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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[

 وزارت پست و تلگراف و تلفن

 تلگراف؛ از آباده به ]طهران[

 ۱۰۶شمارۀ: 

 اردیبهشت ۲۱تاریخ اصل: 

 [۱۳۲۳] اردیبهشت ۲۳تاریخ وصول: 

 

جناب آقای نخست وزیر، رونوشت وزارت کشور تهران، رونوشت شیراز فرماندهی  مجلس شورای ملّی، رونوشت

 نیروی جنوب، رونوشت فرماندهی لشکر فارس، رونوشت استانداری، رونوشت جناب آقای دادستان

قریب اکبر نامی که اصالً اهل آباده و فامیالً نمدمال هستند، دو سه سالی در قم تحصیل، مّدتی است در آباده شیخ علی

ای مرید پیدا کرده، تازگی با خوانی مشغول، تدریجاً عّدهدو سال است عّمامه به سر گذارده، وارد آباده، به روضه

تشکیل حزب، مردم را به قتل و غارت و هتک ناموس یک عّدهٴ بهائی حوزهٴ آباده تحریک. در این ضمن ممکن است 

دار و عمومی است داشته باشد. در قسمت دّوم نمایندگان دولت وظیفهکه مخالف آرامش و امنیّت  مقاصد سوئی دیگر هم

پیشهٴ هّمت آبادی، هزار قدمی آباده البتّه وظیفهٴ خود را انجام خواهند ]داد[، ولی قسمت اّول سلب شده که عّده]ای[ کاسب

خطر ]عظیم[ هجوم ناگهانی که محّل کارمان در آباده است، ناچار ترک کار نموده. اگر از چندی قبل تا اخیر از یک 

کند و آن جسارت از این است که از ترس، کسب خود عّده مریدانش بیم داشتیم، از دیروز خطر جدیدی ما را تهدید می

را در آباده موقوف و از گرسنگی هم که شده، از بین برویم. اقدامات عاّدی مأمورین انتظامی مؤثّر نیست. 

تمام بیان مطلب را حاکی نیست. به نام حفظ آرامش و آسایش کشور و رعایت  رسانند،هایی که به عرض میگزارش

 نماییم.مقّررات کشور دموکراسی، استدعای توّجه خیلی فوری می

هللا گلزار، حسن گلشن، هللا گلشن، حبیبهللا گلشن، سیفعزیزهللا گلشن، ابراهیم سیادت، یدهللا گلشن، علی اعالیی، روح

 هللا گلزار، رضا گلزار، غضنفر گلزاردهللا ثابت، فرجهللا رهایی، یحبیب

 

 ]حاشیه:[ به وزارت کشور بنویسید.

 اردیبهشت ۲۵

 

 

 

 

 

 

 

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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