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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[

 

 سحر :[روزنامه]

 ۱۳۷۵االولی جمادی ۱۹ – ۱۹۵۶ژانویه  ۳ – ۱۳۳۴دی ماه  ۱۲ شنبه ۳ :[تاریخ]

 ۳۰ :[شماره]

 

 ماجرای بهائی کشی یزد

 شد؟چطور به بهانه دین اخاذی می

 نفر بهائی ۷متن ادعانامه متهمین قتل 

ای مورد تردید واقع شده بود اشاره بواقعه هرمزدک یزد و که برای عده« تلفن دختر بهائی»چند ماه پیش ضمن مقاله 

پیش بینی نمودیم دولت جدا برای تعقیب  همانطور که در مقاله مزبور میخوشوقت اریبسهای آنجا نمودیم اینک قتل بهائی

 و مجازات مجرمین اقدام نموده و از تکرار این قبیل حوادث بشدت جلوگیری نمود.

شده است زیرا  پرونده متهمین مزبور از دیوان جنائی استان هشتم طبق رای دیوانعالی کشور بدیوان جنائی تهران احاله

 اگر چه طبق آئین دادرسی کیفری دیوان جنائی استان هشتم صالحیت رسیدگی دارد.

ولی برای اینکه پرونده از اعمال نفوذهای محلی مصون باشد طبق قانون بدیوان جنائی تهران احاله شده است چند روز 

دیوان  ۱نی و پرونده برای رسیدگی بشعبه قبل پرونده متهمین بدادسرای استان تهران تحویل متهمین در زندان زندا

عالی جنائی ارجاع شده است و بمتهمین اخطار گردیده که وکالی خود را تعیین نمایند ما برای اطالع مردم از جریان 

 را بشرح ذیل منتشر مینمائیم: ادعانامهواقعه متن 

 ریاست دیوان عالی جنائی

 االسامی زیر:سی و نه نفر متهمین مفصلة

امرهللا شهرت  - ۳ساله  ۵۵محمد رضا شهرت طاهری فرزند حسن  - ۲ساله  ۳۰ن شهرت زارع فرزند محمد حس -۱

بخشعلی شهرت  -۵ساله  ۲۵حاجی محمد شهرت حاتمی فرزند رضا کوالر  -۴ساله  ۳۷حاتمی فرزند رضا کوالر 

حسن شهرت امیری فرزند  -۷ساله  ۲۶یوسف شهرت امیری فرزند بخشعلی  -۶ساله  ۵۲امیری فرزند حاجی آقا 

ساله  ۲۵عبدالغفار شهرت مظفری فرزند سلمان  -۹ساله  ۲۴هللا شهرت زارع فرزند اسد روح -۸ساله  ۷۰حاجی آقا 

 -۱۲ساله  ۱۸پور فرزند محمدعلی حسین شهرت سخویدیغالم -۱۱ساله  ۵۰رمضان شهرت زارع فرزند مجیب  -۱۰

غالمرضا  -۱۴ساله  ۶۰حسین علی شهرت زارع فرزند غالم -۱۳له سا ۴۰خداداد شهرت کاظمی فرزند محمدعلی 

جواد شهرت زارع فرزند  -۱۶ساله  ۳۵عبدالحسین شهرت الزمی فرزند محمد  -۱۵ساله  ۲۴گلستانی فرزند علی 

 -۱۹ساله  ۲۳عباس شهرت زارع فرزند عبدالعلی  -۱۸ساله  ۲۶ابراهیم زارع فرزند رمضان  -۱۷ساله  ۲۰خالق 

اکبر طاهری فرزند  -۲۱ساله  ۷۰کرم شهرت طاهری فرزند تقی  -۲۰ساله  ۲۲د شهرت مبین فرزند ابراهیم عبدالحمی

 -۲۴ساله  ۲۵عباس شهرت نادی فرزند حسین  -۲۳ساله  ۳۵غالمرضا طاهری فرزند حسن  -۲۲ساله  ۲۴سلمان 

یدهللا شهرت نادی  -۲۶ساله  ۵۰حسین شهرت زارع فرزند اکبر  -۲۵ساله  ۴۰هللا شهرت حاتمی فرزند رضا حبیب

حاجی محمد شهرت منصوری فرزند  -۲۸ساله  ۳۲حسن شهرت زارع فرزند رضا  -۲۷ساله  ۳۰فرزند حسین 

ساله  ۳۰بمانعلی شهرت زارع فرزند عباس  -۳۰ساله  ۲۰مصطفی شهرت نادی فرزند حسن  -۲۹ساله  ۴۵رضاقلی 

یوسف  -۳۳ساله  ۵۰د شهرت صانعی فرزند ماندگار محم -۳۲سال  ۵۰عبدالحسین شهرت زارع فرزند علی  -۳۱
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خاور شهرت امیری فرزند  -۳۵ساله  ۲۳رجب شهرت زارع فرزند علی  -۳۴ساله  ۳۱شهرت زارع فرزند علی 

حسین شهرت منصوری فرزند  -۳۷ساله  ۴۰حاجی میرزا علی شهرت زارع فرزند جواد  -۳۶ ساله ۷۰عبدالرزاق 

قلی سلمان شهرت زارع فرزند علی -۳۹ساله  ۴۵شهرت امامی فرزند سید محمد  اکبرسید علی -۳۸ساله  ۴۵محمد 

 ساله ۳۰

وکلی تمیرزا علی اکبر شهرت  -۱بتحریک و معاونت  ۱۳۳۴متهمند که در بعد از ظهر روز پنجشنبه پنجم مرداد 

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

یال و محمد شهرت جاللی فرزند غالمرضا هفتاد ساله شغل مالک با سواد دارای ع -۲کیفری اهل و ساکن سخوید 

ساله با  ۲۸محمد علی امیری فرزند حسن  -۳اوالد مسلمان تبعه ایران بدون سابقه محکومیت کیفری و ساکن سخوید 

معیل اس -۴ واد دارای عیال و اوالد مسلمان تبعه ایران بدون سابقه محکومیت اهل مزرعه خسرو و ساکن نجف آبادس

قه ساله شغل زارع با سواد دارای عیال و اوالد مسلمان تبعه ایران بدون ساب ۳۵شهرت مظفری فرزند حسن 

و  سانیدهفر از بهائیان آن قریه به قتل رمحکومیت اهل و ساکن مزرعه خسرو بقریه هرمزدک حمله نموده و هفت ن

 می زیر:اند و نیز هفت نفر از متهمین موصوف در فوق به اساخانه و اثاثیه آنها را آتش زده و تخریب نموده

 -۴اسماعیل مظفری فرزند حسن  -۳حاجی محمد منصوری فرزند رضاقلی  -۲محمدعلی امیری فرزند حسن  -۱

امیری  حسن -۷یوسف امیری فرزند بخشعلی  -۶بخشعلی امیری فرزند حاجی آقا  -۵عبدالغفار مظفری فرزند سلمان 

اند و نت نمودهالذکر متهمند که در حین انجام وظیفه بمأمورین ژاندارم اهافرزند حاجی آقا عالوه بر اتهامات فوق

سلمان تبعه ایران میال و اوالد ساله شغل ژاندارم با سواد دارای ع ۳۰پور فرزند اسدهللا ژاندارم عباس شهرت خراسانی

ست و ابدون سابقه محکومیت کیفری اهل رفسنجان ساکن یزد متهم است که در تحریر تحقیقات مرتکب تحریف شده 

 قتل و موضوع پرونده مبادرت میشود. و علتاینک بشرح چگونگی 

نواده این قریه را شش خا هرمزدک قریه کوچکی است که در بیست و سه فرسنگی یزد )پشتکوه( واقع است و سکنه

رو صد متری موسوم به مزرعه خسقریه دیگری بفاصله سیصد تا چهار بهائی تشکیل میداده در مجاورت هرمزدک

ت و از زرگی اسب نسبتا  مسلمان هستند و این قریه جزء حوزه کدخدائی سخوید که آبادی  عموما  قرار دارد که سکنه آن 

 ،ه داردآبادی مزبور با مزرعه خسرو در حدود چهار یا پنج کیلومتر فاصل هفده محله تشکیل میگردد میباشند و

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

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

از موقعیت و اخاذی از بهائیان قریه هرمزدک برآمده و برای نیل باین منظور به عناوین مختلف از قبیل بستن آب 

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

نمایند از جمله و اقدامات این دو نفر بهائیان بمراجع مختلف مبادرت به شکایت میاند و بر اثر تحریکات نموده

ای که مفاد آن عینا باین اند( شکوائیهغالمعلی امیری و عبدالرزاق و جعفر امیری )غالمعلی و عبدالرزاق مقتول شده

یزد شش خانواده که باسم بهائی در تحت  ساکنین مزرعه هرمزدک سخوید پشتکوه»پرونده(  ۵۱۷شرح است )برگ 

اند تا بحال همه روز میرزا علیدر مزرعه آمده مأمورینیکنفر ژاندارم محافظت محل گذاشته شده است و از روزیکه 

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

ای دیگر برای ما باقی مانده بحدی که بتوانیم او را قانع، از هر طرف با رذالت و فحاشی ه نقدینهبارد، نوارد می

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

نمائیم که عاجزان بآن مقام محترم می کرده توی حمام روشنی گاه را خاک بریزند و با رذالت آنها را بیرون استدعای

اکبر کدخدای سخوید و مریدهای هر مجازاتی برای فدویان صادر شده خود دولت مجری فرمایند فدویان را بمیرزا علی

تیر  ۱۹ – ۳۰۱۷بفرمانداری یزد تسلیم و فرمانداری شکوائیه مزبور را طی شماره «. جاهل او واگذار نفرمایند

پور مأمور رسیدگی به شکایت بهائیان شده و بقریه ارسال داشته و ژاندارم عباس خراسانی بژاندارمی یزد ۱۳۳۴

شب در منزل فریدون بهائی از بهائیان بتحقیق میپردازد ژاندارم مزبور نیز  ۱۳۳۴تیر  ۲۹هرمزدک وارد و در تاریخ 

رونده از نوشتن شرح کامل تحت تأثیر بوده و در ضمن تحقیق نسبت بشکاة بهائی فحاشی و بشرح منعکس در پ
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طرفی نمیشده و اقدام مؤثری از طرف اظهارات آنها امتناع مینماید چون در رسیدگی به شکایت بهائیان رعایت بی

غالمعلی امیری و هدایت امیری )هردو  دیآینمبرای جلوگیری از تعدیات و تجاوزاتی که به آنها میشده بعمل  مأمورین

اکبر توکلی کدخدای سخوید میرزا علی»پرونده(  ۱۹ای مراتب را از اینقرار )برگ ائیهاند( طی شکوشده نفر مقتول

مالی و جانی  تأمیناهالی را بر ما بیچارگان تحریک نموده و وادار بایذاء و اذیت مینماید بنحوی که بکلی  علنا  و  مرتبا  

ما را از آب انداخته  و حاصلنداریم و برای نمونه عرض میکنیم که آب مورد کشت مالکیت ما را مدتی قطع نموده 

ضه شکوائیه مستمندان وسیله پست روع بقطع کردن گذاشته گر چه معروباین قسمت هم اکتفا نکرده اشجار ما را ش

و نیز به اداره محترم ژاندارمری هم در محل تقدیم نمودیم نه تنها نتیجه تقدیم داشتیم نتیجه و اثری معلوم نگردیده است

بدادسرای یزد « ای نبخشیده بلکه بر فساد و عناد کدخدای مذکور بر آزار و اذیت فدویان بیش از پیش افزوده است...

زاده مأمور ار یوسفژاندارمری ارسال و استو ۱۳۳۴مرداد  ۲ - ۵۴۰۹اعالم مینمایند و شکوائیه مزبور طی شماره 

بقریه هرمزدک وارد و صبح روز پنجشنبه پنجم مرداد ماه  ۱۳۳۴مرداد  ۴رسیدگی بآن میگردد و مشارالیه در تاریخ 

از بهائیان قریه هزمزدک توضیحاتی اخذ و سپس برای رسیدگی بدو فقره شکوائیه اهالی مزرعه خسرو  بدوا   ۱۳۳۴

این بیچارگان ساکنین مزرعه خسرو و سخوید »ه مفاد آن عینا باین شرح است العموم یزد و ژاندارمری کبعنوان مدعی

اند از قدیم برای نظافت و رفاهیت ما مسلمانان بر اینکه حمامی که آباء و اجداد ما در مزرعه خسرو ساختمان نموده

ومتر دور میباشد یک کیل تقریبا  مذهب جعفری و یک عده بهائی که در مزرعه هرمزدک سخوید تا مزرعه خسرو ما 

نمایند و حتی آنکه یک نفر دختر گبر قاسم آبادی که ملبس بلباس گبری میباشد و سکونت دارند بحمام ما مراجعه می

مدتی است عروس جعفر بهائی شده او هم بحمام ما میآید و موجب تهییج مسلمانان غیور است و آنچه بطور حسابی می

آیند تا عاقبت بعضی از ماها حمام خود را ترک به این حمام می اجبارا  اند و ما نشنیدهگوئیم بحمام ما نیایند تا امروز از 

های بعیده مراجعه نمودیم از طرفی هم امر دولت است که نظم و آرامش از دست داده نشود ما رعایای کرده به حمام

م تقاضای جلوگیری داریم جلوگیری نشود بیچاره نه طاقت جنگ و گفتگو داریم نه میتوانیم قهرا از آنان جلوگیری نمائی

 «.شود و بیم خطر میرود و ممکن است عاقبت بر گفتگو و نزاع شودعاقبت تولید نزاع و گفتگو می

بقریه خسرو میرود الزم است که تذکر داده شود این دو فقره شکوائیه را در حدود پانزده نفر از اهالی مزرعه خسرو 

اکبر توکلی هم صحت امضاء آنها را گواهی نموده است اند امضاء کرده و میرزا علیکه اکثر در قتل شرکت داشته

مفاد شکوائیه را تائید و اظهار  اکثرا  ها تحقیق زاده در منزل اسماعیل مظفری از امضاء کنندگان شکوائیهاستوار یوسف

ایم و نمیگذاریم به حمام بیآیند پس ری کردهاند مردم میگویند از ورود بهائیان به حمام جلوگیری کنید ما هم جلوگیداشته

پرونده( میگوید چنانچه مزاحم بهائیها  ۲۰۴زاده طبق اظهار محمدعلی امیری )برگ از انجام بازجوئی استوار یوسف

میکند بر اثر این گفته محمدعلی امیری به استوار مزبور نسبت بهائی بودن داده و اهالی مزرعه  بشوید دولت تعقیبتان

مزرعه خسرو  مأموریننمایند و بر اثر تعرضی آنها اند نسبت بمامورین اهانت میخسرو که تحریک شده و آماده بوده

اهالی مزرعه خسرو نیز  مأمورینمتعاقب  را ترک نموده و با جیپ به سمت سخوید برای مالقات محمد جاللی میروند

ای با شیپور و علم و طبل نمایند که عدهبه محض ورود مشاهده می مأمورینبه سمت سخوید حرکت میکنند در سخوید 

زاده و توکلی و جلوی منزل محمد جاللی اجتماع نموده و به تظاهر علیه آنها و بهائیان مشغولند )بنا باظهارات یوسف

لی مزرعه خسرو نیز به جمعیتی که مقابل منزل محمد جاللی بوده ملحق و با آنها به تظاهر میپردازند جاللی( اها

ها از تعرض اهالی بمنزل محمد جاللی برده بنام حفظ آن ظاهرا  را  مأمورین زاده وکدخدا و محمد جاللی استوار یوسف

یند سپس به جمعیتی که بنا به اظهار خودشان تحریک نمامنزل را برویشان بسته و تماسشان را با خارج قطع می و در

شده و عصبی بوده تکلیف میکنند که جهت تظلم به تلگرافخانه بروند جمعیت هم با شیپور و طبل و علم به سمت قریه 

عبدالرزاق  -۲ساله  ۴۵غالمعلی امیری فرزند عبدالرزاق  -۱هزمزدک حرکت و با شش نفر مرد بهائی باسامی 

 -۵فریدون هرمزدکی فرزند علیرضا  -۴ساله  ۶۰اکبر امیری فرزند حسین علی -۳ساله  ۷۰علیرضا  امیری فرزند

ساله و یک نفر زن بهائی باسم رقیه امیری  ۳۰هللا امیری فرزند جعفر امان -۶ساله  ۳۵هدایت امیری فرزند جعفر 

ها را شکسته و از بین یه و لوازم زندگی آنهایشان را آتش زد و کلیه اثاثفرزند حسین مصادف پس از کشتن آنها خانه

ژاندارم هم بتصور اینکه جمعیت برای تظلم به تلگرافخانه رفته اغفال شده و اقدامی برای جلوگیری  مأمورینمیبرند 

خواست منطبق با صدر کیفرآورند و عمل سی و نه نفر متهمین موصوف در ها و قتل و غیره بعمل نمیاز حمله آن
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قانون مجازات عمومی است عمل حاجی محمد منصوری و عبدالغفار مظفری  ۲۵۷و  ۲۵۰مکرر و  ۱۷۵، ۱۷۰مواد 

قانون مزبور میباشد  ۱۶۲منطبق با ماده  مأمورینو حسن امیری و بخشعلی امیری و یوسف امیری در مورد اهانت به 

اکبر با انطباق عمل علی ۶اعمال شود و آنها  دربارهالحاقی باصول محاکمات جزائی  ۲که باید از نظر تعداد بزه ماده 

و  ۱۷۰ و موادقانون مجازات  ۲۸ماده  ۳ و ۲ و ۱توکلی و محمد جاللی و محمدعلی امیری و اسمعیل مظفری بشق 

 ۲قانون مجازات و رعایت ماده  ۱۶۲و عمل محمدعلی امیری و اسمعیل مظفری از نظر اهانت بماده  ۲۵۷و  ۲۵۰

 ۱۰۴پور بماده قانون مجازات و با تطبیق عمل ژاندارم عباس خراسانی ۳۹ی و ماده الحاقی باصول محاکمات جزائ

الذکر مورد تقاضا است پرونده قانون مجازات عمومی صدور دادنامه بر محکومیت چهل و چهار نفر متهمین فوق

 نسبت بسایر متهمین مقتوع است و کلیه متهمین بازداشت میباشند.

 دادستان شهرستان یزد

 .دالیل اتهام بشرح ذیل استاما 

 بقیه در شماره آینده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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