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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم شاهنشاهی[

  ۷۵طبق ماده 

 آئین نامه مجلس ملی

  ۷۵جلسه 

 ۱۳۳۳آذرماه  ۲۳شنبه ۳]تاریخ:[ 

 مذاکرات مجلس شورای ملّی

 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه

  ۱۳۳۳آذر ماه  ۲۳

 

 فهرست مطالب:

 سؤال آقای سید احمد صفائی راجع به متهمین قتل در ابرقو وجواب آقای معاون وزارت دادگستری -۷

 رئیس ۔ حاال سؤاالت مطرح است سؤال آقای صفائی از وزارت دادگستری، آقای صفائی بفرمائید

قتل فجیعی که چند سال قبل در یزد نسبت بیک بیوه  سید احمد صفائی . سؤال بنده از وزارت دادگستری است راجع به

های عجیبی میشود )صحیح است( در زن با پنج بچه کوچک اتفاق افتاده است، بنام آزادی در این کشور جنایت

صورتیکه آزادی در حدود عقل و منطق خوب است و اگر از حدود عقل و منطق تجاوز کرد آن مضر بکشور خواهد 

آزادی در حدود عقل است آن که از  -ن دیگر اسمش آزادی نیست هرج و مرج است( )قنات آبادی آ -بود )تیمور تاش 

ایم یعنی از انگلستان که مادر آزادی و تر شدهحدود عقل خارج شود هرج و مرج است ما از پاپ هم کاتولیک

که حاال مادر بزرگ شده است(  آن -کجا آقا؟( از انگلستان )قنات آبادی  -مشروطیت دنیا حساب میشود )قنات آبادی 

چهار صد سال سابقه آزادی دارد مادر مشروطیت و آزادی است معذلک بهر جمعیتی در کشورش آزادی نمیدهد 

هائیکه زیان داشته باشند بآنها آزادی نمیدهد در کشور سوئیس غیر از مذاهبی که رسمیت دارد در آن کشور جمعیت

اهب تبلیغی کند مجرم شناخته میشود با اینکه یکی از ممالک متمدنه است و قبل اگر کسی نسبت بمذاهبی غیر از آن مذ

از ما دارای مشروطیت بوده است ولی ما این طفل یکشبه ره صد ساله میرود و بلکه از صد ساله هم جلوتر در این 

متمم قانون اساسی هائیکه فتنه دینی و دنیوی دارند بحکم قانون اساسی آزاد نیستند یکی از اصول کشور جمعیت

ها که مسلم هائیکه فتنه دینی و دنیوی دارند نباید آزاد باشند ولی در کشور ما جمعیت بهائیتصریح میکند که جمعیت

شده است جاسوس اجانب و بیگانگان هستند )صحیح است( و دستگاه انتلیجنت سرویس انگلستان با آنها مساعدت و 

ر و پیدایششان بوسیله روسها بوده است و بعداً انگلستان آغوش باز کرده همراهی میکند )صحیح است( ابتدای ظهو

ایم که تبلیغات و محفل است و این جمعیت را مساعدت و همراهی کرده است و ما در این مملکت آزادشان گذاشته

این در  )صحیح است( و  محفل ۱۲۰محفل در سال قبل اضافه شده است و رسیده است به  ۸۰داشته باشند بحدی که 

اند اثر آزاد گذاشتن تبلیغ این جمعیت است و کار بجائی رسیده است که بحدی این جمعیت جرأت و جسارت پیدا کرده

بچه مظلوم و معصوم که جنایت بسیار فجیعی است که در  ۵که بدستور محفل اقدام میکنند بقتل یک بیوه زن بیگناه با 

ای بکلبه محقر و اند عدههای معصوم در خواب بودهالیکه این بچهروزگار کسی نظیرش را ندیده است شبانه در ح

ها را با بیل و تیشه قطعه قطعه میکنند و خود بیوه زن را هم همینطور بقتل کوچک این بیوه زن وارد میشوند و بچه

اه دادگستری ما میرسانند دستگاه قضائی این مملکت البته آقایان قضات شریف هم دارد ما انکار نمیکنیم که در دستگ

قضات پاکدامن وجود دارند و بسیار هم هستند ولکن یک مشت قضات پاچه ور مالیده دزد هم هستند )صحیح است( که 

چسبانند ابتدای امر دستگاه قضائی با همراهی دستگاه انتظامی یعنی ضابطین لکه ننگ بدامن قضات پاک و شریف می
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آنجا ابرقو است عیبی ندارد( یعنی خارج از مملکت ایران  -ند )دکتر بینا دادگستری خواستند این خونها را پایمال کن

است؟ اینکه عرض میکنم خواستند پایمال کنند دلیل دارم دلیلش این است که چند نفر اسفند آبادی که با محمد شیروانی 

نفر را توقیف میکند ولی بعد  ۱۳اند شبانگاه وارد خانه آن بیوه زن میشوند آقای صادقی بازپرسی میکند و همدست بوده

نفر نبوده  ۱۳نفر و آزاد کردن این  ۱۳بدون مجوز قانونی آزادشان میکند و در پرونده هم ابداً انعکاسی از توقیف این 

اند این خونها را نفر شرکای جرم خود بهترین دلیل است که میخواسته ۱۳است عدم انعکاس توقیف و آزاد کردن این 

دا پدر زمانیانرا بیامرزد که قاضی شریف و پاکدامنی است و او رفت و قضایا را کشف کرد و اینکه پایمال کنند ولی خ

ساله  ۱۲ های محمد شیروانی که از بچه و کشف کرد اینمعنی را یعنی یکیعرض میکنم در پرونده منعکس نیست ا

نفر را میگوید آنشب سه نفر اسفند آبادی منزل ما بودند که باتفاق  ۳بوده است قبال بهمان آقای صادقی نشان میدهد آن 

محمد شیروانی رفتند و آن پیرزن را کشتند و مرتکب آنجرم شدند آن بچه با صادقی بازپرس میرود در اسفند آباد بخط 

میکنند و بعداً آقای  نفر را آن بچه توی آن جمعیت نشان میدهد آنسه نفر را توقیف ۳میکند جمعیت اسفند آباد را و آن 

صادقی آزادشان میکند بدون اینکه در پرونده منعکس بشود بعد آقای زمانیان میرود و آن بچه را پیدا میکند ببچه 

میگوید برویم نشان بده بچه میگوید که چرا اذیت میکنید من که نشان دادم میگوید بمن هم نشان بده آنوقت میرود باسفند 

ه نفر را از میان جمعیت اسفند آبادیها پیدا میکند که توقیف میکنند و در ضمن بازپرسی مطلب آباد باز بخط میکند آنس

اش است که بیش از این در مقدمه دیگر تصدیع نمیدهم وقتی که پرونده تکمیل میشود معلوم میشود خالصه اینها مقدمه

نفر  ۴ نفر( یا ۴نوری  -عدام میشود )عمیدی یعنی از طهران تعقیب و تکمیل میشود در دادگاه جنائی پنجنفر محکوم با

های خصوصی بودند حکم میرود بدیوان حضرت آقای عمیدی نوری بخوبی مطلعند چون ایشانهم یکی از وکالی شاکی

همانطور که پرونده آقای دکتر  -ها را نگه میدارند )عبد الصاحب صفائی سال تمام این پرونده ۲کشور در دیوانکشور 

روزه  ۴های قطور را سراغ دارم ایها نگاه میدارند( بعضی از پروندهتوده -اند( )میراشرافی داشته مصدق را نگاه

سال تمام با اعمال نفوذهائیکه در دیوانکشور شد متوقف  ۲اند لکن این پرونده اند و یا ابرام کردهخواندند و نقض کرده

دام ابرام میشود و نسبت به پنجنفر دیگر که سه نفرشان سال نسبت بمحمد شیروانی حکم اع ۲و راکد میماند بعد از 

اند نقض میشود و نسبت بدو نفر دیگر که تبرئه میشوند سؤال بنده در این اند و محکوم باعدام بودهاسفند آبادی بوده

د در دیوانکشور حکم ابرام میشو ۱۳۳۲اسفند  ۸ زمینه است بعد از آنکه حکم ابرام شد نسبت بمحمد شیروانی در

"احکام جزائی همین که قابل اجرا شد فوراً  اصول محاکمات جزائی که عیناً عرض میشود ۴۸۲بایستی طبق ماده 

بموقع اجرا گذاشته میشود" بایستی بالفاصله حکم قطعی بموقع اجرا گذارده شود و بعد از آنکه قابل اجرا شد بالفاصله 

حکم اجرا شده است  -نگامی که بنده سؤال کردم )عمیدی نوری ماه است ه ۳بموقع اجرا گذاشته شود و اکنون بیش از 

ماه اعدام شد تخلف قانونی که از بین نمیرود اعدام شد لکن  ۵اعدام هم شد( قبول دارم عرض میکنم لکن بعد از 

ای که ما بایستی بالفاصله اجرا شود بعد از قابل اجرا شدن بالفاصله اجرا میشد و این امر بمسامحه برگذار شد و نتیجه

شاید از این سؤال گرفتیم همین بود چون بعد از سوال کردن بنده اجرا کردند در اینکشور اگر از نفس سؤال نتیجه 

ها میدهند انتظاری نباید داشت باالخره جواب را با گرفته شد شد واال در جوابی که آقایان وزراء و نمایندگان وزارتخانه

ضعف نداشته باشد و غالباً همینطور است و دیگر فرصتی برای گفتار باقی  عبارت طوری تنظیم میکنند که نقطه

نمیماند و سؤال تمام میشود و میرود این قسمت اول سؤال بنده بود قسمت دیگر اینست که یکی دیگر از محکومین این 

ر بسه سال حبس واقعه که حکم محکومیت او قطعی شده دکتر محمد منشادی بوده است که بجرم معاونت در قتل مزبو

با اعمال شاقه محکوم شده و بایستی بالفاصله بموقع اجرا گذارده شده باشد و در اجرای حکم مزبور آنقدر مسامحه 

ها تقاضای اعاده محاکمه نمودند که مشارالیه فرصت پیدا کرد با حیله غیر قانونی و تمسک باستشهاد از محفل بهائی

ستشهاد بوده است دیوانکشور صالحیت تقاضای قانونی تقاضای اعاده محاکمه نموده است با اینکه مدرک او یکبرگ ا

العملی نشان داده نشده است چون را قبول کرده است و از طرف وزیر دادگستری در مقابل اعتراضات قانونی عکس

انجام عملی که ای متهم باشند بمورد تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته میشود یکی آنموردی که عده ۴برحسب قانون در 

آنجرم قابلیت نداشته باشد که از اشخاص متعدد صادر شود مثل اینکه یک گلوله بقلب یکنفر خورده است و با همان 

یک گلوله که خورده آنشخص را کشته است این قتل را منتسب باشخاص متعدد نمیشود کرد یک گلوله را یکنفر میزند 

نفر دست روی ماشه بگذارند( مثال دیگر هم دارد لکن اینجا  ۲است  ممکن -نفر که نمیزند )عبدالصاحب صفائی  ۲

پس گرفتم( پس گرفتید بسیار خوب بنده  -ها هستند نخواستم عرض کنم )صفائی چون بعضی از مخدرات و خانم
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رعایت عفت را کردم واال یک مثال واضحی دارم دوم جائی است که کسی متهم بقتل کسی شده است و آنکسی که 

اند مقتول شده ند مقتول است با پایش راه افتاده آمده بمحکمه و حاکم هم میبیند که زنده است و آنکسی که میگفتهمیگوی

آمده معلوم است که این زنده بوده در اینصورت تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته میشود مورد سوم آنجائی است که 

و حکم روی آن اسناد صادر بشود و بعد مجعول بودن آنها  ای داده بشودمجعول بودن اسناد کشف بشود اسناد مجعوله

تقصیر بودن تقصیر بودن متهم" بیکشف بشود مورد چهارم آنجائی است خود عبارت قانون این است "که ثابت شده بی

متهم ثابت شده یعنی چه؟ یعنی اگر یک استشهادی از رفقایش حاال یا بهائی یا غیر بهائی ما در اصل قانون صحبت 

میکنیم اگر یک استشهادی کرد آورد بدیوان کشور باید این استشهاد مدرک و مناط قبول اعادۀ دادرسی باشد؟ اگر 

اینطور باشد و منظور قانونگذار این باشد باید بهش خندید بقانونیکه اینقدر شل و سست و ضعیف باشد حکم صادر شده 

اعاده دادرسی پذیرفته شود اینقانون قانون نیست. پس  است در دیوان کشور با یکبرگ استشهاد که فوراً تقاضای

تقصیر بوده است منظور چیست؟ منظور ثبوت در یک محکمه رسمی است در صورتیکه ثابت شده مقصر و متهم بی

ای اگر ایست حکم هم بر علیهش صادره شده در محکمهای اگر کسی محکوم باخفاء مال مسروقهمثال در یک محکمه

کوم باخفاء مال مسروقه است ثابت شد و محکمه حکم کرد که حساب سرقتی در بین نبوده است و این شخص که مح

تقصیریش ثابت میشود آنوقت میتواند این دست اول خریده است آنکسی هم که محکوم باخفاء مال مسروقه بوده است بی

هللا از امضایش معلوم مثال احسانتقاضای اعاده دادرسی بدهد واال بصرف استشهاد آنهم از محفل خودشان بامضاء 

اند معرف این استشهاد نمیشود اجازه اعاده هللا بهاءهللا از این قبیل اشخاص امضاء کردهاست که چکاره است امان

دادرسی داد، آقایان میگویند که تأمین دلیل کردیم تأمین دلیل که دلیل نیست یمکناً یکون دلیال بحکم قانون دلیل برای 

اند فظ آنچیزهائی است که محکمه باید رسیدگی کند باین که این دلیل هست یا دلیل نیست تا ثابت بشود گفتهتأمین و ح

اند دیوان کشور اساساً از همان اند و این یک برگرا بردهاند شهادت شهود را استماع کردهبیائید تأمین دلیل کنید رفته

محکمه میگوید که محمد منشادی ده هزار تومان بآقای صادقی اول نسبت بدکتر محمد منشادی ارفاق شده است منشی 

ها عرض دارم عرض کردم در ابتدای امر داده است و آزادش کرده است حاال من در آنمرحله نیستم با دیوان کشوری

یل اند چرا آقای اسماعاند در حالیکه سایر متهمین را توقیف کردهدر یزد دکتر محمد منشادی را هیچ توقیف نکرده

مینوئی از قم بر میخیزد میرود به یزد با آقای صادقی بازپرس مصافحه میکند و آقای دکتر منشادی را آزار ]آزاد[ 

حین المصافحه چیزی هم رد و بدل میکنند( آنرا من نبودم العلم عندهللا خالصه دیوانکشور اعاده  -میکنند )صفائی 

نده این است چون نسبت بپنج حکم از این احکام دیوانکشور نقض دادرسی را پذیرفته است اما مرحله سوم از سوال ب

دادگاه جنائی و یا اینکه بایستی محاکمه علنی باشد از ورود یک عده  ۲قائل شده است پرونده ارجاع شده است بشعبه 

پافشاری کردند و محکمه بطورسری ادامه داشته است حاال راجع باین زمینه بنده چندان از عالقمندان جلوگیری می

ها ندارم چون جناب آقای عاملی رئیس و معاونشان آقای مجتهدی که من بهشان ایمان دارم گفتند که در این قسمت

ایم و منصفانه دستور دادیم و بنده همانطوریکه عرض کردم ایمان بجناب آقای عاملی دادستان اعمال نظری نکرده

ها را ما تقسیم میکردیم بنده ر این زمینه ایشان فرمودند که کارتاستان دارم و ایشان بسیار مرد شریفی هستند چون د

یکی از قضات  ۲در این قسمت دیگر عرضی ندارم و اما راجع بقسمت چهارم از سوال که در محکمه جنائی در شعبه 

آقای  به نفع متهمین قبل از ختم محاکمه اظهار عقیده و تمایل کرده گرچه در پرونده منعکس نیست لکن این آقا،

مصداقی بود و شاهد و گواه هم آقای قرشی و علی نائینی هستند و جناب آقای مطهری معاون وزارت دادگستری مکمن 

است بپرسند خودشان از آقای علی نائینی اگر آقای نائینی انکار کردند بنده فرمایش ایشان را قبول دارم و عرض ندارم 

ی مصداقی قبل از ختم محاکمه قبل از شنیدن حرفهای طرفین اظهار تمایل آقای قرشی و آقای علی نائینی شاهدند که آقا

اند و آن اند و آنها هم حکم را نقض کردهبنفع متهم کرده است و وکالی شاکیها هم بعنوان اعتراض جلسه را ترک کرده

با این عقیده بوده اند در صورتیکه دادستان مخالف چند نفر دستیاران و شرکای جرم را محکوم بده سال حبس کرده

است و بایستی که تقاضای فرجام بکند نکرده است و باالتر از همه اینها آقای وزیر دادگستری که ریاست فائقه دارد 

های از قانون اند این تخلفالبته این اعتراض بنده متوجه وزیر تازه نیست چون آقای شادمان تازه تشریف آورده

 اند )احسنت(ل جناب آقای اخوی هستند که تخلف از قانون کردههیچکدامش مربوط بایشان نیست مسئو

 آقای معاون وزارت دادگستری -رئیس 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

معاون وزارت دادگستری )میرمطهری جناب آقای صفائی یک مطالبی اضافه بر آن چیزی که در سؤاالت سابقشان 

عرض بکنم و اما راجع بآن  ها مهیا نیستیم و بایستی با مراجعه بسوابق جوابفرموده فعال نسبت بآن قسمت

هائیکه سؤال فرموده بودند چهار فقره سؤال بوده که اینجا خودشان توضیح فرمودند و از یک قسمت هم قسمت

 صرفنظر کردند بنابراین میپردازم بجواب همان سه فقره سؤال.

ست و تأخیرهائی شده سؤال اول اینست که در اجرای حکم محمد شیروانی محکوم باعدام مسامحه بخرج داده شده ا

است بنده توضیحاتی در این خصوص عرض میکنم شاید با عرض این توضیحات آقا اقناع بشوند وحمل بسوء جریان 

یا نظر خاصی نفرمایند حکم اعدام مثل سایر احکام بالفاصله پس از قطعیت بموقع اجرا گذاشته نمیشود زیرا محکوم 

ای که برای شکایت از العادهمیسر نیست و اگر محکوم از طرق فوق وقتی اعدام شد دیگر برگشت حکم بهیچ صورت

احکام قطعی موجود است استفاده کرده باشد یا مشمول عفو ملوکانه شده باشد باید قبل از اجرای حکم بر دادستان معلوم 

بعد از تاریخ  و تهیه حکم و پاکنویس آن ۳۲باشد در مورد محمد شیروانی پس از تهیه زمینه رأی در هشتم اسفند 

بدادستان استان ابالغ شده و دادستان استان پس از سؤاالتی که  ۱۳۳۳ فروردین ۱۲ مزبور حکم دیوان عالی کشور در

از مراجع برای استطالع از مراتب باال کرده مطلع شده است که محکوم علیه از دیوان کشور تقاضای اعاده دادرسی 

ل دیوان عالی کشور واقع نشد و رد گردید دادستان طبق آئین نامۀ اجرای کرده است بعد از تقاضای مزبور مورد قبو

حکم اعدام گزارش خود را به وزیر دادگستری تقدیم کرده و گزارش مزبور و پرونده کار در اداره فنی وزارت 

رداد ماه خ ۲۵دادگستری مورد مطالعه قرار گرفته و چون هیچ گونه خبط و اشتباهی در جریان کار مالحظه نشده در 

دستور اجراء حکم با اطالع محکمه با اطالع دادستان استان به شهربانی داده شده شهربانی پس از  [۱۳۳۳] ۳۳۳

در شهرستان یزد بموقع اجرا گذارد و [ ۱۳۳۳] ۳۳تیر  ۲۶اعزام محکوم به یزد و تهیه مقدمات اجراء حکم آنرا در 

الرعایه بوده است تأخیری در اجرای اجرای حکم اعدام الزمبطوریکه مالحظه فرمودید چون مقدمات مزبور برای 

 حکم رخ نداده و در اولین روزی که میسر بوده حکم دادگستری بموقع اجراء گذاشته شد

و اما در مورد دکتر محمد منشادی این را هم اگر خود آقا یک قدری متوجه جریان موضوع باشید شاید رفع توهم 

ظری روی ارفاق در کار نبوده است اگر یک تأخیراتی در جریان کارهای عدلیه پیش میآید ازشان بشود که واقعا ًهیچ ن

آن مربوط است شریفات ]تشریفات[ کار عدلیه و حاال بنده موضوع دکتر محمد منشادی هم مسامحه و مساهله موجب 

پاسخ سؤال اول بعرض رسید حکم آن نشده که نامبرده بتواند تقاضای اعاده دادرسی تقدیم نماید بلکه همانطوری که در 

بدادستان ابالغ شده و دادستان استان هم ضمن دستوراتی که برای  ۱۳۳۳دیوان کشور که در دوازدهم فروردین ماه 

اجرای حکم سایر محکومین داده دستور اجرای حکم را دربارۀ محمد منشادی داده است منتهی چون نامبرده در 

نکه حکم بموقع اجرا گذاشته شود وکیل او توانسته است از دیوانعالی کشور داشته است بیش از آ طهران اقامت 

در دیوانعالی کشور رسیدگی شده و  ۱۳۳۳ اردیبهشت ماه ۲۶تقاضای اعادۀ دادرسی نماید و باستدعای وکیل او در 

میاندازد و اگر اعادۀ دادرسی قبول گردیده است بدیهی است که قبول استدعای اعادۀ دادرسی اجراء حکم را بتأخیر 

شروع باجراء هم شده بود اجراء آنرا متوقف میساخت و فاصلۀ بین ابالغ حکم بدادستان و قبول اعادۀ دادرسی در 

 حدود چهل روز بوده است قبول استدعای اعادۀ دادرسی با دالیلی که بدیوانعالی کشور تقدیم شده و آنها هم قبول کردند

 بچه دلیل بوده است. -صفائی 

وزارت دادگستری. همین که فرمودید استشهاد بوده است تأمین دلیل بوده است حاال مالحظه میفرمائید بلکه در  معاون

اند مورد اشخاص دیگر و در مواردی که نظیر همین مورد بوده شعب دیوانعالی کشور اعادۀ دادرسی را پذیرفته

ه باشد چون بایستی عرض کنم که دیوانعالی کشور در بنابراین با این سوابق بنده تصور نمیکنم انحرافی از قانون شد

ای در این باب ندارد که انجام نداده باشد یک قوۀ عالی استنباط مواد قانون نظر مستقل دارد وزیر دادگستری وظیفه

مقامی است استقالل رأی هم دارد در نظایر موضوع هم رأی داده بود به تبعیت از نظایر موضوع و دالیلی که بود 

جهش را جلب کرده بود و در هر حال وزارتخانه در اینجا نمیتواند تأثیر داشته باشد و نبایستی هم تأثیر داشته باشد تو

گرچه حضرتعالی از یک فقره سؤال صرفنظر فرمودید ولی بنده برای توجه حضرتعالی و آقایان نمایندگان محترم 

ال را هم که جلسات دادگاه جنائی از ابتدا تا انتها علنی ناچارم جواب این قسمت سؤال را هم عرض کنم جواب این سؤ
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اند بنده خودم بوده و عالوه بر متهمین و مدعیان خصوصی و وکالی آنان عدۀ زیادی تماشاچی در آن شرکت کرده

را  شاهدش هستم و خود بنده بکرات اتفاق افتاد که آقایان اهل علم و معممین تشریف آوردند و گله میکردند که چرا ما

بسالن جنائی راه نمیدهند بنده بوسیلۀ هین ]همین[ آقای عاملی صندلی اضافه کردم خودم با مأمورین انتظامی صحبت 

چرا آندفعه بود؟(  -ام تا آنجا که ممکن است ]ناخوانا[ وسایل نبود از حیث تهویه و غیره )عمیدی نوری ام و گفتهکرده

ها علنی بود و عالوه بر متهمین و مدعیان خصوصی و وکالی آنان عدۀ غرض جلسات دادگاه جنائی از ابتدا تا انت

اند و روزی نبوده است که صندلی تماشاچیان دادگاه خالی باشد عالوه بر این دادگاه زیادی تماشاچی در آن شرکت کرده

اند خاصی که نتوانستهبنا بتقاضای عالقمندان در ساعات محکمه دستور داده بود درهای سالن دادگاه باز بگذارند تا اش

وارد دادگاه بشوند از خارج ناظر جریان دادگاه باشند دخالت مأمورین انتظامی هم فقط برای حفظ نظم و ترتیب و 

اند وارد دادگاه شوند مطالبی را که بنده جلوگیری از هجوم افرادی بوده است که زاید از گنجایش دادگاه میخواسته

ام اما در موضوع سؤال چهارم و مردود بودن من خودم ناظر و شاهد جریان بودهعرض میکنم عین حقیقت است چون 

یکی از قضات و ایرادی که بعمل آمده اوال عرض میکنم که وکالی مدعی خصوصی به عنوان اعتراض از حضور 

ه در ایرادیکه اند و اگر چنین کرده بودند اقدام آنان خالف مقررات قانون بود بلکدر جلسات دادگاه خودداری نکرده

اند که چون حضور آنان دیگر ضرورت ندارد در جلسات اخیر دادگاه حاضر نخواهند شد ایراد اند نوشتهبدادگاه کرده

آنان که بصورت قانونی نبود و در آن ذکر نکرده بودند کدام یک از قضات دادگاه اظهاری بنفع متهمین کرده و آن 

ئت قضات واقع شد و چون دلیلی برای این اظهار اقامه نشده بود ایراد اظهار چه بوده است معهذا مورد توجه هی

مزبور رد گردید و نتیجه هم بآقایان ابالغ شد این جوابی بود که بنده عرض کردم در قبال سؤال آقای صفائی تصور 

یار ایشان میگذارم در میکنم با تحقیق دقیقی که بفرمایند و خودشان هم مراجعه بسابقه بفرمایند و بنده خودم را در اخت

وزارت دادگستری و ایشان آن سوابق را رسیدگی بفرمایند و انشاءهللا امیدوارم که منطبق با مواد عرضم در مجلس 

 می کنم.کنم و عرضها یادداشت کردم و بعداً تحقیق میباشد و راجع بسایر قسمتها یک تذکراتی فرمودید که بنده آن

 آقای صفائی -رئیس 

ای عاید بشود واال از جواب آقایان چیزی دستگیرمان نده عرض کردم که مگر اینکه از نفس سؤال نتیجهب -صفائی 

 نمیشود و نمیشود استفاده کرد

 بنده عرضی ندارم( -منظور اینست که باز هم وقت دارید )صفائی  -رئیس 
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دبرخور ایهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون
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