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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 اظهارات شاکی

 -----شماره 

 وزارت کشور

 شهربانی کل کشور

 شهربانی فارس

 ورقه بازجوئی و صورتمجلس

 

 -----دادخواهان: 

 -----دادخوانده: 

 -----تاریخ: 

 پ -----دان: جزوه

 ----رونده: 

 

 ۱۳۵۸شهریور  ۸به تاریخ: 

اصالحی قانون آئین دادرسی کیفری بشما تفهیم میشود  ۱۲۵خود را معرفی نمائید و مفاد ماده و تبصره ]سوال[  س

 مواظب اظهارات خود باشید.

 -----نام: قدرت هللا فرزند: کیخسرو نام خانوادگی: قدرتی شهرت: 

 نماینده شرکت امنا کار:شغل و محل  [حذف شده]سن: 

 منزل شخصی [حذف شده]مقیم:  [حذف شده] اهل:

 مذهب: بهائی

 تبعه: ایران

 پیشینه محکومیت کیفری دارم/ندارم

اصالحی آئین دادرسی کیفری مطلع شده هر وقت  ۱۲۵دارای عیال/بدون شوهر و اوالد و از مفاد ماده تبصره 

 مواظب اظهارات خود هستم. دهماقامتگاه خود را تغییر دادم اطالع می

 شکایت خود را بیان نمائید؟ - س

نفر که سی نفر ا ز آنان مسلح از طرف  ۱۵۰ای در حدود شهریور سال جاری عده ۱۷روز یکشنبه  -]جواب[ ج 

و هاشمی و به اتفاق  آقایان طوبائی [ناخوانا]حاج شریف دو نفر از روحانیون با کمیته مهدیه در معیت شخصی مقام 

آقای اسدپور و جمعی از آقای حاجی اکبر آقای شمالی وارد کوچه شمشیر گرها شده و با مقداری بیل و کلنگ که به 

باب و متعلق به بهائیان تمام دنیا و  محمدیعل دیسوسیله ماشینهای شهرداری حمل شده بود و به خانۀ که منزل 
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[ پالکهای]ناخوانا[ ]باشد ائیکه[ وصل جنب آن خانه می]ج]ناخوانا[ خانۀ مزبور و  شده ورحملهزیارتگاه آنها میباشد 

روز متوالی ادامه داشت در ضمن ساکنین  ۳شروع تخریب نمودند و این کار آنها برای  ۲۳۴۵و  ۲۳۴۶های شماره

ها را نیز خراب خواهند خانه را تخلیه نمایند واال تمام آن خانه نمودند که آناور آن خانه را تهدید میهای دیگر مجخانه

 مجری دارند ]ناخوانا[عادل؟ آن مقام شود اقدام عاجال و نمود لذا بدینوسیله در مقام دادخواهی بر آمده رجا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دبرخور ایویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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