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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ]روزنامه:[ جهان پاک

 [۷٣ ٣۵] شهریور ۷۱ ]تاریخ:[

 ۷۱ :شماره

 ۴ستون  ۲ :صفحه

 

و مضری باز میگذارند  زیآم کیتحرتر بدولت ایراد میگیرند که دست آنها را برای نشر هرگونه مطلب  کمی پائین    

افکار عمومی بنفع اربابان خود بنحو اکمل  جییو تهکردن احساسات ملی و مذهبی مسلمانان  دار حهیجر»تا بتوانند 

ندارند! و افکار عمومی را تهییج « مضر»و « زیآم کیتحر» مطلب البته این اعالمیه و نظایر آن اصالا « خدمت کنند

 و هرکردن احساسات ملی و مذهبی مسلمانان، اینهم خوب دستاویزی شده است! هر کاری  دار حهیجر! اما کنند ینم

و  را برای خالی نبودن عریضه« احساسات ملی»کنند! البته  به احساسات مذهبی تکیه می و سپسجنایتی را میکنند 

در کدام قانونی این  میدان ینمکنند آورده است ما  برای جلب کسانیکه به میهن عالقه دارند و به خرافات مذهبی اعتنا نمی

هایی  از خود هم چیز زور بهاید و سپس  همان قوانینی که از فرانسه گرفته -عنوان ارزشی دارد؟ در قوانین ایران

 اعراب دارد؟! چه محلی از« احساسات مذهبی»-اید  افزوده

کسروی از هرگونه کمک و مساعدت  ماندگان یباقدار شدن انتشارات و تبلیغات بهائیها و  در عوض برای دامنه»...

نمی آورند و ما صدها و هزارها نشریات خود را  دروغ شاخداری است بجای خود، بهائیها دم بر«. کنند دریغ نمی

پستی چه نام دارد که بهائیها را با نام کسروی در یک ردیف میآورید؟!  پراکنیم نیز بجای خود آیا این جز آشکاره می

بهائیهائی که شما جز با زور هوچیگری و چماق تکفیر و وحشیگری شاهرود و امثال آن در برابر آنها چیزی 

با آن دالیل استوار بآنها پاسخ داده شما چه پستید که هر دو را در « بهائیگری»کتاب اید بگویید، کسروی در  نتوانسته

 که از نظر عقل وعلم شما با بهائیها در یک ردیف هستید! دیخبر یب! گویا دیریگ یمیک ردیف 

ر حکم داریم که اینگونه عملیات و نشریات د ما امروز با صدای بلند و رسا اعالم می» سندینو یمدر اواخر اعالمیه 

شما دولت را جابر و غاصب و ظلمه میدانید، و « قیام بر علیه حکومت ملی و مبارزه با اصول عقاید ملت است...

اعالم میکنید پس « صدای بلند و رسا» !( بجای خود، شما که با) ستین« در حکم قیام بر علیه حکومت ملی» البته این

 کنید؟! نقدر بزدل هستید؟ چرا رو نهان میچرا اعالمیه هاتان را امضا نمیکنید؟! پس چرا ای

اند  خواسته ریوز نخستباالخره جدا از جناب آقای  ؟!«الخائن خائف»؟! نه اینست که دیده ینمچرا نام خود را بیرون 

نسبت  تواند یمهر کس  پیکر آزادی وارد آورند... ضربات را بر نیتر یقطع« عدۀ جاسوس و خائن»که نگذارید 

مخالف خود بدهد! اکنون هم مردم ایران داوری خواهند کرد و جاسوس و خائن را  طرف به« جاسوس و خائن»

 ملی گشاده خواهد شد و هم ما و هم شما را خواهند شناخت.« دادگاه»خواهند شناخت. 

 بامید و به انتظار دادگاه ملی

 

 

 

ا به نشانی  دبرخورای ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


