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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 اظهارات شاکی

 -----شماره: 

 -----صفحه: 

 

 وزارت کشور

 شهربانی کل کشور

 شهربانی فارس

 ورقه بازجوئی و صورتمجلس

 

 ----- دادخواهان:

  -----دادخوانده: 

  -----خواسته: 

  ۱۳ -----تاریخ: 

  -----جزودان: 

 -----پرونده: 

 -----بتاریخ: 

 

اصالحی قانون آئین دادرسی کیفری بشما تفهیم میشود مواظب   ۱۲۵خود را معرفی نمائید و مفاد ماده و تبصره  –س

 اظهارات خود باشید

شغل و محل کار: مهندس ، سال ۳۱سن: ، ----شهرت: ، فرزند: خلیل هللا ،نام خانوادگی: طالئی، نام: کورش –ج 

،  تبعه: ایران، مذهب: بهائی، [حذف شده]خیابان  –مقیم: طهران ، اهل: طهران، با سواد، امناء طهرانشرکت سهامی 

اصالحی آئین دادرسی کیفری مطلع    ۱۲۵دارای عیال و اوالد و از مفاد ماده تبصره ، پیشینه محکومیت کیفری ندارم

 اظهارات خود هستم.شده هر وقت اقامتگاه خود را تغییر دادم اطالع میدهم مواظب 

صبح که اینجانب در محل حاضر بودم مشاهده گردید که تعدادی بیل و   ۸ :۳0 حدود ۱۳۵۸شهریور  ۱۷در تاریخ 

باشد حمل گردید ضمن تحقیق معلوم شد که این بیل و گلنگها گلنگ به محل حسینه که روبروی ملک مورد نظر می

خواهند است و یکی دو نفر نیز به کوچه آمده اظهارنمودند که می توسط ماشینهای وانت شهرداری به محل حمل گردیده

صبح مشاهده گردید که جمعیتی در حدود یکصد و پنجاه نفر  ۱۱محل بیت حضرت باب را تخریب نمایند. در ساعت 

ند شود و یک نفر روحانی دیگر بنام آقای طوبائی در جلوی آنها بوددر حالیکه شخصی که بنام حاجی شریف گفته می

که کوچه آمده و به بیت مزبور از طریق خانه مجاور که مقفل بود و قفل را شکستند و داخل شدند حمله کردند حدود  

سی نفر از آنها مسلح به اسلحه بوده و تعدادی در پشت بامهای اطراف و تعدادی در کوچه در داخل بیت مستقر شدند 

  ۲ها و بردن آنها به بیرون بودند سپس حدود ساعت پنجره در حدود سه ساعت مشغول تخریب و منهدم نمودن درب و
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بعد از ظهر افراد مسلح محل را ترک نمودند ضمناً در حین و شروع تخریب اینجانب به داخل بیت رفته   ۲  :۳0 الی

 مشاهده گردید آقایان اسدپور از کمیته مهدیه و معمار شمالی و همچنین یک روحانی دیگر بنام آقای هاشمی نیز در

نفر در محل   ۱۵بعد از ظهر تعدادی در حدود  ۳خالصه آنکه پس از ساعت  -محل دستورات برای خرابی میدهند 

نفر کارگر ساختمانی صبح اول وقت  ۸فردای آنروز معمار شمالی حدود   -باقیمانده و مشغول تخریب بقیه بنا گردیدند 

خالصه تا عصر مقداری   -ران خود را به تخریب گمارد به تخریب بقیه بناء گذاشت و بعد نیز تعدادی دیگر از کارگ

بعد از   ۲ :۳0الی ۱۱زیاد از بنا را تخریب نمودند. همچنین چون اینجانب در تمام مدت تخریب روز اول از ساعت  

ظهر ناظر و شاهد بودم هرچه به آقایان رهبران ایشان تذکر داده شد که این کار غیر انسانی و با اصول و موازین  

نی نیز مغایرت دارد توجهی به تقاضاهای اینجانب نگردید و با شدت به تخریب و سرقت ادامه دادند و ضمناً به قانو

های مجاور بیت مبارک نیز خساراتی وارد و تخریب اصلی اگر چه در این محل بود و سه خانه مجاور آن نیز را  خانه

چون اینجانب در محل حاضر و ناظر و شاهد بودم عالوه  باشد و آسیب فراوان زدند و کلیه مراتب فوق را گواهی می

چون در شکایت تسلیم شده شرح کامل داده شده به   –ام  بر آقایان فوق که محرک اصلی بودند افراد دیگر را نیز دیده 

 خالصه اکتفاء گردید و بدینوسیله از عاملین این عمل غیرانسانی شکایت و تقاضای تعقیب قانونی را دارم./ 

 شهریورماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت بیستم

 کورش طالئی

 ]امضا[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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