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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ]روزنامه:[ کارزار

 ۱۳۳۴آذر  ۲۱]تاریخ:[ 

 ۴۱۰]شماره:[ 

 

 شکر سابق آذربایجان داوری رئیس قند و

و متصدی دغل و فاسد فعلی قند و شکر فارس در پرونده کارگزینی خود را بهائی معرفی کرده ولیکن کسی توجه باین 

حرفها ندارد پول علیه السالم برسد حق و حساب مرتب باشد سهمیه ماهیانه قند و شکریهای مرکز قطع نگردد 

 شد.سرپرست قند و شکر شیراز هر که میخواهد با

زاده در اردبیل شکر آذربایجان که با همدستی قاضی چند هفته است روزنامه از خراب کاریهای داوری رئیس قند و

های مرکز که اند مطالبی مینگارد ولیکن آقایان قند و شکریالحلقوم زهر مار کردهشکرها و قندهای مردم را تا بلغت

معاون دزد »دارند و بجای اینکه داوری نوچه حسین خواجه نوری دستشان با نامبردگان یکی است توجهی باین امر ن

تسلیم محکمه و با پرونده بدیوان « اسبق وزارت دارائی را که حتی از یک کراوات هم زمان امریکائیان نمیگذشت

د و قسمتی از اند تا آنجا را هم بچاپکیفر بفرستند نامبرده را شغل عالیتری داده و بشیراز برای دزدی بیشتر روانه کرده

آنرا صرف رفقاء مرکزی نماید داوری در پرونده کارگزینی خود را بهائی معرفی کرده ولیکن کسی توجه باین حرفها 

السالم برسد حق و حساب مرتب باشد چه کار باین کارها دارند دولت دستور صریح داده است کسانیکه ندارد پول علیه

الپرچین توی کار میاید اینها دیگر حرف اخراج کنند لیکن وقتی شیرینی و حق اند از اداراتخود را بهائی معرفی کرده

مفت و یاوه است من نمیدانم ادارات ذیربط این مقاالت و جریانات را بنظر آقای وزیر دارائی میرسانند یا خیر و 

قای دکتر وزیری بازرس های کم وزن آذربایجان که آایشانرا از این امور مطلع میسازند؟ من نمیدانم پرونده وزنه

وزارتی روی آن گزارش مفصلی داده در کدام جهنم دره و روی کدام میز و نزد کدام کارمندی مخفی است و چرا 

 بجریان نمیافتد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

