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 ]برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است[

 

 [ اطالعات]روزنامه

 مجلس

 ۹۳۲۵۱شماره  – ۹۵۳۱شهریور ماه  ۲۲شنبه 

 ۵ ]صفحه:[ 

 

 چه دیدم؟ در گیالن، از گیله زن و گیله مرد،

 خلخالی هللا یتآنوشته: 

 

ورود به گیالن اسالم و ایمان و قرآن را در حال اوج که مانند پتک گران بر فرق منافقان و مجاهدان خلق  مجرد به

 دیدم. شود یمکوبیده 

بر از خادم خود آمده بودند با تکبیر و درود  به استقبالسیل جمعیت، بزرگ و کوچک در حال خروشان و جوشان که 

که سرزمین  گفت یماراجیف گویان و نغمه خوانهای ناموزون  به تمامو  کرد یمرا کر  پرستان یاجنبخمینی گوش 

 گیالن مهد شیران و بیشه یالن بوده و خواهد بود...

 

بکف الهیجانی تسلیم روسیه بلشویکی نشد و به حیله  همانطوریکه دکتر حشمت آن سردار جان گوید یمگیالن زمین ...

فرود نیاورد و بر سر دار رفت، ما نیز مانند او تسلیم  یمسر تسلاغلو  عمو یدرحخان و   احسان هللاهای  و نیرنگ

که من فرزند خلف میرزا کوچک  گوید یم کرده گرهنخواهیم بود، گیالن زمین با مشت  صفتان یمناهرو  افکنان نفاق

خان هستم و تا آخرین نفس با مخالفان راه میرزا تا جان دارم آشتی نخواهم کرد. همانطوریکه میرزا کوچک خان در 

عمل ننگین خود  یبه جزابا رشادت مقابله کرد و آخراالمر او و یاران او را  خان یدرحهای  ها و تزویر مقابل حیله

 و متجاهدان و فدائیان خلق با همان معامله رفتار خواهیم کرد. طلبان یهتجزشت ما نیز در مقابل رسانید و او را ک

خواستند احسان هللا خان را بر او تحمیل کنند زیر بار این ننگ  میرزا کوچک خان در مقابل فشار قدرت بهائیان که می

هد کرد. کسانیکه به میرزا کوچک خان از پشت قیمتی قبول نخوا یچبه هنیز این ننگ را  مرد یلهگو نیرنگ نرفت. 

پهلوی خائن روی آوردند تا عنوان سردار ظفر را برخود بگیرند همیشه در  طرف بهخنجر زدند و او را تنها گذاشتند و 

 ...تاریخ گیالن رسوا خواهند بود

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


