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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 سواد

 اداره نظمیه کردستان

 دائره تأمینات

 موضوع: اخراج عبدالحمید میرزا

 محرمانه فوری است

 

 ۴۱۴۱ ماه ید ۲۲ - ۶۲۶/ ۴۶۱

 

 اداره محترم گمرکات کردستان

مطاع مبارک هر کس از مستخدمین ادارات دولتی که خود را بهائی معرفی و شناخته شوند بایستی  االمر حسبچون 

از خدمت دولت اخراج شوند مقتضی است عبدالحمید میرزا موزون عضو آن اداره محترم را که بهائی شناخته شده از 

 خدمت اخراج و نتیجه را اعالم دارند.

 وجدانی مهر نظمیه کردستانرئیس نظمیه کردستان سرهنگ 

 

 ۴۱دیماه  ۲۱ – ۳۳۱۵

که از نتیجه اقدامات خود این  شود یممحترم تفتیش و تعقیب قاچاق ابالغ  به اداره اجراسواد فوق محض اطالع و 

 اداره را مستحضر سازند که جواب اداره محترم نظیمه کردستان نوشته شود.

 آصفی –رئیس والیتی گمرکات کردستان 

 

۱۱۱ 

عبدالحمید  یبه آقا اجراسواد مراسله اداره محترم نظمیه و ابالغیه اداره محترم گمرکات کردستان محض اطالع و 

قاچاق ناحیه  یبتعقاز اداره تفتیش و  ۴۱۴۱دیماه  ۲۱. بنابراین از فردا که یوم دوشنبه گردد یممیرزا موزون ارسال 

 کردستان اخراج هستید.

 گابریل –مرکی کردستان رئیس تفتیش و تعقیب قاچاق گ

 

 محرمانه فوری است –اداره نظمیه کردستان  ۴۱ ماه بهمن ۴مورخه  ۶۷۱/ ۲۵۳سواد مراسله 

ن عضو آن اداره محترم که خود را بهائی معرفی و در مجالس و وراجع به عبدالحمید میرزا موز ۶۲۶/ ۴۶۱تعقیب 

برداشته و تذکر داده شد او را از خدمت اخراج نمائید  ها یبهائمحافل حضور داشته بلکه عکس خود را در جزء 

یه تکه منحرف و منصرف از بهائی بودن بشود و از رفتن به مجالس و محافل خودداری و در آ شود یمچنانچه ملتزم 

 سابق رفتار نماید ممکن است کما فی السابق درخدمت خود باقی بماند. برخالفتظاهرات ننموده 

 سرهنگرئیس نظمیه کردستان 
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به اداره محترم تفتیش و تعقیب قاچاق  اجرابرای اطالع و  ۳۳۱۵سواد شرح فوق در تعقیب  ۴۱ ماه بهمن ۱ - ۳۷۱۳

 و خواهشمند است از نتیجه آن این اداره را مطلع سازند. دارد یمگمرکی ناحیه کردستان ارسال 

 آصفی -رئیس گمرکات کردستان

 

 ۴۱ ماه بهمن ۱ - ۱۷۷

 میرزا موزونآقای عبدالحمید 

که منحرف و منصرف از بهائی بودن و از رفتن  شود یمملتزم  هرگاهآذر گذشته  ۲۱مورخ  ۱۱۱ یهابالغدر تعقیب 

پیش نهادی شود به اداره  ممکن استرفتار نمایند  برخالفبه مجالس و محافل خودداری و در آتیه تظاهرات ننموده 

 .خود باقی بماند در خدمتالسابق  یکما فایالتی 

 رئیس تفتیش و تعقیب قاچاق گمرکات کردستان

 ۴۴۲امضاء گابریل 

 

 

 

 

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[

 


