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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[

 

 سحر :[روزنامه]

 ۱۳۳۵تیر  ۱۹ :[تاریخ]

 ۴۹ :[شماره]

 

 هابقتل بهائینتیجه دادرسی متهمین 

 دادگاه جنائی از هو و جنجال و چماق تکفیر نترسید و کسانی را که مجرم دانست محکوم کرد

 رأی دیوان جنائی تصویب آزادی عقیده است

 محاکم قضائی ایران هیچکس را مهدورالدم نمیدانند

 بکوری چشم دشمنان ایران رشد ملی و اجتماعی ما ثابت شد

هم بقتل هفت نفر بهائی بودند و قریب بیست روز ادامه داشت، دیروز خاتمه یافت و رأی دادرسی متهمین یزدی که مت

 بعد از ظهر بمتهمین ابالغ شد. ۸در ساعت 

با وجود اینکه این رأی مورد اعتراض وکالی مدافع مدعی خصوصی قرار گرفته است ولی معلوم است دیوان جنائی 

ننموده و کسانی را که در جریان منازعه و قتل وارد دانسته با توجه از هیچگونه هو و جنجال و چماق تکفیر وحشت 

 بمیزان شرکت مسئولیت محکوم کرده است.

اکبر نفر از متهمین تبرئه شدند، بقیه بتفاوت از هفت ماه تا چهار سال محکوم گردیدند، کدخدا علی ۲۳باین تفصیل که 

 هار سال حبس محکوم شده.جریان بوده است بچ مؤثراز معاونین  ظاهرا  توکلی که 

مجازات قتل در موردیکه ضارب مشخص نیست و چند نفر دخالت دارند و  اصول  باین نکته باید توجه نمود که 

طبق قانون کیفر همگانی مجازات کمی دارد، محافل قضائی عقیده دارند که « قتل لوث میشود»باصطالح معروف 

هیچگونه عامل نرفته و مجرمین را محکوم کرده  تأثیرپرونده و مقررات قوانین کیفری تحت  دادگاه با توجه بمحتویات

است، ناظرین خارجی برای رأی دادگاه و حفظ حیثیت دادگستری و اینکه بدفاع وکالی مدافع راجع بمهدورالدم بودن 

ی در محاکم دادگستری میدانند و دادگاه مقتولین ترتیب اثر داده نشده است اهمیت زیادی قائل هستند و آنرا منشاء تحول

جنائی با رائی که صادر نمود و مجرمین را محکوم کرد. عالوه بر اینکه بدنیا نشان داد که در ایران آزادی عقیده 

المللی ایجاد نموده و رشد ملی ملت ایران را علیرغم تحریکات حکمفرماست برای محاکم قضائی ایران ارزش بین

 ارجی ثابت کرد.دشمنان و عوامل خ

اند بالفاصله دستور آزادی آنها صادر گردید و کسانی که مدت زندانی آنها بیشتر از مدت متهمینی که تبرئه شده

محکومیت است در این دو روز آزاد خواهند شد و سایرین تا خاتمه مدت زندانی در زندان خواهند ماند، دادستان علی

برئه شده یا مجازاتشان کم است تقاضای رسیدگی فرجامی خواهد نمود ولی الصول[ نسبت بکسانی که تلصول ]علی

اند تقاضای فرجام خواهند کرد این تقاضا مانع آزادی تبرئه شدگان و محکومین فوق نیست، متهمینی نیز که محکوم شده

 و نتیجه قطعی موکول بنظر دیوان کشور است.

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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