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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 آرم[]

 وزارت پست و تلگراف و تلفن

 تلگراف

 

 [۱۳۲۶مرداد ] ۲۶؛ تاریخ: ۸۲]طهران[؛ شمارۀ: ط از بهشهر به 

 

کپیه مجلس شورای ملّی، کپیه انجمن تبلیغات اسالمی، جناب اشرف آقای نخست وزیر محبوب، کپیه وزارت کشور، 

 کپیه روزنامهٴ آیین اسالم، کپیه پرچم اسالم، کپیه روزنامهٴ اّطالعات، کپیه روزنامهٴ آتش

راجع به اخراج چند نفر بهائی و بهائیه از کارخانه و فرهنگ بهشهر که عّدهٴ  ۲۶۱۳مرداد  ۱۱پیرو تلگراف موّرخهٴ 

های مشروب مغازهچنین بستن کانون فساد، یعنی نظر آنها هستند و همسواد و اطفال ما که در تحتیزیادی از جوانان ب

آید تا کنون اوامر آن جناب به این نکات شرف صدور نیافته، از فروشی که تمام فتنه و آشوبگری ]از[ آنان به عمل می

دادند از زندان فرمانداری نظامی یستی سوق میطرفی عّدهٴ مهاجرین خائن و مزدوری که کشو عزیز را در ورطهٴ ن

نمایند که از هایی منتشر میای تشکیل دادند، مرتّباً بیانیّه و اعالمیّهاند، همگی در بهشهر گرد آمده، جبههمرّخص شده

وطن را شود. استدعای عاجزانه داریم امر و مقّرر فرمایید دست این عّده مهاجرین بیطرف مقامات دولتی توّجهی نمی

 از این شهر کوچک کوتاه فرمایند که دوباره دورهٴ گذشته تجدید نگردد.

علی احمدی، شیخ حسین روحی، حسن مهدی شاهرودی، شیخ سّرهللا سیفی، حاجی مصطفٰی حّجتی، حاجی حسین

زاده، قدرت یمرضا امیری، حبیب ابراهپرست، ماّل حسن امیری، حاجی غالماقتداری، محّمدحسین عادالنی، ابراهیم حقّ 

هللا غفّاریان، رمضان عسگری، شعبان ابراهیمی، محّمدجواد عّطاری، محّمدحسین حقّانیان، محّمدتقی اشرفی، عین

علی اسدی، سیّد محسن عمادی، بهزادیان، ابوالقاسم بابلی، طالبی، ابوالقاسم صفایی، رضا مرّکبانی، محّمد تقی، عبّاس

هللا شناس، حبیبنژاد، میرزاآقا کالنتری، علی محّمدی، عبدهللا حقّ سین هاشمیعلی سازگار، سیّد حمجاهدی، حسین

 اسدی.

 

 .[مهر: ادارۀ تلگراف طهران]:[ ۱]حاشیهٴ 

 .۲۶۱۳مرداد  ۲۸:[ سابقه، ۲]حاشیهٴ 

 به بایگانی نرسیده است. ۵ -۱۱:[ پرونده ضمیمه شد. تلگراف ۳]حاشیهٴ 

 .[۱۳۲۶مرداد  ۲۷وزرا، شمارۀ: ناخوانا، تاریخ: مهر: ورود به دفتر ریاست ]:[ ۴]حاشیهٴ 

 

 

 

 

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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