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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[

 

 دنیا :[]روزنامه

 ۱۳۳۵تیر  ۱۶ :[تاریخ]

 ۳۹۹ :[شماره]

 

 نمایندگان سیاسی آمریکا و انگلیس در جلسات محاکمه و شرکتمحاکمه مسلمانان متهم به قتل بهائیان 

یزد همچنان در دادگاه عالی جنائی ادامه دارد این  نفر از مسلمانان متهم به قتل بهائیان در قریه هرمزک ۴۳محاکمه 

محاکمه که یکی از محاکمات پر سر و صدای تاریخ دادگستری ایران است مورد توجه شدید مقامات روحانی 

بخصوص حوزه علمیه قم میباشد تماشاچیان این دادگاه بیشمار و هر روز عدۀ از خارجیان از حمله نمایندگان وابسته 

 لیس و آمریکا در جلسات دادگاه شرکت میکنند و بوسیله مترجم از مدافعات طرفین با خبر میشوندبسفارتین انگ

الوکاله ارسال و نفر متهم مبلغ ده هزار لایر بابت حق ۴۳آخرین خبر حاکیست از قم برای هر یک از وکالی مدافع 

وجوه از مال سهم امام برداشت و فرستاده  همچنین تمام مخارج افراد مزبور هر پانزده روز یکبار پرداخت میشود این

میگردد. جالب توجه اینست افراد مسلمان مزبور که دست به قتل بهائیان زده بودند از بستگان نزدیک مقتولین میباشند 

 و یکی از مقتولین فرزند یکی از متهمین حاضر است که بعنوان قتل فرزند تحت محاکمه قرار دارد.

ن محاکمه مهم که تقریباً جنبه سیاسی پیدا کرده است چه باشد و با توجه باینکه دادگاه عالی هنوز معلوم نیست رأی ای

متهمین  ۴۳جنائی در موارد عدیده از جمله قتل دکتر برجیس در کاشان متهمین را تبرئه نموده بود برای سرنوشت 

 یزدی تا این ساعت پیش بینی مشکل است.

وکیل مدافع بهائیان که طی چند جلسه دادگاه بر علیه متهمین مسلمان داد سخن داده الدین نقابت بقرار اطالع سید ضیاء

 بود پس از نصایح بسیار از طرف علماء چند روز پیش از وکالت مستعفی گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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