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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 ۱۳۳۴ تیر ١٠

 وزارت معّظم کشور

 سختی دهی به خلق، تو سختی بری به دهر در کیفر فلک غلط و اشتباه نیست

نتیجه که به مقامات مربوطه تقدیم شده، های بالاثر و بینامه ۲٠٠که تقریباً طّی رساند: چنانمحترماً به عرض می

سر و پا و اراذل ساکن کوشکک به تحریک و پشتیبانی کاکا کریمی و محّمدمهدی صمیمی، هر دو کارمند ای بیعّده

مرد در آن به خانوادۀ رعیّت از قبیل زن و  ۲۱باب منازل ما را که  ۱۵قلی کریمی با عبّاس آگاهی، تعداد فرهنگ، للاّ 

در حضور پادگان مسلّح  ۱۳۳۴ خرداد ۷بعد از ظهر روز  ۷تا ساعت  ۵باری سکونت داشتند، از ساعت وضع فالکت

شرمانه غارت کردند و زدند و سوختند که چشم هر کوشکک و رئیس ژاندارمری شهرستان آباده، به وضع فجیع و بی

شمار به مجریان این اعمال وحشیانه های بیآن به هیجان آمده، لعنت ای از استماعای از دیدن و گوش هر شنوندهبیننده

دار ظالمان بوده، مسبّـبین آن اعمال شنیعه را فرستد و هر شخص فهیمی از این که به چه مناسبت، دولت طرفمی

داد، بالدرنگ خ میترین وقایعی رکه در ایّام گذشته کوچکگردند. چناننمایند، تفّرس کرده و متـأّسف میتعقیب نمـی

گشت و الحال بعد از گذشت مّدت یک ماه از این واقعۀ شوم، نه به ما کمکی شده و نه اقدامی اقدامات الزمه مبذول می

ای که کلمۀ فوری در پشت پاکت آن مرقوم گشته، تقدیم که مشهور است در زمان سابق نامهالحال چنانمبذول گشته، فی

حضرت عادل از نوشتن این کلمه متحیّر و متعّجب گشته، فرمودند: مگر در مملکت من حضرت فقید گشت. اعلیاعلی

دانیم چیست گردد را نمیکه فعالً توّجهی به این وقایع ناگوار نمیگیرد؟ و الحال معنی اینعمل غیر فوری هم انجام می

 و از کجاست.

نمود و آنان را در حضور خاص را احضار نمیآری، اگر فرماندار شهرستان آباده شخصاً به وسیلۀ سر نیزه، اش

نمود و یا به تحریک وی رئیس دارایی وقت در روی منابر علیه ای اراذل با تشّدد و سرزنش وادار به توبه نمیعّده

سر و پا و چاقوکش که هر روز برای امرار ای بینمود، هر آینه عّدهسرایی نمیپرده سخنای مظلومان بهائی بیعّده

زدند، جرأت انجام چنین اعمال مفتضح را که واقعاً ضایع کنندۀ تودۀ خویش از راه نامشروع دست به اقدام می معاش

 نمودند. ولی باید گفت:اجتماع و قانون اساسی مملکت و مشروطه است، نمی

 با چنین ذلّت و پشیمانی وای بر سرنوشت ایرانی

ای و به حال قضات دادگستری، آیا تا کی و تا چند آرام نشستهآخر ای شاه، ای دولت، ای رؤسا، ای صدرنشینان و 

های کنی و از طعامهای باشکوه زندگانی میخراشسوزد؟ تو تقصیر نداری، زیرا در آسمانسوختۀ ما دلت نمی

بری و بدنت عریان و شکمت گرسنه و خالی نیست. آیا خداوند تعالی این اقتدارات خوشگوار گوناگون لذّت می

گون را از شما بری نخواهد داشت؟ آیا شما را در آخرت سؤال و پرسشی نیست؟ بیایید و به دل دردناک و جگر گونا

خونین ما رسیدگی کنید. بیایید و به این اراذل و اوباش نامسلمان بگویید: کشور را قانونی است و عدالت را حدودی. 

 د، پس از یک ماه استدعای رسیدگی را داریم.شوباالخره گر چه اهمیّتی به گفتار و عرایض ما داده نمی

 :کلیهسوختگان قریۀ کوشکک، از طرف زدگان و خانهغارت

 تشکرماشاءللّا 

 ]امضا[

 تشکررضا 

 تشکرللّا نعمت
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 []ُمهر:

 ۳۱٠۴۱شماره: 

 ۱۳۳۴ تیر ۱۷تاریخ: 

 

 و تاریخهای دستنویس در پائین صفحه[ ها شمارهیادداشتها، ]

۱۸٠٠ 

 ۱۳۳۴مرداد  ۲

 

 ]ناخوانا[ ۴۵۵۲

 ۱۳۳۴تیر  ۱۸

 

 ۳۱٠۴۱ /۴۵]ناخوانا[ 

 ۱۳۳۴تیر  ۲۱

 

آقای رئیس دفتر، جواب ضمن اعادۀ مرجوعه به عرض برسد که هیأتی آمدند و دقیقاً رسیدگی نمودند و در دادگاه هم 

 .باشدمطرح می

 مرداد ۲

 ]امضا[

 

 []مهر:

که دستور فرمایند پس از رسیدگی و اقدام، نتیجه را با اعادۀ عین مرجوعه  شودعیناً به فرمانداری آباده ارجاع می

 اعالم دارند.

 از طرف وزیر کشور

 دادخواه

 

 

 

 

 

 

 

 

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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