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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[

 

 نبرد ملّت ]روزنامه:[

 ۱۱۱]شماره:[ 

 ۱۲۲۱اردیبهشت  ۳۲ ]تاریخ:[

 

 یک دستاویز مضحك« حقوق بشراعالمیه »

ای از عناصر مزدور بهائی پس از ضربات مهلکی که بر پیکر شیطانی دستگاهشان وارد آمد  شنیده میشود که عده

برای جلوگیری از وارد آمدن ضربات قطعی بعدی و تاخیر فنای خود اعالمیه حقوق بشر را دستاویز خود قرار داده با 

 .این مسئله استفاده نمایندابقاء شبهات پوچ میخواهند از 

در اینجا برای روشن شدن ذهن کسانی که از موضوع بی اطالعند متذکر میشویم منشور سازمان ملل و اعالمیه حقوق 

بشر بپیروی از تعالیم آسمانی مظلوم نواز دین مقدس اسالم تنها حقوق اجتماعی صاحبان ادیان و اقلیتهای مذهبی را 

الك گمراه کننده سیاسی و دستجات جاسوسی را زیرا اگر قرار بود اعالمیه حقوق بشر، محترم شمرده نه پیروان مس

 .حقوق و شئون عموم افراد را بال استثناء مورد حمایت قرار دهد

نخست واضعین این اعالمیه یعنی دول بزرگی نظیر فرانسه و امریکا و انگلستان باید شکننده اصول و مقررات این 

خیلی شدیدتر و بیرحمانه تر از ما اقدام و عمل « مسلك كمونیسم»یرا آنان در مبارزه با پیروان اعالمیه تلقی شوند ز

 .نمودند و در برابر اعمال آنان هیچکس وحتى هیج دولت ذینفعی هم متوسل ]بافسانه[ اعالمیه حقوق بشر نشد

لکه بخاطر رعایت احکام و مقررات ما، شاه ما، دولت ما و مجلسین ما نه تنها بمنظور رعایت اعالمیه حقوق بشر ب

برایشان معین شده  که یحدودهای مذهبی و شئون اجتماعی آنان را مادام که از  دین آسمانی خویش حقوق افراد اقلیت

است تجاوز ننمایند محترم میشماریم ولی بحکم دین مبینمان، بحكم حس وطنخواهی و ناموس پرستیمان و بحكم همان 

ای وطن فروش جنایت پیشه با تحریك و توطئه تیشه بریشه حیات و آزادی  توانیم اجازه دهیم عدهاعالمیه حقوق بشر نمی

ها و وطن فروشها و اخاللگران حقوقی تضمین ننموده  بشر برای دزدها و جاسوس حقوقو استقاللمان بزنند اعالمیه 

ونیست ایران نیز از لحاظ رعایت حزب کم باألخصاست زیرا در غیر اینصورت مبارزه با احزاب کمونیست دنیا و 

 .تلقی شود« ضد بشری!!»و باشد  یرقانونیغمفاد اعالمیه مزبور باید امری 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

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[


