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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[

 

 کیهان []روزنامه:

 ۱۳۳۳ تیر ۱٧ [تاریخ:]

 

 جریده شریفه کیهان

تحت عنوان )یکی ازمسببین قتل فجیع ابرقو امروز بیزد اعزام   ۳۳،  ۴، ۱٧  – ۳۳۲۵عطف به خبر مندرج در شماره  

مزبور بر خالف واقع و مندرجات  باشد( خبرمحمد شیروانی از اعضای محفل بهائیان یزد می  -شد تا بدار آویخته شود 

و  پرونده و حکم صادره است زیرا محمد شیروانی محکوم باعدام مسلمان اهل و ساکن قریه رباط ابرقو میباشد

بهیچوجه عضو محفل یزد یا محل دیگری نبوده است مستدعی است خبر مزبور را طبق قانون مطبوعات در شماره 

 بعد از این نامه تصحیح و این نامه را درج فرمائید.

 با تقدیم احترام

 نویدی وکیل دادگستری وکیل متهمین یزد

 ۴۹٧۸ش 

ه اول تهران جریان داشت که از لحاظ برخورد با احساسات در ماه اردیبهشت یك محاکمه جزائی در محكمه جنائی شعب

مذهبی عامه قابل توجه و مورد عالقه مردم بخصوص اشخاصی که تعصب و پافشاری در امر مذهب دارند واقع  

 گردید و ما صبر کردیم تا نتیجه آن معلوم گردد و اینک خبر آن را باطالع خوانندگان محترم میرسانیم.

و واقع در شهرستان یزد محفل بهائیان فعالیت تبلیغاتی نسبت بمسلك بهاء در بین اهالی ده زیاد  در قریه رباط ابرق

محفل یك خانواده فقیر و تهیدست ولی مؤمن و متعصب وجود داشته است که نسبت باین تبلیغات  در مجاورتمینمود، 

و احیاناً  یبدگوئنگریسته و فعالیت آنها را خنثی نموده و پیوسته بین محفل و این خانواده مشاجره و  ینیبدببا نظر 

 .فحش و ناسزا جریان داشته است

سال و   ۱۴این خانواده فقیر عبارت بوده است از یک زن سیده بیوه بنام صغری با پنج بچه صغیر که بزرگترین آنها 

 .سال داشته است ۶کوچکترین آنها 

هایش را هر طور آوری نداشته از این ممر معاش خود و بچه شوئی بوده و چون شوهر و نان شغل این زن بیوه رخت

 بوده فراهم مینموده است.

نفر بخانه این خانواده مستمند رفته و با بیل و کلنگ و تبر و تیشه  ۱۹از محفل بهائیان   ۱۳۲۸دیماه سال   ۱۳در شب 

 کنند.ای قطعه قطعه میاینگونه ابزار و آالت این شش نفر زن و بچه را با طرز فجیع و ظالمانه و چاقو و قیچی و 

ژاندارمری دستگیر و تحویل مقامات قضائی میگردند و پس از  مأموریندر سحرگاهان آن شب این عده جانی بوسیله 

جلسه محاكمه دیروز رای دیوان   ۲۲از گذشت یکسال و نیم سر و کار محاکمه آنها بدادگاه جنایی تهران کشید و پس 

 جنائی تهران اینطور صادر گردید.

 بنا باقاریر و شواهد و دالئل قطعی و مسلمی که در پرونده موجود بود:

بخش و حسن همتی و محمد رفاهی باتهام مباشرت در قتل بانو ( چهار نفر باسامی محمد شیروانی و حسین کرم۱)

 . ام و پرداخت یکهزار لایر هزینه دادرسیصغری و پنج طفل او محكوم باعد
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( سه نفر عباسعلی پورمهدی و حسن شمسی و علی محمد شیروانی باتهام معاونت و شرکت در جرم، هر یك به ده  ۲)

 سال زندان با اعمال شاقه و پرداخت مبلغ یک هزار لایر هزینه دادرسی. 

حسین سالکیان   -هللا رأفتی حبیب –کتر کیخسرو راستی د -( نه نفر اعضای محفل بهائیان یزد: دکتر محمد منشادی ۳)

هللا افنان باتهام معاونت در قتل  محمود مشکی، محمدعلی افنان و بدیع  -عبدالخالق ملکوتیان  -اسفندیار مجذوب  -

 هریک به سه سال حبس با اعمال شاقه و پرداخت یك هزار لایر بعنوان هزینه دادرسی. 

 د نکوئی بعلت فقد دلیل در محضر دادگاه برائت حاصل نمودند. ( محمد حسین نکوئی و احم۴)

 فوت کرده بود دادرسی نسبت بوی موقوف گردیده بود. قبالً ( جالل بینش یکی دیگر از متهمین هم چون ۵)

 پس از اعالم رای، متهمین محکوم از رای صادره دادگاه تقاضای رسیدگی فرجامی نمودند.

صفحه بزرگ انشاء شده و برای هریک از متهمین بطور  ۳۰اظهار میدارد رای دادگاه در بقراریکه خبرنگار ما 

 جداگانه و بتفصیل استدالل گردیده و محکومیتشان تعیین گردیده بود.

ضمناً برای مزید اطالع خوانندگان تذکر میدهد جلسات این محاکمه هر روز پر از تماشاچی بوده و احیاناً تماشاچیان 

تند و زننده نسبت بهیئت متهمین بوده و بعضی اوقات هم تظاهراتی بعمل آمده است بطوریکه چند  ساتدارای احسا

روز عده زیادی نظامی در اطراف دادگاه کاخ دادگستری مراقب اوضاع بودند که در خالل جریان محاکمه حادثه  

 سوئی اتفاق نیفتد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهسند است. اگر به نکتویسی از اصل ]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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