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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[

 

 مهر ایران :[]روزنامه

 ۱۳۳۴خرداد  ۷ :[تاریخ]

 ۷۸ :[شماره]

 

 در سرمقاله خود مینویسد:« تایمز»روزنامه 

اند سعی میکنند دوباره اوضاع را بعضی عوام فریبانی که در زمان حکومت دکتر مصدق قدرت و اقتداری داشته

 فرماندار نظامی بمخبر تایمز در تهران گفته است: –بوضع سابق برگردانند 

 –، و چه در لباس عمال خارجی باشند مبارزه میشود با آشوب طلبان چه در لباس مذهب، چه در لباس میهن پرستان

ای هستند بهائیان دسته –از آن هنگام که شاه رهبری را در دست گرفته اعتماد و اطمینان در مردم بوجود آمده است 

رزه که میخواهند موجب اختالل نظم کنند و آنها را نباید یک اقلیت مذهبی نامید و بهمین جهت دولت ایران با آنها مبا

 کندمی

نهضت »نفر سران  ۵موضوع دستگیری  دربارۀئی که بتهران رسیده است روزنامه تایمز لندن در آخرین شماره

 های مهم آنرا بنظر خوانندگان مهر ایران میرسانیممقاله و تفسیری انتشار داده که در اینجا قسمت« مقاومت ملی

نگار تایمز در تهران اظهار داشت که پنج نفر کسانی که در رژیم تیمسار سرتیپ بختیار فرماندار نظامی تهران به خبر

کردند. این پنج نفر که های مهم بودند باین علت دستگیر شدند که علیه نظم عمومی اقدام میمصدق دارای پست

ه، اند عبارتند از باقر کاظمی که در زمان حکومت دکتر مصدق نایب نخست وزیر بودبزندانهای جنوب فرستاده شده

های دکتر معظمی رئیس مجلس دوره مصدق و امیر عالئی یکی از اعضای کابینۀ وی. نائینی مدیر یکی از روزنامه

 که چندی پیش در تهران اعدام شد. فاطمی[]طرفدار مصدق و سعید فاطمی پسر خواهر دکتر فاطعی

سد که رئیس ستاد ارتش ایران و نویروزنامه تایمز بعد موضوع خراب کردن حظیرةالقدس را مطرح کرده و می... 

چند نفر دیگر از امرای ارتش برای خراب کردن حظیرةالقدس مرکز بهائیان در تهران رفته و قسمتی از آن را خراب 

 نویسد:کردند و می

یک ئی هستند که میخواهند موجب اختالل نظم کنند و آنها را نباید گویند که بهائیان دستهمقامات انتظامی در تهران می

 کند.های مذهبی مبارزه میاقلیت مذهبی نامید و چنین تصور کرد که دولت ایران با اقلیت

 

 

 

 

 

 

 

 

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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