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

 

 

 ]روزنامه:[

 هـ.ق ۸۰۱۱ الحرام محرم ۶ – ۸۵۵۱آذرماه  ۵دوشنبه 

و سراسر دروغ و افترا که عوامل صهیونیسم جهانی برای وارونه جلوه  آلود غرضمقاله  هزارها]داخل کادر[ یکی از 

 .اند پرداختهدادن انقالب اسالمی ایران در آمریکا و کشورهای غربی به انتشار آن 

 

 "جیمز یونگر" به قلممقاله روزنامه صهیونیستی _ آمریکائی، شیکاگو تریبون 

 

 ۸۱۵۱وقت آمریکا در سال  جمهور یسرئدر ایران به آیزنهاور نامه محفل بهائیان ایران از طریق سفارت آمریکا 

 

 ۸افشاگری شماره 

آوریل( بهائیان در آمریکا تحریک ]کارتر[ برای اعمال فشار بر )امام  ۶۶]داخل کادر[ هدف از مشورت چهار روزه )

 خمینی( است!!

روابط عمومی را برای اعمال فشار تبلیغاتی به ایران اجاره  پرقدرت]داخل کادر[ سران بهائیت در آمریکا یک شرکت 

 ! )و صد البته که از صهیونیسم جنایتکار جز این هم انتظاری نیست(اند کرده

نفر از سناتورهای دیگر از جمله سناتور  ۶۸]داخل کادر[ جاکوب جاویتن صهیونیست معروف کنگره آمریکا همراه با 

 !گذارند یم فشار تحتخود( دولت ایران را  زعم بهبه حمایت از بهائیان )« داول»

 

 ینتر و منافق]داخل کادر[...بر اساس اسناد بسیار مهم و استثنائی پرده حیله و نفاق از چهره یکی دیگر از مرموزترین 

 رسوا نمائیم. آن رابرداریم و  –یعنی بهائیت  -ایادی جاسوسی آمریکا و صهیونیسم در ایران

 ت دو نکته بسیار مهم را تذکر دهیم:در اینجا الزم اس

دولت آمریکا جدا است( در این مورد نیز  )حساب ملت آمریکا از اند فرمودههمانطور که امام در مورد آمریکا -۸

از اقلیت سردمداران  شود یمسوء  یبردار بهره ها آنو مستضعف بهائی را که نادانسته از  خورده یبفرحساب توده 

 باید جدا نمود. – اند یلاسرائمسلم آمریکا و  سرسپردگانکه  –خیانتکار آن 

همواره در کمین است تا از  ضدانقالبمکرر امام آمده است باید توجه داشت که  یرهنمودهاباز همانطور که در  -۶

لت عزیز و ماهی بگیرد، لذا از م آلود گلبه راه بیاندازد و از آب  ییبلواو  ومرج هرجنموده و  سوءاستفاده یا مسئلههر 

به مسلمان ایران انتظار داریم که هشیاری و صبر انقالبی خود را حفظ نموده از هرگونه اقدام خودسرانه که بهانه 

و  ها راهخود را از  حق بهانقالبی و  یها خواستنموده  یخودداربدهد جداً  طلب فرصتعناصر ماجراجو و  دست

 نمایند و همواره پشت سر امام و در خط او حرکت نمایند. جوئی یپ شده حسابمجاری 

 پیروز باد انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی

 )بخش افشاگری( نور "کانون اسالمی "
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 ]یادداشت دستنویسی درپایین مقاله[

 بخش افشاگری یافتگان راهانجمن اسالمی 

 ا بشناسیدجاسوسان و کارگزاران نوکر صفت آمریکا و صهیونیسم ر-

 مبلغان صلح آمریکائی را بشناسید -

 کسانیکه هدف فعالیتهایشان هدف آمریکا است بشناسید -

 

آمریکا است  ها آنرا که در رأس  المللی ینبشوم جهانخواران  یها نقشهملت ایران! زیر بار ظلم نروید و هوشیارانه 

 افشاء کنید.

 

)بعد از  ۸۱۶۱اسبق آمریکا خطاب به محفل بهائیان در اکتبر  جمهور یسرئنامه کاخ سفید به امضای لیندون جانسون 

 اعراب و اسرائیل( روزه ششجنگ 

 

 !!کنند یمآمریکا طلب  جمهور یسرئبرای  روزافزون]داخل کادر[ محفل بهائیان ایران از اعماق قلب موفقیت 

 

 :گوید یمآمریکا به محفل بهائیان  جمهور یسرئ]داخل کادر[ 

 «هدف آمریکا است!هدف شما »

 !!کند یمرا تأیید  هایشان یتفعالو  گوید یم]داخل کادر[ کاخ لعنتی سفید آمریکا به محفل بهائیان تبریک 

یک رهبر « »عنوان بهشما  یا کاره همهدر حقیقت » :گوید یمآمریکا  جمهور یسرئ]داخل کادر[ محفل بهائیان ایران به 

 !!«؟!( حمایت از صلح بوده) یجهان

( ی آمریکا در مقام دایه دلسوزتر از مادر به دفاع از CIAجاسوس کثیف سازمان جهنمی سیا )« ماروین زونیس»

 در ایران پرداخته است!« بهائیت»منافع 

 .گوید میعضو )ایرانی( محفل بهائیان آمریکا  زاده کاظم]داخل کادر[ فیروز 

 «!، را بر جریانات جاری جهانی آزمایش کند!نفوذ خود تواند یمآمریکا حتی بعد از تجربه ویتنام هم »

ما : »دارد یمگفته و اعالم  یرمقدمخآمریکا را به ایران  جمهور یسرئ]داخل کادر[ محفل بهائیان ایران ورود آیزنهاور 

شما از بهائیان  باارزش یها محافظتو  ها کمک، ها تالشعاشقانه خود را برای « عمیق و تحسین یشناس حقمراتب 

 ؟«!داریم یمابراز 

 

 

 

 

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[

 


