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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ؛ محرمانه، مستقیم؛ رونوشت نامه۷۳۳۳آذر    ۷۷؛ موّرخ: ۳/۱۷شمارۀ: 

 جناب آقای میرممتاز فرماندار محترم شهرستان آباده

هایی به هر یک از ادارات  اکبر واعظ در این چند روزه نامه به طوری که خاطر عالی مستحضر است آقای شیخ علی

که بهائی هستند(  ای از کارمندان ادارات )به عنوان این اند به خدمت عّده دولتی این شهرستان نگاشته و تقاضا کرده

برده در  اند. چون مداخلهٴ شیخ نام ا نیز همین تقاضا را نمودهخاتمه داده شود و شرحی هم به این بانک نوشته و از م

رسد و ممکن است قضایای سال قبل مجّدداً تجدید شود، لذا  امور این بانک خارج از وظیفه و حدود ایشان به نظر می

ام الزم معمول متمّنی است به منظور جلوگیری از فتنه و فساد برای حفظ اموال بانک و تأمین جان و مال کارمندان اقد

 فرمایید.

 رییس بانک ملّی ایران، شعبهٴ آباده

الواعظین )واعظ( برای استحضار ادارۀ محترم بازرسی  اکبر شریف رونوشت شرح باال با رونوشت نامهٴ آقای شیخ علی

مخالفت بین های عزاداری( زمزمهٴ  رساند که در سال گذشته تقریباً در این اّیام )نزدیک ماه کّل تقدیم و به عرض می

کیلومتری آباده دامنهٴ مخالفت وسیع و  ۷۱بهائی و مسلمان در آباده شروع و در اّیام عزاداری ماه محّرم در صغاد 

نزاع و شورش سختی بین بهائی و مسلمان آباده برپا و در نتیجه  ۳۳باالخره در یکی از روزهای جمعه اردیبهشت ماه 

ای از کارمندان ادارۀ دارایی زخمی و مجروح و دارالّتربیه و کتابخانه و  هیکی از پاسبانان مأمور این شعبه و عدّ 

که با اقدامات اولیای امور، حکومت نظامی برقرار و به  ها مورد چپاول و غارت گردید تا این مسافرخانهٴ بهائی

دیدتر از سال پیش در آلود ش های غرض اغتشاش خاتمه داده شد. اکنون نیز که ماه محّرم نزدیک است، مجّدداً زمزمه

اشخاص کراوات دار و  برده که در منابر و مساجد علیه رود در اثر تلقینات شیخ نام حال شیوع و احتمال قوی می

صورت تراشیده و مأمورین دولت و بهائیان در جریان است، قضایای سال قبل با وضعّیت سخت و بدتری تجدید شود. 

های تحریم، اقدام، وسایل  الوقوع ماه ت عالیه برای جلوگیری از فتنه و فساد حتمیبنابراین مستدعی است به وسیلهٴ مقاما

تأمین جان و مال کارمندان این شعبه را فراهم فرمایید. در خاتمه نظرّیهٴ خود را نسبت به ابقا یا انتقال آقای رضا 

 عسکرپور که کارمند مّطلع و زرنگی است، اعالم فرمایید.

 رییس شعبهٴ آباده

 وشت با اصل برابر است. ]امضاء[رون

 

 

 

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[

 


