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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:[ کیهان

 ۱۳۳۵خرداد  ۲۲]تاریخ:[ 

 ۳۸۹۶]شماره:[ 

 

نفر از اهالی قریه هرمزک بر سر اختالفات  ۷یزد باتهام قتل  ]سخوید[ نفر از اهالی قریه سخوی ۴۴امروز محاکمه 

 مذهبی در دادگاه عالی جنائی تهران آغاز شد 

این نزاع در یازده ماه قبل اتفاق افتاده و علت آن استحمام یکی از زنان قریه هرمزک که بهائی بوده در حمام قریه  

این دو قریه در یک کیلومتری هم واقع شده و اغلب بین ساکنین بر سر مسائل مذهبی  –بوده است  ]سخوید[ سخوی

نفر از بستگان خود را در این نزاع از دست  ۶یکی از متهمین زنی است که میگوید . است اختالفاتی وجود داشته

 .امداده 

نزاع مزبور سال گذشته موقعیکه اختالفات اهالی دو  اهالی قریه هرمزک که جمعا یازده خانوار میباشند بهائی هستند و 

 .قریه به نهایت رسیده بود اتفاق افتاد

 باشندمی نفر ۴۴امروز محاکمه مهمی در شعبه اول دادگاه عالی جنائی تهران جریان داشت تعداد متهمین این محاکمه 

زرعه خسرو یزد تشکیل میدهند و یکی قریه سخوی و م سالبزرگ نفر آنها را پیرمردان و جوانان خردسال و  ۴۳که 

  ۷متهم بقتل  اندشده از متهمین هم زن میباشد و کلیه آنان در کیفرخواست دادستان مسلمان و پیرو مذهب جعفری قلمداد 

 هستند.  داردنفر از اهالی قریه هرمزک که در فاصله یک کیلومتری مزرعه خسرو قرار  

 و در بین آنان یک زن بهائی هم وجود داشته است. اندبودهبهائی  ظاهرکلیه مقتولین 

بطوریکه در کیفرخواست ذکر شده علت نزاع و حدوث واقعه قتل بروز اختالفاتی بوده که بین اهالی مزرعه خسرو با  

 ی قریه هرمزک وجود داشته و هر چند وقت تشدید مییافته است.هابهائی

ماه قبل اتفاق افتاد و در این اوان تبلیغ و  ۱۱پنجم مرداد ماه سال گذشته یعنی در حدود شنبه  ۵اینواقعه در عصر 

مبارزه علیه فرقه بهائی همچنان ادامه داشت و حتی در اولین سطر ادعا نامه درباره علت وقوع این حادثه این جمله  

 بچشم میخورد که: »پس از شروع تبلیغ و مبارزه علیه بهائیان..« 

خانوار دارد گفته میشود اهالی آن بهائی هستند حمام وجود ندارد و   ۱۵ت در قریه هرمزک که در حدود  باید دانس

 . اندرفتهمیاهالی این قریه برای استحمام اغلب به حمام مزرعه خسرو 

و  انیمخومیپس از شدت یافتن تبلیغ علیه بهائیان، اهالی مزرعه خسرو بمقامات دولتی شکایت بردند که چون ما نماز 

داخل شدن اهالی قریه هرمزک که بهائی هستند در حمام ما مغایر و مخالف با طهارت و پاکی است لذا از ورود اهالی  

بهتر از مسکوت  ایچاره قریه مزبور باین حمام جلوگیری نمائید ولی چون حمام دیگری در آن حدود وجود نداشت 

 .گذاردن قضیه نبود

بهائی و عروس جعفر نام بهائی بوده است بحمام مزرعه خسرو میرود   ظاهردختری که تا اینکه در تیر ماه سال قبل 

دامنه نزاع از   بدین طریقبا ورود تو حمام نجس خواهد شد  دارندمیمانع شده و اظهار   اندبودهکسانیکه در داخل حمام 

مسلمانان قریه سخوی و مزرعه   در نتیجه کردندمیدر این موضوع پافشاری  هابهائیو چون  گیردمیهمینجا باال 
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خسرو ناراحت و عصبانی شده دسته جمعی برای تنبیه ساکنین قریه هرمزک بآنجا رفتند ولی مذاکره آنها بنزاع کشید و 

 نفر کشته شدند.  ۷در این حادثه 

ک و زره بمحض اطالع مقامات انتظامی جریان بلشگر اصفهان گزارش داده شد و در نتیجه تعداد زیادی سرباز و تان

 یزد و قراء مزبور اعزام و این نیرو موفق بخاموش کردن غائله و دستگیری عده زیادی گردید.ه پوش ب

نفر بودند و همانطور که گفته شد یکی از آنان هم زن میباشد دستگیر و  ۴۴چند تن از متهمین فرار کردند و بقیه که 

 بازداشت شدند.

و پس از   اندنداشتهعده کسانی از اهالی قراء مزبور هستند که شاید اصال دخالتی در این واقعه   البته در بین این

 رسیدگی در محکمه وضع آنان روشن خواهد شد. 

اغلب تظاهراتی جزئی داشته و محفلی هم برپا  اندبودهباید دانست اهالی قریه هرمزک که گفته میشود بهائی 

تکمیل بازجوئی و تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست از شهرستان یزد بدادگاه این پرونده پس از  اندساختهمی

 جنائی کرمان احاله شد. 

 ولی بعدا بعلت ایجاب مقتضیات محلی با اجازه دیوانعالی کشور پرونده مزبور بشعبه اول دادگاه جنائی تهران آمد.

اللهی تشکیل گردید قضات شعبه عبارت بودند  ساعت ده صبح امروز اولین جلسه محاکمه مزبور بریاست آقای نعمت

 . از آقایان طبیبی، فروغ و کیائی مستشار و خداوردیان نماینده دادستان استان

نفر و عبارت بودند از آقایان ادیب رضوی، خداداد صابر، ذوالمجد طباطبائی، احمد  ۱۱وکالی مدافع متهمین 

خوت، حاج سید مهدی رضوی، فقیهی شیرازی، دکتر آسایش و طباطبائی قمی جاللی نائینی، جعفر آزمایش، جلیل ا

عرضحال شاکی   اندکردهابطحی که کلیه آنان بدون دریافت حق الوکاله بر حسب تقاضای متهمین وکالت آنها را قبول 

 خصوصی بوسیله آقای قائم مقامی از طرف ورثه مقتولین بدادگاه تقدیم شده و عالوه بر ایشان چند نفر دیگر وکالت

 شاکی خصوصی را بعهده دارند.

در جلسه امروز دادگاه عده کثیری تماشاچی شرکت داشتند و وجود »خاور« که یکی از متهمین است در بین سایر  

 .کرد متهمین جلب توجه می

خاور را مامورین زندان یکساعت زودتر از سایر متهمین از زندان زنان بدادگستری آوردند، وی مرتبا گریه میکرد 

نفر از کسان خودم را از دست دادم که عبارت بودند از عبدالرزاق پدرم غالمعلی  ۶اظهار میداشت در این حادثه من 

و رقیه زن عمویم با این وصف مرا بعنوان متهم و شرکت در  مفریدون عمویم. هدایت و امان هللا پسر عموهای ،برادرم

 .اندنمودهقتل برادرم و پدرم گرفته و زندانی 

در حال حاضر حسن امیری پدر و محمدعلی امیری فرزند و اسماعیل مظفری یکی دیگر از کسان خاور باتفاق او 

که  اندبودهبهائی  اندشدهکسان دیگر او که کشته شود برادران و  زندانی هستند خود این زن مسلمان است ولی گفته می

 . البته در جریان رسیدگی دادگاه روشن خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

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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