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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [ ۲۲۱۱] خرداد 

 

 هیأت وزرای عظام، ادام هللا ظلّهم علی رؤوس االنام

همه نوع مطیع و منقاد  رساند: مسلّم است که ما اهالی سیستان از سالیان دراز از همه جهت و به محترماً به عرض می

اوامر و نواهی دولت محبوب خود بوده و در سایهٴ لطف و توّجه اولیای امور به ادارۀ امور خود مشغول و کسی 

ایم. ولی  متعّرض کارهای معیشتی و دیانتی ماها نبود و همیشه به آرامش و رفاه حال زندگانی خود را ادامه داده

ایم و امور معیشت ما مختّل گردیده عالوه،  هت در فشار و مضیقهٴ روزگار واقع شدهبدبختانه در این موقع که از همه ج

ایم. یک عّده از طایفهٴ بهائی که بعضی در  دچار صدمات دیانتی هم که تا کنون سابقه در این منطقهٴ مرزی نداشته، شده

د و با کمال جّدّیت مشغول تبلیغ ارتش و بعضی در دوایر کشوری و بعضی جزء کسبهٴ بازاری هستند، در سیستان وار

های ماّدی با تودهٴ جاهل زابلی را دارند، از راه منحرف و قریباً در این منطقه  و به تألیف قلوب و آجیل دادن و کمک

گونه مالحظه باید در این محّل بشود، عّدهٴ زیادی را فاسد نموده و تولید  که موقعّیت مرزی داشته و از هر جهت همه

هذا  بندی نموده و ممکن است بر اثر دسایس ]و[ وساوس این فرقه تولید اغتشاش شود. بناٌء علی   اء و دستهاختالف آر

چون بنای اولیای امور بر ترویج و تشیید جهات اسالمّیه است، عالوه مصلحت ملکی و ملّی مقتضی است که در 

های بیچاره اقداماتی  به حال زابلی استرحاماً  ول واطفای این نایره هر چه زودتر اقدام و اولیای امور عطف توّجهی مبذ

جو از زابل زایل و ما رعایای بدبخت این مرز از چنگال این مفاسد نجات پیدا  معمول دارند که این تودهٴ مفسد و مفسده

 نماییم.

هیم دارندهٴ ، ابرا۱۲۱۲، محّمد ۲۸۶، امیر ۸۷۶، قربان ۲۷، خان محّمد ۲۹۱، اسمعیل ۱۷۲حسین  رعایای زابل: غالم

، ۷۲۲۲]امضاء[، حیدر  ۱۲۲]امضاء[، نورمحّمد شهرکی  ۲۱۲]امضاء[، حسن خمرنیا نمرهٴ  ۷۷شناسنامهٴ نمرهٴ 

، ۷۲۷، یعقوب ۷، عّباس ۶۸۲۱، علی ۱۶۲۲، محّمدحسین ۲۲۱۱، غالم ۸۶۱۶، رمضان ۲۱۶۱، محّمد ۷۲۲ابراهیم 

، ۲۲۷۹هللا  ، ذبیح۶۱۲۶حسین  ، غالم۸۸۲حیدر ، ۸۸۷علی  ، غالم۲۱۱۲، نیاز محّمد ده مرده ۸۹۹محّمدجان 

، ۲۱۱محّمد  ، غالم۲۹۲، محّمد ۶۲۲، محّمدعلی رحیمی ۱۷۷۱، محّمد طباطبایی ۲۲۷، مهدی ۶۱۱عّباس  غالم

، ۷۸۲، محّمدعظیم ۸۹۶علی اسکندری  ، عّباس۷۱۸۲۲رضا  ، غالم۷۷۲، احمد ۲۲۲۱۱، علی ۲۲۲محّمدابراهیم 

هللا  ، نجات۷۷۲۶حسین  ، غالم۲۱۲۱، علی ۲۱۹۹، محّمدحسن ۸۹۲۱۲، عّباس ۲۱۲، علی نوری ۲۲۲۶محّمدعلی 

، ۷۲۲۷هللا  ، عزیز۶۲۷۲علی  ، غالم۲۱، محّمد ۱۹۹، ابراهیم ۲۲۲، حسین ۲حیدر  ، غالم۶۲۱، غالم ۹۱۱۱

، سّید ۶۷۷۸رضا  ، غالم۲۲۱۲، محّمد ۲۸۷۱، سّید حسین ۷۶۱اکبر  ، علی۲۱۱۸۹، ابوالفضل ۷۱۷۲۲محّمدعلی 

، ۱۷۱، سّید یوسف ۹۲۲۷اکبر  ، سّید علی۲۲۶۸۷علی  ، عّباس۸۷۲حسین  ، غالم۷۱۲، آقاجان ۶۲۲۶گ بزر

جان  ، علی۸۱۷علی  ، عّباس۱۸۷علی  ، رجب۱۷۹علی  ، عّباس۲۱۷۹، حاجی ابراهیم ۲۷۲، رسول ۹۲۷۸رضا  غالم

  ۷۲، رستم .۸۷۸۷اصغر  ، علی۷۹۹۲علی  ، سلطان۶۱۸۲، صادق ۱۶۱حسین  ، غالم۷۹۷

 

 .۲۲۱۱خرداد ۱۹:[ آقای صدیقی، به وزارت کشور. ۲حاشیهٴ ]

 . ۲۲۱۱خرداد ۲۲:[ ]برای[ رسیدگی و اقدام و گزارش نتیجه به وزارت کشور فرستاده شود. ۱]حاشیهٴ 

 :[ سیاسی.۲]حاشیهٴ 

 [. ۲۲۱۱تیر ۸، تاریخ: ۱۲۲۱۲:[ ] مهر: ناخوانا، شمارۀ: ۷]حاشیهٴ 

 [. ۲۲۱۱تیر ۷، تاریخ: ۲۹۲۸ارۀ سیاسی، شمارۀ: :[ ] مهر: وزارت کشور، اد۲]حاشیهٴ 
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 :[ با سابقه به عرض برسد.۸]حاشیهٴ 

 .۲۲۱۱تیر ۲۲:[ به فرمانداری مراجعه شود.۷]حاشیهٴ 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 صفحه تماس با ما بفرستید[

 


