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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:[ سحر 

 ۱۳۳۵تیر  ۲۶]تاریخ:[ 

 ۴۴]شماره:[ 

 

 ها بهائیمتن حکم دیوان جنائی درباره متهمین یزدی بقتل 

در شماره گذشته توانستیم که مجملی از رای دیوان عالی جنائی را درباره متهمین یزدی باطالع خوانندگان برسانیم،  

مترقی اکنون عین متن رای ذیال چاپ میشود، همانطور که در شماره گذشته متذکر شدیم رای مزبور مورد تائید محافل 

و روشنفکر و عالقمند بحفظ حیثیت دادگستری قرار گرفته است و آنرا نمونه ای از تحول اساسی دادگستری و عدم  

اعمال نفوذ مقامات موثر میدانند بقول یکی از قضات بعد از این اگر بعنوان مذهبی بخواهند کسی را بکشند الاقل قبال  

واهند بود و دعوا بر سر دو کیلو گندم مجوز کشتار دسته جمعی از مجتهدین جامع الشرایط ناچار بکسب اجازه خ

 نخواهد شد، بعد از شرح مقدمه دعوا دادگاه چنین رای صادر کرده است:

جریان واقعه بشرح محتویات پرونده امر اینستکه بین اهالی مزرعه هرمزک و ساکنین مرزعه خسرو و  –رای دادگاه 

فاده از حمام مرزعه خسرو و تقسیم آب زارعین و جاده سازی و صدی بیست و قراء مجاوران اختالفاتی راجع به است

غیره موجود بوده و طرفین شکایاتی از یکدیگر نموده و عباس خراسانی پور ژاندارم مامور رسیدگی شده و به 

فر  یعنی روز قبل از واقعه هرمزک استوار یوسف زاده با چند ن ۱۳۳۴مرداد  ۴هرمزک رفته و سپس در تاریخ 

ژاندارم مامور رسیدگی بشکایات طرفین گردیده و بدوا بهرمزک رفته و پس از انجام بازجوئی به مرزعه خسرو آمده  

مامور مزبور نسبت به اهالی محل و عدم رضایت  یبدرفتارو در ضمن بازجوئی از اهالی محل بعلت سوءتدبیر و یا 

خوید رفته و  یت از عملیات مشارالیه به قریه سبرای شکااز اهالی مزرعه خسرو  ایعده مشارالیهم از طرز رسیدگی 

دیگری از مزرعه خسرو   ایعده یوسف زاده هم با چند نفر بهمان محل عزیمت و به منزل جاللی وارد شده و بعدا هم  

و ضمنا علی اکبر توکلی کدخدای سیخوید و محمدعلی امیری و اسمعیل مظفری هم به منزل جاللی   اندآمدهبه سیخوید 

رفته و درب منزل را بروی سایرین بسته و مانع ورود اشخاص بآن منزل میگردند دنباله این جریان جمعیت باتفاق  

بدعوت مشارالیهم بآنها ملحق گردیده بطرف قریه هرمزک حرکت و در محل   بناعده دیگری که بین راه بآنها میرسند 

 مزبور مرتکب قتل هفت نفر اشخاص نامبرده زیر:

و   اندگردیدهرقیه( و حرق و تخریب  ۷امان هللا  ۶هدایت  ۵علی اکبر  ۴فریدون   ۳عبدالرزاق   ۲امیری  غالمعلی ۱)

آنچه از اظهارات برخی از متهمین که هر یک تا حدی جریان واقعه و دخالت خود و بعضی دیگر از متهمین را در  

و گواهی گواهان منجمله حسن و اکبر و عبدالحسین و غیره و گزارشات مامورین   اندنمودهاین واقعه تصدیق و بیان 

 ژاندارمری که در آن حدود سخوید( 

و بالفاصله پس از استحضار از وقوع قتل در هرمزک به محل مزبور رفته و توضیحات ساده بستگاه مقتولین که 

مویدا  اندنمودهبالفاصله بعد از وقوع این قضیه از آنها تحقیق شده و هر یک مشاهدات و مسموعات خود را بیان 

از   ۱۳۳۴مرداد  ۵ ه و توضیحاتیکه قبل از تاریخبشکوایه هائیکه قبل از این واقعه بمقامات مربوطه فرستاده شد

است که اشخاص نامبرده  نیا شودیبعمل آمده ه استفاده و احراز م رهیو غ تیو صفر و هداعبدالرزاق و علی اکبر و 

  -۲٠... -۴امرهللا حاتمی فرزند رضا  -۳محمد رضا طاهری  فرزند محمد حسین  -۲حسن زارع فرزند محمد  -۱زیر

و  اندنمودهمیک از مداخله کنندگان مشارالیهم فوت کداعلی گلستانی فرزند جعفر در این واقعه ]قتل هفت نفر مذکور[ 

میزان تاثیر عمل هر یک از بیست نفر از اولی در فوت مشارالیهم معلوم و مشخص نیست عمل مشارالیهم 
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مکرر )قسمت اول( از قانون کیفر  ۱۷۵ود اظهار نموده با ماده همانطوریکه نماینده دادستان استان در پایان ادعای خ

عمومی انطباق دارد نه مواد استنادی در کیفرخواست و بنابراین و با توجه باینکه سن حسن امیری و رمضان مجیب و 

 حسین زارع فرزند اکبر و علی گلستانی متجاوز شصت سال است.

و سن عبدالغفار و غالمحسین سخویدی پور و محمدرضا طاهری و  )طبق نظریه پزشک قانونی و محتویات پرونده( 

علی اکبر توکلی قدر مسلم کمتر از شصت سال و بیش از هیجده سال است و سن اکبر طاهری و مصطفی نادی کمتر  

قانون کیفر عمومی درباره حسن امیری و رمضان مجیب و حسین زارع و علی   ۴۶از هیجده سال است و اعمال ماده 

همان قانون درباره اکبر طاهری و مصطفی نادی ضرورت دارد هر یک از امراله حاتمی فرزند   ۳۶ی و ماده گلستان

رضا و بخشعلی امیری و یوسف امیری بچهار سال حبس با اعمال شاقه و هر یک از حسن زارع پسر محمد و 

ارع و حاجی محمد منصوری محمدرضا طاهری و حاجی محمد حاتمی و روح اله فرزند اسد و عبدالغفار و عباس ز

فرزند رضاقلی بسه سال حبس با اعمال شاقه و هر یک از حسن امیری پسر حاجی آقا و حسن زارع پسر اکبر بدو 

  ۲۸سال حبس مجرد طبق ماده یاد شده محکوم میگردند و علی اکبر توکلی هم باستناد ماده یاد شده و رعایت ماده 

محکوم میشود و چون با در نظر گرفتن محتویات پرونده رعایت درباره  همانقانون بسه سال حبس با اعمال شاقه 

رمضان و غالمحسین سخویدی پور و خداداد و یداله و علی اکبر امامی و علی گلستانی بمورد بنظر میرسد باستناد  

حسین  قانون مزبور رمضان فرزند مجیب بده ماه حبس تادیبی و هر یک از غالم  ۴۴مواد یاد شده و رعایت ماده 

سخویدی پور و خداداد کاظمی و یداله نادی و علی اکبر امامی بدو سال حبس مجرد و علی درویش بهفت ماه حبس 

 تادیبی محکوم میگردند

 ناتمام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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