[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]
اداره :بازرسی
دایره----- :
موضوع :تحت تعقیب قرار گرفتن  ۹نفر بهائیان سنگسر

[آرم]
وزارت داخله
اداره کل شهربانی

بتاریخ ۲۴ :شهریور ۱۳۱۶
شماره۱۹۱۰۱ / ۱۲۸۷ :
پیوست----- :

محرمانه

ریاست وزراء
عطف نامه نمره ( )۸۴۴۲راجع بتلگراف واصله از طرف جمعی از زنان سنگسر و شکایت از توقیف کسان آنها بنام
بهائی بودن معروض میدارد.
بهائیهای آنجا باتکای حبیباله فروغیان منشی اداره حکومتی سنگسر غالبا تظاهرات داشته و تبلیغات مینمودهاند اخیراً
در تاریخ  -۲۳تیرماه  ۱۳۱۶-گزارشی از شهربانی سمنان رسید که بهائیان سنگسر تظاهر نموده و دکاکین خود را
بواسطه تصادف با روز تولد سید علیمحمد شیرازی تعطیل و بخارج شهر رفتهاند دستور داده شد رئیس شهربانی
سمنان شخصا ً برای بازجوئی بمحل عزیمت نماید مشارالیه پس از بازجوئی ( )۹نفر از آنها را برای جلوگیری از
تظاهرات تحت تعقیب قرار داده متعاقب آن از مرکز مأمور مخصوص برای بازجوئی و کشف حقایق اعزام بطوریکه
مأمور اعزامی گزارش میدهد در نتیجه بازجوئی از معتمدین محل و مأمورین و خود بهائیان تظاهرات و تبلیغات آنها
محرز و صراحتا ً به بهائی بودن خود اعتراف و اظهار داشتهاند که مطابق تقویم چاپی بهائیان در سال ( )۹روز تعطیل
است و روز مزبور هم یکی از آنها بوده که تعطیل کردهاند و حتی فروغیان منشی حکومت هم در بازجوئی کتبا ً
اعتراف به بهائی بودن خود نموده و بعالوه وسیله یکنفر از بهائیها بطور محرمانه پانصد لایر وجه هم بمنزل مأمور
اعزامی از مرکز برده و برای مساعدت با بهائیها داده است که پرونده امر با عین وجه بپارکه محل احاله گردیده.
رئیس اداره کل شهربانی – سرپاس مختار
[امضاء]

[مهر :ورود بکابینه ریاست وزراء]
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG

بتاریخ ۲۷ :شهریور ماه ۱۳۱۶
نمره۹۳۹۱ :

[یادداشت حاشیه  ]:۱بوزارت داخله نوشته شود فروغیان منشی حکومت سنگسر که از بهائیان شیراز تظاهراتی در
این باب مینماید که بر خالف سیاست و نظریات دولت است بهتر است محل مأموریت او را تغییر یا [ناخوانا]
مشخص نماید.
[یادداشت حاشیه  ]:۲سابقه دادسرا [ناخوانا][امضاء]
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