
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 یزد -شاه ارگان جمعیت فدائیان ایران - ]روزنامه:[ شادگان

 ۱۳۳۴مرداد  ۱۵ یکشنبه ]تاریخ:[

 ۱۰ ]شماره:[

 ۵- ۱۶چاپ دوم 

 سال اول 

 م هادی زاده-مسئول ا مدیر

 

 کشتار در سخوید

 مجتبوی سرهنگورود جناب آقای 

شخصاً بمحل وقوع حادثه  ۱۳۳۴مرداد  ۱۱ بود مدیر این روزنامه در تاریخ تل سخویدون شایعات زیادی در باره قچ

 .نمیتوان جریان کامل را منتشر نمود فعالً حرکت و اطالعات ذیقیمتی را بدست آورده که بمرکز گزارش و 

د صورت ویبطوریکه مقامات رسمی اظهار میدارند این حادثه در اثر تحریکات توکلی کدخدا و جاللی مالك قریه سخ

اند منجر بقتل شش نفر مرد و یکنفر الی سخوید که بیش از هزار نفر بودهگرفته است که در نتیجه حمله دسته جمعی اه

معیت بمجتبوی فرماندهی ژاندارمری استان دهم و یزد که  سرهنگزن بهائی مزرعه هرمزك شده است و جناب آقای 

داد بیزد پوش که در شب دهم مرپاکروان با تعداد زیادی کامیون حامل ژاندارم مسلح و زره ۲ سرهنگجناب آقای 

توفیق  سرهنگ آقایآقای یاسری دادستان و جناب  [وارد و بالفاصله بمحل حادثه حرکت نمودند با بودن ]جناب

افسران و همچنین آقای  ]از[فرماندهی گردان و جناب آقای سرگرد رجبیان فرمانده گروهان یزد و چندین نفر دیگر 

اطراف سخوید، محل وقوع  ]ناخوانا[كز قوای اعزامی در قریه تمر پس از[روزنامه ]زاده مدیر این ابوالقاسم هادی

بازداشت و برای دستگیری بقیه  ]متهمان[نفر از  ۳۶گردیدند و تاکنون  زمهحادثه بازرسی و مشغول تحقیقات ال

مجتبوی و ژاندارمری  هنگو در نتیجه اقدامات جناب سر ه ]دارد[ی ]متواری[ هستند تحقیقات ادامزکه متوا ]متهمان[

 کمال سپاسگذاری را دارند.[ نیمأمور]گردیده است و مردم از مراحم ]قرار[ آرامش کامل در آن قریه بر  ]نظم و[یزد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

