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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

٠٢/۴/۳۱٠۱  

 

 جناب آقای نخست وزیر کشور شاهنشاهی

ریخته و ها  که برای استقالل اسالم خون رساند با آن پای مبارک به عرض می این جانبان اهالی ستمدیدهٴ زاهدان به خاک

های دورهٴ گذشته  نماییم و از ستم ، حالیه در هوای گرم زاهدان، مرکز سرحّدی زندگانی میاند جوانان از بین رفته

خواهیم در زیر سایهٴ مبارک به سر ببریم. بدبختانه رییس شهربانی آقای ساری اصالنی بهائی، پسرش بهائی،  می

بهائی، سروان معنوی رییس امور اداری هنگ بهائی؛ با کمال عمویش ساری اصالنی بازرس ادارۀ راه زاهدان 

نشینی با )جوادی نام( مبلّغ  رشادت مذهب بهائی را در زاهدان و زابل رواج داده و بدون ترس همه شب مجلس شب

د، به باشند و اگر چنان چه یک نفر تمّرد از امر آقای رییس شهربانی یا بستگان اینان نمو ها، مشغول تبلیغ می بهائی

چه از روّیهٴ ناشایستهٴ آقای رییس شهربانی جلوگیری نشود، زد و خورد و  نمایند. چنان انواع مختلفه او را تهدید می

شود. مخصوصاً این موقع که حضرت آقای فرماندار مکران هم تشریف ندارند بر جسارت آنها  اغتشاش تولید می

د. محض رضای خدا و وجدان پاک خودتان، نسبت به اهالی شون افزوده شده است و اسباب زحمت اهالی شده و می

دانید، مرحمت خود را دریغ نفرمایید. در پایان، شرحی هم در یک ماه قبل به آقای  ها هر طریق صالح می مسلمان

 الّزمان( از خود دفاع خواهیم کرد. رییس کّل شهربانی عرض شده، ترتیب اثری ندادند. )به نام صاحب

 شود. الع ریاست محترم کّل شهربانی ارسال میرونوشت جهت اطّ 

 الّزمانی [ ] امضاء: مهدی صاحب

 

 .٠۳/۵/٠۱، بنابراین دیگر اقدامی ندارد. بایگانی شود. اند :[ آقای ساری اصالنی مأمور مشهد شده۳]حاشیهٴ 

 [. ٠٠/۵/٠۱، تاریخ: ۳٢٢٢۱:[ ] مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ٠]حاشیهٴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

 


