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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:[

 ١۳۳۴یرت ١٢ ]تاریخ:[

 ۴٢]شماره:[ 

 

 دادرسی متهمین یزدی ادامه دارد

 متهمین گفت: ما قبل از هر چیز ایرانی هستیم یکی از وکالی

دک که ضمن آن هفت نفر از ساکنین بهائی قریه مزبور کشته شدند در شعبه اول  زریه هرمقپرونده قتل و کشتار 

دیوانعالی جنایی تحت رسیدگی است و از بیست روز قبل وقت دادگاه صرف استماع و اظهارات متهمین و وکالی 

 خصوصی است.   مدعیان

ز نفوذ  رونده مزبور که بواسطه جلوگیری امیباشند و ادعانامه پ ]زندانی[ رندانی نفر و عموما   ۴۴متهمین این واقعه 

 درج شده است. روزنامهاین   ۳١و  ۳۰محلی در شماره 

خود را بدون دخالت در جریان دعوا معرفي نموده و اظهار  عموما  در تحقیقاتی که از متهمین دادگاه بعمل آمده است 

 دانند.تقصیر میاطالعی کرده و خود را بی بی

 باشند عالوه بر دفاع از پرونده و موکالن خودتسخیری و بقیه انتخابی می هاآن متهمین که دو سه نفر از  مدافعوکالی 

را مورد انتقاد قرار داده و حتی   هاآنبحث مذهبی مسلمان و بهائی را پیش کشیده و تعلیمات بهائی و دستورات دینی 

یکی از وکالی مدافع تسخیری متهمین در جلسه دو روز پیش ضمن اظهار  شیدکتر ستااند. آنها را مهدورالدم دانسته

بل از اینکه مسلمان باشیم ایرانی هستیم« و سپس شرحی در  کلیات راجع به اختالفات مذهبی و مسلکی گفت »ما ق

عصبانیت چند نفر از  موجباظهارات دکتر صدایش  -انتقاد از اختالفات مذهبی بیان نموده و از بهائیها تعریف کرد 

ه خارج  ای از وکالی متهمین بعنوان اعتراض از جلسه دادگااند شده که باتفاق عدهروحانیون که در جلسه حضور داشته 

 داد. 

نفر متهمین که اظهارات دکتر ستایش را برخالف وظیفه وکالتی دانسته بودند مشارالیه را از   ۴۴در جلسه بعد کلیه 

 وکالت عزل کردند. 

نمایند و اغلب چند نفر اهل عمامه و  مي بیتعقمحاکمه را  انیجرمحافل روحانی طهران که با دقت و توجه خاصی 

الوکاله وکالی انتخابی از طرف مقامات مذهبی پرداخت شده است و گفته میشود حق حضور دارندسید در جلسه دادگاه 

 .شده است عیتوزدو سه مرتبه بین متهمین شیرینی و پول و لباس  تاکنونو 

خاصی جریان دادرسی را تعقیب مینمایند و در انتظار نتیجه شود مقامات خارجی نیز با توجه و عالقمندی گفته می

 اند.رای دادگاه میباشند و تاکنون دو سه نفر خارجی در جلسه دادرسی برای تماشا حضور پیدا کرده

نمایند و دو سه نفر از وکالی  در خارج عالوه بر مقامات روحانی منتقدین و نمایندگان نیز از متهمین حمایت می

قرار دهند ولی   ریتأثنیستند با ایجاد محیط رعب و ترس و اتهام و چماق تکفیر دادگاه را تحت  لیمیب متهمین نیز

. در جلسه یکشنبه که یکی از وکالی متهمین خواست دینمایمشش خود کو فهیوظ انجامرئیس محکمه با دقت در حسن 

های متعددی در بازرسی  را که پرونده خارج از موضوع صحبت کند و نظر خصوصی یکی از همکاران نوکیسه خود 

به سکوت گردید. از نمایندگان مجلس فقط آقای احمد   و ناچاروکال دارد اعمال نمایند مورد اعتراض دادگاه واقع شد 
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 وکیل مدافع متهمین شرکت دارد عنوانبهطباطبائی نماینده قم 

قانون مجازات عمومی و در باره  ٢۵۷و  ٢۵۰مکرر و  ١۷۵و   ١۸۰ به مواداز متهمین دادستان  یاعدهبه  نسبت

 .نیز استناد شده است ١۶٢ها بمواد بعضي

که وضع پرونده طوریست که متهمین از حداکثر ارفاقهای قانونی و مواد مربوط  کنندیم ینیبشیپمخبرین قضائی ما 

بیش از  هاآنوم شوند مدت محکومیت محک  فرضا  به تخفیف مجازات برخوردار خواهند شد و اگر چند نفر از آنها هم 

مادی که بآنها شده  یهاکمکاند نخواهد بود و پس از خاتمه دادرسی مرخص خواهند شد و با مدتی که در زندان مانده

 شاید دو هفته دیگر طول بکشد. یدادرس جریان  -و میشود به محلهای خود مراجعت خواهند کرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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