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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[

 

 آتش :[]روزنامه

 ۱۳۳۵تیر  ۱۹ :[تاریخ]

 ۱۲۷۹ :[شماره]

 

 جنائی:در دادگاه عالی 

بیست و سه نفر از آنها بعلت فقد دلیل تبرئه  -نفر متهمین قتل بهائیان صادر گردید  ۲۴ دربارهرأی دادگاه عالی جنائی 

شدند. بیست و یک نفر هم بحبس از هفت ماه تا چهار سال محکوم گردیدند سه تن از متهمین در دارالتأدیب نگهداری 

 شوند.می

 نفر بهائی در قریه هرمزک یزد ساعت ده صبح دیروز پایان یافت. ۷نفر از متهمین قتل  ۲۴آخرین جلسه دادرسی 

در اینموقع آقای رئیس دادگاه ختم دادرسی را اعالم کردند و بیدرنگ اعضای محکمه باطاق شور رفته و به مشاوره 

 پرداختند.

 تا ساعت شش و سه ربع بعد از ظهر طول کشید. هورمشا

ظهر دیروز به تدریج گروه کثیری تماشاچی در تاالر دادگاه جنائی برای استماع رأی حضور  از ساعت شش بعد از

 داشتند ساعت شش و نیم بعد از ظهر مأمورین مراقب متهمین را بجلسۀ دادگاه آوردند.

 فقط دو تن از وکالی مدافع متهمین در دادگاه حضور داشتند.

اعضاء محکمه و نماینده دادستان بتاالر دادگاه آمدند حضار باحترام  بعد از ظهر رئیس دادگاه باتفاق ۷مقارن ساعت 

هیئت دادگاه قیام کردند. منشی محکمه متن رأی را قرائت کرد هنگامیکه مقدمات رأی قرائت میشد دلهای همه متهمین 

 طپید و اشک در چشمان خاور که یکی از متهمین میباشد حلقه زده بود.می

 است انتشار آنرا بشماره بعد موکول میدارم ولی خالصه رأی دادگاه بدین قرار است.چون متن کامل رأی مفصل 

نفر بعلت فقد دلیل تبرئه شدند بانو خاور و ژاندارم از جمله تبرئه شدگان  ۲۳نفر بود از این عده  ۴۴تعداد متهمین 

نفر که  ۲۱کوم گردیدند. سه نفر از سال حبس با کار مح ۴هائی از هفت ماه حبس تأدیبی تا نفر بمحکومیت ۲۱میباشند 

 محکومیت یافتند. کلیه از رأی دادگاه فرجام خواستند. بیدارالتأدکمتر از هیجده سال سن دارند بیک سال حبس در 

اعضاء  نکته جالب توجه اینستکه پس از قرائت رأی دادگاه زن و بچه محکومین گریه زاری کرده و دست بدامن

خارج گردید و بالفاصله  از محکمهمحکمه شدند ولی دیگر گریه زاری سودی نداشت اما بانو خاور با قیافه خندان 

 موجبات آزادی او و ژاندارم فراهم شد.

 

 

 

 

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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