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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

 ۱۳۳۴آبان  ۲۳]تاریخ:[ 

 ۴۰۶]شماره:[ 

 

 زادهبوده با قاضی یجانآذربا داوری نام بهائی که رئیس قند و شکر 

رئیس قند و شکر اردبیل تبانی نموده و بوسیله انباردار اردبیل که سنگ کیلو را سوراخ کرده و بجای آهن موم در آن 

گذارده در ظرف یک سال ملیونها لایر از سهمیه عاملین و بالنتیجه مردم فقیر آذربایجان را این دزدهای گردن شکسته 

مره بجیب زده و با مرکزیها که بهار معاون ضرغام یکی از آنها است زهر مار و قاطعان طریق و گداهای سا 

 اند.میکرده

زاده نامی در ظرف یک سال با تبانی انباردار قند و شکر که وسط سنگ کیلو  خبری بما رسیده است در اردبیل قاضی

ره مامور شهرستانها میگردند ولی بعد با اند ملیونر شده است اینها با لباسهای پارا خالی کرده و موم بجای آن گذارده

 .چمدانهای زر و اسکناس بطهران بازگشت مینمایند 

هیچ سابقه دارد که اینطور دزدی وقیحانه بنمایند و وسط سنگ کیلو را خالی کنند و بجای آن موم گزارند آذربایجانیها 

اند سی چهل کیلو کسر بوده است و مردم  دههمه چیزها از هر تن شکر که بعاملین میداخاطر نشان میساختند این بی

آری این دزدها که شرف ندارند آبرو ندارند میروند  .اند کسی نبوده بحرف آنها توجه نمایدهرچه داد و فریاد میکشیده

  .مال فقیرها یتیمها و بینواها را میخورند و در بین خود تقسیم میکنند

حاال از هر تن سی چهل کیلو .کیلو هم بر میداشتند آیا سر بجهنم نمیزد  شما به بینید این یک سال اگر از هر نفری یک

نوری معاون سابق  زاده که رئیس قند و شکر اردبیل بوده با داوری بهائی که نوچه حسین خواجهاند و قاضیبرداشته

وزارت بود و چند سال با فضاحت و رسوائی و آبرو ریزی زندگی میکرد و اخیرا ضرغام او را بریاست قند و شکر 

آذربایجان منصوب ساخت میخوردند و بین خود و مرکزیها که آنها را باین ماموریت فرستاده بودند و بهار معاون 

 . تمام این حرفها که میزنم سند و پرونده و مدرک دارد .دسابق ضرغام یکی از آنها است توزیع میکردن

اند و مردم آنسامان را بروز سیاه نشانیده آقای گلشائیان خوشبختانه این دزدها که آذربایجان را این یکی دو ساله چاپیده

ها ترس و ن مجازاتایآنها را از آذربایجان با اردنگی بیرون کرده و در اختیار کارگزینی گذارده است و لیکن اینها از 

ام مجددا وزارت دارائی و اند که حدی برای آن متصور نیست من شنیده واهمۀ ندارند زیرا اینقدر دزدی و چپو کرده

آقای افتخار این گنده دزدها و قطاع الطریقها را میخواهد بفارس تحفه برای آقای فرخ بفرستد و رئیس قند و شکر آن 

 .استان بنماید

اند بگیرند و مطالعه ر دارائی میگویم پرونده اینها را که در آذربایجان اینقدر دزدی و دله بازی کردهمن بآقای وزی

های ننگ و کثیف از وزارت دارائی بر مردم بدبخت شهرستانها حکومت فرمایند و نگذارند در دوره ایشان این لکه

رد و خاک میخورد بیرون آورد و بدیوان کیفر فرستاد و کنند باید دوسیه اینها را که االن در آرشیو اداره قند و شکر گ

نامبردگان را برای عبرت دیگران تعقیب کرد و ما پس از بدست آوردن مدارک الزم مراتب را برای اطالع آقای 

 بشیر فرهمند دادستان شریف دیوان کیفر و استحضار آقای دکتر سجادی و سایر اصالح طلبان مینویسیم.

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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