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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[

 

 :[ طوفان ]روزنامه

 ۱۳۳۴مرداد   ۲۱ ]تاریخ:[

 ۱۸۱ ]شماره:[

 

 شش مرد و یك زن بقتل رسیدند!

نفر مرد و یك زن را در سخوید باطالع رسانیدیم اینك شرح مختصر آنرا درج   ۶بطوریکه در شماره قبل خبر قتل 

 مینماییم.

در هفته گذشته در محل سخوید که در هفتاد کیلومتری غربی یزد واقع است، بین اهالی قریه سخوید و اهالی مزرعه  

نفر مرد و یک زن از اهالی مزرعه هرمزک بقتل میرسد جریان  ۶هرمزك زد و خوردی صورت میگیرد و در نتیجه 

و بعضی از اهالی محلی کشف و در دسترس ما قرار   مأمورینقضیه بطور اختصار بنحویکه مخبر ما از ناظرین و 

 داده است بشرح در زیر است. 

نمودند و ژاندارمری یزد   دو هفته قبل از وقوع این قتل چند نفر از اهالی مزرعه هرمزک شکایتی بژاندارمری یزد

و  ]ناخوانا[متصدی باشگاه ژاندارمری  جمیلی یکی سرجوقه مأموربرای تحقیق و رسیدگی بشکایات آنها دو نفر 

زاده فرمانده دسته مهریز به محل اعزام میگردند. پس از چند روز که مشغول تحقیقات بودند قبل از  استوار یوسف

یکدسته از محل سخوید بطور دسته جمعی  ۱۳۳۴مرداد   ۶و معلوم شود روز جمعه  اینکه تحقیقات آنها به نتیجه برسد

حرکت نموده و بمزرعه هرمزک حمله نموده و بدون اینکه از طرف اهالی مزرعه هرمزک مقاومتی بشود و یا از 

موضوع اطالع داشته باشند شش نفر مرد و یكنفر زن را با چوب و بیل و کارد قطعه قطعه مینمایند بقیه اهالی هرمزك  

 -شوند و قاتلین نیز پس از انجام عمل متفرق می -شوند آنها خارج می فرار نموده و از دست

در هر عصر و زمان برای مرعوب کردن و یا لجن مال نمودن اشخاص یک اتوئی بدست عوام میدهند که هر وقت  

یک روز این اتو بخواهند یک فرد با افرادی را لجن مال نموده و یا حق آنها را پایمال کنند بوسیله آن اتو عمل نمایند. 

بستگی حزب منحله توده بود. پس از متالشی شدن حزب منفور بابی و بهائی را اتو قرار داده و برای مرعوب کردن  

 یا حقی را پایمال نمودن این وسیله بهترین حربه است که میتوان با این حربه همه گونه مقاصد را انجام داد. 

د این زد خورد نزاع مذهبی مسلمان و بهائی بوده و مقتولین را بهایی خالصه آنچه در نظر عوام افتاده و شهرت دار

 قلمداد مینمایند.

ها میگویند این قتل در نتیجه طمع ورزی و مفتخوری عدۀ معدودی بوده که شکایت اولیه هم در  از طرفی بعضی 

صورت گرفته و منتهی بندی با تبانی قبلی این دسته  کردن سایرین اطراف این مطلب دور میزده و برای مرعوب

 است. عاملین با مضروب کردن آنها حاضر بوده و در حین عمل ضرب و شدت عمل منتهي بقتل شده

 نفر از اهالی سخوید دستگیر و طبق قرار بازپرس زندانی میباشند و چون پرونده در مرحله مقدماتی میباشد، ۲۱فعال 

 حقیقت امر هنوز معلوم نیست.

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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