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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

 ۱۳۳۴ دی ۱۹]تاریخ:[ 

 ۳۱]شماره:[ 

 

 شد؟چطور به بهانه دین اخاذی میماجرای بهائی کشی یزد 

 نفر بهائی ۷متن ادعانامه متهمین قتل 

در شماره گذشته قسمتی از ادعانامه پرونده متهمین یزد را که مرتکب قتل هفت نفر بهائی شده بودند چاپ کردیم در 

ن جزائی بود بنظر قسمت مزبور مقدمه ادعانامه که شرح جریان واقعه و اسامی متهمین و تطبیق عمل آنها با قوانی

خوانندگان رسید اکنون قسمت دوم که عبارت از ذکر مدارک و دالیل اتهام متهمین درج میشود بطوریکه مالحظه 

 میشود دالیل هر یک از متهمین علیهد، ]علیهده[ ذکر شده است و علت تعقیب آنها تسریع گردیده است بشرح ذیل:

 دالیل و مدارک اتهام هر یک از متهمین:

 ۱۰۷و  ۱۰۵و  ۵۲سن زارع فرزند محمد بنا بمعرفی جعفر امیری و خانم سلطان و صاحب جان )برگهای ح -۱

اند روی پدرم یکی از مرا بردند به پشت بام دیدم ریخته»باین شرح  ۷۶پرونده( و اظهارات اسدهللا امیری در برگ 

ای پر از اکبر باالی سر پدرم ایستاده و قمهدیدم حسن محمد »از این قرار  ۲۶۲و در برگ « آنها حسن محمد اکبر بود

و اظهارات حسن علیقلی دایر بر اینکه « خون دستش بود گفتم حسن خاک بر سرم ریختی گفت برایت درست کردم

محمدرضا و »و همچنین « بهائیان را بمنزلت راه نده»متهم بیست روز قبل از وقوع قتل باو مراجعه و اظهار نموده 

پرونده( و اظهارات جواد خالق در  ۷۰ -۶۸ -۶۷)برگهای « ش میدادند و میگفتند بیائید برویمحسن محمد اکبر فح

هایش نزد ژاندارم مومنی بشرحی که در و گفته ۹۴در برگ  و با توجه باختالف گوئی متهم و اظهارات او ۱۶۸برگ 

انونی و معاینه محل و اجساد های خون روی گیوه متهم و گواهی پزشک قپرونده منعکس است و وجود لکه ۸۴برگ 

 وسیله جانشین بازپرس و سایر قرائن و اوضاع و احوال:

پرونده و  ۱۰۵و  ۵۲محمدرضا طاهری فرزند حسن طبق معرفی جعفر امیری و خانم سلطان بترتیب در برگهای  -۲

 ۶۷ه ترتیب در برگهای بی صدیقه قالب تراش و کرم تقی و امیر امیری باظهارات حسن علیقلی و اسدهللا امیری و بی

پرونده و اختالف گوئی و اظهارات متهم و مادرش و  ۱۱۳و  ۱۳۷و  ۱۱۰و  ۲۶۲و  ۲۶۰و  ۷۵و  ۷۰و  ۶۸و 

 های خون به پیراهن او و گواهی پزشک قانونی و معاینه محل وسیله جانشین بازپرس.وجود لکه

یکی امرهللا بود که »پرونده باین شرح  ۳۳امراله حاتمی فرزند رضا کوالر با توجه باظهارات منظر در برگ  -۳

برادرم هدایت میگفت بحضرت عباس ]ناخوانا[ زن هدایت قسم میداد ولی امراله میزد و اظهارات میکند امیری در 

اش اله پسر خالهزنم من و تو که رفیق بودیم روحکرد میگفت امراله بخدا نهدایت التماس می»باین شرح  ۱۰۲برگ 

اند دیده و اظهارات ای که بهرمزدک حمله کردهکه متهم را جزء عده ۷۰و اظهارات حسن علیقلی در برگ « هم میزد

امراله و یوسف علی درویش رسیدند بغالمعلی و با چوب »باین شرح  ۳۵۶و  ۳۵۴عبدالغفار مظفری در برگهای 

و اینکه متهم پس از ارتکاب مدتی متواری بوده و گواهی پزشک « ب خورد افتاد من طاقت نیاوردمزدند سه تا چو

 قانون و معاینه محل.

 و اظهارات حسن علیقلی. ۱۱۳و  ۱۵های حاجی محمد فرزند رضا طبق اظهارات امیر امیری در برگ -۴
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باین شرح حمام مال  ۱۳د متهم در برگ و اظهارات خو ۴یوسف فرزند بخشعلی بنا باظهارات فریدون در برگ  -۵

یوسف و عبدالغفار با چوب »باین شرح  ۱۱۳و  ۱۵خود ماست جلوگیری کردیم و اظهارات امیر امیری در برگهای 

و اظهارات  ۲۶۱و  ۷۶و اظهارات اسدهللا امیری در برگ  ۶۰و اظهارات علی بابا امیری در برگ « بسر پدرم زدند

و اظهارات علی اکبر  ۱۰۷و  ۱۰۵و  ۱۰۳و  ۸۵های انم سلطان و صاحب جان در برگسید علی امامی و ثریا و خ

زاده و علی غالمحسین و عبدالغفار مظفری و اظهارات یوسف ۱۷۱توکلی دائر بر اینکه بمامورین اهانت کرده برگ 

 و متواری بودن متهم. ۳۵۶و  ۳۵۴و  ۲۴۶و  ۲۱۱در برگهای 

پرونده و اظهارات خود متهم  ۴حاجی آقا بموجب اظهارات فریدون مقتول در برگ  ]ناخوانا[ بخشعلی امیری فرزند -۶

و  ۸۵و اظهارات و گواهی سید علی امامی در برگ  ۲۶۱و  ۱۷۶های و اظهارات اسدهللا امیری در برگ ۸و برگ 

و  ۳۵۴های و اظهارات عبدالغفار مظفری در برگ ۱۰۷و  ۱۰۵های اظهارات خانم سلطان و صاحب جان در برگ

 با توجه باینکه متهم مدتی پس از وقوع قتل متواری بوده ۳۵۶

و  ۷پرونده و اظهارات خودش در برگ  ۱۶حسن امیری فرزند حاجی آقا طبق صورتمجلس مامورین برگ  -۷

زاده و علی کلی و محمد جاللی و یوسفاظهارات و گواهی سیدعلی امامی و خانم سلطان و اکبر زارع و علی اکبر تو

 و باالخره متواری شدن متهم پس از وقوع ۲۴۶و  ۲۱۱و  ۱۷۶و  ۱۷۱و  ۱۳۵و  ۱۰۴و  ۸۵غالمحسین در برگهای 

و اظهارات منظر در  ۱۱۳و  ۱۵هللا زارع فرزند اسد بنا باظهارات امیر امیری و جعفر امیری در برگهای روح -۸

و  ۷۰و گواهی حسن علیقلی در برگ « هللا کشید پائین نفهمیدم کجا برد را هم روحهللاامان»باین شرح  ۳۳برگ 

 ۱۰۲اظهارات سکینه امیری در برگ 

رمضان زارع فرزند مجیب طبق اظهارات جعفر امیری و حسن علیقلی و اسدهللا امیری و امیر امیری و خاور  -۹

 .۱۸۶و  ۱۱۳و  ۲۶۰و  ۷۶و  ۶۸و  ۵۲امیری بترتیب در برگهای 

باین شرح  ۷۱و  ۷۰غالمحسین سخویدی پور فرزند محمدعلی طبق اظهارات حسن علیقلی در برگهای  -۱۰

 و اظهارات غالمرضا الزمی.« غالمحسین بند گین را با کبریت آتش میزد»

 مبنی بر اینکه با جمعیت به هرمزدک رفته و ۳۵۴طبق اعتراف متهم در برگ  –عبدالغفار مظفری فرزند سلمان  -۱۱

 .۲۶۱و  ۲۴۶و  ۱۱۳و  ۱۴بی جان و امیر امیری و علی غالمحسین و اسدهللا امیری در برگهای اظهارات بی

و اعتراف متهم مبنی بر این که  ۲۶۴خداداد کاظمی فرزند محمدعلی طبق اظهارات اسداله امیری در برگ  -۱۲

 عیال اسداله امیری.( و اظهارات صدیقه ۳۲۶بهرمزدک رفته )بر اثر مواجه با اسداله در برگ 

علی زارع فرزند غالمحسین بنا باظهار سیدعلی امامی و وجود خون روی گیوه مشارالیه با توجه باظهارات خود  -۱۳

 متهم و عبدالغفار مظفری.

غالمرضا گلستانی فرزند علی طبق اظهارات امیر امیری و وجود لکه خون روی گیوه مشارالیه و اختالفات  -۱۴

 .۲۴۶رات علی غالمحسین در برگ گوئی او و اظها

 ۱۳۷و کرم تقی در برگ  ۱۶۱و برگ  ۱۱۹جواد زارع فرزند خالق طبق اظهارات محمدرضا طاهری در برگ  -۱۵

 .۱۶۸و اظهارات اسداله در برگ  ۱۶۷و اظهارات صدیقه عیال اسداله در برگ 

 .۱۵۱و  ۶۸ی در برگهای ابراهیم زارع فرزند رمضان طبق اظهارات حسن علیقلی و محمدرضا طاهر -۱۶

 ۷۱و  ۶۸و  ۶۷عباس زارع فرزند عبدالعلی بنا باظهارات حسن علیقلی و محمدرضا حسن طاهری در برگهای  -۱۷

 .۱۱۹و 

بی جان و منظر و حسن علیقلی و روح انگیز و خود متهم در خاور امیری فرزند عبدالرزاق طبق اظهار بی -۱۸

 .۱۱۰و  ۶۶و  ۵۵و  ۳۳و  ۸۴برگهای 
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های سلمان زارع فرزند علیقلی طبق اظهارات جعفر امیری و اسداله امیری و امیر امیری و کرم تقی در برگ -۱۹

 .۱۳۷و  ۱۱۳و  ۷۵و  ۵۲

 ۱۱۳اکبر طاهری فرزند سلمان طبق اظهارات حسن علیقلی و امیر امیری  -۲۰

بمعرفی کسان مقتولین و گواهی حسن و باالخره بقیه سی و نه نفر متهمین بشرکت در قتل و آتش زدن و تخریب بنا 

علیقلی و سیدعلی امامی و گواهی پزشک قانونی و معاینه و مشاهده محل وسیله جانشین بازپرس و سایر قرائن و 

اوضاع و احوال منعکس در پرونده محرز و مسلم میدارد که در قتل و آتش زدن و تخریب منازل و اثاثیه بهائیان و 

اند اما تحریک متهمین بارتکاب بر قتل و حریق و تسهیل وسائل نجام وظیفه شرکت داشتهاهانت بمامورین در حین ا

 ارتکاب آن وسیله علی اکبر توکلی و محمد جاللی و محمد علی امیری و اسمعیل مظفری طبق دالئل زیر:

 ۲۰پرونده( و نامه مورخ  ۱۹غالمعلی امیری و هدایت امیری از مقتولین )برگ  ۱۳۳۴مرداد  ۲شکوائیه مورخ  -۱

تیر  ۲۵( و شکوائیه مورخ ۲۵۵است )برگ فریدون بعنوان ضیاء امیری که رونوشت آن در پرونده ضبط  ۱۳۳۴تیر 

تیر  ۲۶پرونده( و شکوائیه مورخ  ۴۶۷ستاد ژاندارمری کل کشور )برگ  ۲ضیاء امیری بعنوان رئیس رکن  ۱۳۳۴

مانداری یزد که ( و شکوائیه فریدون بعنوان فر۴۷۲ضیاء امیری پسر فریدون بعنوان وزارت کشور )برگ  ۱۳۳۴

علی غالم ۱۳۳۴تیر  ۱۷( و شکوائیه مورخ ۵۱۳در فرمانداری بثبت رسیده )برگ  ۱۳۳۴تیر  ۱۹ – ۳۰۱۸بشماره 

ثبت گردیده  ۱۳۳۴تیر  ۲۴ – ۴۹۷۳امیری و عبدالرزاق امیری و هدایت امیری بعنوان دادستان یزد که به شماره 

 – ۲۰۶فریدون و غالمعلی و غیره بعنوان بخشدار نیز که طی شماره  ۱۳۳۴تیر  ۲۲( و شکوائیه مورخ ۷۱۱)برگ 

اند ها مقتولین شکایت داشته( که در تمام شکوائیه۷۳۷از بخشداری بفرمانداری ارسال گردیده )برگ  ۱۳۳۴تیر  ۲۳

ز آنها اخاذی نموده و اهالی را تحریک بقتل و غارت و اذیت آنها مینماید و در شکوائیه از این که علی اکبر توکلی ا

اند که علی اکبر توکلی و محمد جاللی در منزل غالمرضای سکینه حاجی آقائی بمنظور قتل آنها اخیرالذکر اعالم نموده

 اده از بین خواهد رفت.اند اگر بزودی جلوگیری نشود چند خانواند و متذکر گردیدهای داشتهجلسه

اظهارات هدایت امیری )مقتول( در تحقیقاتی که بوسیله مامورین ژاندارمری از وی قبل از مرگش به عمل آمده  -۲

موقعیکه دنبال آب رفتم ازد شریکم، شریکم محمدرضا گفت هر موقع آب تست به بند در عین این حرف »باین شرح 

صفر صادق آمد گفت کار محمد رضا دارم محمدرضا پیدا کرد و برد منزل کدخدا نوکر کدخدا که سوار بود بنام فرزند 

اند به غالمرضا گفتم او اند دیدم غالمرضا و عبدالحسین آب را بستهآب را که بستم آمدم دیدم که دوباره آب مرا بسته

شنید گفت حکم دارم که دست زد خندید گیت ]گفت[ هدایت حکم کدخدا سرم و چاره ندارم تا عبدالحسین صدای مرا 

سازی گدار من گفتم اگر پول اند برای گرفتن پول برای راهاز روزی که آقای بخشدار آمده»و « هدایت را بکشم الخ..

 گدار دادیم جرئت ]جرئت[ دارم که سوار ماشین شده بریم یا نه.

دا حضور بخشدار گفت که من بخشدار گفت چرا جرئت نکنید گفتم کدخدا مردم را تحریک کرده ما را بکشند کدخ

 «تواند کاری بکند الخ..شمار را میکشم هیچکس هم نمی

دو جوی مرا از پارسال تا حاال عدوانا جلوگیری کرده و مبلغ دویست و بیست تومان هم از پارسال تا بحال از من »و 

دو دفعه دویست تومان بمن بده گرفته جاللی نوشته بمن داد که آب را تصرف بدهد امسال که رفتیم بگیرم کدخدا گفت 

 «تا آب را بتصرف تو بدهم.

یکسال پیش رفتم دنبال آب  ۳برگ »علی امیری که یکی دیگر از متصدیان از این قرار [ و اظهارات غالم۵۱۱)برگ 

کدخدای سخوید محمدرضا ساکن مزرعه را تحریک کرده بود که مرا کتک بزند و شکایت هم بکنند امسال هم در 

حلی باز هم کدخدا تحریک کرده بود مرا بزنند فرار کردم باز هم میرزاعلی اکبر توکلی کشته مرا از آب مزرعه م

انداخته بود در خصوص حمام مزرعه خسرو هم بدستور کدخدا میخواستند مرا بکشند طوری رعایا را بر ما شورانده 

( مردم ۵۱۲ر از مقتولین باین شرح )برگ و اظهارات فریدون و یکی دیگ« که جرئت نداریم از منزل بیرون برویم

اند که شاید هر چه را که کدخدای محل بگوید صاحب است در چند روز پیش میرزاعلی محل بذمه خودشان قرار داده

اکبر کدخدا در مزرعه خسرو با حضور بخشدار و رحمتی نام که بهمراهی معاون فرمانداری یزد باخوی بنده و هدایت 

من ماال و جاناً بر علیه »تواند کاری کند و در منزل محمد جاللی میگفته ا را میکشم کسی نمیگفته است که من شم
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( جریان این است که مردم بما زبانی حرف ۵۱۵و اظهارات جعفر امیری باین شرح )برگ « شما دریغ نخواهم داشت

 ۴۰و نیز در برگ « قبول نکردندو غضب میکردند من میخواستم پول بکدخدا و محمد جاللی بدهم ایشان کمشان بود 

ما رفتیم شکایت نوشتیم به پاسگاه غالمعلی گفت عمو کدخدا اینها را واداشته با من دشمن »پرونده جعفر گفته  ۴۱و 

ام را فرستادم زادههایت را بفرست امان هللا بندهاست از میرزاعلی اکبر میترسم و امیدا دارد مرا بشکند یکی از بچه

پسر محمد جاللی جلویش میشود میگوید برگرد برویم پهلوی بابام کارتان را درست کند او را میبرد بمنزل  یدهللا جاللی

زاده گفت آقای جاللی گفته بروید آنجا را هم به بینید رفتم ما را برد چای میدهد و فرستادش منزل و پیغام داده بود بنده

اند صد تا بزی داری حسابش را کرد بر گفتند بما صورت دادهپهلوی جاللی علی اکبر هم بود جاللی بزرگ و علی اک

 آن روز گفت شش یا هفت هزار تومان میشود

و اظهارات علی بابا « فرمائید ما نداریم الخاگر میخواهید سالم و آسوده باشید این مبلغ را بدهید من گفتم این را که می

ونده منعکس است و همگی بهمین ترتیب تجاوزات و ای دیگر که در پرپرونده و عده ۶۲ و ۶۰امیری در برگ 

 اند.تحریکات علی اکبر توکلی و محمد جاللی را تائید نموده

تواند کاری من شما را میکشم کسی نمی»اقدام علی اکبر توکلی به تهدید کردن جعفر و هدایت با عبارتی باینشرح  -۳

بوسیله مهندس  ۱۳۳۴مرداد  ۷صورت مجلس مورخ  که اظهار عبارت مزبور وسیله مشارالیه بشرح« به من کند

 رحمتی و بشرح اظهارات مهندس مزبور و بخشدار نیز که در پرونده منعکس است تائیده شده.

پرونده در حدود ساعت سه یا چهار بعدازظهر برای تحقیق در مورد  ۲۴زاده )برگ طبق اظهارات استوار یوسف -۴

وئی از هشت نفر بین او و محمدعلی امیری و غیره گفتگو شده که در نتیجه حمام بمزرعه خسرو رفته و پس از بازج

زاده با چیپ به سمت سخوید بقصد منزل محمد جاللی میرود و در موقع ورود مشاهده میکند که عده استوار یوسف

نکه جمع کردن اند با توجه بایکثیری مقابل منزل محمد جاللی با طبل و شیپور و علم با وضعی آماده اجتماع کرده

ای در حدود چهارصد تا پانصد نفر بوضعی که گفته شد الاقل نیمساعت وقت الزم داشته و اینکه استوار عده

زاده از مزرعه خسرو با جیپ بسمت سخوید رفته و متعاقب او اهالی مزرعه خسرو بسمت سخوید حرکت کرده یوسف

ر مشارالیه و علی اکبر توکلی بر اثر گفتگوی بین استوار اجتماع اهالی در مقابل منزل محمد جاللی بر خالف اظها

زاده قبل از اهالی مزرعه خسرو آنجا را ترک کرده و زاده اهالی مزرعه خسرو نبوده زیرا استوار یوسفیوسف

زودتر از آنها با جیپ بسخوید رسیده است و جمعیت قبل از الحاق اهالی مزرعه خسرو و اطالعی از جریان گفتگو 

ستوار و اهالی مزرعه خسرو نداشته بنابراین اجتماع آنان بدستور کدخدا و محمد جاللی بوده زیرا جمعیت در بین ا

 اند.مقابل منزل جاللی جمع شده و هر دو نفر هم حضور داشته

 اقدام محمد جاللی و کدخدا در وضعی نامناسب ببردن مامورین ژاندارم بمنزل محمد جاللی و بستن در بروی آنها -۵

و قطع رابطه و تماس آنها با خارج دلیلی بر اینکه بمنظور تسهیل و کمک با مرتکبین مامورین را مرعوب کرده و 

 اند.بداخل منزل برده

اعتراف محمد جاللی و علی اکبر کدخدا باینکه پس از ورود مامورین به جمعیت که در مقابل منزل محمد جاللی  -۶

که برای تظلم به تلگرافخانه بروند با توجه باینکه قبل از بیان این مطلب از طرف  انداجتماع کرده بوده تکلیف نموده

اند و در سخوید و دهات اطراف آن سابقه بر دو نفر کسی قصد رفتن به تلگرافخانه را نداشته و بدوا آنها عنوان کرده

فخانه که در نیرو سه یا چهار این که دسته جمعی مراجعه نمایند وجود نداشته و با در نظر گرفتن فاصله تلگرا

کیلومتری سخوید در جهت مخالف جاده هرمزدک قرار دارد عمل دو نفر متهمان و عنوان رفتن به تلگراف خانه 

 –صرفا بمنظور اغفال مامورین و جلوگیری از اقدام آنها و تسهیل ارتکاب بزه بوده 

۷- 

روغن و پول از بهائیها محمد « ۱۶۳برگ »ن شرح اظهارات حسن زارع فرزند محمد اکبر یکی از متهمین بای -۸

مردم با »و « ها فهمیده بودند آنوقت گفتند دین ما را دادی برای لقمهجاللی گرفته آقا اینها همش بابت لقمه بود مسلمان

و اظهارات حسن « یک مرغ نمیتوانند جنگ کنند و رعیت خودش هیچ کاری نمیکند تا یک نفر بزرگتر نداشته باشد

نمیدانم کی جمع کرد توی »که در پاسخ سئوال چه کسی مردم را جمع کرد و محرک کی بود گفته  ۷۰قلی در برگ علی

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

تر از علی اکبر و محمد جاللی نیست اینها اگر میخواستند منع کنند میتوانستند علی اکبر و محمد سخوید آدمی الیق

بهائیان »پرونده در پاسخ سئوال  ۱۳۸رم تقی در برگ گفته و اظهارات ک« جعفر حرف داشتند جاللی با عبدالرزاق و

کدخدا و اینها مردمی مفت خورند چه عرض کنم و اظهارات عبدالغفار »گفته « با کدخدا و جاللی چه اختالفی داشتند

یوسف بخشعلی بود آقا رضا امرهللا رضا کوالر و علی درویش و »پرونده باین شرح  ۳۵۴مظفری )متهم( در برگ 

شناسم آنها و اینها را هم کدخدا و جاللی که زور و نان دارند وادار میکنند من با این چند نفر راه دیگر من نمیچند نفر 

ای دیگر بشرحی که در پرونده منعکس است مبنی بر اینکه و اظهارات عده« افتادم کدخدا جلوی اینها را ول کرده بود

 بوده. قتل بهائیان بدستور علی اکبر توکلی و محمد جاللی

 پرونده ۱۶صورت مجلس تنظیمی وسیله مامورین برگ  -۹

مبنی بر اینکه محمدعلی امیری و برادرش مردم را جمع کردند و اظهارات  ۶۲اظهارات علی بابا امیری برگ  -۱۰

 ۲۴۶سکینه طاهری و محمدرضا طاهری و گواهی کدخدا و جاللی و اظهارات علی غالمحسین در برگ 

 ۹اظهارات اسمعیل مظفری در برگ  -۱۱

گواهی پزشک قانونی و معاینه محل وسیله جانشین بازپرس و سایر اوضاع و احوال و قرائن موجوده در پرونده  -۱۲

های مذکوره علی اکبر توکلی و محمد جاللی میباشد و ارتکاب بزه منتسبه به محرز و مسلم است و مسئول وقوع بزه

پور طبق شکایت جعفر امیری و عبدالحسین قوادی و غیره و تائید شکایت جعفر وسیله ژاندارم ژاندارم عباس خراسانی

 عبداله روانبخش با توجه باوراق تحقیقی که ذکری از نام بخشعلی و غیره در آن نیست ثابت است.
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته
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