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 ۱۳۴۴ ذوالحجه ۴

 

 مقام منیع ریاست جلیله وزرای عظام دامت عظمته

سایر سیاست حکومت جهرم و البته خاطر معدلت مظاهر حضرت اشرف از قضیه جهرم که اخیراً بواسطه سوء

نکه معلوم گردید حکومت و ساخلوی جهرم راپورتهای دروغ آمامورین آنجا بوقوع پیوسته مستحضر است ولی نظرب

اند الزم گردید مراتب را با وضع فالکت اشتمال با آقای ]ناخوانا[ تجار و سایر اهالی به عرض مبارک به شیراز داده

ماه رمضان در کوچه نشسته بوده پدر زنش  ۲۳هرمی روز نام جبرسانیم. اصل قضیه از این قرار است که صادق

کند که تو داماد منی چرا سالم نمیکنی کند آنهم برمیگردد به دامادش با فحش تعرض میعبور میکند و بان سالم نمی

ود رشان منازعه میشود. پدر زن میجوابش میدهد من مسلمانم تو بهایی هستی. دینم اجازه چنین امری نمیدهد. میانه

اش فرار نزد حکومت جهرم عارض میشود که بمن دامادم لعن کرده. مامور برای گرفتن آن میفرستند. با زن و بچه

آیند در مسجد جامع حکومت کند و بالفاصله بلوا شروع میشود. مردم میکند. میرود در کوچه و بازار استغاثه میمی

ها را بگیرند بیاورند اعدام کنیم. اسامی مجلس تا بفرستیم بهایی گویند صورت بدهیدآیند و بمردم میهم با ساخلوی می

سیاهه میکنند اسامی آنها را و میدهند بدست چند نفر نظامی و با جمعی شورشیان از زن و مرد میروند برای گرفتن 

ته میشوند. نفر کشها و هشتها و ضمناً مامورین با شورشیان همراهی میکنند در ضرب و کتک زدن به بهاییبهایی

ولیت از خود راپرت دروغ کما ئبعد از این قضیه که حکومت جهرم و ساخلوی ملتفت خبط خود میشوند برای رفع مس

اند میزنند من جمله افترا کیفاً به شیراز میدهند و تهمت و افترا به یک مشت مردم بیگناه که اساسا دخیل و کفیل نبوده

از علمای جهرم است محرک آن قضیه بوده در حالیکه مشارالیه روز واقعه  که یکنفر عبدالرحیم سید می زنند که آقا

سیاست حکومت جهرم در جهرم نبوده و اینکار بدون سابقه واقع شده و ابداً تحریکی در کار نبوده و فقط ناشی از سوء

جهرم  تنطق عدلیه هفده روز آمدمس بوده. مشارالیه برای معالجه به شیراز رفته فوراً توقیف میشود که تحقیق شود

گناهند لذا اند بیتهمت تحریک به آنها زده که یگردمجتهدزاده و جماعت  یمعبدالرح یدستحقیقات کرده معلوم گردید آقا 

اند. معذلک در حبس هستند توقیف یک نفر از علمای محترم در حکم تبرعه آنها را صادر و امر به استخالص داده

خان نظامی به جهرم هللاداخل و خارج نموده خصوصاً که بیگناه است. بعد هم که نایب سیف ثر درانظمیه شیراز سوء 

های مردم شب و روز و انواع فجایع مرتکب میشوند. در نتیجه جماعت آمده به معیت مدیرالدوله میریزند در خانه

فلج و بحال وقفه )ناخوانا( قریب  بیچارگان جان و مال ندارند. تجارت این تأمینکثیری از اهالی جهرم فراری بقیه هم 

اند. اولیای دولت انتظار اند. مجرای شکایت مسدود کردهمیروند سانسور سخت هم گذارده از کفبا این اوضاع همه 

یک هیجان و شورش مهمی هستند زیرا که با این مامورین خائن که ابداً رعایت حال مردم بدبخت ندارند یا باید به 

عصمتی درباره نوامیس آنها بشود یا آنکه شورش کنند کمکم زمزمه شورش و شوند و هزار گونه بی مرگ تسلیم

انقالب از گرمسیرات بلند شده طرق و شوارع نا امن چندین قافله دچار سرقت شده و چند قتل واقع شده. استدعا داریم 

م صادر نمایید تا آسوده شویم. پس حکم اعدا نظر فرمودهتلکیف ما اهالی بیچاره جهرم معین فرمائید و اگر هم صرف

 ت اتحادیه جهرم.أهی

 ورود به دفتر ریاست وزراء[ –]مهر 

 ۱۳۰۵خرداد  ۲۵ بتاریخ:

 ۴۵۵۹شماره: 

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