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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[

 

 مردم ]روزنامه:[ صدای 

 ۱۳۳۵خرداد  ۳۰]تاریخ:[ 

 ۱۶۸۰]شماره:[ 

 

 یک محاکمه مذهبی در دادگستری

 آیندمحاکمه بدادگستری میهر روز صدها نفر برای تماشای این 

 چهل و سه نفر متهم به قتل هفت نفر میباشند

الهی برای رسیدگی بواقعه یازده ماه در تعقیب جلسات گذشته، شعبه اول دادگاه عالی جنائی تهران بریاست آقای نعمت

 قبل یزد تشکیل جلسه داد. 

بر اثر اختالفات مذهبی  ۱۳۳۴برای یادآوری خوانندگان متذکر میشوم که یازده ماه قبل یعنی در روز پنجم مردادماه 

»هرمزک« و »خسرو« وجود داشت با بهانه کردن یک موضوع کوچک نزاع سختی  که بین ساکنین دو قریه

درگرفت بدین ترتیب که یکی از دختران قریه هرمزک بحمام قریه خسرو میرود و آنها که در حمام بودند با فحش و 

 دعوا گفتند که حمام ما نجس میشود.

وع اصلی اختالف همان اختالفات دینی و تظاهرات ممتد اهمیت بود و در حقیقت موضالبته این بهانه جزئی و بسیار بی

 دو فرقه بوده است که سابقه داشته است.

 شوند و عده بیشماری زخمی میگردند.در نزاع خونین آن روز شش مرد و یکزن کشته می

عبه اول  های مقدماتی از دادسرا بشنفر زن و مرد دستگیر شدند و پرونده امر پس از بررسی  ۴۳در تعقیب این امر 

دادگاه جنائی ارجاع گردید در چند روز گذشته تحقیقات از طرف رئیس دادگاه خاتمه یافت و از دیروز آقای قائم مقامی 

 بوکالت از طرف ورثه مقتولین قرائت الیحه دفاعیه خود را که بسیار مفصل بود آغاز کرد. 

 بقیه آن را بفردا موکول نماید. تنفس بدهد وبیانات وکیل نامبرده بقدری زیاد بود که دادگاه مجبور شد یکبار 

های پر سر و صدا و مهم در دادگاه هر روز جمعیت زیادی تماشاچی جمع میشوند و چون این محاکمه یکی از محاکمه

 دادگستری است بآن اهمیت زیادی داده شده است.

 یند تا شاهد این محاکمه مذهبی باشند.آای از کسبه و اصناف و معممین هر روز در طاالر فوقانی دادگاه گرد می عده

 در تعقیب جلسه پریروز دیروز هم برای رسیدگی باین قضیه دادگاه تشکیل جلسه داد. 

نخست آقای امین بوکالت از طرف ورثه مقتولین در حدود دو ساعت صحبت کرد و دالیل و مدارک الزم را ارائه  

 داشت.

 صحبت کرد و دفاعیه مفصل خود را آغاز کرد.سپس آقای نقابت بوکالت از طرف ورثه مقتولین 

ای میپردازند از  قوانین جزائی و شرح مجازات کسانی که بقتل یا جرح عده  ۷۲و  ۷۱و  ۷۰آقای نقابت با ذکر مواد 

 موکلین خود دفاع نمود.

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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