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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[

 

 آتش :[]روزنامه

 ۱۳۳۴دی  ۶ :[تاریخ]

 ۱۵۴۴ :[شماره]

 

 نفر از اهالی و یک ژاندارم که متهم به قتل هستند دستگیر و امروز تحویل دادگستری گردیدند ۴۲

 نفر ژاندارم دیشب با اتوبوس بتهران رسیدند ۵۰متهمین بوسیله 

امروز در کریدورهای دادسرای استان وزارت دادگستری بر خالف هر روز جنجال و هیاهوی زیادی بر پا بود و 

ظاهر آنها نشان میداد دهاتی هستند در حالی که مقابل هر یک از آنها ژاندارم مسلحی ایستاده بود روی پنجاه نفر که 

در این   سؤاالتیبا یکی از مقامات دادسرای استان مالقات و  ...خبرنگار آتش  زمین نشسته و با هم نجوا میکردند.

 ...باره نمود.

را که مالحظه میکنید متهم به قتل چند نفر بهائی هستند که آنها را در قریه   یاعده اظهار داشت این  ...مقام مزبور 

 .اند»سخوید« و چند ماه قبل اتفاق افتاده واقع در دوازده فرسخی مهریز یزد بقتل رسانده

آنها را  اند تا کلیهانتظامی و دادگستری یزد مشغول فعالیت بوده مأمورینو چون عدۀ متهمین این جریان زیاد بوده است 

 ... دستگیر کرده پس از تکمیل پرونده بمرکز اعزام دارند. 

نفر از اهالی و ساکنین    ۴۲کرد ایشان اظهار داشتند در این جریان   سؤالخبرنگار ما از تعداد متهمین از مقام نامبرده 

 ...باشند.قریه »سخوید« و یک نفر ژاندارم که سرپرستی این عده را بعهده داشته متهم می

از وی نمود. این ژاندارم میگفت اهالی  سؤاالتیبا یکی از ژاندارمها تماس گرفته  ...نگار ما برای اطالع بیشتر خبر

قریه سخوید خیلی متعصب میباشند و در همان هنگامیکه در اغلب شهرستانها اقداماتی علیه بهائیان صورت میگرفت 

قریه نیز بجان بهائیها افتادند و در زد و خورد مفصلی که   و حتی در مرکز حظیرةالقدس آنها اشغال گردید افراد این

 .. نفر از بهائیها بقتل رسیدند. در بین این عده چند زن و دو سه بچه بوده است. ۱۵بین طرفین صورت گرفت 

  ۵۰نفر بوسیله  ۴۲امروز این عده را با مختصر وسائل و توشه سفری که با خود آورده بودند بدادگستری آوردند. این 

 شدند.نفر ژاندارم محافظت می

آنها را از دادگستری خارج و گویا تحویل زندان موقت دادند تا پس از تعیین تکلیف وضع  مجددا  مقارن ظهر امروز 

 آنها روشن شود.

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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