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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:[ ستاره اسالم

 ۱۳۳۴مرداد  ۱۴]تاریخ:[ 

 ۱۷۹]شماره:[ 

 

 نفر مسلمان و بهائی کشته شدچگونه شش 

ئی رویداده که منجر بقتل شش نفر شده است بقرار اطالع در این ده روز شنبه این هفته در یکی از دهات یزد حادثه

علنا بمسلمانان اهانت کرده فحش و ناسزا  و معابرسه نفر از اعضاء محفل روحانی بهائیان در مجامع عمومی 

مالی ده و کدخدا و مامورین ژاندارمری بآنها اخطار میشود که از این عملیات دست اند چندین بار از طرف میداده

ساله مسلمانی را کتک  ۱۱بردارند ولی آنها توجهی باخطار آنها نمیکنند روز شنبه یکی از این سه نفر با چوب طفل 

 زده بطوریکه نزدیک بموت میشود.

شاهده میکنند طفل مزبور در حالیکه نیمه جان است بر روی وقتی اهالی ده مطلع شده و برای نجات طفل میدوند م

زمین افتاده و از سر و صورت او خون جاری است مردم او را بخانه پدرش میبرند ولی قبل از اینکه بخانه برسند 

بعد از ظهر بهائیان آن ده  ۸میمیرد مأمورین ژاندارم صورت مجلس تنظیم و آن بهائی را بازداشت میکنند ساعت 

ور دسته جمعی بپاسگاه ژاندارمری هجوم میکند اهالی ده که از ماجرا مطلع میشوند شبانه بکمک ژاندارمها رفته با بط

ئی از محرکین بازداشت میشوند وقتی این خورد میکنند در نتیجه شش نفر از طرفین کشته شده و عده بهائیان زد و

روند بموجب گزارش واصله از برای تحقیق بمحل واقعه میئی از مامورین خبر بیزد و تهران میرسد بالفاصله عده

یزد دستور مقاومت و دادن فحش و ناسزا و ایستادگی در مقابل مامورین دولت از طرف سرلشگر عالئی رئیس 

بهائیان ایران داده شده و دستور مزبور که بامضاء او و در روی نامه ماشین شده است بدست مقامات روحانی افتاده 

 شگر عالئی که بازنشسته میباشد رئیس محفل بهائیان ایران است.است سرل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل
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