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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:[ سحر

 ۱۳۳۵مرداد  ۶]تاریخ:[ 

 ۴۵]شماره:[ 

 

 یدنباله

 هاای محکومیت متهمین بقتل بهائیرمتن 

 مفاد حکم دادگاه جنائی طهران نسبت بمتهمین یزدی چاپ شد اینک بقیه دادنامه:در شماره گذشته قسمتی از 

و هر یک از نوزده نفر محکومین باید مبلغ یکهزار لایر بابت هزینه دادرسی تادیه نمایند و هر یک از مصطفی نادی 

ز بیست و یکنفر با و اکبر طاهری هم به یکسال حبس در دارالتادیب محکوم میشوند و این حکم درباره هر یک ا

گردد و اما در مورد اتهام متهمین مزبور و  احتساب ایام بازداشت گذشته در صورت قطعیت باید درباره آنها اجراء 

اند و در سایر متهمین به حرق و تخریب و غارت چون هیچیک از مشارالیهم اعترافی بارتکاب این جرائم ننموده

اد معین و مشخصی از آنها در این امور دخالت نموده باشند و تنها وقوع حرق و دلیلی نیست که کلیه یا افر پرونده امر

تخریب و غارت و بدون متهمین در محل با مشخص نبودن مباشر یا مباشرین یا محرک و بدست نیامدن برگه از اموال 

 باشد.منهوبه کافی برای احراز بزهکار نامبردگان نمی

اند صادر میگردد و یه متهمین اعم از اشخاص که مباشر یا معاون معرفی شدهو بعلت فقد دلیل کافی حکم برائت کل

حاجی محمد منصوری  ۳عبدالغفار مظفری  ۲محمدعلی امیری [ ۱] :راجع به اتهام هفت نفر اشخاص نامبرده زیر

دارم تنها مامورین ژانه اسماعیل امیری باهانت ب -۷حسن امیری  ۶یوسف میری  ۵ –بخشعلی امیر  ۴فرزند رضاقلی 

آنها در  مستند پرونده صورت مجلس است که مامورین که مدعی هستند بآنها اهانت شده تنظیم نموده و اظهارات

جریان بازپرسی است و چون عالوه بر آنکه موضوع اهانت و اینکه چه کلماتی متهمین استعمال نموده که مامورین  

لوم نیست اساسا با انکار متهمین و نبودن دلیل و قرینه دیگری اند معنامبرده آن کلمات را اهانت بخود تلقی نموده

اظهارات شاکیان کافی و بتنهائی مثبت بزه انتسابی بمشارالیهم نیست و لذا حکم برائت که هفت نفر در این مورد داده 

رمزک میشود و اما در مورد اتهام محمد جاللی و اسماعیل مظفری و محمدعلی امیری بمعاونت در واقعه قتل ه

  ]به سخوید[ ای از اهالی مزرعه خسرو برای شکایت از عملیات ژاندارم ببخویدبشرحی که قبال توضیح گردیده عده

آمدم و در پرونده دلیلی نیست که پس از حضور اهالی مزرعه خسرو سه نفر متهم مزبور دستوری برای رفتن مردم 

 بطرف هرمزک داده باشند.

برای اثبات صحت بزه انتسابی بمشارالیهم نیست و لذا حکم برائت این سه نفر صادر و مجموع محتویات پرونده کافی 

 ۳غالمرضا گلستانی  ۲علی زارع پسر غالمحسین  :میگردد و راجع باتهام نوزده نفر دیگر از متهمین بشرح زیر

کرم فرزند تقی  ۷عبدالحمید مبین پسر ابراهیم  ۶ابراهیم پسر رمضان  ۵ ]خالق[ جواد پسر حالق ۴عبدالحسین الزمی 

عبدالحسین زارع پسر علی  ۱۲بمانعلی زارع فرزند عباس  ۱۱حسن پسر رضا  ۱۰حبیب هللا حاتمی  ۹عباس نادی  ۸

خاور فرزند عبدالرزاق  ۱۶رجب زارع پسر علی  -۱۵یوسف زارع پسر علی  ۱۴محمد ضانعی پسر ماندگار  ۱۳

سلیمان زارع پسر علینقی بدخالت و  ۱۹حسین منصوری فرزند محمد  ۱۸ی فرزند جواد حاجی میرزا عل ۱۷امیری 

مشارکت در واقعه هرمزک چون مشارالیهم در جریان بازپرسی و محضر دادگاه منکر ارتکاب بزه انتسابی میباشند و 

م گزارش ژاندارمری نسبت به بعضی از آنها مستند پرونده منحصر باظهار یک نفر و نسبت ببرخی دیگر مدرک اتها 
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است که آنها را هم جزء متهمین معرفی نموده و مستند دلیلی در پرونده امر بر صحت این گزارش و اظهار آن یکنفر 

 باشد.نیست و باالخره مجموع محتویات پرونده کافی برای حصول قطع و یقین بر مداخله نوزده نفر مزبور نمی

الیهم داده میشود و راجع باتهام عباس خراسانی بود بتحریف اظهارات شاکی لذا بعلت فقد دلیل کافی حکم برائت مشار

 موضوع مشمول ماده مستنادی در کیفرخواست باشد. و بفرض آن که این

جعفر شاکی کافی برای بزهکاری شناختن عباس  – [اره]اظبا نبودن دلیل و قرینه کافی و با انکار متهم ظهار

 برائت او صادر میگردد و بیست و سه نفر اشخاص که حکم برائت آنها صادر شده است.هم نبوده و حکم ]خراسانی[ 

باید فورا آزاد شوند و غالمرضا طاهری فرزند حسن احد از متهمین که فوت نموده است قرار موقوفی تعقیب کیفری 

ت یافته و نسبت درباره او صادر میگردد و راجع بدادخواست مدعیان خصوصی چون دادگاه از امر کیفری فراغ

ببعضی از مواردی حکم برائت صادر نموده است بدادگاه هدایت میشود توضیح آنکه علی گلستانی بهفت ماه حبس 

 .تادیبی محکوم شده است این حکم در خود قانون فرجام پذیر است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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