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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 آباد غربشهربانی شاه –بازرسی استانداری کرمانشاه 

 ١٣۵٧بهمن  ١۴

 دادخواست  

 دادگستری شاه آباد غرب 

 رونوشت ساحت محفل مقدس روحانی بهائیان ایران شیدهللا ارکانه

 

که   [حذف شده]بیرجند شغل فرش فروش واقع در  [حذف شده]محترماً اینجانب داریوش میثاقی فرزند حسن شناسنامه 

مغازه   ١٣۵٧ماه  دی ١٩آباد غرب که در یوم یباشم که در تظاهرات شهرستان شاهمیباشد م ملکی خانم خاور ]ناخوانا[

امانت و سرمایه مردم بوده و از فروش آن و درآمد مختصر آن  اینجانب را طعمه حریق نمودند که فرشها بیشتر آن 

اند ولی اند و مرا از هستی ساقط نمودهخرج زن و دو فرزند خود را تأمین میکردم غارت نموده و بقیه را سوزانیده

وادار بر   ایم ما رادید و ارعاب و اینکه ما از طرف جامعه روحانیت آمدههر روز با ته هنوز هم دست بردار نبوده و

اکنون  ]تهدید[ عقیده مینمایند بخاطر این تحدید آن مینمایند که از دین خود تبری نمائید و از طرفی دم از آزادی بیان و

دارند در صورتیکه   ]روا[ روز شده از خانه و کاشانه خود در بدریم که مبادا آزار و اذیتی رو ٢۵الی  ٢٠که مدت 

ی هیچ مخالفتی با دیانت مقدس اسالم ندارد بوحدانیت خدا و آخرت معتقدیم و تمام خود بوضوح میدانند که دیانت بهائ

انبیای الهی از جانب خدا میدانیم و قرآن را نهایت احترام میگذاریم و بائمه اطهار نهایت عشق میورزیم در سیاست 

آنرا خداوند قّهار در عالم بعد  کوچکترین دخالتی نداریم و معتقدیم هر عمل خوب و بدی که از انسان صادر شود جزای 

بعدالت تمام پاسخ خواهد داد لذا از آن مقام محترم داد خواهی نموده و تقاضا دارم بعدالت در اینمورد رسیدگی و بیش 

 که به من وارد شده بشرح زیر است: از این حاضر نشوند در این زمستان زن و بچه من در بدر باشند ضمناً خساراتی

 لایر   ٩۵٠٠٠٠این تظاهرات از بین رفته /  ت و ماشینی که درفرشهای دستباف-١

 لایر   ١٧٠٠٠٠٠چک و سفته که غیر قابل وصول شده و از بین رفته /  -٢

 لایر   ١٠٠٠٠٠خسارت به محل کسب / -٣

 لایر  ٢٧۵٠٠٠٠مجموع خسارات /

دست نیست برای مخارج زن و  ضمناً یادآور میشود که بجز آنچه ذکر شده که در حریق از بین رفته چیز دیگری در 

 .فرزندان و هیچگونه شغلی ندارم که بتوانم تأمین معاش نمایم

 .مجدد از آن مقام معظم استمداد میطلبم

 با تقدیم احترام داریوش میثاقی ]امضاء[

 

 

 

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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