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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:[ سحر

 ۱۳۳۴دی  ۱۲]تاریخ:[ 

 ۳۰]شماره:[ 

 

هرمزک[ قریه کوچکی است که در بیست و سه فرسنگی یزد )پشتکوه( واقع است و سکنه این قریه را شش هرمزدک ]

هرمزک[ قریه دیگری بفاصله سیصد تا چهارصد متری موسوم به هرمزدک ]خانواده بهائی تشکیل میداده در مجاورت 

 نسبتا  وزه کدخدائی سخوید که آبادی مسلمان هستند و این قریه جزء ح عموما  مزرعه خسرو قرار دارد که سکنه آن 

بزرگی است و از هفده محله تشکیل میگردد میباشند و آبادی مزبور با مزرعه خسرو در حدود چهار یا پنج کیلومتر 

 فاصله دارد.

پس از شروع تبلیغ و مبارزه علیه بهائیان )در سال جاری( میرزا علی اکبر توکلی کدخدا و محمدعلی جاللی مالک که 

در صدد سوء استفاده  اندداشتههر دو نفر در سخوید و قراء اطراف آن نفوذ و تسلط و اهالی را مطیع و تحت اختیار 

[ برآمده و برای نیل باین منظور به عناوین مختلف از قبیل هرمزکهرمزدک ]از موقعیت و اخاذی از بهائیان قریه 

بستن آب زراعتی و قطع اشجار متعلق به بهائیان و تحریک اهالی به جلوگیری آنها از دخول به حمام و تهدید به قتل 

نمایند از یو براثر تحریکات و اقدامات این دو نفر بهائیان به مراجع مختلف مبادرت به شکایت م اندنمودهمیاقدام 

 عینا  ای که مفاد آن ( شکوائیهاندشدهغالمعلی و عبدالرزاق مقتول ) یریام و جعفر عبدالرزاقجمله غالمعلی امیری و 

هرمزک[ سخوید پشتکوه یزد شش خانواده که به اسم هرمزدک ]ساکنین مزرعه »پرونده(  ۵۱۷باین شرح است )برگ 

اند تا بحال همه در مزرعه آمده مأمورینته شده است و از روزیکه شیکنفر ژاندارم محافظت محل گذا در تحتبهائی 

روز میرزاعلی اکبر کدخدا مردم سخوید و هر جا دسترسی دارد تحریک بر قتل و غارت فدویان مجری میدارد و از 

دی که بتوانیم او را قانع از هر طرف با رذالت ای دیگر برای ما باقی مانده بحبارد نه نقدینههر طرف بالهای وارد می

و فحاشی مردمان جاهل طرف دیگر تهدید قتل و غارت و طرف دیگر حمام خودمان زنهای فدویان را در حمام 

گاه را خاک بریزند و با رذالت آنها را بیرون ]نمایند[ استدعای عاجزانه بآن مقام تحریک کرده توی حمام روشنی

که هر مجازاتی برای فدویان صادر شده خود دولت مجری فرمایند فدویان را بمیرزا علی اکبر نماییم محترم می

بفرمانداری یزد تسلیم و فرمانداری شکوائیه مزبور را طی « کدخدای سخوید و ]مریدهای[ جاهل او واگذار نفرمایند.

رسیدگی بشکایت  مأمورسانی پور ژاندارمری یزد ارسال داشته و ژاندارم عباس خرا ۱۳۳۴تیر  ۱۹ - ۳۰۱۷شماره 

شب در منزل فریدون بهایی از بهائیان  ۱۳۳۴ تیر ۲۹ هرمزک[ وارد و در تاریخهرمزدک ]بهائیان شده و بقریه 

بوده و در ضمن تحقیق نسبت به شکاة بهائی فحاشی و بشرح  تأثیربتحقیق میپردازد ژاندارم مزبور ]ناخوانا[ تحت 

ح کامل اظهارات آنها امتناع مینماید چون در رسیدگی به شکایت بهائیان رعایت بی منعکس در پرونده از نوشتن شر

 طرفی نمیشده ]قسمتی از مقاله در دست نیست[

میرزا علی اکبر  -۱بتحریک و معاونت  ۱۳۳۴این افراد[ متهمند که در بعدازظهر روز پنج شنبه پنجم مرداد …]

کدخدای سخوید دارای عیال و اوالد مسلمان تبعه ایران بدون سابقه ساله با سواد شغل  ۵۴شهرت توکلی فرزند مهدی 

شغل مالک باسواد دارای  هفتادسالهمحمد شهرت جاللی فرزند غالمرضا  -۲محکومیت کیفری اهل و ساکن سخوید 

 ۲۸محمدعلی امیری فرزند حسن  -۳عیال و اوالد مسلمان تبعه ایران بدون سابقه محکومیت کیفری و ساکن سخوید 

 -۴ آبادنجفساله باسواد دارای عیال و اوالد مسلمان تبعه ایران بدون سابقه محکومیت اهل مزرعه خسرو و ساکن 

شغل زارع باسواد دارای عیال و اوالد مسلمان تبعه ایران بدون سابقه  ساله ۳۵اسمعیل شهرت مظفری فرزند حسن 
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ه نموده و هفت نفر از بهائیان آن قریه به قتل هرمزک[ حملهرمزدک ]محکومیت اهل و ساکن مزرعه خسرو بقریه 

 و نیز هفت نفر از متهمین موصوف در فوق به اسامی زیر: اندنمودهرسانیده و خانه و اثاثیه آنها را آتش زده و تخریب 

 محمدعلی امیری فرزند حسن -۱

 حاجي محمد منصوری فرزند رضا قلی-۲

 اسماعیل مظفری فرزند حسن -۳

 مظفری فرزند سلمانعبدالغفار  -۴

 بخشعلی امیری فرزند حاجی آقا -۵

 یوسف امیری فرزاد بخشعلی -۶

 حسن امیری فرزند حاجی آقا -۷

م عباس و ژاندار اندنمودهعالوه براتهامات فوق الذكر متهمند که در حین انجام ]وظیفه[ بمامورین ژاندارم اهانت  

 ران بدون سابقهدارم باسواد دارای عیال و اوالد مسلمان تبعه ایساله شغل ژان ۳۰شهرت خراسانی پور فرزند اسدهللا 

 با بیانات شیوا متعصبین را برانگیخت. نمحکومیت کیفری اهل رفسنجا

 

 ]ادامه مطلب در سند موجود نیست[

 

 ]تاریخ دستنویسی در باالی صفحه[

 ۱۳۳۴اسفند  ۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به نشانی کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا   دای برخورنکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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