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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:[ بختیار

 ۱۳۳۴مرداد  ۱۹]تاریخ:[ 

 ۵۰۴]شماره:[ 

 

 ایها و مخالفین دولت در آمد ]در آمده[ استستاد تودهشرکت پنبه بصورت 

های فساد و جاسوسی بحدی است که تا کنون توجه مخصوص تیمسار سرتیپ بختیار به حفظ امنیت کشور و بستن النه

فانه متاس اند.اکثر خائنین و مزدوران با وجود همۀ تشبثات قلع و قمع شده و کلیه آنها متواری و پریشان و از بین رفته

مصور رحمانی که یکی از آن بیگانه پرستان و از دشمنان سرسخت مقام سلطنت است نظر باینکه درآمد هنگفت 

حساب و کتاب در بست را در اختیار خود دارد تا کنون با حیله و تذویر و شیطنت و مکر توانسته است شرکت پنبه بی

ها و مرکز مخالفین ایتاد مصدقیها و حزب ایرانیها و تودهمقامات انتظامی را اغفال نماید و شرکت پنبه را بصورت س

شاهنشاه و دولت در بیاورد. نامبرده. از فدائیان دکتر مصدق و در دوره قدرت او از هیچگونه شرارت و هرزگی اباء 

نظامی ها در فرمانداری قضیه رفراندم و توهین به تمثال همایونی مخصوصا شکستن مجسمه .و امناع ]امتناع[ نداشت

ه مفتوح و بسبب اعمال نفوذ چند نفر از کسانیکه ماهیانه چندین و ستاد ارتش پرونده مفصل دارد که هنوز آن پروند

اند. اکنون که هزار تومان از شرکت پنبه باج و خراج میگیرند این همه جانی خطرناک را از مجازات معاف داشته

ه بندیها برادر خیانتکار و میهن فروش او را بعلت توهین بمقام دادگاه نظامی با همه اعمال نفوذها و تشبثات دست

دار سلطنت و مقدسات ملی تحت تعقیب قرار داده و بزندان انداخته است جا دارد تیمسار بخیتار پرونده زنده و زیان

مصور رحمانی مدیر شرکت پنبه صاحب کارت حزب توده و عضو حزب ایران نوکر دکتر سنجابی غالم مهندس 

یبی پیشخدمت حلقه بگوش دکتر فاطمی هدیه کننده تابلوی عبدالهی به محفل بهائیان خالصه مرد هفت خط و هشت حب

هم  چون فعال شرکت پنبه بصورتی است که کلیه مخالفین مقام سلطنت و دولت در آنجا گرد پهلو به جریان بیاندازد

شب و روز مشغول تبلیغات میباشد  هاتودهب ایرانیها و حساب بنفع مصدقیها و حزآمده و با درآمد هنگفت و عایدات بی

جا دارد که این فتنه و فساد بسته شود و پرونده مصور رحمانی که در حکومت زاهدی بعلت مداخله ناروای اردشیر 

فروش که دشمن او با دربار و ملیت ایران آشکار زاهدی بال تعقیب مانده بود تعقیب شود و این عنصر خطرناک وطن

 بمجازات برسد.ت مانند برادر خائنش اس

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ل در صفحه تماس با ما بفرستید[ایمی
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