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 ] آرم[ 

 وزارت پست و تلگراف و تلفن،

 تلگراف

 

[ ، 3132 خرداد] 2اصل:  خی، تار267؛ تعداد کلمه: 15، شماره تلگراف: 1023؛ شماره قبض:]طهران[ ط از آباده به

 [1323خرداد]  4وصول:  خیتار

مجلس شورای ملّی، رونوشت جناب آقای نخست وزیر، رونوشت وزارت کشور، رونوشت وزارت دادگستری، 

بانی فرماندهٴ محبوب نیروی جنوب، رونوشت دادستان رونوشت وزارت جنگ، رونوشت تیمسار سرلشکر جهان

قیام ایران، رونوشت شیراز استانداری، رونوشت ، رونوشت اسالم، رونوشت خورشید ایران، رونوشت ]ناخوانا[ 

 هللا آقای حاج سیّد نورالّدین، رونوشت اقیانوس، رونوشت سروش، رونوشت جمعّیت آزادگان فارسجناب آیت

ی به قضایای مذهبی آباده، نتیجه غیر میّسر. پور فرماندهٴ نظامی و مأمور رسیدگرویّهٴ آقای سرهنگ اماناز اقدامات بی

ده از محترمین و اعضای انجمن اهالی نظارت انتخابات دو روز است بر حسب دستور مشاٌرالیه زندان مخصوص ش

نشده. از بیان حقایق  [مشاهده]انفرادی بدون مالقات، هیچ گونه مدارک و دالیل مبنی بر دخالت آنها در امور مذهبی 

ح نخواهید تا قضایا کشف و روشن ولی گناه ما عاجز و ناتوانیم، دوایر دولتی ناظر قضایا باشند، از ادارات توضی

 باشیم.بیچارگان مسلمین ثابت شود. منتظر اقدامات سریع و بذل توّجه ساحت مقّدس اولیای امور می

اکبر شریف، محّمدمهدی کریمی، تقی دانشور، رحیم آقامحّمد، ، آقای شیخ علی[الحقیر ظهیرالّشریعه] فهیالحفر ظهر شر

اندیش، جالل مسعودی، حاج حمزه هللا خیر، ذبیح[رضانیارضاینا ]دتقی میردامی، محّمد اسمعیل صادق امامیان، محمّ 

رضا رستگاری، شکرهللا عسکریان، رضانیا، عبدالوّهاب مسعودی، قلی مظفّر، اسعد مسعودی، احمد احمدی، غالم

م کریمی، میرزا حسن جهیبانی، اصغر رضانیا، کریبخت، علیحاج آقامیر مرشدزاده، رضاقلی مسعودی، اکبر نیک

کیش، محّمد قلی صداقتکیش، حسن مجهودی، امیرقلی، اسمعیل، عبّاس، حسین نحری، خلیل صداقت[آقاییآقای ]احمد 

حسین جنانیان، کیش، بابا کاشفی، علی معارفی، غالمکیش، خلیل رضانیا، امرهللا صداقتهللا صداقت، عزیز[کّحال]

، یدهللا [بشمر رایی]حسین علی هنرور، غالم، غالم[خرامیان]هللا محّمد نوروزی، محّمد شهان، رضاقلی چوبینه، فتح

 رستگاری

 

 :[ ] مهر: ادارۀ تلگراف طهران [.1 دستنوشته]

 [. 23خرداد   13، تاریخ: 14535:[ ] مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: 2 دستنوشته]

 [. 23خرداد   14، تاریخ: 17۹۹:[ ] مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: 3 دستنوشته]

 :[ بایگانی.4 دستنوشته]

 

 

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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