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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:[ اطالعات

 ۱۳۳۴ تیر ۱۷]تاریخ:[ 

 ۹۰۵۶]شماره:[ 

 

 امروز دادگاه بر اثر این نزاع بهم خورد و صدور رأی بتاخیر افتاد جلسۀ

هنگامیکه نماینده دادستان اظهارات یکی از وکالی مدافع را تکذیب میکرد یکی از تماشاچیان سخنان او را قطع کرد و 

 .سروصدا بلند شد

  .رج جلسه دادگاه، خاتمه یافتای از تماشاچیان در خاآغاز شد و با وساطت عده« پس گردنی»زد و خورد با یک 

قریه هرمزک یزد بود  هامروز هنگامیکه شعبه اول دادگاه عالی جنائی تهران مشغول استماع آخرین دفاع متهمین حادث

ناگاه گفتگوئی بین یکی از تماشاچیان و نماینده دادستان در گرفت و بر اثر آن بین دو دسته از تماشاچیان نزاع و زد و 

که منجر به تعطیل شدن جلسه دادگاه گردید این زد و خورد غیر منتظره سبب شد که صدور رأی  خوردی آغاز شد

نهائی دادگاه درباره متهمین مزبور بفردا موکول شود و تماشاچیانی که برای اطالع از نتیجه محاکمه امروز در 

 دادگستری اجتماع کرده بودند بدون اخذ نتیجه آنجا را ترک گویند. 

 گاه تشکیل داد

ماه قبل  ۱۱نفر متهم به شرکت در حادثه قریه هرمزک یزد بود که  ۴۴موضوع رسیدگی جلسۀ امروز دادگاه اتهامات 

ها و اموال ]اقوال[ مختلفی اتفاق افتاده و بر اثر آن شش مرد و یک زن بقتل رسیدند. درباره علل این حادثه گفته

ای هم عقیده دارند که بر اثر اختالفات ات مذهبی آب میخورد و عدهای معتقدند که ریشه آن از اختالفموجود است عده

 مادی این حادثه روی داده است. 

مرد و یکزن و یک ژاندارم دستگیر شدند و محاکمه آنها در شعبه اول دادگاه عالی  ۴۲بهر حال پس از وقوع حادثه 

دافع متهمین دفاع خود را تمام کرده بود و قرار جنائی آغاز شد در جلسه دیروز آقای ذوالمجد طباطبائی آخرین وکیل م

 بود امروز رای نهائی صادر شود ولی نزاع امروز صدور رای را بفردا موکول کرد...

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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