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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:[ مهر ایران

 ۱۳۳۵ خرداد ۲۳]تاریخ:[ 

 ۳۲۵]شماره:[ 

 

 عالی جنائیدر دادگاه 

 نفر از اهالی قریه سخوید یزد باتهام قتل هفت نفر بهائی شروع شد ۴۴از روز گذشته محاکمه 

 .امیکی از متهمین میگوید شش نفر خود را در این نزاع از دست داده

 .نزاع بر اثر استحمام یک زن بهائی در حمام قریه بوده است

نفر بهائی در شعبه اول دادگاه عالی  [هفت] فر متهمین بقتل هشتن ۴۴صبح دیروز اولین جلسه محاکمه  ۱۱/ ۵ساعت 

جنائی مرکز بریاست آقای نعمت اللهی با حضور نماینده دادستان و وکالی مدافع متهمین و شاکی خصوصی تشکیل 

 گردید.

 –ذوالمجد طباطبائی  –شیرازی  فقیهی –سید مهدی رضوی  –جاللی نائینی  –در محاکمه آقایان سید احمد طباطبائی 

ابطحی وکالی مدافع متهمین و آقایان کاظم زاده منوهر  –اخوت  –آزمایش  –دکتر آسایش  –ادیب رضوی  –صابر 

 .باشندقائم مقامی امین امینی وکالی خصوصی می

که سال گذشته در ایام ماه رمضان بر سر  باشندنفر از رعایا و اهالی قریه سخوید از دهات پشتکوه یزد می ۴۴متهمین 

 اند.نفر از بهائیان بقتل رسیده [هفت] ای از بهائیان درگرفته و در نتیجه هشتیک حمام مخروبه نزاعی بین آنها و عده

در روز حادثه متهمین بقدری تحت تاثیر احساسات و تحریکات قرار گرفته بودند که بر سر یک موضوع کوچک 

 .ای از بهائیان که در حمام بودند ریخته و آنها را بقتل رساندندآورده و بر سر عدهای بدست بهانه

 .شوندساله دیده می ۷۰ساله یک ژاندارم و یک پیرمرد  ۴۰در بین متهمین یکزن در حدود 

 .در جلسه دیروز ابتدا هویت متهمین استعالم شد و تا آخر وقت محاکمه ادامه داشت

 .ا دارد که در این نزاع شش تن از کسان خود را از دست داده استضمنا یکزن شصت ساله ادع

 

 

 

 

 

 

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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