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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:[ اطالعات 

 ۱۳۳۰چهارشنبه هفتم فروردین ]تاریخ:[ 

 ۱۱  ]صفحه:[

 

 مردم اجتماع کردند و چند مغازه را سنگ باران نمودند

هفته گذشته بشهربانی اطالع میدهند که در محله ابوالمعالی یزد یکنفر مرده است و علت مرگ او معلوم نیست  -یزد 

پس از رسیدن پزشک قانونی و بازپرس و رئیس شهربانی مردم نیز اجتماع نموده و هنوز تحقیقات ادامه داشت که  

ورت گرفته است جمعیت که تحت تأثیر واقع شده و یکی دو نفر از بین جمعیت فریاد میزنند این قتل بدست بهائیان ص

بخصوص از عدم رسیدگی دستگاه دادگستری بواقعه ابرقو سخت عصبانی بودند، جسد را برداشته و بسمت بیمارستان 

پهلوی حرکت می کنند در اواسط خیابان باولین مغازه خرازی فروشی که متعلق به خرم نام بهائی است میرسند 

 ی نموده و شروع بسنگ اندازی می کنند.بصاحب مغازه فحاش

کند ناگهان سنگی به سر او اصابت کرده و  خرم که وحشتناک شده بود با بطری های آب لیمو بسمت مردم حمله می 

شود سپس مردم بسمت مغازه خرازی فروشی غالمحسین صمدانی حمله ور میشوند و او که مغازه را نقش زمین می

ای پاسبان و ژاندارم  افتد و کتک مفصلی میخورد سرکالنتر نیز با عدهت به دست مردم میبسته و خیال فرار داشته اس

در این موقع سر میرسد و سنگی هم به سر )سرکالنتر( اصابت میکند ولی او چند تیر بهوا شلیک کرده و دو نفر 

 مضروب را به بیمارستان پهلوی میرساند

اند پا فروشی گلستان هم بکلی خورد میشود. تمام بهائیان که مغازه داشته اندازیها شیشه مغازه دارو در ضمن این سنگ

شود که بکمک مأمورین انتظامی نجات بفرار میگذارند و در خیابان پهلوی هم یک نفر بهائی دیگر مضروب می

ساله که در   ۱۵یابد فعالً صمدانی و خرم در بیمارستان بستری و حالشان رو به بهبودی است. جسد جلیل شعبانی می

خرابه های محله ابوالمعالی پیدا شده برای کالبد شکافی به بیمارستان برده می شود و متوفی یا مقتول شاگرد خیاط 

نوانخانه بوده پس از تحقیقات الزم عباس خیاط استاد شعبانی بازداشت شده است و الحمدهلل این آشوب بدون خونریزی 

 پایان یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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