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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[
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 محاکمه قاتلین برجیس یا ننگ دادگستری

غرض  باصول حق و عدالت، برابری و یکسانی همه مردم در مقابل قانون موجود یک دستگاه دادگستری بیپابند بودن 

غرضانه خود اطمینان و و استوار که عمال با حفظ استقالل خویش در برابر نفوذهای نامشروع و با قضاوتهای بی

 ...ست عدالت را در این کشور تأمین کند،اینست دستگاهی که میبای ...احترام مردم را نسبت بخویش جلب کرده باشد،

هر کس داستان   ترین برگی است که بر این کتاب رسوائی افزوده شده است.داستان محاکمه قاتلین دکتر برجیس تازه

اسف انگیز قطعه قطعه کردن یکی از اتباع این کشور، یک فردی که حق زندگی در این کشور داشته است داستانی که 

های هیئت محاکمه با آب و تاب شرح داده شده بود بیاد دارد؛ همه کس نیز حکم دادگاه و تظاهرات چند روزنامهدر 

 روز اخیر را دیده و شنیده است.

هر انسان باوجدانی میاندیشد که این قضیه از دو شق خارج نیست:یک احتمال اینست که فرض کنیم متهمین حاضر  

پس قاتلین حقیقی کجا هستند؟ زیرا گویا نتوانند منکر این حقیقت آشکار  ...بوده است بیگناه بوده و حکم تبرئه بحق 

اند! آیا کافی است که متهمین را تبرئه کنند یا دادگستری برای اینست که مجرمین شوند که طبیبی را کشته و مثله کرده

 واقعی را دستگیر کرده و بمجازات برساند؟

دستگاه دادگستری مانند موارد متعدد دیگر این بار در تحت نفوذ قرار گرفته و برائت احتمال دوم اینست که 

 گناهکارانی را صادر کرده باشد.

ها و  های روزهای اول دادگاه و آن گاو کشی و دسته راه انداختن بخصوص انسان هنگامیکه آن تظاهرات و حشم کشی

 ...تر میگردد.حتمال برای او قوی های پس از رای را مشاهده میکند این امهمانی کردن

نخست اینکه با حقوق  قضیه قتل دکتر برجیس صرف نظر از اصل جنایت دارای دو جنبه اجتماعی بسیار مهم است.

 ... ؛اقلیتها در کشو ما ارتباط دارد

در روزگاری که منشور ملل متفق آزادی و برابری نژادها و مذاهب و حفظ حقوق اقلیتها را در سر لوح خویش قرار  

است که اینگونه حقوق و زندگی اقلیت را در این کشور  تأسفبسیار جای  ...داده است برای هر ایرانی شرافتمند 

هده میکند وزارت فرهنگ دستور تهیه صورت وقتی که مشا هر ایرانی بشر دوست دستخوش تعرض مشاهده کند.

دستور داده شده است دانش آموزان اقلیت را  ...بیند  کارمندان اقلیت را میدهد تا آنها را محدودتر سازد، هنگامیکه می

 احساس تنفر کند.  قلبا  حق دارد که از رای کذائی این دادگاه بر خود بلرزد و  ...بمدارس نپذیرند، 

ت که با نشر و توسعه تعصبات خرافاتی وابسته است. گمان میکنیم هیچ ایرانی شرافتمندی حاضر  جنبه دیگر آن اینس

 نباشد با رجاله بازی و گاو کشی و قمه کشی خون یکی از اتباع این کشور هر که و هر چه باشد، پامال شود.

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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