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 ]آرم[

 وزارت داخله

 حکومت قم

  -----اداره: 

 -----]ناخوانا[دائره: 

 ۲۷نمره: 

 

 ۱۳۳۷شهر جمادی اآلخر  ۲۶مورخه: 

 -----ضمیمه: 

 

 شوکته مقام منیع ایالت جلیله طهران دامت

های جاسب تاکیدات بلیغه از طرف ایالت جلیله و وزارت جلیله راجع به اختالفات حاصله مابین دو فرقه اهالی و بهائی

 میرزا البین نموده واالمر با رعایت مالحظات الزمه اقدامات کرده اینجا اصالح ذاتداخله متوالیاً زیارت شده و حسب

آمیز از طرفین رسیده و آسوده بجاسب برده آنجا هم اصالحی داده عرایض تشکرخان را مأمور کردم طرفین را  تقی

 اند.به کار رعیتی خود پرداخته

الحال را بمیدان انداخته در منزل معروف عباس دیسپختگی خود را کنار گرفته، الحکومه آنجا بهغالمرضاخان نایب 

این نبوده غالمرضاخان را تغییر  بندگردان اظهارات آقایانها میکرد و ضمنا چینیعلماء و محافل و مجامع اسباب

هند که توهین شرع و اهانت اسالم میشود حتی به اهالی جاسب که در طهران هستند از اینجا دستورالعمل دادند که ند

ها از چینیشدن و به اسبابدست یکبمقامات عالیه اظهار و احکامی اصدار کردند دیدم اگر مقاصد ایشان که با هم

خوردن است حاصل شود هیچوقت از اختالفات جاسب و شکایات جانبین خالصی نخواهیم همرعیت اخاذی کردن و با

ات آقایان بنده را بستوه آورد حتی یکی از اجله علماء بیانداشت در انفصال غالمرضاخان جازم شدم دیگر رقعجات و 

را واداشتند عالوه بر مرقومات متوالیه خود با جمعی به دارالحکومه تشریف آورده و حضوراً خواهش ابقای او را 

 کردند در این اثناء خود غالمرضاخان هم وارد شد گفتم ابقای او امکان ندارد و غالمرضا خان از امروز منفصل است

و عجالتاً به همان میرزا تقی خان رجوع کردم دیدم خود آن شخص بزرگوار هم باطناً جدیتی نداشته، عجبتر آنکه 

 کرد.مزبور هم آمده از انفصال او تشکر می عباس دیسامروز 

 

 ]مهر و امضاء[

 

 بط شود]یادداشت دستنویس:[ ض

 

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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