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 کشتند را زاده دیشهچگونه مهندس 

 معجزه امام زمان!!

 چراغان مفصل در مازندران آیا منوچهر گلبادی محرك اصلی قتل مهندس شهید زاده بوده است؟

 :سدینو یممازندران  از فرستاده مخصوص روزنامه بهمن

یکمین سال حزب دمکرات ایران آقای منوچهر کلبادی نماینده تحمیلی مازندران و رئیس کمیته والیتی در موقع جشن 

تصمیم داشته است که سرتاسر مازندران را سه شب چراغانی نمایند اهالی مازندران که اغلب اشخاص باایمانی هستند 

برای نیمه شعبان دو شب جشن گرفته بودند ولی برای اینکه این جشن یك شب دیگر ادامه یابد ایادی آقای کلبادی در 

ینمایند که امام زمان معجزه نموده و یکی از دشمنان خود را که بهائی و مخالف چراغانی شهرهای مازندران شایع م

 بوده است بدیارعدم فرستاده است

  رفته بود. به بابلسررئیس کارخانجات شاهی بود که روز جمعه برای گردش و شنا  زاده دیشهاین شخص آقای مهندس 

ایشان حرکت  به دنبالاز مردمان نادان که دارای تعصبات دینی بودند  یا عدهکه در مازندران شایع است  یطور به

ایشان حمله کرده و پس از آنکه او را  یسو به نندیب یمتنها و در جای خلوت  کرده و همین که نزدیك دریا مهندس را

با صورتی  سوار اسبسیدی  که ندینما یمشایع  بابلسرانداخته فرار کرده و در  ایبه دراو را  جان مهینخفه مینمایند جسد 

 افكند! ایبه درنورانی از سمت قبله ظاهر شده و مهندس شهید زاده بهائی را 

عمل  آتش بزنند این آن راکه جلوی جنازه را گرفته و  ندینما یمماجراجو نیز در بابل و شاهی مردم را تحریک  یا عده

از بین رفته و آثار ضرب خفگی که در تهران در جسد ایشان دیده شده از  یکل به آثار جرمگویا برای آن بوده است که 

 . خود برسند به مقصودبین برود ولی خوشبختانه محرکین نتوانستند 

در موقع  زاده دیشهمهندس  یآقاو  یکار نیریشقای کلبادی قهرمان این آو نیز در مازندران شایع است که بین 

 .بود که منجر به این عمل گردیدانتخابات خورده حسابی پیدا شده 

خود را در مواقع مخصوص برای  یها پولآقای منوچهر کلبادی وارث سردار جلیل مازندرانی همان کسی است که 

چهارپادار را که حامل پولها بود در همانجا سر میبرید  نمود یمرا دفن  ها آن که آنو پس از  برد یمدفن به میان جنگل 

 .بماند و مکتومبرای اینکه محل خزائن او نامعلوم 

اعلیحضرت شاه سابق که از این عمل وحشیانه سردار جلیل مسبوق بودند برای پیدا کردن محل خزائن دستور دادند که 

 .بتول خانم عیال سردار جلیل را زندانی نمایند

کلبادی رسید و اکنون که ایشان وارث سردار جلیل خونخوار  یبه آقابتول خانم تمام دارائی سردار جلیل پس از فوت 

 و در واقع نباید از ایشان غیر از این هم انتظار داشت. اند زدهعملیات  گونه نیبه ادست  اند شده

 میینما یمموضوع جلب  به آنما نظر جناب اشرف و تیمسار صفاری را  -بهمن 

 

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[


