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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [آرم]

 وزارت پست و تلگراف و تلفن

 از فردوس به ]طهران[ تلگراف

 ۴۸شمارۀ: 

 بهمن ۱۹تاریخ اصل: 

 [۱۳۲۵]بهمن  ۲۲تاریخ وصول: 

 

مشهد استانداری، رونوشت پیشکاری دارایی، رونوشت جناب حاج آقا میرزا احمد کیانی دارایی، رونوشت تهران 

 ، رونوشت وزارت دارایییروزنخستجناب آقای 

رییس دارایی، رحیمی رییس حسابداری، پرویز یزدانی رییس دفتر،  مّدتی است چند نفر بهائی متعّصب: رضا مفیدی

خلیل احمدی انباردار اقتصادی، خسرو یزدانی حسابداری، بشیر رحمانی انباردار انحصار، قوام کالنی مأمور مالیات 

ری مأمور وصول نیّ  محمدممیّز مالیات بر درآمد،  یتوکل محمدتحویلدار دارایی،  پناه یزدانبر درآمد، غنوی حسابدار، 

مالیات، امین کالنی مأمور وصول دیون دارایی که مرجع عموم کشورند، قدرت رسمی دولتی را مایهٴ نفوذ مذهبی و 

قدرت شخصی خود قرار داده با عداوت مذهبی به عناوین مختلف اسباب زحمت و خسارت مردم را فراهم، به عالوه 

کنند. حتّٰی در بعضی ادارات دولتی هم نفوذ لوح را گمراه میساده یهابچهبنای تبلیغ مذهبی گذاشته، مردم عوام و 

کرد، رییس دارایی به ژاندارمری دستور خوانی میخوان در مسجد جامع روضهدارند که چند روز قبل یک نفر روضه

لمانان ما مس یتوضع. با این اندخوان را در وقت نماز از مسجد کشیده و از شهر خارج کردهداده، شخص روضه

بردگان باال را به نقاط دیگری از کشور منتقل و رفاهیّت ما را توانیم زیست و زندگی نماییم. استدعا داریم نامنمی

 فراهم فرمایند.

اهالی فردوس: موسوی، میبدی، خسروی، کیانی، مجتبی رضایی، سعیدی، مرشد قریشی، متوّسلیان، نابعان، متولیّان، 

زاده، قریشی، رضایی، زمانی، یوسفی، عمیدی، نبی محمدده، منتظری، صمدی، زاحسینی، مرادکمری، زال

زاده، زاد، متولّیصمدی، زراعتی، میرزایی، خانی محمدزاده، معمارباشی، برزو منصوری، بصیری، نجاتی، مبنی

مشهدی، نصیری،  محمدنژاد، علی فرصت، سالمی، منعمی، )محتشمی؟(، معماریان، کریمی، مجتبی شاطی، هوشنگ

، زارع، خادم، رضا یوسفی، خّرمیحمیدی، الهی، غالم محمدزاده، پاکروان، یوسفی، اشکبوس، فرهمند، جعفر کریمی

 زاده؟(، شاکر، ایوانی، معراجی.قطب؟(، )منفرّدیان؟(، مدیر، کفیل، ادهمی، )یزدانی اسدهللا، )دروع اب

 

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

 .[۱۳۲۵بهمن  ۲۳، تاریخ: ۴۳۰۲۱مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ]:[ ۲]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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