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 ژاندارمری آذربایجان ۲ریاست ناحیهٴ 

 ۱۲االمر خود فدوی شبانه حرکت، ساعت ج  از نظر اهّمیّت موضوع حسب /۱۲۶۸۳محترماً با تقدیم عین مرجوعهٴ 

مستقیماً به شهربانی آذرشهر وارد، قبل از ورود فدوی عّده]ای[ ژاندارم با دستور فرماندهٴ قسمت مربوطه در شهربانی 

 بهائی در مشغول پاسداری و مراقبت بودند. جریان موضوع به شرح زیر بود که مّدتی است چند خانوار از

علیه آنان شده و درب خانهٴ نبوی بر  . در دو ماه پیش تظاهراتیاندسکونت داشته و مشغول داد و ستد بوده دهخوارقان

ماه جاری سیّد محسن واعظ علناً و صراحتاً  ۳. با فراهم بودن مقّدمهٴ امر، روز اندنام از همان فرقه را آتش زده بوده

، اندنماید که در نتیجه تمامی حاضرین که در مسجد بودهآمیز میهای تهدیدسخنرانیبرده شروع به علیه اشخاص نام

کاری ساز )منتسب به فرقهٴ بهائیه( ریخته، خانهٴ آنها را آتش زده و شروع به خراباجتماعاً به منزل باالزاده و چیت

 شوند. شهربانی بازداشت مینمایند که در نتیجهٴ مداخلهٴ شهربانی شانزده نفر از آنان دستگیر، در می

نظر اختالل خود فدوی عّده]ای[ از معتمدین محّل را در ادارۀ ژاندارمری دعوت، سوء عواقب این امر را از نقطه

آمد اظهار تنفّر و شرمندگی نمودند. با وجود این که انتظامات عمومی و تجّری سایرین گوشزد و عموماً از این پیش

نظر برانگیختن مردم علیه انتظامات و در این موقع کشور، در حضور صیحت و از نقطهبرده را مورد نواعظ نام

ها باید اخراج شوند. به طور کلّی علّت نمود که ایننمودم، مشاٌرالیه با کمال وقاحت تعّجب میمدعوین تقبیح می

کارها داشته و از قرار معلوم سابق باشد که سوابق ممتّد در این قبیل تحریک و تهییج اهالی همین سّید محسن واعظ می

نیز مّدتی از محّل تبعید گردیده. با مطالعه که فدوی شخصاً در محّل به عمل آورده، اهالی آذرشهر عموماً ساده و 

العاّده اظهار ندامت و گردند. به طوری که فوقآزار بوده و هیچ وقت پیرامون این قبیل قضایا نمیاشخاص بی

نمودند. انجام این امر و وقوع این حادثه و تحریک اهالی صرفاً از طرف همین سیّد ن قضیّه میشرمندگی در وقوع ای

محسن بوده، به عقیدهٴ من بایستی مشاٌرالیه مّدتی از محّل دورتر زندگی نماید که هم باعث تنبیه او و عدم تشجیع 

ند که پرونده مربوطه با مرتکبین تسلیم دادگاه سایرین گردد. چون غائله خاتمه و از طرف شهربانی نیز دستور داده بود

دارد که با شوند و در اعادهٴ انتظام دیگر احتیاجی به وجود بنده نبود، لذا مراجعت نموده. ]در[ خاتمه معروض می

جا احضار گردد. منوط به مندم که سیّد محسن مزبور فوراً از آنوجود جریان فعلی انتخابات و اوضاع، فدوی عقیده

 مبارک است. نظر

 ، امیر پرویز۲سرهنگ 

 ]ناخوانا[برابر رونوشت است. ]امضاء[

 

 

 

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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