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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]

 ۱۳۲۵تیر  ۱۹ :[تاریخ]

 

 اند!شهیدزاده غرق نشده بلکه او را با مشت مقتول کرده اند؟آیا دزدان دست بترور و کشتار زده

 آیا دکتر شاهکار از بهائیها تنفر دارد؟ً!

 رئیس شهربانی شاهی همان رئیس شهربانی شاهرود بود!

دکتر آرما، مهندس رادپور بعزم شنا لخت شده بودند و  - آبادیعلیدکتر  - بامداد بود مهندس شهیدزاده ۱۰٫۵ تساع

حل بابلسر شدند، چند قدمی که جلو رفتند مهندس سبحانی معاون کارخانه بهشهر با سه نفر از آقایان وارد دریا سا

دانست تنها جلو رفت ده دقیقه بعد همراهان مهندس شروع بصحبت نمود مهندس شهیدزاده که شنا بسیار خوب می

افتند و در نتیجه غواص بدریا متوجه شدند که مهندس شهیدزاده مفقود شده است هرچه جستجو کردند وی را نی

ابتدای امر در همانجا گواهی دفن صادر شد و . ند الشه آنجوان که بروی آب افتاده بود غواص با خود آورددفرستا

بعنوان غرق شده اجازه دفن دادند، نظر بممانعت دکتر بصاری معاینه بعمل آمد معلوم گردید که مرگ او بر اثر غرق 

تی است که به پهلوی چپ وی وارد آمده الشه بتهران حمل و در بیمارستان شماره یک کالبد نیست بلکه بمناسبت ضربا

 شکافی شد در نتیجه معلوم گردید:

 آبی دیده نشده است. ابداً مرگ بر اثر آشامیدن آب زیاد و غرق اتفاق نیافتاده است. زیرا در معده وی  -۱

 چند نفس در آب کشیده است.دهد مقتول مقداری جزئی آب در ریه بود نشان می -۲

دهد دو یا چند ضربه شدید که احتمال میرود با بکس در قسمت چپ از دنده پنجم تا دهم عالئم کبودی زیاد نشان می -۳

اش آهنی بوده به وی زده شده در نتیجه نامبرده بیهوش و بر روی صورت افتاده و مقداری آب در حال تنفس وارد ریه

 شده و بقتل رسیده است

ساعت باز هم در الشه آثار کبودی بغیر از سمت چپ دیده نشده و حال آنکه بدن مغروق محققا باید پس  ۳۰پس از  -۴

 …از چند ساعت کبود شود

 اما آثار جرم…

آقای استاندار مازندران چندی پیش تلگرافی به وزارت کشور گزارش نمود که مهندس شهیدزاده تظاهر به  -۱

 گری مینماید.بهائی

در هشت روز قبل در شاهی نزدیک بود اتفاقی شبیه بوقایع شاهرود واقع شود که بر اثر اقدام مهندس شهیدزاده  -۲

 .جلوگیری شد

آنکه رئیس شهربانی شاهی هم همانکسی است که در موقع وقوع حادثه در شاهرود رئیس شهربانی بوده  حیتوض -۳

 .است

چیان از کارخانه پس با احتمال قوی قتل با تحریک تعصبات مذهبی واقع شده. ولی در باطن دست دزدان و استفاده

 شاهی در کار بوده است! و مخالفین وی مبادرت باینعمل زشت نموده بودند.
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ظهار ه و اراجعبعالوه اطالع بسیار محرمانه اینست که میگویند نیرومند نام شهمیرزادی چندی قبل به شهیدزاده م

موده و ناطالعی اند؟ شهیدزاده اظهار بیمیکند که با وجود پرداخت پانصد هزار لایر چرا هنوز کارش را انجام نداده

 بانک صنعتی پنجاه هزار تومان باسم او گرفته است. رتبهیعالمعلوم میشود یکی از کارمندان 

 د.در این جریان از آقای دکتر شاهکار نیز اسم برده میشو

سته در قوچان متولد شد وی جزء نخستین د ۱۲۸۹شهیدزاده که پدرش در راه آزادی شهید گردیده بود در سال 

نی شکده فباشد. وی مدتی استاد دانمحصلین اعزامی باروپاست و دارای دیپلم مهندسی در رشته معدن از پاریس می

 هندسینمبرده کشف گردیده شهیدزاده بهترین مبود و بگواهی متخصصین قسمت اعظم معادن مکشوفه ایران توسط نا

 توان در ردیف مرحوم مهندس ارجمند محسوب داشت.گردید ویرا میما محسوب می

اهیانه مشت در طی مدت کوتاهی نخریسی را بعهده دا -گونیبافی  –مهندس شهیدزاده ریاست کارخانه شاهی کنسرو 

 باال برد.تومان سود  ۲۵۰تومان زیان کارخانه را به  ۳۵۰۰۰۰

 …اکبر سبحانیمهندس علی

وی  اختیارات محصول نخ کارخانه شاهی در دوره وی بقدری باال رفت که از زمان شاه فقید هم تجاوز نمود.…

ز علل اد یکی بیسابقه بود، وی حق خرید بدون مناقصه خرید بدون مزایده و ترفیع و استخدام و اضافه را داشت، شای

  حدود بوده است.قتل وی این اختیارات نام

 بهرحال مرگ شهیدزاده تصادفی نبوده محققا عمدی است و باید رسیدگی بیشتری بعمل آید.

 سال خدمت بکشور!... ۱۵تومان قرض چیزی نداشته این بود نتیجه  ۱۵۰۰۰شهیدزاده در موقع مرگ جز 

د و دو شجرائد رفت و مقتول چندی قبل برادر جوان دیگر شهیدزاده در اثر تصادف زیر اتومبیل یکی از مدیران 

 رد فقطکبرادر دیگر مقتول با کمال جوانمردی از خون برادر صرفنظر نمودند اینک از سه برادر جوان و تحصیل 

در دریای  ۱۰٫۵تیر ساعت  ۱۲مهندس عباس شهیدزاده رئیس کارخانجات شاهی در روز جمعه … یکی باقیست

 .بابلسر غرق گردید

ً ران اکثر اهالی شهرهای مازند کارمندان ادارات در تمام هفته منتظر روز جمعه میباشند که بکنار دریا رفته  خصوصا

و از این تنها تفریحی که در تابستان گرم و ناراحت مازندران دارند استفاده نمایند ما هم با رفقای خود برای شنا رفته 

ا صاف بود برعکس در این روز هوا ابر و دریا بودیم جمعیت زیادی در کنار دریا بود و با وجودیکه در تمام هفته هو

کوالک شدیدی داشت معهذا مردم که باین سادگیها نتوانستند از تفریح هفتگی خود خصوصا در این روز که مصادف با 

کردن مشغول بودند ما هم مانند سایرین لخت شده و  روز تولد امام عصر حضرت حجت )ص( بود بگذرند بشنا

سرگرم بودیم، در حوالی ما جوانی در شرف غرق شدن بود که او را گرفته و از آب بیرون کشیدند و برای بحال 

آوردنش با ماشین ما که در ساحل بود شهر بردند من و رفقایم در انتظار برگشتن ماشین روی شنهای ساحل ایستاده 

ر این حال ماشینی از مقابل ما گذشت و با حرکات دست بما آشنائی میداد در این ماشین مهندس شهیدزاده بودیم که د

دکتر آرنا و مهندس دادپور و خانمهایشان بودند که از منزلیکه در بابلسر داشتند برای شنا کردن  - آبادیعلیدکتر 

ی حدودی که سایبانهای کوچکی زده شده است رفتند بعد بساحل میآمدند از جلوی ما عبور کردند و در انتهای پالژ یعن

پرسی کردن بطرف آنها رفتیم ولی وقتی ما رسیدیم که آنها از لحظه من و یکی از رفقا برای دیدن و سالم و احوال

تر آبادی و دکمتری ساحل با دکتر علی ۳۰بدریا رفته بودند من عینکم را بشوفر داده و با رفیقم داخل دریا شدیم در 

آرنا و رادپور سالم و علیک کردیم و چون شهیدزاده را ندیدیم جویا شدیم که در این موقع آنها هم به اطراف خود 

اختیار فریاد شهید شهید بلند شد ولی امواج خروشان دریا نگاهی کرده متوجه شدند که شهیدزاده در نزدیکیها نیست بی

از آب خارج شدیم و در جستجوی او پرداختیم من در کنار  فوراً یداد کجا مجالی برای صدای ما و احیانا صدای شهید م

ساحل عقب او میگشتم یکی غواص و شناوری را میطلبید دیگری بر روی سقف اتومبیل رفته و دریا را نگاه میکرد 

و رفت مدت بغواص نشان داده و مشارالیه بطرف ا فوراً که ناگاه سری را دید که در امواج دریا باال و پائین میرود 
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زیادی طول نکشید که شناور باو رسید و ما هم برای کمک او بطرف دریا رفتیم ولی امواج شدید دریا بما که شنا هم 

بلد نبودیم اجازه جلو رفتن را نمیداد چند دقیقه طول نکشید که شناور بساحل رسید و دست شهیدزاده را گرفته و 

توانستم نزدیک شوم ولی همه رفتند و مردم هم جمع شدند برای دوا و آمپول ای بد بود که نمنکه حالم باندازه. میکشید

فایده بود و امواج سهمگین و ها بیبشهر هم رفتیم و تمام عملیات الزم را انجام دادند ولی افسوس که تمام این کوشش

اش ارزش قائل های علمی این کشور را )کشوریکه برای تحصیل کردهخروشان دریا یکی از بزرگترین شخصیت

 نیست کشوریکه جان مردمش کوچکترین قیمتی را ندارد.

صاحبی  اقالً در است کشوریکه آدم در آن آرزوی زندگی حیوان را میکند که قوابسته بقضا و  کشوریکه همه چیزش

و پس از  ر حملشه داشته باشد و آزاد نگاهداری نماید( ربوده و بدیار دیگر فرستاده بود جنازه آن مرحوم بدرمانگاه

ام شد هر انجشانجام تشریفات قانونی و تشیعیکه در این شهر میسر بود با حضور جناب آقای استاندار و سایر روسای 

ر غرق با وجودیکه همه ساله در دریای بابلسر یکی دو نف بعد از ظهر بطرف تهران حرکت داده شد. ۶در ساعت 

وزهای راولیاء شهر مراعات نمیشود پالژیکه بیش از چند هزار نفر میشوند که کوچکترین عمل احتیاطی از طرف 

 کنند.جمعه در آن شنا می

 ا برایحتی یک دیدبان یک قایق کوچک نجات یک دستوریکه بمردم حالی کند که وضع دریا چیست ندارد کناره دری

قررات مر این موارد پا از فکر و محتاطی که دبی مأمورینشنا کردن محدود نیست با این کشور بودن مسئول و 

اقی بگذارند چه میشود گفت و چطور میشود باور کرد که برای یک عمارت خراب شده که هیچ چیز آن بیرون نمی

ل یز قابچنمانده و نصف آن در رودخانه رفته است برای اینکه مصالح ساختمانی آن را ندارند که بخدا قسم هیچ 

اش حاکمه ی برای جان این همه مردمی که همه چیز خود را در اختیار هیئتندارد یک پاسبان میگمارند ول دنیدزد

 گذاشته است کوچکترین نگهبانی نیست.

قامات شهیدزاده مرد و هم آن روز همه گونه دستورات احتیاطی داده شد و همه گونه تصمیمات مقتضی از طرف م

ردد و ی نمیگای همان ساعات اتفاق بود و هرگز عملجوئی برمسئول گرفته شد اما مانند همیشه این تنبه و فکر چاره

 احتیاطی اولیاء امور خواهند شدباز هم کسان دیگری فدا و قربانی بی

 …مهندس علی اکبر سبحانی

ل دیروز از ساعت پنج بعد ازظهر بمناسبت فوت مهندس شهیدزاده مجلس ترحیمی در مریضخانه معتمد که مح…

 ردند.کن است برپا بود و هیئت مدیره بانک و اعضای آن در مراسم آن شرکت بهداری بانک صنعتی و معدنی ایرا

 سپس آقای اسدی جنازه را تا محل دفن مشایعت نمودند.

یان سه بپاآقای مهندس شهیدزاده از مهندسین الیق و جدی کشور بوده و تحصیالت خودشان را در اکول ده مین فران

ده ا برعهبافی شاهی ر های نساجی و گونیر میرفتند و ریاست کارخانهرسانیده و از مهندسین باتجربه کشور بشما

 ،برای شنا از شاهی ببابلسر رفته و هنگام شنا در دریا غرق میشوند از ظهرداشتند ایشان پریروز بعد 

الئم عگویا  یکالبدشناسچون سوء ظنی راجع بغرق ایشان میرفته جنازه را در میان یخ بتهران آورده و پس از 

 اندرباتی نیز در روی جسد مالحظه کردهض

 ما فوت این مهندس عالی مقام را بخانواده ایشان تسلیت میگوئیم...

 

 

 

 

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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