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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:[ دنیا

 ۱۳۳۴ شهریور ۱۸]تاریخ:[ 

 ۳۷۵]شماره:[ 

 

 انگلیس درباره بهائیان ایرانمتن مقاله مهم روزنامه تایمز ارگان نیمه رسمی وزارت امور خارجه 

مقاله روزنامه تایمز که حمله بدولت ایران است از طرف بنگاه سخن پراکنی انگلستان در پنج زبان از رادیو لندن 

 پخش گردید

از چندی  اندنمودهامریکا سکوت کامل درباره وقایع اخیر ایران یعنی تعیین تکلیف بهائیان  یها روزنامهدر حالیکه 

انگلستان مخصوصا روزنامه کثیراالنتشار تایمز ارگان نیمه رسمی وزارت امور خارجه  هایروزنامهنطرف پیش به ای

انگلیس و دیلی تلگراف ارگان محافظه کاران به طرفداری از بهائیان برخاسته و مرتبا مقاالتی درباره شکایت بهائیان 

 به سازمان ملل متحد بچاپ میرسانند.

ون جواب گذارده و این گونه دد و بعقیده ما دولت نباید آنرا بروزنامه تایمز مقاله مهمی بومقاله شماره سی اوگوست 

انتشارات را نتیجه بخش نداند چون همانطوریکه ذکر نمودیم روزنامه تایمز ارگان نیمه رسمی وزارت خارجه انگلیس 

 و مقاالت و مطالب آن ساده نیست و هوشداری است که قبل از خطر میدهد.

فرانسه وارد و  –انگلیسی  –عربی  –له روزنامه تایمز که شب سه شنبه گذشته در رادیو لندن بزبانهای فارسی مقا 

 منتشر گردید باین شرح میباشد:

»جامعه بهائیان یکبار دیگر از سازمان ملل متحد تقاضا کردند که برای منع آزادی که از طرف دولت ایران نسبت 

 ماید.بآنها معمول شده است اقدام ن

دولت ایران اکنون با مشکالت فراوانی مواجه است که اگر بخوبی آنها را حل ننمایند با سرنوشتش بستگی دارد از 

 جمله اینست که نفوذ کالم خود را در خارج از مرکز نمی تواند مستقر نماید.

اثر تعرضات بهائیان دولت ایران یک کشور دینی است و اختالفات دینی در آن اهمیت فراوان داشته و ممکن است در 

 عذر آنها را از مشاغل دولتی بخواهد.

مذهبی متنفر است و اگر این آزار و  هایاقلیتبهر صورت دولت ایران صریحا گفته است که از تعقیب و آزار 

 محدودیت ادامه یابد المحاله مسلم میشود که نفوذ کالم دولت ایران دچار شکست گردیده است«!! 

ترجمه قسمتی از مقاله روزنامه تایمز چاپ لندن و بقرار آخرین خبر دو روز قبل عین روزنامه تایمز از این بود 

 طرف علی سهیلی سفیر کبیر ایران در انگلستان برای مطالعه دولت به تهران رسیده است.

 

 

 

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

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل
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