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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه

 مژده ده آن بندگان را که به سخن ها گوش فرا میدهند و از بهترین آنها پیروی میکنند

 چاپ دوم

 اسالمی]روزنامه:[ انقالب 

 سال دوم – ۰۶۱شماره  – ۹۱۹۴دسامبر  ۹۱ – ۹۰۴۹صفر  ۱ – ۹۵۳۱آذر ماه  ۶۲چهارشنبه 

 لایر ۹۳تکشماره 

 

 آخرین دفاعیات تیمسار نادر باتمانقلیچ

مرداد دیروز از نظر خوانندگان  ۶۹قسمتی از آخرین دفاعیات تیمسار نادر باتمانقلیچ رئیس ستاد ارتش در کودتای 

 ین قسمت:گذشت و اینک آخر

در حالیکه بدنم در گچ بود توسط نصرت هللا امینی شهردار وقت برای مرحوم مصدق نامه  ۵۶متهم: در مرداد 

فرستادم که نگذارید روحانیت و ارتش از بین برود و بارها خودم شاهد تاثر حضرت آیت هللا کاشانی بودم و کار را به 

هم ناراحت بودند. گفته می شد که شماها هستید که باید به وظیفه  جائی رساندند که حضرت آیت هللا العظمی بروجردی

 شرعی خود عمل کنید.

مرداد رخ داد.  ۶۹متهم گفت در آنزمان مسلمانان واقعی از گر د مصدق دور شدند و در پی آن متاسفانه واقعه 

ا کاشانی تماس دارم به من گفت اینجانب با اجازه حضرت آیت هللا کاشانی رئیس ستاد شدم. و وقتی شاه فهمید که من ب

تو رئیس ستاد کی هستید و با اجازه چه کسی تماس گرفته اید. من در دستگیری کسی شرکت نداشتم. و اگر بر طبق 

 ۹۵۵۵سال از مملکت بیرون نمی انداختند در سال  ۹۶میل آنها عمل میکردم پس از دو سالی که رئیس ستاد بودم مرا 

مملکت نفوذ کرده بودند و اقتصاد مملکت را در دست گرفته بودند بطوریکه پزشک  که بهائی ها در همه ارکان

 مخصوص شاه دکتر ایادی بهائی از نزدیکان شاه شده بود، اقدام به خراب کردن حضیرة القدس کردم.

وطئه عضو حقوقدان: پس از خراب کردن حضیرة القدس بهائی ها عمالً رسمیت پیدا کردند آیا این عمل بیشتر یک ت

 نبود؟

گفته بود که تو از آخوندها طرفداری میکنی و من در پی   ۹۵۰۳متهم: خیر چنین نیست، نیت من خوب بود شاه در 

 این موضوع توبیخ کتبی شدم و در پی آن از کار برکنار شدم.

 

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[

 


