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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]نشریه:[ اخبار امری 

 ۱۳۳۱تیر  –]تاریخ:[ خرداد 

 ۳ و ۲]شماره:[ 

 ۸ - ۹  ]صفحه:[

 

 ۱۳۳۰مرداد ماه سنهٴ  ۲۶استخرج از مرقومهٴ مورخهٴ 

کرمان به پایتخت کشور جهت س از پان دستگیر و از یزد به کرمان و ساآلن متجاوز از یک سال است که این مظلوم

اند و حال قریب پنج ماه است که این بیچارگان در زندان طهران در انتظار روز محاکمه، دقیقه  دادرسی اعزام گردیده

کنند که تا روز محاکمه آنان را به قید کفیل و  شمرند و آنچه از مقامات صالحیت دار تقاضا و استدعا می و ساعت می

رسد و گوش به فریادشان  شود و کسی به داد آن بیچارگان نمیمترین توجهی به دادخواهی آنها نمیضامن آزاد نمایند، ک

دهد و حتٰی نسبت به یک نفر از متهمین که طبق گزارش صریح بهداری زندان به مرض مهلکی مبتال و وسایل نمی

ت معالجه در خارج از زندان  وجه فراهم نیست و همان بهداری استخالص او را جه مداوای او در محبس به هیچ

ضروری تشخیص داده است، هیچگونه اقدام مثبتی به عمل نیامده و موضوعی که با حیات یک فرد ایرانی ارتباط 

 های اداری قرار گرفته است. دارد، مدتی است مورد مکاتبات و سؤال و جواب 

مود که عوامل و عناصری که محرک و مرتکب توان از تمام این قضایا چنین استنباط نآیا به نظر صائب آن جناب نمی

اند، هنوز هم به  گناه را مقصر قلمداد نمودهاصلی جنایت ابرقو بوده و با تشبثات و اعمال نفوذ و دسیسه، جمعی بی

های ناروای خود ادامه داده و در بعضی دوایر و مقامات ایجاد بیم و هراس نموده، مانع از رسیدگی به  فعالیت

 شوند؟و قانونی متهمین می تقاضاهای حقه

توان قبول نمود با آنکه معموالً متهمین به جنایات مهمه از قبیل قتل و غارت پس از  در غیر این صورت چگونه می

شوند، یک عده نفوس آبرومند از دکتر و مالک و تاجر انجام تحقیقات مقدماتی و گرفتن ضامن تا روز محاکمه آزاد می 

شوند به قید کفیل و ضامن معتبر ر قتل هستند، پس از یک سال توقیف در زندان، حاضر نمیرا که متهم به معاونت د
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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