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

 

 

 ]یادداشت دستنویسی در باالی مقاله[

 

 ]روزنامه:[ نبرد ملت

 ۸۵۳۸اردیبهشت  ۸

 ۸۵۱شماره 

 انقالب منهای روحانیت...

اگر آنروز که ما گفتیم به مدعیان آزادیخواهی و به دشمنان ظاهر الصالح ملت رحم نکرده گول هوچیگریهای پوچ 

که قبول مسئولیت کرده و در برابر انقالب، رهبری انقالب و  ها آنرا نخورید  طلب قدرتیک مشت سبکسر هوسران 

گوشهای خود را باز کرده همانطور که ما انقالبی گفتیم آنها هم که قدرت اجرائی را در اختیار  ملت انقالبی مسئولند

دارند انقالبی عمل کرده بودند در این مدت ناچیز کار باینجا نمیکشید که قلب انقالب، انقالبی که منهای روحانیتش 

 زدورانه و اجنبی فرموده قرار گیرد.ترین حمالت م ترین و بیشرمانه کثیف ینزهرآگیعنی صفر، هدف تیرهای 

 تا جائیکه امام را ناچار باتمام حجت به جنایتکاران و عناصر بی سر و پای ضد انقالبی نماید.

 یلهوس بهمزدور اعم از چپ و راست که همه از منابع ضد اسالم امپریالیستی الهام گرفته و  های نامه یروزاگر 

های ساواک و رژیم معدوم، کمونیسم و بهائیت این دشمنان خونخوار  پسماندهسیا،  ضدانقالبشیطانی و  یها دستگاه

امروز کار حمالت  شدند یمضدیت با انقالب و ملت انقالبی در نطفه پیدایش خفه و نابود  به جرم. شوند یماسالم تغذیه 

را نسبت  ها یانتخ ترین شرمانه یب !که به بهانه دفاع از آزادی کشید ینم ینجابه اگستاخانه آنان به نهادهای مقدس انقالب 

 موجودیت ملت مسلمان و انقالبی ما روا دارند. به اساس

گوش فلک را  و دفاع از آزادیشان! جنجال حمایت از محرومین! تهی یانمکه مانند طبل  پرمدعا خبر یبمشتی از خدا 

فرزندان مظلوم و غیرتمند این ملت  نبه خوگندیده رژیم شاهی کردستان را  یها پسماندهکر کرده است دست در دست 

روانه گردیده نقشه را عیناً در آنجا اجراء نموده و پس از رسوائی به نقده سرازیر شده  به گنبد ازآنجاآغشته کرده، 

 .شدند یمروانه  به تهرانحیات و آزادی را از اهالی نجیب و آزاده آن دیار سلب کرده  و حقخواب و آرام 

خود سند دشمنی با  به دستچهره شوم خود را نمایان و  به بانکدر قلب پایتخت و در روز روشن با حمله گانگستری 

 .کنند یمانقالب و مصالح انقالبی ملت را امضاء 

 خوار خونکمونیسم و بهائیت این دشمنان  های ساواک و رژیم معدوم، َپسمانده سیا، ضدانقالبشیطانی و  یها دستگاه...

امروز کار حمالت  شدند یمضدیت با انقالب و ملت انقالبی در نطفه پیدایش خفه و نابود  به جرم. شدند یمالم تغذیه اس

را نسبت  ها یانتخ ترین شرمانه یب !که به بهانه دفاع از آزادی کشید ینم ینجابه اگستاخانه آنان به نهادهای مقدس انقالب 

 ما روا دارند. موجودیت ملت مسلمان و انقالبی به اساس

 

 

 

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[


