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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[

 

 ایلنا  -کار ایران خبرگزاری  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۵تیر  ۱ ]تاریخ:[

 

 :رییس كل دادگستري استان آذربایجان شرقي

 نفر بازداشت شدند ۳۳۰در حوادث اخیر تبریز 

 گیردعوامل اصلي حادثه تبریز به زودي معرفي و اعترافات آنها در اختیار افكار عمومي قرار مي 

 خبرگزاري كار ایران  -تبریز

گفت:  شود،رییس كل دادگستري استان آذربایجان شرقي با بیان این كه ردپاي اسراییل در حوادث اخیر تبریز دیده مي

اسامي عوامل اصلي حوادث تبریز به زودي اعالم و برخي اعترافات آنان نیز در اختیار افكار عمومي قرار داده  

 .خواهد شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت االسالم نجف آقازاده، كه به مناسبت هفته قوه قضاییه، در جمع خبرنگاران سخن 

تا   ۸۰نفر اعالم كرد و گفت: از این تعداد حدود   ۳۳۰گفت؛ تعداد دستگیرشدگان حوادث اخیر تبریز را در مجموع مي

 .هاي آتي محاكمه خواهند شدنفر به عنوان عوامل دخیل در حادثه هستند كه طي روز ۸۵

نفر به عنوان عوامل اصلي تحریك و تخریب هستند، گفت: تعدادي از   ۲۵تا  ۲۰نفر  ۳۳۰وي، با بیان این كه از بین  

 .نفر هم وابسته به اسراییل هستند ۲اي و این بازداشت شدگان بهایي، توده

اییل وابسته هستند، ادامه داد: از آنجایي كه این دو نفر  حجت االسالم آقازاده، با اشاره به بازداشت شدگاني كه به اسر

 ....اند، رسیدگي به جرم آنها به لحاظ اهمیت باید در تهران صورت بگیردجرایم دیگري نیز مرتكب شده

هاي انقالب صورت خواهد گرفت، به  وي ، با بیان این مطلب كه محاكمه دستگیرشدگان حوادث اخیر تبریز در دادگاه

حوادث روي داده در سایر شهرهاي استان آذربایجان شرقي در این ارتباط اشاره كرد و گفت: در حوادث برخي 

نفر دستگیر شدند كه تعدادي از دستگیر شدگان براي محاكمه در   ۵نفر و شهرستان اهر نیز  ٩شهرستان مرند 

 .برندبازداشت به سر مي

ن این مطلب كه اسامي عوامل اصلي حوادث تبریز به زودي اعالم  رییس كل دادگستري استان آذربایجان شرقي، با بیا

و برخي اعترافات آنان نیز در اختیار افكار عمومي قرار داده خواهد شد ، شایعات مربوط به كشته شدن فرد یا افرادي  

ارده به ناحیه  را در حوادث استان آذربایجان شرقي تكذیب كرد و گفت: تنها حال یكي از حادثه دیدگان به علت ضربه و

 .اي بوده وخیم بود كه خوشبختانه وضعیت وي رو به بهبود استسر كه احتماال با گلوله ساچمه 

 

 

 

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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