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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:[ خواندنیها

 ١۳۳٤ تیر ۳]تاریخ:[ 

 ۷۹]شماره:[ 

 

 آیا در وزارت کشور لیست انتخاباتی تنظیم شده است؟

  –نمایندگان گفت هر چه اعلیحضرت میفرمایند قانون اساسی است اعلیحضرت ناراحت شدند! وقتی که یکی از 

 تلگرافی که نهرو درباره بهائیها بدولت ایران مخابره کرده است

 مخالفین دولت عقیده دارند که قبل از انتخابات دولت را ساقط خواهند ساخت

جلس شورای ملی از ناحیۀ طرفداران حکومت سابق است و گفته میشود که شایعۀ تهیۀ لیست وکالی دوره نوزدهم م

چون وجود لیست انتخاباتی در حکومت مزبور صدق پیدا کرد میخواهند بگویند که این دولت هم همان عمل را تکرار  

میکند و وکالی فرمایشی انتخاب خواهند شد، ولی آنچه مسلم است اینکه از هم اکنون دولت برای تصویب و اجرای  

تشکیل انجمن شهرستانها مشغول فعالیت است و علم وزیر کشور که رابط بین نمایندگان طرفدار دولت و نخست  قانون 

 وزیر میباشد برای تسریع در کار روزانه حامل پیغامهائی است هرچه زودتر بتواند انجمنهای شهر را تشکیل دهد... 

تشکیل نشود و تکلیف دنیا را معین نکنند هیچگونه  ... مطلعین سیاسی معتقدند که تا کنفرانس سران دول بزرگ عالم

مهمی در اوضاع ممالک خاورمیانه روی نخواهد داد و بنابراین تا پنج هفته دیگر که کنفرانس مزبور پایان  راتییتغ

می پذیرد و سران چهار دولت بزرگ بکشورهای خود معاودت مینمایند نباید انتظار وقوع حوادثی را داشت. موضع  

 قابل توجه دیگر تلگراف نهرو بدولت ایران است زیرا بطوریکه میگویند.مهم و 

متشبث گردیده و راجع بوضع بهائیهای ایران مطالبی  اندداشته بهائیهای مقیم خارج از ایران به تمام وسائلی که دسترس 

بهائی های ایران   تاری باکه برای خوشرف اندکردهممالک اروپائی و آسیائی تقاضا  هایدولت اظهار کرده و از روسای 

مستقیما توصیه تلگرافی بنمایند. از آقای نهرو نخست وزیر هندوستان نیز چنین تقاضائی شده و در تهران شهرت  

 که آقای نهرو تلگراف بسیار مفصلی راجع به آنها بدولت ایران مخابره نموده است اندداده 

 »خالصه از واهمه و کاویان« 

 

 ول[ ]شرح زیر عکس در صفحه ا

 حائری زاده در مجلس شورای ملی رهبری مخالفین را علیه دولت عالء بعهده گرفته است

 ]شرح زیر عکس در صفحه دوم[

 تقی زاده رئیس سنا طی نطقی از دولت عالء را تائید کرد 

 

 

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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