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 وزارت کشور

ند: به طوری که شهربانی رسا محترماً به استحضار می ۲۲۲۲اردیبهشت  ]تاریخ[ ۹ – ۲۴۲۱ -۲۲۰۳تعقیب شمارۀ 

الّزمانی از تشکیل آن  استناد اّطالع رسیده از شهربانی زابل گزارش میدهد، نظر حقیقی مؤّسسین هیأت صاحبزاهدان ب

را را که بین علماء و اجرای امور مذهبی و ترویج احکام دینی بوده و قصد دارند اختالفات حاصلهٴ اّیام عاشو

به زابل جهت  ا را که اخیراهای از بهائی ی بین مسلمین و عّدههای زابل واقع شده و همچنین اختالفات مذهب خوان روضه

ای است مرزی،  اند، حّل و فصل نمایند. ضمناً شهربانی زاهدان عالوه نموده است که چون زابل منطقه کسب وارد شده

نّیت و آرامش به ویژه برای نمایند؛ تشکیل چنین هیأتی از نظر امیء و جمعّیت سوء استفاده من اّتکاتریکاهالی از کوچ

چه فرمانداری زابل به شهربانی محّل دستور داده که در این قبیل موارد رسد. چنان ابل شایسته به نظر نمیها در زبهائی

فرمایند از هر . بنابراین متمّنی است مقّرر های مخالف سیاست مرزی جلوگیری گردد بندی بایستی از اجتماع و دسته

 عمل آید نظریه مرقوم دارند تا دستور شایسته داده شود.اقدامی که باید ب

 سیف، ]امضاء[ ۲کفیل شهربانی کّل کشور، پاسیار 

 

 [. ۲۲خرداد  ۲۴، تاریخ: ۲۰۹۹۲:[ ] مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۲]حاشیهٴ 

 عرض برسد.:[ به ۲]حاشیهٴ 

 .۲۲خرداد  ۲۴:[ سیاسی، ۲]حاشیهٴ 

 [. ۲۲خرداد  ۲۱، تاریخ: ۲۲۰۰:[ ] مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۴]حاشیهٴ 

 .۲ -۲۱:[ سابقه را بدهید. ۵]حاشیهٴ 

 انا[ باشد]ناخوو سیاسی  ]زبردست[دارد. باید به گفته فرماندار :[ جلوگیری از تأسیس جمعّیت مجّوز قانونی ن۳]حاشیهٴ 

 .۴ -۵که بتواند به نحو مقتضی و از روی تدبیر به این نوع تحریکات خاتمه بدهد. 

 .۵ -۰:[ بایگانی، ۰]حاشیهٴ 

 [ ۲۹۲۷۷۲۲۹۳] شمارۀ تنظیم: 

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[


