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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ، صورت اسامی بهائیان مقیم اهواز۰۰خرداد    ۳۱ – ۴۰۸پیوست شمارۀ 

 

 شغل و محّل خدمت نام ]و[ نام خانوادگی شمارۀ

 رییس حسابداری فرهنگ معتمدی ۳

 کّفاش خانمشروشن و  ۰

 آموزگار دبستان عصمت بانو زبیده معتمدی ۱

 بهمن ۳۱آموزگار دبستان  بانو سرور خاضع ۸

 دی ۳۰آموزگار دبستان  خاضع ۳بانو ثروت ۱

 آهن کارمند راه جو حسین حقّ  ۶

 کارمند فرهنگ خالقی ۷

 کارمند اقتصادی بخش فرح ۴

 سرا رییس دانش بخش تاج ۹

 کار بازرگان مقاطعه خانمشمحّمد پرتوی و  ۳۰

 مهندس فرهنگ روشن مهندسی ۳۳

 کارمند بهداری دارابی ۳۰

 کارمند بهداری بانوی دارابی ۳۱

 کارمند بانک ملّی هللا دهقان حفظ ۳۸

 کارمند بانک ملّی جلیل فیروز ۳۱

 بهمن ۳۱آموزگار دبستان  بانو بگم ۳۶

 دندانساز دکتر همایون ۳۷

 آهن شوفر راه خانمشاحمد شوفر و  ۳۴

 کارمند فرهنگ زاد بانو فّرخ ۳۹

 رییس فرهنگ زاد فّرخ ۰۰

 کارمند دارایی اهواز دادخواه ۰۳

 رییس حسابداری خشکبار حمید وخشوری ۰۰

 کارمند کشاورزی صفر افشار ۰۱

 آموزگار دبستان عصمت خانم گالب ۰۸

 مدیر مسافرخانهٴ اهواز نو ونوس ۰۱

 مسافرخانهٴ قصرشیرین مدیر اختر]ی[ ۰۶

 دبیر ورزش فرهنگ احمد سّیاح ۰۷

 ـــــ بانو سّیاح ۰۴

 سرای دختران آموزگار دانش خانم پروانه ۰۹

 پزشک حاج حسن )حکیم؟( ۱۰

 کارمند شرکت اقتصادی خاضع ۱۳

 کار( کارمند ادارۀ دارایی )فعالً بی حسن کرمانی ۱۰
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 پزشک دکتر شیخ ۱۱

 داراییکارمند  آصف ۱۸

 آهن فّراش راه حاجی ۱۱

 کارمند ادارۀ آمار ابوالقاسم بهرانی ۱۶

 کارمند آمار عبدالّرضا سپهری ۱۷

 کارمند پست و تلگراف یوسف طهماسبی ۱۴

 کارمند پست و تلگراف محّمدحسین سراج ۱۹

 کارمند چاپخانه جواد کلمبو ۸۰

 قفل فروش هللا نعمت ۸۳

 

 ، رکن دّوم [۰]امضاء[، ] مهر: ستاد ارتش، شعبهٴ رونوشت برابر ریشه است. 

 

 

 

 آباد ، صورت اسامی بهائیان مقیم خّرم۰۰خرداد    ۳۸ – ۴۰۸پیوست شمارۀ 

 

 

 ادارۀ مربوطه شغل اسم  ]و[  شهرت شمارۀ

 دواخانهٴ مهاجر دوا فروش سّید جواد مهاجر ۳

 اکبر ایمانی علی ۰
رییس دارایی 

 اقتصادی
 دارایی اقتصادی

 آباد بهداری خّرم کوب سّیار آبله رضا پارسا ۱

 فرمانداری کارمند ایرج رستمی ۸

 فرمانداری کارمند محّمدرضا معجزی ۱

 دارایی اقتصادی کارمند زاده محّمدعلی همدانی ۶

 ادارۀ راه لرستان و خوزستان تحویلدار احمد تبّرج ۷

 خوزستانادارۀ راه لرستان و  کارمند مقامی هللا قائم هدایت ۴

 تقی شجاعی ۹
کارمند شرکت 

 ]ناخوانا[
 دارایی اقتصادی

 دادگستری کارمند محمود شهاب ۳۰

 ادارۀ راه حسابدار رضا مهندسی ۳۳

 کشاورزی کارمند عّباس شجاعی ۳۰

 ثبت غلّه کارمند بهرام ورجاوند]ی[ ۳۱
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، رکن ۰]امضاء[، ] مهر: ستاد ارتش، شعبهٴ باشد.  خوزستان می ۶رونوشت برابر با قسمتی از صورت ارسالی لشکر 

 دّوم [

 

 

 

 

 

 ] آرم شیر و خورشید [

 ؛ محرمانه و مستقیم۰۰خرداد    ۳۴، تاریخ ثبت: ۳۱/۱نویس:  ؛ تاریخ پاک۱۱۴۳دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: 

 

 جناب آقای وزیر دادگستری

دارد: مفاد  آباد اشعار می  های خّرم بهائیراجع به تظاهرات  ۰۰  اردیبهشت   ۱۰ – ۴عطف به تلگراف رمز شمارۀ 

( دفتر ۱۸خوزستان ضمن ارسال ) ۶دهند که لشکر  ستاد ارتش نوشته شد. اینک پاسخ می ۴و  ۱تلگرافات رمز شمارۀ 

ها دارای سازمانی که از یک محفل  دهد که بهائی جا، گزارش می های آن های وابسته به تشکیل محافل بهائی و برگ

باشند و این  جمع جوانان، یک کمیسیون بانوان، یک کمیسیون آمار و یک صندوق تشکیل یافته، میروحانی، یک م

نمایند  رسد و نیز اضافه می محفل تابع محفل کرمانشاه بوده و دستورات الزم نیز از محفل تهران مستقیماً برای آنها می

های  دفتر و برگ ۱۸اشد. بنابراین عین که ممکن است جلسات محفل آنها با بعضی مسایل دیگر بستگی داشته ب

 شود. مربوطه برای آگاهی و بررسی و اقدام الزم، به پیوست فرستاده می

  ۰۰خرداد    ۳۱نخست وزیر، ]امضاء[، 

 

 

 

 ] آرم شیر و خورشید [

:۰۳۴۰۱/۶۶۴۹؛ شمارۀ: ۰، شعبهٴ ۰وزارت جنگ، ستاد ارتش، رکن  ؛ ؛ پیوست: دو برگ۰۰خرداد    ۰۰/ د؛ موّرخهٴ

 محرمانه

 

 جناب آقای نخست وزیر

دارد: رونوشت دو  آباد( معروض می  )راجع به بهائیان خّرم ۰۰خرداد    ۳۰/ د، موّرخهٴ ۳۱۷۷۸/۱۱۷۸پیرو شمارۀ 

خوزستان ارسال داشته، به پیوست برای مزید  ۶آباد را که لشکر   برگ صورت اسامی بهائیان مقیم اهواز و خّرم

 ۰  شود. استحضار تقدیم می

 کفیل ستاد ارتش، سرلشکر ضرغامی، ]امضاء[ 

 

 .۰۰خرداد    ۰۳:[ آقای برومند، برای جناب آقای وزیر دادگستری بفرستید. ۳]حاشیهٴ 

 [. ۰۰خرداد    ۰۳، تاریخ: ۱۸۷۶:[ ] مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۰]حاشیهٴ 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دبرخورای ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


