموده و کس را نمی

م بالباطل االً ان تکون تجارة  در آنها تصرف نموده و یا تغییر و تحدید و تحولی ایجاد نماید. آیه شریفه »ال تأکلوا اموالک 

عن تراٍض منکم« که به قلب قرآن لقب گرفته فصل الخطاب مؤمنین و متمسکین بعروةالوثقی حق پرستی است مضافاً 

اصل حکومت تسلیط و ال ضرر تثبیت کننده ارکان مالکیت اوست نظر به اهمیت مسئله اموال و مالکیت تمامی حقوق 

ساله بصرف تمسکشان به آئین  ١۵٠ند. آیا چوب حراج به روستائی که مالکینشان با قدمت اجدید این قاعده را پذیرفته 

اندام ماست ورنه تشریف تو بر باالی کس بهائی توجیه پذیر است؟ کفا باهلل شهیداً. پس هرچه هست از قامت ناساز بی

حقوق افراد و  مصونیتکوتاه نیست جناب رئیس: بر طبق اصول مندمجه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

دیده و استثنای این مصونیت موکول به حکم صریح و بال ابهام مقنّن بوده و از لوازم  احاد ملّت از تعرض تضمیمن گر

)بخصوص   ٣١و  ٢٨و   ٢٣و   ٢٢و  ٢٠و  ١٩و ١۴، از اصل سوم و ١۴، و ٩، از اصل دوم و بند ۶این تضمین بند 

جهانی حقوق بشر را میتوان احصاء نمود همچنین اعالمیه  ۴١و  ۴٠و  ٣٩ و ٣٧و  ٣۵و  ٣۴و  ٣٣روستانشینان( و 

میالدی نسبت به این حقوق مسلّم ضمانت مضاعف داشته اند. آنچه   ١٩٩٠در اسالم تصویبی اعضاء کنفرانس سال 

اطالع از ضوابط اسالمی آنچه برایشان معلوم اعتقاد به نظام اسالمیند و نه بیمسلّم است این است که بهائیان نه بی

 الدین رومی میدانیم:م مقّدس اسالم بر آنان روا میدارند بقول جالل نیست کثرت مظالم و ستمهائی است که بنا

 ها را صدا سوی ما آید ندا  این جهان کوه است فعل ما ندا 
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جناب رئیس مسلم است که اجازه نخواهید داد با تحریف و توصیف ناصحیح از نظام اسالمی و ضوابط جمهوری 

اسالمی حقوق حقه صدها نفر از روستائیان بهائی ایولی مورد تعدی و تعرض قرار گیرد خاصه که تشهیر حکم مرقوم 

ای بغیر از ایجاد روح تماعی نداشته و نتیجهبدیل است جز هتک حرمت آزادی قانونی و عدالت اجکه در نوع خود بی

یأس و بدبینی بدنبال نخواهد داشت لذا صدور اوامر مؤکد بر رسیدگی عاجل بر نقض و فسخ رأی مزبور مورد 

  ۵٠٠استدعاست اما در باب شکل گیری قریه ایول مازندران جهت مزید استبصار عرض میشود روستای ایول در  

به یکجا نشینی و کشاورزی و دامداری شکل گرفته و ثبات یافته است با مضی زمان قرب  سنه ماضیه از شبانی روستا 

سال پیش او ازید ُمالی روضه خوان ایولی بنام مالحسین علی در اثر تحقیق و تفحص شخصی به مصداق »یک   ١۵٠

ثوق ساکنین و اهل محل  ساعت تفکر اعظم از هفتاد سال عبادت است« به آئین بهائی گروید و با توجه به اعتماد و و

اند تا ای از آنان به میل خود به این آئین پیوستند بدین نحو ایولیها دارای آئین اسالم و بهائی شدهنسبت به وی داشتند عده

گناه قیام نموده و همه بی ای از اهل عدوان به ایذا و اذیّت این فئه مظلوم وُرخ داد. عده  ١٣۶٢ای در سنه اینکه غائله 

ن بهائی روستا را در آُغل احشام محبوس تا شاید آنان را به تبری از عقیده وا دارند عمل اهل بغضا به مصداق  ساکنی

فرأیت من اتخذ الهه هوایه« ظهور و بروز نمود اما چون به مقصود واهی خویش نائل نگشتند در نهایت آیه مبارکه » ا 

حیا همگی را مرعوب و جبراً بمثابه چارپایان در داخل  شرارت بهائیان را با سّب و لعن و دریدن پرده شرم و 

بوسی ریختند و از مسقط الرأس آباء و اجدادیشان اخراج نمودند و روانه شهرستان ساری و گسیل داشتند شرح مینی

ماوقع به مصادر امور و مالذ جمهور انعکاس داده شد رجوع به زادگاه شان میسر نگردید ولی بعدها کشت و زرع در 

 ینهای خود با نظارت نیروی انتظامی ادامه یافت.زم

سال از آن واقعه هلناک و دحشت اثر همان عده قلیل و با معاونت  ١٩هللا عرض الزم االصغاء دیگر اینکه قرب سبحان

به تخریب کامل منازل  ١٣٨٩فرزندانشان درصدد تصرف بنحو عدوان را در سر پروراندند بطوریکه اواخر سنه 

تی انبار کاه و کلش و آغل حیوانات پرداختند. الجرم به مراجع ذیصالح از جمله دادگستری تظلم گردید بهائیان و ح

در شعبه محترم اول دادگاه عمومی بخش کیاسر  ٩٠٠١۶٠و بایگانی  ٩٠٠٩٩٨١٩٩٢١٠٠١۵۵پرونده تحت نمره 

مقام  .ضمیمه  ١٣٩٨آذر  ٢٠)ثبت واقعه گردید( مستنداً به روند کار پرونده مورخ   ١٣٩٠تیر  ٢٠ارجاع و بتاریخ 

  ٩٠٠٩٩٧١٩٩٢١٠٠٣٧٧نفر از متشاکیان صادر نمود ناظر به دادنامه شماره  ١١محترم قضائی حکم برائت بجهت 

شعبه محترم  ، پرونده بهروند پرونده مزبور. با تجدیدنظر خواهی ٨و معطوف به ردیف  ١٣٩٠تیرماه  ٢٠مورخ 

سال از تقاضای تجدیدنظر خواهی که با اعمال نفوذ  ٩االسف با مضی هشتم دادگاه تجدید نظر استان مازندران احاله مع 

تن از متشاکیان موصوف بعهده تعویق افتاد هنوز حکم به رفع تصرف عدوانی اصدار نیافت. الزم به ذکر است   ١١

زیمان که توسط همان افراد فرصت طلب و سودجو صورت گرفته در خصوص ممانعت از کشت در زمینهای کشاور

آبان   ۴مورخ  ٩٢٠٩٩٧١۵١۵٨٠٠٩١۶بود موضوع مآالً نسبت به رفع مزاحمت و ممانعت طی دادنامه شماره 

صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به سود شاکیان صورت پذیرفت با قطعی شدن رأی   ١٣٩٢

ین و متصرفین به منازل مسکونی و صفی به لطائف الحلیل درخواست و یا دادخواستی را به دادگاه  اخیرالذکر متجاوز

استان ارائه تا شاید تصمیم دادگاه شعبه هشت تجدیدنظر را با مداخله و اعمال نفوذ موجبات اطاله بیمورد   ۴٩اصل  

در کف داشته باشند و حاکم دادگاه نیز با رأئی   ۴٩اند به محکومیتشان بیانجامد از طریق دادگاه اصل  دادرسی شده 

 صدور رأی صدراً بعنوان خواسته اینان را اجابت نمود.  

جناب رئیس مع التفاصیل در ادامه استدالل نقض بین رأی الزم میدانیم موارد ذیل را جهت مزید تبصر بعرض شما 

 گرامیان برسانیم:

  -١قانون خارج میباشد از عنوان خواسته دعوی اینان ) ۴٩شمول قانون اصل  قطع نظر از اینکه موضوع از –اوالً 

اطالعیم چون نه تبادل الیحه شده و  ستاد اجرایی فرمان امام( مذکور در رأس دادنامه بکلی بی -٢اهالی روستای ایول 

ه  نه ابالغ اخطار و احضاری چه کتبی و چه از طریق الکترونیکی صورت گرفته باشد و در هیچیک از جلسات دادگا

حضور نیافتیم تا مجال دفاع از شکایت بال وجه شاکیان همانا چوب حراج اموال و امالک قانونی بهائیان در روستای 

ه چند تن از وکالی رسمی بپردازیم. اما مدیر محترم دفتر فرعایول به امر آمر دادگاه صادر شده بود بیابیم و حداقل به ت

ن با اطالعاتی که مظبوط در پروند شعبه هشتم تجدید نظر است از ما دادگاه بطور غیر رسمی و آنهم از طریق تلف

الضمیرشان به ارائه مستندات مدارک را مورد مطالبه قرار دادند ما نیز بدون وقوف از ما فی و برخی از اسناد 

 مبادرت نمودیم.
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 ی است.قانون آئین دادرسی کیفری غیرقانون ٢۴٠رأی به استناد همه اجزای حکم ماده  -ثانیاً 

 ً اصل ضرورت توجه به دالیل و مستندات ابرازی و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیم و رأی ریاست  - ثالثا

  ٢١۶و  ٢١۴قانون اساسی و   ١۶۶دادگاه از جمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرسی عادالنه میباشد )ناظر به اصل 

هیأت عمومی دیوان عدالت   ١٣۶٩اردیبهشت   ٨ –  ١٠١قانون آئین دادرسی کیفری و مستنبط از رأی وحدت رویه 

اداری اعتناء بعمل نیامد که عدم مراعات آن از مصادیق بارز عدول از اصول و قواعد آمره عمومی بوده و از 

   .جیه دادگاه استموجبات حتمی نقض رأی غیر و  

ذهب متمتع از همه حقوق  مطابق اصول و قواعد کلی حقوق مدنی هر ایرانی صرف از نظر از دین و م –رابعاً 

قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر رسمی یا در   ١٢٨٧میباشد. به مدلول و منطوق ماده 

الرعایه  نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صالحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است و الزم

باشد و حسب قانون ثبت اسناد و امالک استنکاف از اعتبار دادن به اسناد رسمی مجاز نمی ٧٣بوده و بر اساس ماده 

 قانون اخیرالذکر انکار و تردید قابلیت استماع ندارد. ١٢٩٢ماده 

در قانون مسئولیت مدنی به ویژه ماده یک آن منع و حرمت اضرار به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا   –خامساً 

ای وارد نماید که موجب هرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهحیثیت یا ش

  .ضرر مادی یا ضرر معنوی دیگری شود شخص مسئول جبران خسارت میباشد

  ١٣۶٢بهمن  ۴در فتوای بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران موضوع پاسخ صریح به استفتاء مورخ  –سادساً 

  ١٧مورخ  ٨٣  / ٣ /  ١٨٧  - ۶٠٩ - ٧/   ٢۶۵٣شورایعالی و قضائی مندرجه در مکتوب رسمی )ضمیمه( شماره 

رم شمرده شده است تفاوتی بین دادرسان شعبه اول دادگاه عمومی ساری حقوق و اموال ما بهائیان محت ١٣٨٣مرداد 

اند. جالب اینجاست جناب آقای موسوی مدت مدیدی ریاست دادگستری شهرستان ساری را  مسلمان و بهائی قائل نشده

 ای نیایش کنمزبان داده   ای ستایش کنم اند و قطعیاً از این فتوا با خبرند.  قلم داده دار بودهعهده

فرمودی و اولیا را راه نمودی. حال چگونه است شخصی در مقام ارجمند   و به حرکت قلم امر مبرمت را نصرت

 ای ملهوف بصرف ایمان به آئین بهائی صادر نماید؟قضاء حکم به تاالن و تاراج اموال عده

جنابان قضات عالیشأن تجدیدنظر مع جمیع مراتب معروضه و عمومات قانونی و شرعی مالحظه و تصدیق میفرمائید 

می با نوایای مقدسه الهیه شرع و اهداف قانونگذار در تضاد و تعارض عیان بوده در خصوص مورد  صدور چنین حک 

 از مصادیق اجتهاد در مقابل نص تلقی میگردد.

اند شکسته را باید بست و بسته را باید شکست صدور حکم به نقض و ابطال بال ارجاع رأی صدری  از آنجا که گفته

 مورد استدعاست.

 یوفق الکل علی ما یحب و یرضی. هللا اننسئل

 

 با تجدید احترام و امتنان وافر  

 ١٣٩٨آذر  ٢٣

 

 

 

 

 

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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