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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 آرم[]

 وزارت کشور

 رونوشت نامه

 ۸۰۱شمارۀ: 

 ۱۳۲۷آبان  ۱موّرخهٴ: 

 

 فقرهٴ اّول:

 ادارۀ فرمانداری شهرستان یزد

حّجه و عید غدیر بوده، ذی ۱۸مهر که مصادف با  ۳۰و روز  ۱۳۲۷ مهر ۳۰رساند: شب محترماً به عرض می

ع( ) یراماللّهی و خانقاه خاکسار برپا و پس از ذکر فضایل ]و[ منقبت حضرت مجالس جشنی در خانقاه شاه نعمت

عّده]ای[ از اهالی و فقرا را اطعام دادند و نیز در همان روز عید بنا به دعوت قبلی که از طرف هیأت اسالمی شده 

بود، در مسجد ماّل اسمعیل حاضر و از طرف آقایان حاجی سیّد محّمدرضا میبدی و حاجی صدر شرحی به منظور 

ایل آن حضرت نموده و نسبت به بطالن مذهب بهائی زاده شروع به صحبت و ذکر فضفوق ایراد، سپس آقای خالصی

عّده]ای[ از طبقات مختلفهٴ  ۱۳جا آورده و در ساعت جا بهها نیز بیاناتی نموده، پس از آن نماز ظهر را در آنو شیخی

 نّساج و فقرا و غیره را نهار دادند. انتظامات برقرار، اتّفاقی رخ نداده است.

 فیّاضکفیل شهربانی یزد، سرگرد 

 ۱۳۲۷آبان  ۲۷ – ۹۰۹]امضاء[، نامهٴ شمارۀ  آذر ۲۴رونوشت برابر اصل است، امضاء ــ 

  

 فقرهٴ دّوم:

 ادارۀ فرمانداری شهرستان یزد

بوده و آقای انصاری به منبر رفته، شرحی مذّمت از  خوانیماه جاری در منزل پهلوان قنّاد مجلس روضه ۲۵روز 

و مشروب و ربا صحبت نموده، بعد اظهار داشت باید معلّم مدارس دختران زن  دین بهائی، شیخی، زردشتی و قمار

ترسم، چون بر خالف باشد، از دولت تقاضا نمایید و شنیده شده که من پلیس مخفی دارم، ولی من از کسی نمی

شرحی مذّمت از نمایم و نیز ساعت شانزده و نیم در منزل حاجی محّمدکاظم عرب به منبر رفته، انتظامات رفتار نمی

دین بهائی و شیخی نموده و اظهارداشت: من در منزل حاجی حسین رلمانی سکونت دارم، هر کس کار داشته باشد، 

 مراجعه نماید، من با کسی گفتگویی ندارم. انتظامات برقرار، اتّفاقی رخ نداده است.

 رییس شهربانی یزد، سرهنگ زندی

 ]امضاء[ آذر ۲۴رونوشت برابر اصل است. امضاء ــ 

 

 

 

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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