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 ۱۳۳۴خرداد ماه  ۱۳]تاریخ:[ 

 ۱۱۶]شماره:[ 

 

هنران نجات دهید. آقای دکتر عدل شما که نمیتوانید کار کنید کنار بروید تا تبلیغات مملکت را از چنگال بهائیها و بی

 شخص کاردانی جایتان را بگیرد

دکتر پرویز  باید عرض کنم هیچیک از اینکارها را نکردند و تا عناصری مانند جناب جاللتمآب تأسفاما با کمال ...

خان عدل که خودش بهائی است )گردن آنها که میگویند( و کوچکترین اطالعی هم از فن و فنون و رمز تبلیغات ندارد 

اداره رادیو و سازمان انتشارات و تبلیغات مملکت ادامه دارد بله، ادامه دارد. ادامه  باررقتبر سر کارند این وضع 

 و ایران شناس در رأس آن قرار بگیرد. پرستوطن غرض،، پرتجربه، بیدارد مگر روزی که یک شخصیت عالیقدر

تمایالت مردم و عکس خواست آنان قدم برمیدارند  برخالفما نمیدانیم رجال مملکت چه اصراری دارند که همیشه 

بیائید بدرد ولی این اشتباه است شما هر وقت میشنوید که مردم از چیزی شکایت دارند یا از شخصی ناراضی هستند 

است ولی بوحدانیت خدا به  در کاردلشان برسید گرچه با چاپ این مقاله فوراً خواهید گفت غرض و مرض خصوصی 

پیر و پیغمبر و بهر چه مقدس و دوست داشتنی است قسم که این اشتباه است ما در اداره تبلیغات منافع خصوصی و 

خطر افتاده باشد آنرا مورد حمله یا حمایت قرار دهیم بلکه سود شخصی نداریم که چون ممکن است در حال حاضر ب

و نظر بعشق و عالقه وافری که به وطن و متعلقات آن داریم و از آنجا که وجود این  نگاریروزنامهمطابق مسئولیت 

ط روی این دکتر حقوق را برای اداره امور تبلیغات و انتشارات مملکت کافی ندانسته بلکه مضر میدانیم، آری فقط و فق

اصل میگوئیم که بهتر است بروند دلیل اثبات این مدعا که جناب آقای دکتر پرویز عدل در مدت چند ماه تصدی این 

های رادیو تهران است شما هم آنها را اند آنطور که الزم و شایسته بود تبلیغات را اداره کنند کار و برنامهشغل نتوانسته

و بعد اگر کافی نبود از مردم تهران و شهرستانها یک نظریه بخواهید آنوقت است مورد بررسی و مطالعه قرار دهید 

کنید که ما راست میگوئیم و هیچ گونه حب و بغض خصوصی انگیزه این رنجش و که با کمال تعجب مشاهده می

تبلیغات و رادیو  کسی میتواند باشد که بفهمد و درک کند معنی و مفهوم یغاتچیتبلنارضایتی ما نبوده است، آقایان، 

اداره تبلیغات جای دیگری یافت نمیشود این غلط است که  باسابقهچیست و بنظر ما چنین شخصی جز در بین کارمندان 

به شما رفته و دست فالن دکتر کشاورزی یا قاضی دادگستری و یا مقتصد دارائی را گرفته و اداره امور رادیو را 

 میسپارید. کفش

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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