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 ارتشکفالت ستاد 

رسید که بهائیون در شهرستان  دهد: مّدتی بود اّطالع می لرستان گزارش می ۵۶دارد لشکر  محترماً معروض می

تر کرده و با تشکیل جلسات و جّدّیت کامل مشغول تغییر افکار جوانان  آباد دایرهٴ تبلیغات را وسیع  لرستان خاّصه خّرم

)عید رضوان بهائیون( در محفلی که از  ۲۱ اردیبهشت ۲مد در شب باشند. بر اثر مراقبت مخصوصی که به عمل آ می

مدیره برای سال  عّدهٴ کارمندان دولتی و ادارات کشوری ترکیب شده بود، تشکیل جلسه داده و مشغول انتخابات هیأت

ا را آن محفل و دفتر مخصوص سرود آنه ۲۵۳بودند، موّفق گردید عین الیحهٴ قرائت شده و گزارش سالیانهٴ  ۲۲۱

 توقیف نماید.

هذا با  ها است. علی   نماید که منظورشان ترویج مذهب بهاء و بدگویی از عجم برده در گزارش خود تأیید می لشکر نام

باشد و تقدیم چهار برگ رونوشت اوراق توقیف شده از طرف  که این محافل در اهواز هم موجود می عرض به این

ها نیز قدغن  خوانی و عبادت مذهبی در خانه ع که اجتماع حّتی  برای روضهلشکر مزبور نظر به این که در این موق

بوده و اوضاع کنونی جهان و موقعّیت این مناطق نیز به کلّی با تشکیل این محافل مغایرت دارد، به عقیدهٴ بنده اجتماع 

موزگار و رییس فرهنگ در مورد است. به عالوه طبق اّطالع، تعداد زیادی اشخاص به نام آ این مردمان کامالً بی

کنند. در این صورت با ادامه دادن این  گناه مردم را به مرام خود تبلیغ می اند که اطفال بی وزارت فرهنگ مستخدم شده

جریان طولی نخواهد کشید که وزارت فرهنگ سرچشمهٴ ازدیاد جماعت بهائی خواهد گردید. استحضاراً معروض 

 گردید.

 بختی ، سرلشکر شاهخوزستان ۶فرماندهٴ لشکر 

 ، رکن دّوم[۲رونوشت برابر است با ریشه. ]امضاء[، ]مهر: ستاد ارتش، شعبهٴ 

 

 

 

 

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[

 


