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 [؛ محرمانه و مهم ۰۳۳۱] اوایل آبان 

 

 هللا العظمٰی حاج سّید ابوالقاسم کاشانی، دامت برکاته حضور مبارک حضرت آیت

مقّدسهٴ اسالمی و راهنمای ملّی محترماً به عرض آن سرور گرامی و یگانه پیشوای مقّدس روحانی و مرّوج شریعت 

شود، لزوم وحدت و  رسانم: چون ضمن بیانات مبارکهٴ خودتان که در رادیو و جراید پخش می ایرانیان فداکار می

یگانگی برای نیل به مقصود و از بین بردن استعمار و کوتاه کردن دست اجانب برای ملّت ایران ضروری و مسلمانان 

پرستان واقع  سردی را پیشهٴ خود قرار داده و آلت دست اجنبی دار هستند خون ایید که وظیفهفرم را مکّرراً نصیحت می

عموماً پیروی از نّیات مقّدس آن پیشوای محبوب کرده و هر چه گرگان که خود را به لباس  آباد نشوند، اهالی نجف

چند روز قبل آقای ابوالقاسم پاینده مدیر  که سنگ تفرقه بیاندازند، موّفق نشدند. تا این اند میش در آورده و خواسته

آمده و محرمانه به دستیاری برادرش که رییس محضر  آباد جا به نجف روزنامهٴ صبا با طّیاره به اصفهان وارد و از آن

است و تطمیع رییس شهربانی و رییس دادگاه و دادن پول به بعضی اشرار و تحریک اشخاص ساده، اختالفی ایجاد و 

نفر بهائی را در باغ خفه و چند نفر بهائی دیگر را مضروب و کسانی که مأمورّیت انقالب و اختالف  نتیجًة یک

ریزی و  العاّده وخیم و بیم خون فوق آباد خانه تشویق و وادار و فعالً وضع نجف داشته، مردم را به تحّصن در تلگراف

بدانند این اختالفات به دست ایادی خائن شرکت سابق که آن پیشوای معّظم  شود و برای این بینی می قتل و غارت پیش

که  کنم از نظر این شود و مردم بیچاره تقصیری ندارند، استحضاراً عرض گردید و استدعا می غاصب نفت انجام می

 نثار فراهم نشود، از اظهار نامم خودداری فرمایید.  زحمتی برای جان

 روشن کردن آتش حرکت نمود.روز شنبه پاینده با طّیاره به طهران پس از 

 نثار، سّید احمد سّجادیان، ]امضاء[ جان

 

گردد که مقّرر دارند فوراً اقدام  ، هو، عیناً برای استحضار آقای وزیر محترم کشور ایفاد می۰۱/۸/۳۱:[ ۰]حاشیهٴ 

باشند، تعقیب  مقام می عاجل به عمل آورده و از اعمال نظر افراد جّداً جلوگیری نموده و مرتکبین و مفسدین را در هر

 و مجازات نمایند و نتیجه را لطفاً مرقوم فرمایید. سّید ابوالقاسم کاشانی.

 ۰:[ ادارۀ انتظامات، با سابقه مذاکره کنیم.۲]حاشیهٴ 

 

 

 

 

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

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ایمیل 

 

                                                 
به استانداری اصفهان شرحی از نامهٴ سّجادیان  ۲۹/۸/١۹۹۱ –/ ن ١۳۲۹١م// ۶۳۹۷وزارت کشور طّی شمارۀ  -١

که در  های الزم را به عمل بیاورد. نکتهٴ جالب آن مزبور را نوشت و دستور داد که در اطراف موضوع بررسی

 اند. به کار برده «یک نفر خارج از مذهب»، بهائی متن این نامه به جای لغت


