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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 متن اعالمیه جمعی از روحانیون حوزه علمیه خراسان در باره خیانتهای فرقه ضاله بهائیت به نهضت اسالمی ایران

 [یالدیم ۱۹۷۹فوریه  ۱۷شمسی مطابق  ۱۳۵۷اسفند   ۱۱]

 الرحمن الرحیم  هللابسم

 یقاتلونکموقاتلوا فی سبیل هللا الذین 

 

  هزارچهرهدست تزویر و خیانت از آستین استعمار بدر آمده تا ما را به وادی خطرناک تفرقه بکشاند. دشمنان  دگربار

. تاریخ نشان داده است که آسان  کنندیماین ملت رنجدیده هنوز با تمامی وجود در مسیر نهضت اسالمی مقاومت  

آسانی ممکن نیست. یکی از به دنبال دارد که جبران کردنش به گرفتن و حقیر پنداشتن دشمن، ضربات سهمناکی 

با هجوم بر بنیان  صدایبخطرناکترین دشمنان مذهبی و ملی ما در قرن اخیر بهائیت است که چون موریانه، آرام و 

 که بنیاد مذهب و ملتمان را در هم پیچد.  رفتیماعتقادات ما 

همیشه به بازوی قدرت و سیاست بیگانگان تکیه داشته است. این مصیبت را ابتدا تزار  نمایدیمآنچه  برخالفبهائیت 

روس به ما تحمیل کرد تا به کمک آن، عقیده به آخرین منجی الهی "حضرت مهدی )ع(" را از ما بگیرد، وامید و  

از بیخ و بن براندازد. پس از   بهتر به یأس مبدل سازد و آنگاه با یاری مزدوران خویش، ما را ییفرداآرزویمان را به 

  داندیمها را جزئی از سیاست خارجی خود کلی حمایت از اقلیت  طوربه که  رسدیمتزار روس نوبت به دولت انگلیس 

بهائیان به انگلستان برای   دریغیب یهاکمک. کندیم و حتی بسیاری از جاسوسان خویش را از میان ایشان انتخاب 

که برای همیشه از پرداخت مالیات به کشور اسرائیل معاف شوند.  شودیماستقرار اسرائیل در خاک فلسطین موجب 

ترین لطمات سیاسی و مذهبی و فرهنگی و عدم دخالت در سیاست" سخت"  اینان در استتار و پوشش شعار دروغین

 اند. ردهاقتصادی را به ایران و اسالم وارد ک

که ایران را به نکبت و فساد کشانید،  یریوزنخستدر سالهای اخیر نیز عناصر پلید و خائن بهائی مانند هویدا "بهائی" 

بهائی" جالد معروف و رئیس اداره دوم ساواک و طراح نقشه کشتار سینمای آبادان، تیمسار ایادی "  یثابت یزپرو

ارتش، منوچهر تسلیمی "بهائی" وزیر بازرگانی   کنندهیینتعقدرت  نیتربزرگ"بهائی" پزشک مخصوص شاه خائن و 

های سیاسی کشور قرار داشتند و نشان پست ینترمهمکشاورزی ایران در رأس  کننده نابود"بهائی"   و منصور روحانی

ترین کارهای سیاسی. مسئله در بعد  "عدم دخالت در سیاست" تنها نقابی است برای انجام حساس دادند که شعار

اقتصادیش نیز عمیق و دردناک است، نفوذ برنامه ریزان اقتصادی وابسته به اسرائیل و در صدر همه شاپور راسخ  

ش "یهودی" رئیس بانک امور مالی ساواک و معاون سازمان برنامه به کمک یوسف خوش کی  کلیسرئ "بهائی" 

های صنعتی کشور را در انحصار بهائیان مرکزی و باند حبیب ثابت پاسال "بهائی" بازار آزاد پول و ارز و کلید طرح

"بهائی" با  زادهچوپانو اینان سرنوشت اقتصادی مملکت را در دست گرفتند. هژبر یزدانی   درآوردها و صهیونیست

دهد. وجود  دفاع را تصاحب و به خارج انتقال میمیلیاردها تومان ثروت مردم بیحمایت ساواک عوامل رژیم خائن، 

ابعاد عظیم این مصیبت  دهنده نشانبهائیان مزدور حتی در فرهنگ و هنر و تشکیالت سانسور کتاب و اختناق فرهنگی 

 و فاجعه مذهبی و ملی است. 

 برکنارکاری و خیانت سران بهائیت است که خود را "ظهور بهائیان در صدر مقامات سیاسی مملکت بهترین شاهد ریا

اهالی قریه سعدیه    عامقتل ". در ماههای اخیر نیز تبانی رهبران بهائی با رژیم خونخوار، به شمارندیماز سیاست 

شیراز انجامید که اگر هوشیاری مراجع تقلید نبود. این قضیه هولناک عیناً در نقاط متعدد دیگری تکرار میشد تا  

ای برای دخالت و کشتار بیشتر ارتش  ت مقدس اسالمی بسود اربابان اسرائیلی و آمریکائی بدنام شود و بهانهنهض

 گردد.
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اند ولی باید بدانند که با بیداری مردم دیگر فریبنده با نقابی تازه به میدان آمده بازهماستعمار  خوارانیرهجاینک این 

المللی  یت" به خود گرفتن است. اینان که همیشه بهترین باور صهیونیسم بیننخواهند بود. این نقاب جدید چهره "مظلوم 

اند و مصراً برای جلب توانستند نامه نوشتهاند حاال فریاد مظلومیت بلند کرده و بهر جا که میو اسرائیل غاصب بوده

 . شان بشتابندبیگانگان به یاری  بازهمتا  کنندیمحمایت و دخالت دولتهای خارجی تالش 

قائد عظیم الشان حضرت آیت ا]هلل[ العظمی  یژهوبهشیعه  قدری عالملت مبارز و مسلمان ایران که به رهبری مراجع  

سال گذشته ادامه   وپنجیساند دیگر اجازه نخواهند داد که جنایت و خیانت یکصد و خمینی به پیروزی کامل نائل شده

 یابد.

ه ناجوانمردانه "عدم دخالت در سیاست" نتوانست مسلمانان مبارز را بفریبد  که حیل گونههمانسران بهائی باید بدانند 

 حربه مظلومیت کاذب هم کارگر نخواهد افتاد. 

آری وابستگان استعمار و صهیونیسم با اشک تمساح خود هنوز در میدان مبارزه هستند و مانند همیشه از پشت خنجر 

میزنند اما کسانیکه منتظر ظهور حضرت مهدی آل محمد )ع( هستند هرگز فریب دشمنان آن حضرت را نخورده و با  

دارند که اینان آخرین لحظات تاریخ استعماری خود را   و یقین دهندی متمام قوا به مبارزه علمی و منطقی خود ادامه 

 .گذرانندیم

 

 ]یادداشت دستنویسی در پایین صفحه[ 

 جمعی از روحانیون حوزه علمیه خراسان  ۱۳۹۹ الثانییعربمشهد مقدس مورخه دوم 

 [یالدیم ۱۹۷۹فوریه  ۱۷شمسی مطابق  ۱۳۵۷اسفند   ۱۱]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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