[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]

[خرداد ]۱۳۲۲

هیئت وزرای عظام ،ادام هللا ظلهم علی رؤوس االنام
محترما ً به عرض میرساند :مسلم است که ما اهالی سیستان از سالیان دراز از همه جهت و به همه نوع مطیع و منقاد
اوامر و نواهی دولت محبوب خود بوده و در سای ٴه لطف و توجه اولیای امور به ادارۀ امور خود مشغول و کسی
متعرض کارهای معیشتی و دیانتی ماها نبود و همیشه به آرامش و رفاه حال زندگانی خود را ادامه دادهایم .ولی
بدبختانه در این موقع که از همه جهت در فشار و مضیق ٴه روزگار واقع شدهایم و امور معیشت ما مختل گردیده عالوه،
دچار صدمات دیانتی هم که تا کنون سابقه در این منطق ٴه مرزی نداشته ،شدهایم .یک عده از طایف ٴه بهائی که بعضی در
ارتش و بعضی در دوایر کشوری و بعضی جزء کسب ٴه بازاری هستند ،در سیستان وارد و با کمال جدیت مشغول تبلیغ
و به تألیف قلوب و آجیل دادن و کمکهای مادی با تود ٴه جاهل زابلی را دارند ،از راه منحرف و قریبا ً در این منطقه
که موقعیت مرزی داشته و از هر جهت همهگونه مالحظه باید در این محل بشود ،عد ٴه زیادی را فاسد نموده و تولید
اختالف آراء و دستهبندی نموده و ممکن است بر اثر دسائس [و] وساوس این فرقه تولید اغتشاش شود .بناء علیهذا
چون بناء اولیاء امور بر ترویج و تشیید جهات اسالمیه است ،عالوه مصلحت ملکی و ملی مقتضی است که در اطفاء
این نائره هر چه زودتر اقدام و اولیاء امور عطف توجهی مبذول و استرحاما ً به حال زابلیهای بیچاره اقداماتی معمول
دارند که این تود ٴه مفسد و مفسدهجو از زابل زائل و ما رعایای بدبخت این مرز از چنگال این مفاسد نجات پیدا نمائیم.
رعایای زابل :غالمحسین  ،۲۷۵اسمعیل  ،۱۹۰خان محمد  ،۵۷قربان  ،۶۷۸امیر  ،۳۶۸محمد  ،۲۳۲۵ابراهیم دارند ٴه
شناسنامهٴ نمرهٴ [ ۷۴امضاء] ،حسن خمرنیا نمرهٴ [ ۱۲۳امضاء] ،نورمحمد شهرکی [ ۲۳۱امضاء] ،حیدر ،۷۳۵۱
ابراهیم  ،۷۵۳محمد  ،۱۰۸۰رمضان  ،۶۸۲۸غالم  ،۱۱۰۲مح ّمدحسین  ،۲۸۱۳علی  ،۸۶۵۲عباس  ،۷یعقوب ،۷۳۴
محمدجان  ،۶۹۹نیاز محمد ده مرده  ،۱۰۲۳غالمعلی  ،۶۶۷حیدر  ،۶۶۵غالمحسین  ،۸۲۳۸ذبیحهللا ،۱۳۴۹
غالمعباس  ،۸۲۲مهدی  ،۱۵۷محمد طباطبایی  ،۲۷۴۲محمدعلی رحیمی  ،۸۳۳محمد  ،۱۹۳غالممحمد ،۱۰۲
محمدابراهیم  ،۱۳۳علی  ،۱۳۵۲۰احمد  ،۴۴۳غالمرضا  ،۴۰۶۳۳عباسعلی اسکندری  ،۶۹۸محمدعظیم ،۴۶۵
محمدعلی  ،۵۳۱۸علی نوری  ،۳۰۱عباس  ،۶۹۳۰۳محمدحسن  ،۳۲۹۹علی  ،۱۲۳۰غالمحسین  ،۷۷۱۸نجاتهللا
 ،۹۰۰۰غالم  ،۸۳۰غالمحیدر  ،۵حسین  ،۳۳۵ابراهیم  ،۲۹۹محمد  ،۳۰غالمعلی  ،۸۳۴۵عزیزهللا ،۷۵۳۷
محمدعلی  ،۴۲۷۵۵ابوالفضل  ،۱۲۲۶۹علیاکبر  ،۷۸۲سید حسین  ،۱۶۴۲محمد  ،۳۱۲۵غالمرضا  ،۸۴۴۶سید
بزرگ  ،۸۳۵۸آقاجان  ،۷۰۵غالمحسین  ،۶۴۱عباسعلی  ،۱۵۸۶۴سید علیاکبر  ،۹۵۵۷سید یوسف ،۲۴۰
غالمرضا  ،۹۱۷۶رسول  ،۱۷۱حاجی ابراهیم  ،۱۲۷۹عباسعلی  ،۲۷۹رجبعلی  ،۲۶۴عباسعلی  ،۶۲۴علیجان
 ،۴۹۴غالمحسین  ،۲۸۲صادق  ،۸۲۶۳سلطانعلی  ،۷۹۹۳علیاصغر  ،۶۴۶۴رستم۴۱.
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[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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