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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[

 وزارت داخله 

 -----اداره: 

 -----نمره: 

 ۱۳ -----برج:  -----مورخه: 

 

المبارک در قضیه جهرم واقع شهر رمضان ۲۴و  ۲۳در موضوع قتال و غارتی که بنا به راپورتهای واصله در تاریخ 

داند وضعیت جغرافیائی و تشکیالت اجتماعی سابق محّل وقوع جرم و حالت گردیده قبل از بیان تفصیل واقعه الزم می

 روحیّه و اخالق توده ساکنین و روابط آنها را با یکدیگر مختصراً بعرض برساند.

آبادی قصبه منقسم بدو  –آن بطول یک فرسخ امتداد دارد  قصبه جهرم در دامنه جنوبی رشته کوهی واقع که ]ناخوانا[

 -قسمت قسمت داخل حصار قدیمی جهرم مشتمل بر شش محلّه و قسمت خارجی از حصار قدیم مشتمل بر چهار محله

هر یک از محالت تا یکسال قبل دارای یک کالنتر که واسطه بین حکومت و اهالی محل بوده است عموم ساکنین 

ده متعّصب و در حفظ عادات و ملکات و احترام معتقدات کامالً ساعی و جاهد و نسبت بکالنترهای العاجهرم فوق

جمعیت جهرم بر حسب نظریات کالنتریهای محله خود بدو دسته طرفداران  –وفا اندازه مطیع و بامحلی خود بی

منقسم و با اینکه قریب یکسال از تاریخ انحالل کالنتری محالت میگذرد هنوز  الحکماء و طرفداران صولةالدولهقوام

های هر محلی در پشت پرده باقی و بالنتیجه دو دسته بودن اهالی بهمان کیفیات و وضعیت سابقه ادامه نفوذ کالنتری

 دارد.

عم از مأمورین اداره حکومتی و ا –چون ]ناخوانا[ قصبه بطول یک فرسخ در دامنه کوه واقع و عّده مأمورین کشوری 

اند قوای ساخلوی که در این مورد در عداد مأمورین کشوری محسوب برای انجام و ایفاء وظایف خود مکفی نموده

عنه ساکن در هر محل از کالنتر های سابق مراجعه و اشخاص متشکیعنه هنوز بکالنتریاحضار اشخاص متشکی

 ای حکمی در هر محل بوسیله کالنتر آن بموقع اجرا میرسیده است سابق همان محل خواسته شده و با اجر

محالت خارج از حصار قدیمی قصبه که عبارت از محله علی پهلوان و محله کوشکک و محله مصلی و محله ُجبرز 

ز میباشد سابقاً در تحت اختیار کالنتری چهار نفر اشخاص مفصله دینی اداره میشد و از تاریخ انحالل کالنتری نی

وسعت قصبه و عدم کفایت مأمورین کشوری در انجام وظیفه و  –الذکر و نفوذ کالنترها در هر محل بجهات فوق

مصلی آقای  –عبدالرحیم کوشکک آقا سید –کالنترهای محالت اربعه )علی پهلوان آقای معزاالشراف  –تکالیف خود 

هالی و حکومت محل ساخته میشده و رعایت بین التجار( ارباب رجوع و واسطه بین اجبرز آقای حاج امین –هنر

 گر میشد.کالنترها و اهالی محل محالت اربعه تا تاریخ این حادثه بلباس و دسته کالنترهای محل جلوه

 علل وقوع حادثه

در نتیجه تحقیقات از حکومت جهرم و ریاست محترم ساخلوی محل و ریاست محترم ]تامه[ و دو نفر از آقایان و آقای 

طرف جهرم معلوم و محقق گردید که در حسن و آقازاده دامت برکاتهما و عّدۀ از تجار محترم و بیمیرزا محمدحاج

المبارک( دسته مغلوب بواسطه عدم موفقیت در انتخابات وکیل نسبت خاتمه انتخابات پارلمانی )عشر ثانی رمضان

ی آقای هنر متهم بطریقه بهائی و اکثریت متهمین بمخالفین خود بغض و عداوت پیدا نموده و چون کالنتر محلی مصل

اند نفرت عمومی بساکنین دو در محله مصلی و ُجبرز ساکن بوده –بطریقه بهائی که جمع خانوار آنها بیکصد میرسند 

محل مصلی و ُجبرز و بالخصوص بطایفه بهائیه متوجه گردیده است و این نفرت و انزجار عمومی را مواعظ جناب 

 و بنا بر شهادت جناب آقای حاجی میرزا –اند پهلوان منبر میرفتهواعظ که در محله علی محمد رزایمآقای حاج 
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تصادف و برخوردهای افراد  –تقویت مینماید  –حسن مجتهد مواعظ ایشان بحث در امور کلیه دیانتی را بوده محمد

و  –میرساند  ولد اکبرچنانکه اظهارات صادق  – هامسلمین با افراد متهم بطریقه بهائی و بدگوئی چند نفر مسلمان

همچنین بدگوئی یکی دو نفر از متهمین به بهائی چنانکه از تفتیشات سری معلوم گردیده و مطلعین بدون آنکه برای 

اند تدریجاً بغضاء حاصله از نتیجه انتخابات پارلمانی قول از دیگران بیان نمودهاداء شهادت حاضر بشوند به نقل

مالحسن و  محمد اکبروت دینی تبدیل و از تاریخ شکایت دو نفر متهم بطریقۀ بهائی از دو نفر مسلم )کربالئی بعدا

صادق اکبر( موضوع دو دسته صولت و مردم بدو دسته مسلمانی و بابی مبدل و کینه انتخابات پارلمانی لباس دیانت 

 میپوشد بنابراین میتوان گفت علل وقوع حادثه عبارتند از:

 عدم موفقیت در انتخابات پارلمانی و ایجاد و حدوث بغض و نفرت مغلوبین نسبت بمخالفین خود.-(۱)

سابقه ظرفیت اهالی دو محل علی پهلوان و کوشکک با دو محله مصلی و جبرز که در این موقع به بغض و نفرت -(۲)

 عمومی نسبت به متهمین بطریقه بهائی تبدیل میشود.

و خوردهای لسانی در تحت عنوان های افراد هر یک از کالنترهای با مخالفین خود زد معارضات و برخورد -(۳)

مذهب و دیانت و عدم جلوگیری این مسئله از طرف کالنترهای محالت اربعه خارج از حصار قدیمی که سبب تجری 

 و لجام گسیختگی عموم میگردد.

ر قسمت دیانت و با اینکه بیانات ایشان بحث در امور مواعظ جناب آقای حاج میرزا محمد واعظ دامت افاضاته د-(۴)

 کلیه دیانتی بوده نفرت و انزجار افراد را نسبت بافراد متهم بطریقه بهائی تقویت مینماید.

منازعه لفظی بین کربالئی محمد ولد اکبر مالحسن و صادق ولد اکبر با استاد عباس )مقتول( و نجفقلی ولد استاد -(۵)

طرفین بیکدیگر که منجر بشکایت استاد عباس و نجفقلی اداره ساخلوی و احضار کربالئی محمد و  حسن و فحاشی

 صادق میگردد.

 تفصیل واقعه

شهر رمضان المبارک کربالئی محمد ولد اکبر مالحسن و صادق ولد اکبر در محله  ۲۲عصر روز بیست و دوم 

وسوم نجفقلی و ا یکدیگر فحاشی نموده و صبح روز بیستپهلوان با استاد عباس و نجفقلی و محمد پسر علی زینلی ب

اند شکایت نموده محمدعلی رئیس باداره ساخلوی جهرم و بعنوان اینکه کربالئی محمد و صادق بآنها فحاشی کرده

ریاست محترم ساخلوی جهرم )آقای نایب اول محمد حسین خان( که از بدو شروع انتخابات حسب االمر ریاست محترم 

از بغض و  یو ناشدوم به جهرم مراجعت کرده بودند بدون سابقه ور جنوب شهر احضار و ظهر روز بیستکل لشک

نفرت بوده در قضیه انتخابات امر باحضار مشتکی عنها داده و جعفرخان نظامی برای احضار مدعی علیهما بمحله 

بوده در محله علی پهلوان از عابرین منزل  اطالعپهلوان میرود جعفر خان نظامی که محل اقامت مدعی علیهما را بی

اند قرب خانه و دکان کربالئی محمد صادق را سراغ گرفته و اهالی محل فوراً بکربالئی محمد و صادق اطالع داده

استاد فتحعلی استاد صادق فرار صادق را مشاهده نموده و گمان میکند استاد ]فتحعلی[ مشارالیه را فرار داده و هرچه 

نماید صادق را پیدا نکرده و چون سبب فرار صادق استاد فتحعلی را تشخیص میدهد تحویل و تسلیم صادق تفحص می

را از استاد او استاد فتحعلی تقاضا و تصمیم میگیرد که استاد فتحعلی را باداره ساخلوی حاضر نماید اهالی محله 

ها مسلمانها را میگیرند بنای ینکه برای شکایت بابیپهلوان که از بدو ورود نظامی اطراف او مجتمع گردیده و بعنوان ا

خان نظامی در این موقع افزایند و بنا باظهار جعفرقیل و قال گزارده و تدریجاً رو بتزاید گذارده و بر خشونت خود می

آقای معزالشراف کالنتر محله علی پهلوان حضور بهمرسانیده و در حاضر نمودن کربالئی محمد صادق در اداره 

 ساخلوی بعنوان اینکه بمن ربطی ندارد احتراز جسته و سواره از محل ازدحام عبور مینماید.

خان از احضار کسانی که در قرب خانه استاد فتحعلی مجتمع بودند تدریجاً بنای فحاشی بمأمور را گذارده و جعفر

شاکی برای ریاست ساخلوی  صادق و یا جلب استاد او صرف نظر کرده در راپورت کتبی مجتمع را توسط نجفقلی

جهرم ارسال و برای احضار کربالئی محمد بطرف خانه مشارالیه میرود جمعیت با جعفرخان حرکت و در اینموقع 

صدای حیدر حیدر بین جمعیت بلند و ازدحام مردم بطرف مرکز قصبه حرکت مینماید البته در چنین موقع اشخاص 
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ذیب شروع شده بعضی میگویند آقازاده را و آقا علی پسر مرحوم حاج سید تازه وارد علت اجتماع را جویا و جعل اکا

میرزا محمد واعظ را عبدالحسین الری از منبر پائین آورده و توهین و یا دستگیر میکنند برخی نقل میکنند آقای حاج

این اخبار با سابقه کدورت  اند عامه بشنیدنها خانه مسلمانها را غارت کردهاند عّده اظهار میدارند بهائیتوقیف کرده

قلبی در قضیه انتخابات پارلمانی و سابقه دینی از مواعظ آقای حاج میرزا محمد منقلب شده و بر عدۀ شورشیان افزوده 

مقدمةً اهالی محله علی پهلوان سپس محله کوشکک و مصلی و جبرز در مسیر جمعیت بیکدیگر ملحق شده  –گردیده 

های[ حت عنوان توهین بآقازاده و توقیف آقای حاج میرزا محمد واعظ و غارت خانهای ]خانهابتدا بازار قصبه را )در ت

زاده و خالصی حاج میرزا محمد واعظ ها( تعطیل سپس باداره ساخلوی هجوم نموده آزادی آقامسلمین از طرف بهائی

 و سیاست بهائی را تقاضا مینمایند.

تاریخ حرکت جمعیت از محله علی پهلوان بطرف مرکز قصبه  –بظهر تاریخ ورود جعفرخان بمحله علی پهلوان سه 

تاریخ بسته شدن بازار و رسیدن جمعیت باداره ساخلوی یکساعت بظهر مانده میباشد جمعیت  –و بازار دو به ظهر 

ی متهاجم قریب یکساعت درب اداره ساخلوی متوقف تا باالخره بوسیله مبادله مکتوب از باالی بام بریاست ساخلو

علت تجمع خود را اطالع داده و ریاست ساخلوی پس از فهم علت اجتماع درب حیاط را باز بجمعیت نشان میدهد که 

در اداره ساخلوی کسی توقیف نیست در بین توده مهاجم گفته میشود شاید حکومت جهرم آقازاده و حاج میرزا محمد 

خانه حکومت متوجه گردند ریاست ساخلوی برای واعظ را توقیف کرده و بدین جهة جمعیت مصّمم میشود بطرف 

را اطالع  محمد رزایمانصراف مردم از رفتن بخانه حکومت پیشنهاد مینماید که در مسجد جامع جمع شده و آقای حاج 

زاده بفرستیم تا معلوم شود که این خبر کذب است و بدین وسیله جمعیت را بدهیم حاضر شده ]تشخیص[ بخدمت آقای آقا

حسن مجتهد و آقای والی حکمران جهرم و میرزا محمدجد جامع سوق میدهد در ضمن همان مدت آقای حاجبطرف مس

جمعی تجار جمع شده و آقای حاج میرزا محمد واعظ را حاضر و مجتمعاً بمسجد جامع رفته و خبر میرسد که آقازاده 

مجتهد و حکومت جهرم بمسجد جامع  حسنمحمد رزایمدر منزل خود بوده و اخبار شایعه کذب است بورود آقای حاج 

از بین توده شنیده میشود که حکومت بابی است و حاکم بابی نمیخواهیم ریاست ساخلوی جهرم توجه مردم را بآقای 

پیشنهاد مینمایند  مجتهد از مسجد خارج و بجمعیتحسنالیه را بوسیله آقای حاج میرزا محمدفانی احساس و فوراً معزی

که اگر خبر غارت خانه مسلمانها راست باشد باستحضار آقایان علماء قضیه تعقیب و مقصرین سیاست میشوند و برای 

مجتهد و جمعی از تجار را بر تدارک و ایجاد طریقه سکونت و حسنمحمداینکه جمعیت متفرق شوند آقای حاج میرزا

مجتمع ساخته و شخصاً برای کسب اطالع از اوضاع قضیه و  یمحمدعل دیسج آرامی و تفرقه مردم در خانه آقای حا

در  –محالت خارج از حصار قدیمی و چهار محله علی پهلوان و کوشکک و مصلی و جبرز باداره ساخلوی میروند 

تی در بدو قیام جمعیت و هجوم بمرکز جمعیت بدو قسمت منقسم شده قسمتی بطرف بازار و اداره ساخلوی رفته و قسم

ور شده عّده از متهمین را کتک زده و جمعی را مجروح محله علی پهلوان و مصلی و جبرز بخانه متهمین ببهائی حمله

نموده. استاد محمد کاظم تخت کش متهم را با شکراله دامادش بمسجد جامع آورده شکراله را مجروح و استاد 

 محمد -حسینگاه معروف میرزاده حاجات )آقا سیدا در میدانکاظم را مقتول و چهار نفر از متهمین به بهائی رمحمد

مشهدی  -عیمالمحمد شفاستاد حسن( مقتول و سه نفر دیگر را در خانه و محل کسب خودشان ) –استاد عباس  –رضا 

وانا[ را حسن( کشته و بنا باظهار وراث عّده از مقتولین ]وکیالن[ اموال خانه بعضی از مقتولین ]ناخاستاد محمد -عباس

 قسمتی سوزانده و شکسته و بقیه را غارت مینمایند.

بعد از ظهر( خبر میرسد که در مسجد جامع یک نفر و در چهار محله  ۳بدو ورود رئیس ساخلو باداره ساخلوی )سه 

خارج از حصار قدیمی هفت نفر از متهمین بهائی را مقتول و عده مجروح و چندین باب خانه غارت شده و چون در 

نظام )پنج نفر موجودی ین موقع مهاجمین بکشتار هشت نفر و جرح عّده اِطفاء حرارت نموده بودند برسیدن عّدۀ سوارا

 در قصبه( متفرق شده و جمعیت مسجد جامع هم که در آن موقع تقلیل یافته بورود رئیس ساهو مسجد را تخلیه مینمایند. 

بظهر مجدداً عّده از اهالی محله پهلوان و کوشکک در محله علی المبارک )سه چهارم شهر رمضانوصبح روز بیست

پهلوان جمع شده و برای ادامه تعطیل بازار بآن محل رفته و پس از یأس از مساعدت کسبه و تجار باداره مالیه هجوم 

رف اداره آورده کربالئی حسینقلی تحصیلدار و پسرش میرزا علیمحمد را که متهم ببهائی بودند مطالبه و چون از ط

مالیه دو تیر ساچمه هوائی شلیک میشود جمعیت بواسطه قلت عدد مراجعت عدۀ بطرف خانه آقای منیر و عّده بمحل 
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رسومات و خانه سروی معروفه تهاجم نموده و در جریان این مدت عده سوار نظام رسیده و پس از دو سه تیر شلیک 

 کمفرما میگردد.ساچمه جمعیت متفرق و از این تاریخ سکوت و آرامی ح

 ضمیمه گردید. ۱ صورت اسامی اشخاص کتک خورده و افراد مجروح و مقتولین تحت شماره

ها و ظروف ها درب خانها و اطاقحرق و شکستن خانه -هدم –های محلی وقوع جرم )قتل صورت معاینه محلی خانه

 تقدیم گردید. ۲و البسه و غیره( تحت شماره 

قتل و غارت بنا باظهار مدعیان خصوصی و تحقیقات از عّدۀ که دعوی رویت قضایا صورت اسامی مباشرین جرح و 

منضم گردید تا در قسمت تشخیص تعیین مسبّبین و محرکین و یا آمرین واقعه اگرچه علل  ۳اند تحت شماره را نموده

و طبیعی و غیرانتظاری  طرف قصبه جهرموقوع حادثه مذکوره در فوق مستدالً به تحقیقات از جمعی علماء و تجار بی

الذکر که در توصیه تحریک و آمریت قضیه بودن قضیه را مدلل و صحت آنرا دلیل مخالف تردید نمینمایند جهات آتیه

 عبدالرحیم و معزاالشراف و غیرهما بر طبق ادله و شواهد و قرائن.بآقا سید

محل و سرایت آن بمحله کوشکک که کالنتران  اجتماع نیروی مردم در محله علی پهلوان و شروع انقالب از آن -(۱)

 -دو محل معزاالشراف و سید عبدالرحیم بوده

 -( _ اظهار جعفرخان نظامی که میگوید معزاالشراف در موقع اجتماع مردم بود و آنها را متفرق نکرد.۲)

توقیف حاج میرزا محمد ثراه و ( _ انتشارات راجعه به توهین آقازاده پسر مرحوم حاج سید عبدالحسین الری طاب۳)

ها و اینکه حاکم بابی است و حدساً میگویند از نقطه معین و از طرفداران واعظ و غارت خانه مسلمانها از طرف بهائی

 –عبدالرحیم القاء و تلقین میشده. معزاالشراف و آقا سید

گفتم که معزاالشراف و سید (_اظهارات محمود گماشته معزاالشراف که میگوید من از ترس و برای خالصی خودم ۴)

 اید خالص کنید یعنی بکشید و در درون من اثر کرد که این مطلب را بگویم.عبدالرحیم گفته بودند هر کس را گرفته

حاجات و مشاهده بر جمعیت و  (_ حضور معزاالشراف و آقا سید عبدالرحیم با علی علمدار در دویست قدمی ارشاه۵)

قتال و عدم ممانعت مردم از قتال بنا بر شهادت محمود و علی علمدار و آقا میرزا محمد صادق قوم آقا سید 

 -عبدالرحیم.

 –پنهان شده معزاالشراف و آقا سید عبدالرحیم بعد از وقوع حادثه  -(۶)

ئله که محرز میباشد این است که آقایان معزاالشراف و و آمار اینکه اقامه شده و بدست آمده غیرمحقق است تنها مس

اند پس از علم بوقوع سید عبدالرحیم با سمت کالنتری سابق و نفوذ محلی که در دو محله علی پهلوان و کوشکک داشته

 اند.شورش و انقالب بمحّل اجتماع عمومی نرفته و کناره گیری کرده

الب و هیجان عمومی بوده است که در حالت غیرطبیعی اقدامات غیرارادی بنا بر مندرجات فوق واقعه زائیده شده انق

اختیاری بدون اینکه دستور و پروگرامی برای آن تهیه شده باشد دفعةً و غفلةً و غیرمنتظر را مقدم شده و از روی بی

دی نبوده و آنچه الجهات مصدق و مسلم است که فکر توده و عملیات او در تحت اختیار اححیث و منآمد کرده پیش

اما در قسمت غارت اموال مطابق تحقیقات از آقایان  –واقع گردیده است نتایج غیرمنتظره بر انقالب بوده است و بس 

طرف جهرم و تفتیشات سّری معلوم و مدلل گردیده که شورشیان بقصد غارت بخانهای متهمین وارد علماء و تجار بی

 گردیدند. نشده و بنابراین مقدم بقتل و غارت ن

و اگر در حین هجوم و ورود جمعیت چیزی برده شده غیر معتنابه و مقدم آن غیر افراد شورش بوده و این مسئله را 

و  باشیحکیمکشفیات راجعه باموال کربالئی حسینقلی و پسرش میرزا علیمحمد و حاجی میرزا ابوالقاسم برادر حاجی 

 تفصیل آن ذیالً بعرض میرسند. دار و مرحوم آقا سید حسین کهمالمصطفی مکتب

(_ کربالئی حسینقلی تحصیلدار همه جهرم مدعی بود قریب سه هزار تومان اموال شخصی خود و پسرش )از قبیل ۱)

در نتیجه تفتیشات سری و  –خانه( هفتصد تومان بقیه متعلق باداره مالیه غارت شده ]قصر نور[ و طال آالت و اسباب

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

البیت متعلقه بمشارالیه و پسرش )از قبیل سه یخدان و رختخواب و فرش و ظروف ی اثاثتحقیق از اشخاص مقدار مهم

مسی و چنین و غیره( بدست آمده و در نتیجه تحقیقات از عیال و عروس کربالئی حسینقلی مشارالیه در اداره ساخلوی 

اس شسته شده آویخته روی بند حاضر و اذعان و اعتراف نمود که شورشیان هنگام هجوم بخانه او جز دو سه قطعه لب

 اند.و یکی دو غوری که در جیب خود گذارده بودند چیز دیگری نبرده

باداره ساخلوی جهرم داده قریب دو  باشیحکیم(_ موافق صورتی که آقای حاج ابوالقاسم ملکی دوز برادر حاجی ۲)

سری و شهادت بیگم صبیه مالحسینقلی و جمعی دیگر  هزار تومان اموال مشارالیه بغارت رفته در نتیجه تفتیشات

معلوم گردید که حین ورود مهاجمین بخانه حاجی ابوالقاسم مشارالیها در خانهای حاجی ابوالقاسم بوده و برأی العین 

دیده که واردین جز دو کتاب که منتسب ببهائی ها بوده چیزی بغارت نبرده و بعد از خروج جمعیت ریخته ظروف 

فضای حیاط بوده جمع آوری و در اطاق ریخته و درب اطاق را قفل کرده و با دختر حاجی ابوالقاسم از خانه  مسی در

بیرون آمده و بعد از ظهر همان روز که خواهر حاجی ابوالقاسم بخانه مشارالیه رفته و کلیه اموال را بوسیله ذوالفقار 

خانم یک یخدان رخوت با دو خانو در موقع تفتیش خانه خاتون مکان دادهخانم نقلخانمکاری بخانه خواهر خود خاتون

نظر ریز خانه و دو سه ظرف خرما کشف و در تحتدست رختخواب و مقداری ظروف مسی و مقداری اسباب خورده

 نیسانی سپرده شد. یجواد قلکربالئی 

زاده یک بقچه بنا باظهار اخوی اذعان و تصدیق نمود که باشیحکیمعبدالوهاب معروف بحاجی و اخیراً حاجی شیخ

وقه نقره غیر مسکوک از خانه اخوی ربوده شده و در تعیین میزان دارائی برادر خود میگوید که خانه رخوت و نیم

ام سکونت نماید و اموال منقول او هم فقط اسباب خانه بقدر گذران مسکونی او ملک شخصی خود من و مجاناً باو داده

خانم محقق و ثابت است که اظهارات بیگم صبیه مالحسنقلی جانموال مکشوفه در خانه خاتونبوده و از موجودیت ا

 اند صدق و مهاجمین از خانه حاجی ابوالقاسم جز دو جلد کتاب چیزی بغارت نبرده

از نتیجه تحقیقات معلوم گردید که اموال طوطی دختر ابوالقاسم زوجه مشهدی  دار(_راجع بخانه مالمصطفی مکتب۳)

قلی در خانه مالمصطفی نبوده و مشارالیها بقریه ده زیری رفته بوده و چند روز بعد از واقعه بخانه خود که در محمد

مکان داده بودند نقلجوار خانه مالمصطفی است مراجعت و اموال مشارالیها را از خانه مالمصطفی بخانه خودش 

قسمت مهم اموال مشارالیها بخصوصه ظروف مسی در خانه خودش موجود بوده و مقداری رخت زنانه و قسمتی از 

یک تخته لحاف سوخته شده و فقط پنج شش قلم از اموال مشارالیها مفقود است که میگوید نمیدانم بغارت رفته و یا نزد 

صطفی نُه قلم اشیاء از خانه زوج مشارالیها بغارت رفته که ماظهار عیال مالخانواده مصطفی باقی است و از قرار 

 جمع قیمت آن بالغ بر شصت تومان هشت تومان میشود

المبارک مقداری ظروف مسی از خانه چهارم شهر رمضانو(_ در نتیجه تفتیشات سری معلوم گردید که شب بیست۴)

آالت محمد همسایه نقل مکان داده شده و چند روز بعد مسعینهسید حسین مقتول بخانۀ مرحوم حاجیمرحوم آقا سید

برادر آقای منیر  یمرتض رزایمتقی حجار بخانه آقا مزبوره که تقریباً معادل یک بار بوده توسط االغ استاد محمد

و پریشان و اموال منقوله  تنگحسین تا حدی دستمکان داده میشود و چون بر حسب شهادت جمعی مرحوم آقا سیدنقل

آالت آن مرحوم بعد از هجوم عاّمه و خروج جمعیت معلوم میگردد که مهاجمین آنمرحوم معتنابه دار موجودیت مسعینه

آالت که کم وزن و پرقیمت بود برای غارت بخانه آنمرحوم وارد نشده )چه اگر برای این امر بود بایستی مسعینه

زی برده باشند غیر معتنابه بوده است بنا بر تحقیقات مذکوره در فوق میتوان تصدیق کرد غارت نموده باشند( و اگر چی

و شورشیان و مهاجمین نه تنها قصد غارت نداشته بلکه دعوی غارت منتسب بشورشیان امری غیر مسلم و چنانچه از 

ه است اّما راجع بتصدیق اموال اشخاص متهم و غیرمتهم غارتی شده باشد غیر معتنابه و فعل غیر شورشیان بود

شورش و انقالب و مباشرین جرح و قتل و هدم و شکستن و سوزانیدن بناء و در و پنجره و چوب و ظروف و رخت 

اند بیست و البیت بر حسب اظهار مدعیان خصوص شهادت کسانی که دعوی رویت و شناسائی اشخاص نمودهو اثاث

اند حاصل تحقیق از ده نفر حقیق آمده و بقیه فراری و مخفی گردیدهشش نفر صورت داده شده ده نفر تحت توقیف و ت

 چهار نفر از متهمین  که رساندیماالسامی و شهادت اشخاص گان مفصلهتوقیف شده
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سید علی بقال ولد  -اسمعیل ولد کریممحمد -جعفر قصاب ولد محمد -سید علی قاصد ولد سید اسمعیل  –صادق ولد اکبر 

محمود ولد ابوالحسن گماشته  -فروشکاظم بناء ولد اکبر معروف به ذغال -ولد مشهدی باقر حسین -یمصطف دیس

  -علی ولد رجب -سید مصطفی ولد سید احمد -معزاالشراف 

محمداسمعیل ولد کریم( در هجوم بخانه متهمین بطریقه بهائی و  –جعفر قصاب  -قاصد یعل دیس -)صادق اکبر

و سید مصطفی ولد سید  -حسین مشهدی باقر –سید علی بقال  –شته و سه نفر دیگر دستگیری و جرح ایشان دخالت دا

احمد جزء متهاجمین بوده و علی ولد رجب چهار قلم اشیاء از خانه مالمصطفی غارت و دیگران مشاهده نموده و پس 

گماشته از رسیدگی از طرف اداره ساخلوی به بستگان مالمصطفی مسترد گردیده و محمود ولد ابوالحسن 

معّزاالشراف در بین جمعیت دیده شده و بنا باظهار شکراله داماد استاد محمد کاظم مقتول کاظم بناء مردم را تحریک 

زدن شکراله مینموده است دائره استنطاق نظر بادلّه موجوده و قرائن و شواهد محفوظه در دوسیه و اهمیت به کتک

 –ز متهمین بهجوم و دستگیری و جرح اشخاص را صادق ولد اکبر موضوع و احتمال قرار توقیف موقت چهار نفر ا

محمداسمعیل ولد کریم باختتام تعقیبات قضیه صادر و نظر  –جعفر قصاب ولد محمد  -قاصد ولد اسمعیل یعل دیس

تقصیر قرار خالصی شش نفر دیگر از متهمین توقیف شده باقاریر و شواهد و قراین محفوظه در دوسیه و حقیقت

حسین ولد مشهدی باقر عیار  -محمود گماشته معزاالشراف عیار دویست تومان -سیدعلی بقال یا عطار ششصد تومان)

علی ولد  –کاظم بنا ولد اکبر باعتبار بیست تومان  –آقا سید مصطفی ولد سید احمد عیار سی تومان  –یکصد تومان 

دوسیه امر را برای کسب عقیده  –متهمین صادر چون  را بقید کفیل هر یک از ( ِرجب با اعتبار مبلغ بیست تومان

ریاست مبارکه هدایت ارسال میدارد بتاریخ پانزدهم اردیبهشت یکهزار و سیصد و پنج محل امضاء مستنطق عدلیه 

العموم مدعی –عمومی با عقیده مستنطق موافق است عقیده مدعی ۱۳۰۵تاریخ پانزدهم اردیبهشت  –)نصاری( 

 امضاء حسن فداکار  بریاست فارس محل

 [و  مهر سواد مطابق سواد است ]امضاء

 

 .اندخوردهالمبارک در قصبه جهرم کتک سوم رمضانوصورت کسانی که روز بیست

 باشیحکیم(_ حاج میرزا ابوالقاسم برادر حاج ۱)

 (_ آقا میرزا اسداله پسر حاج میرزا ابوالقاسم۲)

 (_ محمد قوم استاد عباس مقتول۳)

 مقتول استاد حسناله ولد (_ لطف۴)

 

 .اندگردیدهسوم رمضان در قصبه جهرم مجروح وصورت اسامی کسانیکه در واقعه بیست

 (_ محمد ابراهیم ولد مشهدی رستم بازو و پشت کبود.۱)

 خطر.فوق و خلف سر شکسته و پشت و کمر مجروح بی نجفقلی پسر استاد حسن عباس -(۲)

 تول سر شکسته پیشانی و خلف سر بواسطه اصابت چوب مجروح معالجه شده است.ضیاءاله ولد استادحسن مق -(۳)

 عباسعلی ولد استادحسن مقتول سر شکسته. -(۴)

 سر شکسته. شکراله ولد فرخ داماد استادکاظم مقتول  -(۵)

 سر شکسته. حبیب پسر آقا محمد  -(۶)

 و پشت بدن کبود است. بازوهاصبیه ابوالحسن از قرار شهادت جمعی نسوان  خانم یحسن -(۷)

 صبیه ابوالحسن از قرار شهادت جمعی نسوان بازوها و پشت بدن کبود است. خانم میمر -(۸)

 

 رمضان المبارک در قصبه جهرم مقتول گردیده  ۲۳صورت اسامی کسانی که در روز 

 مالحظات  محل قتل  محل دستگیری   اسامی 

 قاتلین غیر معلوم ادشاچاحات تصحرای محل زراع  آقا سیدحسین حالج -(۱)

 مالحسن محمد اکبرمتهمین بقتل کربالئی    محل کسب و منزل محل کسب و خانه کشمشهدی عباس تخت -(۲)
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 اله ابوطالبفتح -اکبر( صادق)خ حاجاتارشاه منزل شخصی اکبرکش ولد علیاستادعباس تخت -(۳)

متهمین بقتل کربالئی محمداکبر  خانه مسکونی منزل شخصی اکبرکش ولد علیاستادحسن تخت -(۴)

 مالحسن و حسین مشهدی باقر متهمین بقتل )م( سید علی.. شکراله ولد احمد بقال 

اند که در همان نقطه آتش زده حاجاتارشاه منزل شخصی کش ولد رضااستادمحمد حسن تخت -(۵)

 متهمین بقتل فتح اله طهماسب و صادق اکبر.

حاجات  عبدالمحمد مکاری کاظم اسمعیل و ارشاه ش ولد مشهدی رستم منزل شخصیکمحمدرضا تخت -(۶)

 قنبر مشهدی صادق

 متهمین بقتل غیرمعلوم مسجد جامع منزل شخصی  کش استاد محمد کاظم تخت -(۶)

اله فتح-کربالئی محمداکبر خانه مسکونی منزل شخصی   شفیع حالجمالمحمد -(۷)

 کربالئی حبیب –طهماسب 

 

 ۲و غیرهم شماره  نی[ مقتولهایصورت مجلس میانه محلی خانهای ]خانه سواد

پنج برای معاینه خانهای مقتولین و غیرهم که در ضمن غارت اموال در و و سیصد یکم فروردین هزاروبتاریخ سی

جرم رفته و با اند و برای مشاهده اموال سوخته شده و اشیاء شکسته شده بمحل وقوع پنجره ابنیه آتش زده و شکسته

خان فانی حکمران جهرم و آقای نایب اول محمدحسنخان رئیس محترم ساخلوی جهرم و آقای حضور آقای فتحعلی

خان از محله ُجبرز شروع ببازدید نموده سپس در محله علی پهلوان و مصلی و کلوانی خانهای مفصله الهاول سیفنایب

 -مجلس ذیل تنظیم گردیدذیل با کمال دقت معاینه و مشهودات در صورت 

 

االحداث پهلوی مشتمل بر سه اطاق و یک راهرو خانه آقا مالمصطفی معلم واقعه در قرب خیابان جدید –محله جبرز  (1)

ها سوخته شده مقداری از اموال از قبیل لحاف درب حیاط با تبر شکسته و جدیداً مرمت شده و چهار زوج درب اطاق

زوج درب اطاق ظروف گلی و لعابی و چینی با بلور آالت شکسته شده مقدار خرابی و جاجیم نیز سوخته شده و چهار 

مدعی خصوصی  بقیه اموال غارت شده بنا بگفته -اموال شکسته و سوخته شده ده تومان-تومان  پنج الی سیخانه بیست

و از وضعیت و ساختمان آن و حالت روحیه نمیتوان حکم کرد که اموال غارت شده بیش از پنجاه تومان نیست بنا 

باظهار عیال مشهدی محمدعلی دهزیری که حالیه در آنخانه مسکون است معادل ده تومان اموال مشارالیه نیز در آن 

 خانه بوده و غارت شده است.

لنگه درب حیاط با تبر مقداری از یک -باشیدوز برادر حاجی حکیمجی میرزا ابوالقاسم ملکیمحله ُجبرزخانه حا (2)

 شکسته شده و جدیداً مرمت گردیده بنا باظهار مدعی خصوصی اموال غارت شده.

التجاری مالیه جهرم مسکونی آقا سیدحسین مقتول یک زوج درب اطاق محله علی پهلوان خانه ملکی آقاسید احمد منشی (3)

البیت از تعدادی اثاث –های یک زوج درب اطاق شکستن تخته و آالت دو زوج در اطاق کنده شده سوخته شده و شیشه

های مختلفه سوخته شده و مقداری ظروف گلی و بلور شکسته شده مخارج ترمیم درهای اطاق قبیل نمد و گلیم و پارچه

بقیه اموال بنا باظهار مدعی خصوصی غارت  -تومانقیمت اشیاء سوخته شده و شکسته شده دوازده  –شش تومان 

 شده.

کش االت یک درب اطاق کنده شده و مقداری ظروف شکسته شده میزان خانه استاد حسن تخت –محله علی پهلوان  (4)

 خسارت مشهود چهارصد تومان بنا باظهار مدعی خصوصی بقیه اموال غارت شده.

آالت و هالل چهار زوج در شکسته شده و یک زوج در هم متالشی  رومحله علی پهلوان خانه میرزا محمد خان پیله (5)

 شده مقدار خسارت چهار تومان.

محله علی پهلوان خانه استاد محمد حسن مقتول که خوفاً در خانه دفن شده است آثار خرابی و حریق و یا شکستن  (6)

 ظروف و امثال آن مشهود نبود و بگفته مدعای خصوصی اموال غارت شده.

ی پهلوان خانه استاد عوض دو زوج درب اطاق شکسته شده میزان خسارت چهار تومان و بگفته استاد عوض محله عل (7)

 اند.نُه زوج تخت ملکی و یک غوری برده
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محله علی پهلوان خانه محمدرضای مقتول آثار خرابی و شکستن اشیاء و ظروف مشهود نیست بنا بگفته ورثه مقتول  (8)

 برده شده. بیست تومان و یک قرآن مهر شده

خانه استاد عباس مقتول سه زوج درب اطاق شکسته شده میزان خسارت شش تومان و بنا بگفته  –محله علی پهلوان  (9)

های آنها بستگان مقتول یک عدد الله یک عدد المپا و یک منقل شکسته شده که اشیاء و آثار آن مشهود و شکسته

 موجود نبود و اموال غارت شده از قرار ذیل است

 لباس شخصی استاد عباس با گیوه و عبا. –چاقو یک عدد  -دستمال ابریشمی یک عدد –پر یک قبضه نگ دهنتف

ُمصلی خانه استادغالم قصاب شیشه درب اطاق شکسته و خراب شده ظروف گلی و دیگ مسی شکسته  ( محله۱۰)

صی مقداری از اموال غارت مقوم بسه تومان مقداری نفط در چاه آب و حوض ریخته شده بنا باظهار مدعی خصو

 شده.

اند چهارچوب درب حیاط که با تبر شکسته و ( محله ُمصلی خانه مالشفیع مالک که خوفاً در خانه دفن کرده۱۱)

 تیرهای درب اطاق کنده شده میزان خسارت دو تومان مقدار اموال غارت شده معلوم نیست.

اند هالل ده زوج درب اطاق شکسته شده در خانه دفن کرده ( محلی مصلی خانه مشهدی عباس مقتول که خوفاً ۱۲)

مقوم به چهار تومان شیر حوض و تعدادی اثاثیه از قبیل ظروف و شیشه و ابنیه شکسته شده مقسوم به بیست تومان 

 اموال غارت شده معلوم نیست.

شده و بنا بگفته یکی از  ( خانه استاد محمد کاظم مقتول یک زوج درب اطاق و سه زوج درب باالخانه شکسته۱۳)

 –اشخاص همسایه که در تاریخ معاینه حضور داشت چیزی غارت نشده مقدار خسارت ترمیم درب اطاقها پنج تومان 

( محله کلوان خانه کربالئی حسنقلی تحصیلدار مالیه مسکونی مشارالیه و پسرش میرزا علیمحمد مشتمل بر ۱۴)

بی با در و یک اطاق پنج دربی بدون در و یک اطاق سه دری که سقف زیر بیرونی و اندرونی دارای دو اطاق پنج در

فلس آن هنوز ساخته نشده و نیم تمام است و دو اطاق یک دربی آثار خرابی و حریق مشهود نیست و فقط در اطاق پنج 

بود و  دربی و مسکونی شخصی کربالئی حسنقلی قطعات نه پارچه بشقاب و شیرینی خوری چینی شکسته شده موجود

 بنا باظهار شخصی کربالئی حسنقلی اموال مشارالیه و پسرش غارت شده است.

ها و در تصرف اداره مالیه جهرم میباشد بنا باظهار سیدعبداله ( محله جبرز رسومات که از خانه های محله کلیمی۱۵)

ات محلی درب حیاط و ولد مشهدی علی و حاجی ولد نجف و فضل اله ولد مشهدی اسمعیل متصدی رسومات و مشاهد

یک زوج درب اطاق و چوبهای سقف یک اطاق دیگری نه دربی سوخته شده و راهرو حیاط خراب و ستون چاه آب 

در چاه ریخته شده و مجدداً ترمیم گردیده و مقدار خسارت خرابی بیست تومان تخمین زده میشود و بنا باظهار 

 متصدیان رسومات آنچه موجود بوده غارت شده است.

معروفه درب حیاط شکسته شده و بنا باظهار مدعیه قریب پانزده تومان اموال خانه مروی –( محله جبرز ۱۶)

 مشارالیها غارت شده 

 خانالهاول سیفمحل امضاء آقای نایب –اول محمدحسینخان محل امضاء آقای]ناخوانا[ محل امضای نایب

معروفه بقیه را حاضر نموده و خسارات خرابی بشرح فوق یغیر از خانه کربالئی حسنقلی و دائره رسومات و مرو

 تخمین شده است. محل ]امضاء[ آقای فتحعلیخان حکمران جهرم 

 

صورت اسامی مباشرین جرح و قتل و غارت بنا باظهار مدعین خصوصی و کسانیکه دعوی رؤیت و شناسائی 

 ۳اشخاص را نموده اند شماره 

 

 کن محله علی پهلوان متهم به قتل مالمحمد شفیع و مشهدی عباس و استاد حسنکربالئی محمد ولد اکبر مالحسن سا (1)

 متهم بقتل مشهدی عباس و استاد محمدحسن ساکن محله علی پهلوان  فتح اله ولد طهماسب  (2)

 متهم بقتل مال محمدشفیع ساکن محله علی پهلوان کربالئی حبیب ولد مالاکبر (3)

 تل استاد عباسمتهم بق  ساکن محله کازرون  سید علی قاصد (4)

 متهم بقتل استاد عباس ساکن محله علی پهلوان  شکراله ولد احمد بقال (5)

 متهم بقتل استاد محمدحسن و مشهدی عباس ساکن محله علی پهلوان  صادق ولد اکبر  (6)
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 متهم بقتل استاد محمدحسن   ساکن محله علی پهلوان محمد اسمعیل ولد کریم (7)

متهم بقتل استاد محمدحسن و محمدرضا و ضارب ضیاءاله  پهلوانساکن محله علی   کاظم ولد اسمعیل (8)

 پسر استاد عباس

 ساکن محله علی پهلوان متهم بقتل محمد رضا  ]عبد المحمد[ مکاری (9)

متهم بقتل استاد حسن و ]آمریت[ قتل مالمحمدشفیع  ساکن محله کازرون   سید علی بقال (10)

 و غارت خانه استاد عوض و خانه استاد محمدحسن

 متهم بقتل استاد محمد کاظم ساکن محله علی پهلوان  حسین داللغالم (11)

 متهم بقتل محمد رضا ساکن محله علی پهلوان  قنبر مشهدی صادق (12)

 متهم بقتل استاد محمدحسن ساکن محله علی پهلوان حسین ولد مشهدی باقر (13)

 متهم بضرب شکراله داماد استاد محمد  ساکن محله علی پهلوان محمد علی پسر فتح اله (14)

 کاظم مقتول

 متهم بضرب شکراله داماد استاد محمد کاظم ساکن محله علی پهلوان شکراله پسر شیخ عباس  (15)

 متهم کسی که دست شکراله را بسته است  ساکن محله علی پهلوان  محمد ابراهیم  (16)

متهم بدستگیر کردن و ضرب لطف هللا ولد استاد  ساکن محله علی پهلوان  اسمعیل ولد کاظم (17)

 محمدحسن

متهم بدستگیر کردن و ضرب عباسعلی پسر استاد  ساکن محله علی پهلوان د حسین پسر سید احمدسی (18)

 حسن

متهم بدستگیر کردن استاد عباس مقتول و ضیاءاله  ساکن محله علی پهلوان  محمد کدخدا رضا (19)

 پسر استاد عباس و محمد نام

 دیهمتهم بهجوم خانه هنر رئیس بل  ساکن محل ]نان[ کربالئی خواجه رضا (20)

 [ ازمتهم باینکه جزء مهاجمین بوده و]ناخوانا  ساکن محله صحرا  میرزا بابا  (21)

 دیوارخانه هنر باال رفته برای تفتیش خانه هنر

 متهم بشکستن و سوزانیدن اثاثیه خانه استاد عباس ساکن محله علی پهلوان ابوالقاسم پسر ابراهیم (22)

عرفی کردن و نشان دادن استاد عباس به ساکن محله علی پهلوان متهم بم ]ناخوانا[ میر اصغر (23)

 متهاجمین و قاتلین

متهم بتحریک و اغوای مهاجمین ببردن   ساکن محله کوشک   کاظم (24)

 شکراله

متهم بامر تمام کردن کار محمدرضای مقتول ولد  ساکن محله علی پهلوان محمود گماشته معزاالشراف (25)

 رستم

 مالمصطفیمتهم بغارت خانه   ساکن محله جبرز  علی ولد رجب (26)

 

 سواد مطابق اصل است.

 

 

 

 

 

 

 

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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