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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[

 

 کیهان ]روزنامه:[

 ۱۳۳۴ خرداد ۲۳ ]تاریخ:[

 ۴۱۹۴ ]شماره:[

 

نفر از اهالی  ۷بازپرس دادسرا برای تعقیب محرکین و متهمین قتل  یزد بزودی ]د[بواقعه قریه سخویبرای رسیدگی 

 قریه هرمزک به یزد خواهد رفت

 ای ژاندارم و اهالی محل که در جریان قتل دست داشتند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت عده

 تهران ارسال شد بنا بدستور دیوانعالی کشور پرونده از دادسرای یزد بدادسرای

که تبلیغ و مبارزه علیه فرقه بهائی ادامه داشت  ۱۳۳۴بطوریکه خوانندگان اطالع دارند در تاریخ پنجم خرداد ماه سال 

خانوار دارد و گفته میشود که اهالی آن بهائی هستند واقعه خونینی اتفاق افتاد که  ۱۵در قریۀ هرمزک که در حدود 

 .ی گردیدمرد و یکزن بهائ ۶منجر بقتل 

جریان واقعه بطوریکه در کیفرخواست منعکس است از این قرار است که پس از شدت یافتن تبلیغ علیه بهائیان اهالی 

مزرعه خسرو بمقامات دولتی شکایت بردند که چون ما نماز میخوانیم و داخل شدن اهالی قریه هرمزک که بهائی 

ده در قریه هرمزک حمام وجود ندارد( مغایر و مخالف با هستند در حمام ما )توضیح اینکه طبق محتویات پرون

طهارت و پاکی ماست لذا از ورود اهالی قریۀ مزبور باین حمام جلوگیری نمائید ولی چون حمام دیگری در آن حدود 

 .ئی جز مسکوت گذاردن قضیه نبودوجود نداشت چاره

 بلوا و آشوب

آنقدر ادامه داشت تا اینکه مدتی بعد از این جریان دختری که ظاهرا بهائی و عروس جعفر نام بهائی بوده  اینموضوع

کنند و فتنه و آشوب از ولی کسانیکه در حمام بودند از ورود او جلوگیری می .است بحمام مزرعه خسرو میرود

یزد و در نتیجه بین مسلمانان قریه سخوی]د[ د کننجا شروع میشود چون بهائیها در رفتن به حمام پافشاری میهمین

جمعی برای گوشمالی ساکنین قریه هرمزک به آنجا هجوم میآورند و مزرعه خسرو عصبانیت تولید شده و بطور دسته

 رفتن این عده به هرمزک همانا و کشته شدن هفت نفر از بهائیها همان.

پوش و داده میشود و بالفاصله تعداد زیادی تانک و زرهجریان از طرف مقامات انتظامی به لشگر اصفهان گزارش 

نفر باتهام قتل دستگیر میشوند. پرونده پس از  ۴۴ای قریب سرباز برای اعاده نظم به قراء مزبور اعزام میشود و عده

بریاست مرحوم نعمت  ۱۳۳۵تیر  ۱۹تکمیل بازجوئی و تحقیقات از یزد بدادگاه جنائی تهران ارسال شد و دادگاه روز 

 اللهی رئیس وقت دادگاه تشکیل گردید.

 نفر دیگر محکوم شدند. ۲۱نفر از متهمین قریه و  ۲۳و در نتیجه 

 تعقیب محرکین و سایر متهمبن ]متهمین[

ای دیگر از محرکین و متهمین این پرونده مفتوح بود امروز خبرنگار ما اطالع حاصل کرد که چون پرونده نسبت بعده

نعالی کشور رسیدگی به این پرونده را در صالحیت دادسرای تهران دانست و از اینرو پرونده از دادسرای یزد دیوا

 .بدادسرای تهران ارسال شد
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جاه بازپرس شعبه مزبور بازپرسی محول شد و آقای رفیع ۱۶چهار روز پیش رسیدگی به پرونده مزبور به شعبه 

 .باشندمشغول مطالعه پرونده می

منشی شعبه نامبرده برای تکمیل تحقیقات محلی به  نظر دادجاه بازپرس و قوی میرود که بزودی آقایان رفیع احتمال

 .محل واقعه بروند

 .اند تحت تعقیب قرار خواهند گرفتای ژاندارم که در واقعه قریه هرمزک دست داشتهگفته میشود عده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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