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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[

 

 ]ناخوانا[ [:روزنامه]

 ۱۳۳۴ تیر ۱۹]تاریخ:[ 

 ۱۶۷۹]شماره:[ 

 

  -شاه  -یکی از وکالی متهمین گفت: بهائیان با شعار خدا -هیجان انگیزی در دادگاه جنائی برپا بود صحنه روزیپر

. وکالی شاکیان خصوصی در نقش دادستان ایفاء وظیفه انددادهمیهن مخالفند. ایشان اعالن جنگ بخدا و رسول و ائمه 

 میکنند

 له یأمركم بالعدل واإلحسان ان ا 

 استان شرکت نمود.آقای خداوردیان دادیار 

پس از تحقیقات مقدماتی از متهمین آقای خداوردیان بیان ادعا نمود که ابتدا قرار بود در دادگاه جنائی کرمان متهمین 

مصالحی وزارت دادگستری از دیوان عالی کشور تقاضا نمود که با احاله پرونده از   مزبور محاکمه شوند لکن بنا به

رسیدگی پرونده به دادگاه جنائی تهران محول و متهمین از زندان کرمان بزندان   بتهران موافقتحوزه قضائی کرمان 

 تهران منتقل گردیدند.

از   ۱۳۳۴ مرداد ۱۶ادعا نامه آقای دادستان حاکی است که پس از شروع تبلیغ و مبارزه علیه بهائیان که در تاریخ  

 ایعده  مخصوصا   .از متنفذین سخوید تضیقاتی نسبت ببهائیان آن حدود فراهم ساختند یاعده طرف دولت شروع گردید 

 جلوی آنها را گرفتند.   از اهالی سخوید از آمدن بهائیان بحمام خود شکایت نمودند و بعد هم

رعه  میشود و پس از رسیدگی بشکایت بهائیان هرمزدک به مز مأموریکنفر استوار ژاندارم برای رسیدگی بشکایت 

نسبت باو اهانت و مقاومت مینمایند و در مرکز بخش اجتماع و باالخره  ایعده محل اقامت مسلمانان رفته و در آنجا 

 نفر بهائی را بقتل میرسانند، و هفتدسته جمعی به قریه هرمزدک ریخته 

و سایر مواد قانون مجازات   ۲۵۷مکرر و  ۱۷۵و   ۱۷۰نفر از متهمین برابر ماده  ۳۹آقای دادستان یزد برای  

عمومی تقاضای صدور حکم مجازات کرده بود لکن آقای خداوردیان هنگام بیان ادعا در محضر دادگاه استناد بماده 

سال حبس با اعمال شاقه نمود همچنین  ۱۰تا   ۳مکرر تقاضای  ۱۷۵را وارد ندانست وبرای متهمین برابر ماده   ۱۷۰

نسبت بژاندارم که متهم بتحریف تحقیقات گردیده و طرفداری از مسلمانان و اعمال  آقای خداوردیان ادعا نامه را 

 .آن را مسترد داشت  نسبت ببهائیان بود صحیح ندانسته تضیقاتی

پس از بیانات آقای خداوردیان آقای ضیاء الدین نقابت بوکالت از طرف ورثه مقتولین گفت که متهمین حاضر در حکم  

سزاى كسانى كه با  - ۳۳آیه  -سوره مائده  ]  ه شریفه انما جزاء الدین یحاربون هللامحارب هستند و برابر آی

بایستی باعدام  [كوشند جز این نیست كه كشته شوندجنگند و در زمین به فساد مى  ]دوستداران[ خدا و پیامبر او مى 

قانون مجازات عمومی دانست که میگوید هر کس  ۷۰مشارالیه اعمال ارتکابی متهمین را برابر ماده  .محکوم شوند

موجب قتل و غارت در بعضی از نواحی گردد محکوم باعدام   اواهالی را بقتل و غارت تحریض کند و تحریکات 

باشد و نظر باین که هیئت است، سپس وی گفت چون محاکمه مزبور سیاسی است و باید هیئت منصفه حضور داشته 

و منصفه نیست و اینجانب نمیتوانم همه نکات را چه از نظر سیاسی و قضائی بیان نمایم ادامه کار برایم میسر نیست 

مینمایم، پس از او سایر وکالی شاکی خصوصی مستندا با ادعا نامه دادستان یزد   از وکالت شاکیان خصوصی استعفا

 فتند:و گ ]د[بیاناتی ایراد نمودن
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این اقدامات اتخاذ شود    و قراراست تصمیم مهمی درقبال اندداده قرار   ایران آنرا مورد مطالعه و رسیدگی امور خارجه

همین مقام اضافه نمود با اینکه برای انجام این امر تاکنون اقدامی بعمل نیامده است ولی چون این خبر مورد تائید 

رسمی هم قرارگرفته و در چند کشورعربی هم جریان امرانعکاس یافته و خبرگزاری های خارجی نیز در بحرین این  

 خوانا[...]نادولت ایران در این مورد اقداماتی - اندادهدتصمیم دولت آمریکا را انتشار 

پس از شروع بیانات آقای فلسفی از رادیو تهران این وقایع اتفاق افتاده و در نتیجه یک میلیون لایر ضرر و زیان  ...

وارد آمده و تقاضا دارند ضمن صدور حکم بمحکومیت آنان در مورد ارتکاب جرائم آنان را بپرداخت شاکیان 

خصوصی نیز محکوم نمایند، بیانات وکالی شاکی خصوصی دو روز ادامه یافت سپس از عموم متهمین فردا فرد در  

همگی منکر ارتکاب جرم انتسابی گردیده و هریک با لهجه مخصوص و بیان  -محضر دادگاه تحقیقات بعمل آمد 

گناه دیگران را به گردن ما   ما فقیر و رعیت هستیم میانداشته دهاتی میگفتند ما تقصیری نداریم در قتل بهائیها مداخله 

 . اندگذارده

اولین کسیکه از وکالی مدافع بدفاع پرداخت آقای ادیب رضوی بود وی سخنان خود را با این آیه از قرآن کریم شروع 

یز این کلمات از نمود ان اله یامرکم بالعدل و االحسان وی گفت این آیه شریفه از قدیم آرم و شعار دادگستری بوده و ن

قدیم با جمله دیگری )بنام مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی روی اوراق دادنامه های دادگستری چاپ شده، این 

با این نام هماره محور جریان امور دادگستری و چرخهای دستگاه قضائی مملکت بوده است، مقتضای عدل   توأمشعار 

ت که بموجب اصل بیست و هفتم قانون اساسی بنام اعلیحضرت  و انصاف صدور حکم از روی مبانی قانونی اس

دادگاه وکالی شاکی خصوصی رل    نیدر ااست که  تأسفهمایونی حکم عادالنه صادر میشود برای من موجب 

دادستان را بازی نمودند و از حدود اختیارات قانونی خارج شدند در حالیکه آقای دادستان جرائم فرضی متهمین را  

را   ۷۰درباره آن بتفصیل بحث خواهم کرد آقایان با مغالطه و سفسطه ماده  بعدا  مکرر دانسته که  ۱۷۵منطبق بر ماده 

این ماده تا چه حد قابل انطباق با متهمین است از قدیم االیام از روزگاران دراز شعار ایرانی خدا،   پیش کشیده اند ببینم

مذهبی حب الوطن من االیمان نیز آنرا تائید نموده، عقل و منطق نیز وطن پرستی و میهن  و شعارشاه، میهن بوده 

تنها نامحرمند بلکه ستون پنجم و دشمن هر مملکت دوستی را فرمان میدهد و کسانیکه غیر از این عقیده ای دارند نه 

 محسوب می گردند.

الفخر لمن یحب الوطن بل الفخر لمن   لیس)جماعت بهائی در ایران تابع این گفته میرزا حسینعلی پیشوای خود هستند 

انین مخصوصی یحب العالم( و بپیروی از این دستور است که دفاتر ازدواج جداگانه دارند، میراث خود را بر طبق قو

تعیین میکنند، دارای شناسنامه جداگانه ای هستند، صدها پرونده ی کیفری در مورد دین ازدواجهای غیر قانونی در  

دادگستری مطرح است برابر اصل اول متمم قانون اساسی مذهب رسمی ایران اسالم و طریقه حقهء اثنی عشریه است  

  .ا این آقایان بر خالف همه این قوانین تابع بیت العدل اعظم هستندام. پادشاه ایران دار او مروج این مذهب است 

 . لجناتی دارند که جز تبلیغ بر علیه استقالل مملکت وظیفه دیگری ندارد

همه این آشوبها و سرو صداها برای اینست که بطریقی این فرقه را بعنوان یک اقلیت مستقل بقبوالنند. در پرونده  

باثبات خواهم رسانید که این آشوب را خودشان بوجود آورده اند تا در   انددادهحاضر که همه حقایق را دگرگون جلوه 

غات بنفع خود بدست آورند بنابراین این فرقه بهایت است که مشمول و نتیجه تبلی رندیقرار گمقابل مسلمین در دادگاه 

است، اینها هستند که عنوان مجارب بحق درباره آنها صادق است، اینها هستند که بجنگ خدا و رسول شتافته   ۷۰ماده 

ی از نواحی  اند و از نظر قانونی علیه استقالل و تمامیت ارضی مملکت قیام کرده اند و باعث قتل و غارت در بعض

بهیچوجه قابل اعتماد نیست زیرا از بدو تشکیل  حاضرگفت پرونده  آقای ادیب رضوی پس از ایراد این مقدمه اندشده

جانشینی بازپرس بهیچوجه صالحیت ]ناخوانا[ پرونده از جریان عادی منحرف شده بدین توضیح که اصوال آقای 

 ...و معلوم نیست اندبوده س در یزد مداخله نداشته، هنگام وقوع حادثه دو نفر باز پر

 نا تمام

 

 

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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