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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[

 وزارت کشور

 فرمانداری شهرستان فریدن

 محرمانه

 مستقیم

 

 جناب آقای استاندار محترم استان اصفهان

 آقای للاّ متضّمن رونوشت نامۀ حضرت آیت ۱۳۴۱اردیبهشت  ۳۱ –م  /۱۰۱با اعاده و تقدیم عین مرجوعۀ شمارۀ 

الّدین الحسینی النّجفی در مورد اعمال خالف رویّه و تبلیغاتی که از طرف چند نفر اقلیت بهائی در قریۀ شهاب

رساند: این موضوع از طرف بخشدار محّل بدواً و اخیراً نیز از طرف گروهان و اسکندری جریان یافته، به عرض می

اندارمری محّل بنا به اعالم فرمانداری )از نقطه نظر حفظ نظم و جلوگیری از سوء حوادث در ایّام پاسگاه ژ

جا اعزام گردیده سوگواری( مورد مطالعه قرار گرفت. معلوم گردید دو نفر بانو از طرف محفل بهائیان اصفهان به آن

و تظاهراتی که در خالل این تبلیغات مشاهده تا کودکان اقلیّت مذکور را مورد تعلیم و تربیت مذهبی قرار دهند 

شود، مسلمانان را )که اکثریّت قریب به اتّفاق اهالی و ساکنین ده هستند( ناراحت و بیم سوء حوادثی داشتند تا به می

فرمانداری، گروهان ژاندارمری چند نفر از افراد خود را برای  ۱۳۴۱خرداد  ۲۰ –م  /۱۵موجب نامۀ شمارۀ 

و  وقوع تصادم در روزهای تاسوعا و عاشورا به قریۀ اسکندری گسیل داشته و گزارشات شمارۀ ـــــــجلوگیری از 

باشد، حاکی از تأیید جریان است و فعالً نیز از هر گونه سوء تصادف و منازعه شمارۀ ــــــــ که رونوشت پیوست می

ت به اقامت و توقّف بانوان مذکور و تبلیغات جلوگیری شده، مستدعی است امر و مقّرر فرمایید نظر مبارک را نسب

 آنها اعالم فرمایند تا طبق دستور اقدام شود.

 پورفرماندار شهرستان فریدن، مدنی

 ۱۳۴۱خرداد  ۲۸م، موّرخ  /۱۷شماره 

خرداد  ۱۹ – ۴۰۲و شمارۀ  ۱۳۴۱خرداد  ۲۴ – ۲۰۱۴های شمارۀ رونوشت به انضمام دو برگ رونوشت نامه

اردیبهشت  ۲۹ –ن  ۷ /۳۶۶۱للّا، عطف به مرقومۀ شمارۀ و اعادۀ عین مشروحۀ حضرت آیت ژاندارمری ۱۳۴۱

 گردد.مقام وزارت کشور تقدیم می ۱۳۴۱

 پور، ]امضا[فرماندار شهرستان فریدن، مدنی

 

 [۱۳۴۱تیر  ۵، تاریخ: ۴۹۷۷:[ ــ ]ُمهر: ورود به دفتر محرمانۀ ادارۀ سیاسی، شماره: ۱]حاشیۀ 

 ۱۳۴۱تیر  ۵ــ سابقه. :[ ۲]حاشیۀ 

 به ادارۀ بازرسی تحویل شده ۱۳۴۱فروردین  ۲۱ – ۹۶۴:[ ــ پروندۀ بهائیان طّی شمارۀ ۳]حاشیۀ 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

