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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بسمه تعالی

 حضور ریاست محترم نظام پزشکی ایران جناب دکتر شیبانی

شب در حالی یازده و نیم ساعت  ۲۶آبان  ۷اینجانبه سلطان تشکر با کمال احترام بعرض میرسانم که در شب یکشنبه 

نفر رسید به منزل ما آمدند و اظهار داشتند که طبق حکمی که  ۲که خوابیده بودیم سه نفر پاسدار که بعداً تعداد آنان به 

از دادستان دارند باید منزل را مورد بازدید و جستجو قرار دهند. ما با کمال احترام آنان را پذیرفتیم ایشان از ساعت 

های منزل با دقت و کنجکاوی خاص به  ها و گوشه و کنار صبح از تمام قسمت پنج و نیم شب الی ساعت شب یازده و نیم

هللا تشکر و من و دخترم در کمال مظلومیت و تسلیم و رضا نشسته  جستجو و بررسی پرداختند. همسرم دکتر عنایت

ٴثر بودیم در حالی که فوق ایم.  ایم و چه خطائی مرتکب شده و متعجب از عمل آنها که آخر ما چه گناهی کرده العاده متا

یازده مقداری عکس از آلبوم دوربین عکاسی موجودی  ،کتاب قرآن مجید ،باری برادران پاسدار مقداری کتاب بهائی

هینامه دکترای پزشکی و یک گوا ،های بیمه و نوسازی و مالّیات و غیره تومان وجه نقد و اسناد مالکّیت و قبض هزار

ساعته آنها بود با خود بردند و در این حال دکتر تشکر  شش ضبط صوت عادی و معمولی را که حامل تمام کشفیات

همسرم را هم با خود بردند. امروز که این نامه را حضور شما معروض میدارم یک ماه و سه هفته است که از آن 

اند. آری همسرم دکتر تشکر  بدکاوس زندانی هست و هنوز اجازه مالقات ندادهشب میگذرد. در حالی که همسرم در گن

سال پیش در حالی که هر دوی ما خیلی جوان بودیم به این شهر آمدیم.  ۶۲بعد از اتمام تحصیالت از دانشگاه شیراز 

دکتر تشکر صادقانه و با  -ها و عدم امکاناتش  سال قبل باهمهٴ محرومّیت ۶۲البته نه گنبدکاوس حاال بلکه گنبدکاوس 

او مورد احترام مردم است همه او  .شریک درد و رنج بیماران بود .صمیّمیت و نوع دوستی به این مردم خدمت کرد

 .ها از محبوبیت خاصی برخوردارست چشم داشتی بمال و طمعی به پول نداشت شناسند در نزد مریض را می

ای که  ای زندگی میکند. خانه قیق بفرمائید که دکتر تشکر در چه خانهبزرگترین دلیل آن این است که خواهشمندم تح

آالیشی است. باری باید متذکر شوم که ما بهائی هستیم و بخاطر  عاری از هر گونه تجمالت و در کمال سادگی و بی

در متعال، معتقد به اند. بهائی معتقد به خدای یگانه، خدای قا عقیده و مّتدین بودن بدیانت بهائی او را زندانی کرده

هللا علیه و آله و سلّم و ائمه اطهار  پیغمبران صاحب شریعت از جمله معتقد به رسالت پیغمبر اکرم حضرت مّحمد صل

معتقد به بقای روح و عالم بعد بوده مکافات و مجازات  ،امر به معروف و نهی از منکر ،و روزه ،میباشد. دارای نماز

ستورات دیانت بهائی دخالت نکردن در امور سیاست است و اطاعت از حکومت است. دنیا و آخرت است. از جمله د

دکتر تشکر نه اهل توطئه بود و نه اهل فساد و نه بستگی به هیچ دسته و گروه و حزب سیاسی بود زیرا اینها بشدت 

و عادی بنام یک انسان در دیانت بهائی منع شده است. پای بند به حسن اخالق بود. دکتر تشکر را سالها مردم خوب 

زیرا مالک انسان عمل است. بهر حال بیش از این اجازه ندارم  .بهائی میشناسند و استیحاش از این مسئله ندارند

ز زمان که مملکت احتیاج اها بسیار است. حال در این برهه  ها و درد دلمّصدع اوقات شریفتان بشوم. گرچه گفتنی

هایشان راجع به کمبود پزشک و راجع به  هللا العظمی امام خمینی ضمن صحبت آیتشدیدی به پزشک دارد و هفته قبل 

اینکه بسیاری از پزشکان ما خارج از کشور هستند و کشور بوجود آنان احتیاج دارد اگر یکساعت فکر کنند گمان 

ها را عاطل و روزها و شبندارم وجدانشان حاضر که آنجا باشند ولو با رفاه زیاد. آیا سزاوار است که آنها در زندان 

ٴیوس باشند در حالی که بسیاری از بیماران بوجود آنان احتیاج دارند لذا از آن مقام  .باطل سپری کنند و دلسرد و ما

صالح برای رفع محترم تقاضا دارم شما که حافظ و مدافع حقوق پزشکان هستید عطف توجه فرموده و به مقامات ذی

دامات الزمه مبذول فرمائید. امید ما بسوی شماست. دعای خیر ما بدرقه راه شما و اجر دنیا سوءتفاهم و آزادی ایشان اق

های دکتر ذکرهللا ]ناخوانا[  تان باشد. الزم به ذکر است که نه تنها دکتر تشکر بلکه دو پزشک دیگر بنامو آخرت نصیب

تقریباً در شرایط مساوی با این تفاوت  متخصص جراحی و دکتر فرامرز سنائی پزشک عمومی یعنی سه دکتر بهائی و

باشند. البّته دکترهای ذکر شده حاضر هستند که با سپردن تّعهد هر  آنها ]ناخوانا[ است که در گنبد هستند در زندان می

العاده متشکر خواهم شد از اقدامات خودتان ما را مطلع وقت که ضرورت ایجاب کرد خود را معّرفی نمایند. فوق

  فرمائید. 
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 با درود و ]ناخوانا[ فراوان حضور شما 

 سلطان تشکر

 ]امضا[

 ۶۴۲هللا تشکر پالک  آدرس منزل: خیابان مّطهری شرقی منزل دکتر عنایت

  ۶۶۲۲شماره تلفن 

 ۲۶آذر  ۶۷مورخه 

  

 ]یادداشت دستنویسی در باالی صفحه[

 بسمه تعالی

 ای نوشته شودجناب دکتر حفیظی نامه

 ]امضا[

 ۲۶آذر  ۶۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[


