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 ۱۳۳۴خرداد  ۲۹به تاریخ: 

 

 مقام محترم وزارت کشور ایران

تشکهر ساکنین قریۀ جان بیقلی تشکهر، بیینّللاه تشکهر، حسجانبان یدّللاه تشکهر، کرامتدارد: اینمحترماً معروض می

به جرم بهائی بودن،  ۱۳۳۴خرداد  ۷کوشِکک واقع در پنج کیلومتری آباده که در دو خانه سکونت داشتیم، در تاریخ 

ور شده و کلیهۀ اثاثیهۀ منزل را های ما حملهای از اهالی محله ضمن خرابی و سوزاندن چندین خانۀ دیگر، به خانهعدهه

ها را با پاشیدن بنزین بر تیرهای آن نیز ها آتش زده، سپس سقف اطاقدر و پیکر اطاق قسمتی غارت و بقیهه را با

طعمۀ حریق قرار داده و خراب کردند، به قسمی که منازل ما فعالً شبیه به تله خاکستر و خاک شده و به کلهی ویران 

یم، ولی قبل از سوزاندن هر چه است. خود و افراد خانواده از ترس کشتن که در آن موقع بالمانع بود، مخفی شد

ای نبخشید و منظور خود را کنیم؛ فایدهخواهش و البه کردیم که ما مطیع اوامر دولت بوده و هر چه امر کند، عمل می

کردند که دولت و ملهت پشتیبان ماست، بدین نحو انجام دادند. اکنون با که از چندی پیش در نظر داشتند و اظهار می

باشیم، بدون خوراک و پوشاک، لخت و عریان، حیران و سرگردان که جمعاً در حدود بیست نفر مییک عدهه عائله 

 باشیم.می

آیا در عصر حاضر چنین عملی صحیح و بدون مؤاخذه است؟ آیا در روز روشن خانۀ مردم را به خاک و خون 

سؤول نیستند؟ تا کنون هم از طرف کشیدن و سوزانیدن مطابق عدل و انصاف است؟ و این اشخاص در پیشگاه قانون م

مقامات دولتی شهرستان آباده اقدامی به عمل نیامده است و کسی به وضع ما رسیدگی نکرده است، فقط چندین نفر را 

نماید: دو سه روز بازداشت نموده، سپس آزاد کردند. از این رو دست توسهل به آن مقام معظهم دراز نموده و عرض می

می نموده، بهائی بودیم، اطفال صغیر و خردسال ما بی اگر چنانچه خود ما گناه هستند، خوب است به حال آنها ترحه

نگذارند عائلۀ چهار خانواده از بین بروند. لذا عاجزانه استدعا دارد امر به اقدام فرموده و ترتیبی نسبت به اموال و 

اند، های ما را آتش زدهمول گردد، اشخاصی که خانههای سوخته شده بدهند. ضمناً چنانچه اقدامی در این مورد معخانه

تبه شرح زیر مندرج می دمهدی صمیمی، عزه د صمیمی، محمه ّللاه صمیمی، عزیزّللاه صمیمی، شود: باقر صمیمی، محمه

د شریفی، احمد شریفی، اکبر شریفی، باجی شریفی، میرزای احمدی، ّللاه  قلی کریمی، غالم شریفی، جمشید شریفی، محمه

د ن جات صمیمی، حشمت کریمی، رحمت بارجونی، سیهد اسدّللاه وزیری، کاکا طالبی، عبهاس آگاهی، باقر کریمی، محمه

ل و به دست کلیهۀ آنها خانهکریمی و نوری های ما مورد حریق قرار گرفت، به خانم شریفی که به تحریک دو سه نفر اوه

باشند. استدعای اند و تمام افراد از خود قریه میسرقت برده لایر با جعبه به ۵۰۰۰۰جان تشکهر بیطوری که از بی

ه دارد.  اقدام و بذل توجه

 جان تشکهر ]اثر انگشت[.بیقلی تشکهر ]اثر انگشت[، بیّللاه تشکهر ]اثر انگشت[، حسینیدّللاه تشکهر ]اثر انگشت[، کرامت

 

 ۱۳۳۴تیر  ۶ –ن  /۳۸۱۹:[ ــ ۱]حاشیۀ 

 ۱۳۳۴تیر  ۶:[ ــ به عرض برسد. ۲]حاشیۀ 

 :[ ــ سابقه ضمیمه شود.۳]حاشیۀ 

 [۱۳۳۴تیر  ۲۴ – ۳۳۰۲:[ ــ ]ُمهر: ۴]حاشیۀ 

 :[ ــ انتظامات۵]حاشیۀ 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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