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 مقام محترم وزارت کشور

بهائی در مملکت رواج گرفت، در  رساند: از چندی قبل که تبلیغات ضد  محترماً به استحضار خاطر مبارک می

نمایند، در جو که اغلب از بازار آشفته استفاده میشهرستان آباده هم موضوع به حد  اعلی قوت یافت و اشخاص مفسده

ظاهر به نام تقویت اسالم و در باطن برای انجام مقاصد پلید خود، دست به اقدامات ناجوانمردانه زدند. در صورتی که 

ه]ای[ از دیانت اسالم در قلب اشخاص آشوبداند اخدا می الهطلب و فتنهندک ذر  بازی گر رسوخ نیافته و فقط برای رج 

زنند، در صورتی که اسالم از این قبیل اشخاص بیزار حساب و اغراض شخصی سنگ اسالم را به سینه میو تصفیه

این قبیل اشخاص از موقع استفاده نموده و باشد. در کوشکک آباده دار میو روح حضرت رسول اکرم از آنها جریحه

های مرکز شهرستان، شروع به اقدامات ناشایست نمودند. اقدامات باطنی آنها در اوایل به تحریک و دستور سردسته

علناً ظاهر و آشکار گردیده، بنای جرح و ضرب اشخاص بهائی را نموده و چنین انتشار دادند که  ۱۳۳۴خرداد 

به دین اسالم نگروند، منتظر آتش سوزی و قتل و غارت و هتک ناموس خود باشند؛ تا این که  چنانچه اشخاص بهائی

، در روز روشن علناً و آشکارا با سالم و صلوات هر ۱۳۳۴خرداد  ۷پوشاند و در روز  [گفتۀ آنها جامۀ عمل ]به خود

ه شدۀ آنها که فعالً شبیه به تل  چه تمامتر، مشغول آتش سوزی و غارت منازل اشخاص بهائی شدند که منازل سوخت

]سال[ قبل از ایِن صحرای کربال را که منجر  به شهادت  ۱۳۰۰خاک و خاکستر شده، موجود است و تقریباً واقعۀ 

الس الم و اهل بیت او گردید، در این قریه تجدید نمودند و چون دیگر آنها، یعنی هتک ناموس و حضرت سی دالش هدا علیه

ترین مانعی برای انجام آن در بین نداشتند و به طور یقین از آن قب بود و در آن موقع کوچکقتل و غیره در ع

جانب را به عملی ات فوق تهدید نموده، دستم را گرفته، با چوب و چماق، کشان کشان نزد هذا اینفروگذار نداشتند؛ علی

که این نوع مسلمان شدن گذشته از این که در نظر نماز ]برده[ و وادار به بیزاری از بهائی ت نمودند؛ در صورتی پیش

جانب عملی ات فوق پشت هر اشخاص عاد ی مورد قبول نیست، ]نزد[ پیشوایان اسالم هم قبول نخواهد شد و به نظر این

نده رساند که توبه کردن بآورد. بنابراین بدین وسیله به استحضار آن مقام محترم میمسلمان با ایمانی را به لرزه درمی

وجه مورد به جهات فوق و ترس از قتل و غارت و آتش سوزی و هتک و به زور چوب و چماق انجام یافته و به هیچ

جانب نبوده و بنده به همان روش و عقیدۀ خود یعنی بهائی راسخ و ثابت و پابرجا بوده و هستم و خواهم بود. قبول این

 با تقدیم احترامات فائقه.

 عنایت سعادت

 ۀ کوشکک آباده، ]امضا[ساکن قری

 

 

 

 

 

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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