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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[

 

 ]روزنامه:[ آتش

 ۱۳۳۵تیر  ۲۸]تاریخ:[ 

 ۱۶۸۶]شماره:[ 

 

   در دادگاه جنائی چه گذشت

متهمین اصلی آزادند در صورتی که بیگناهان  –یکی از وکالی مدافع گفت دستهائی در کار پرونده سازی بوده است 

 ...   –گرفتار زندان 

نفر متهمی که در مکان اتهام بیشتری هستند و باحتمال قوی در واقعه شرکت   ۲۹در قرار بازپرسی   ...وی گفت 

ترین دلیلی بر مجرمیت آنها وجود ندارد یکسال تمام از خانه و کاشانه آواره  اند آزاد نموده و کسانیرا که کوچک داشته 

های خود را در مورد دخالت در واقعه تعریف مینموده رها ساخته ساخته است آقای جانشین بازپرس کسیرا که شاهکار

که سه بار بعلت فقد دلیل  اما کسی را که مستمع بیانات او بوده مجرم شناخته است، در این پرونده متهمی وجود دارد 

قرار بازداشت آنها تبدیل شده و اکنون نیز مجددا در شمار متهمین قرار دادند، آقای جانشین بازپرس در مواردیکه  

د تشخیص داده و باستناد اینکه اثر انگشت جخودش انگشت نگاری، اثر انگشت را وا ...نتوانسته دلیلی جمع آوری کند 

او را   ۱۷۰انگشت ذیل شکوائیه منطبق است او را مجرم تشخیص داده و سپس باستناد ماده بنا بر تشخیص او با اثر 

اند که سالیان دراز  بدادگاه جنائی اعزام داشته است ناطق گفت کسانی را در این پرونده بعنوان محرک معرفی کرده

وی بعنوان   ...اند، فت بهائیت بودهاند و فقط گناهشان اینستکه سدی در برابر پیشرخدمتگزار مردم پشتکوه یزد بوده

مثال یکی از شاکیانی را نامبرد که گفته بود مردی خرخره پدرش را بریده است و آنوقت وی سئوال کرد که آیا در  

کسی که خود را شاهد و ناظر واقعه   ...مجلس معاینه مقتولین قید شده، ای در صورتکجای این پرونده سر بریده

ام و تازه آقای جانشین بازپرس معتقد است که ه در پایان بازپرسی میگوید من اینها را شنیدهمعرفی میکند بالفاصل

شاکی درست توجه نکرده و اال همان اظهار اولش صحیح است یا بعکس کسیکه میگوید من پس از پایان غائله رسیدم  

زرگ ترین دلیل برائت مهم ترین مستند ب ...ها را نیز تعیین میکند آنوقت اشخاصی را نام میبرد و نوع سالحهای آن

 ...جرمیت دانسته شده 

ای در کار نبوده و وی سپس به بیان کلی واقعه پرداخت و گفت بر خالف آنچه آقای دادستان ادعا کرد )هجوم و حمله

هستند   اند مشمول عنوان منازعههمان متهمین مجهولی که دستگیر نشده یا بعللی مورد لطف قرار گرفته و آزاد شده 

وی وضعیت محل را تشریح نمود و با صورت مجلس مامورین انطباق داد و گفت وقتی سنگهای فراوانی در طبقه دوم  

عمارت موجود است در دست یکی از اجساد هنوز چوب بوده عقل سلیم حکم میکند که طی منازعه شدیدی این عده  

فه تبلیغ داشته و مخصوصا در این چند روز اخیر بنا  اند وی خصوصیات روحی یکی از مقتولین را که وظیمقتول شده

بر ماموریت محوله از طرف محفل مرکز برای تبلیغ و بسط امر بهرمزدک رفته بوده شرح داد و گفت همین شخص 

بوده که کلیه شکایات ساختگی را تلقی نموده و هم اوست که دو روز قبل از واقعه چند قبضه تفنگ از منزلش کشف 

ای مردی بدیهی است که سایرین را نیز بمقاومت تشجیع نموده و منازعه درگیر شده واال چه شده که عده شده و چنین 

 ...اند فرار کنند و خود را از مهلکه برهانند. توانسته

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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