
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]روزنامه:[ جبهه آزادی

 ۵۸۲]شماره:[ 

 فروردین ۵۵]تاریخ:[ 

 «۲۱۵»صندوق پست  –پاساژ سعدی  –خیابان سعدی  –تهران 

 ۶۱۵۵۳۳تلفن 

 سمیونیو صههویدا، گماشته امپریالیسم 

 

روزنامه جبهه آزادی،  رمسئولیمدصهیونیست و امپریالیست  ریوز نخستهویدا  رعباسیامدرست در اوج قدرت 

 یها خاندانپرده از روی فساد یکی از  ۱۶۲۳ تیرماه ۵۲در نامه سرگشاده  مبارز ماپژوهشگر شجاع و 

دعوت نمود این نامه سرگشاده در سطح خاندان هویدا( برگرفت او را متهم به خیانت کرد و به محاكمه (حکومتگر

 گسترده ایران و جهان پخش شد.

 این روزنامه جان سالم از این مهلکه بیرون برد. رمسئولیمد برد ینمگمان  کس چیه

نابکارانه این خاندان از چهارصد سال  یها نهیشیپدرباره  صفحه ۱۱۸قاسمی به دنبال این اقدام یکسال پیش کتابی در 

پیش در پاریس انتشار داد این کتاب از سوی حزب ایران تحت عنوان )هویدا گماشته امپریالیسم و صهیونیسم( در 

تهران تجدید چاپ شد و برای سومین بار انتشارات )رز( آنرا بطبع رسانید و برای چهارمین بار کیهان بخشی از آنرا 

خیانت خود رسید بایسته دیدیم برای شناسایی این خاندان یکی دو صفحه از این کتاب  ه هویدا به کیفرنقل کرد. اینک ک

 را نقل نمائیم:

 ۵۵صفحه 

تا در  پردازد یماستعمار از زمانهای بسیار پیش افراد واجد شرایط را بخدمت میگیرد و به پرورش و ساخت آنها 

 خود استفاده کند... یها هنقشمواقع الزم بتواند از آنان برای اجرای 

در شیراز به پیشه قنادی  بظاهر بود یمو تربیت شده  آقای محمدرضا شیرازی از همین قماش عناصر کالس دیده

 بهائیان شد. خواصبود و جزء جرگه بابیان درآمد و در اندک مدتی مدارج ترقی را پیمود جزء  مشغول

ازمان جاسوسی بیگانه شناساندند روی این معرفی جوانک قناد شیرازی عمال استعمار او را به )بهااله(]بهاءهللا[ و س

 و فعاالن پیش افتاد جز مقربان و محارم نزدیک )بهاءاله( شد. ها خوانده درساز بسیاری 

 متعلق به فرقه بهائیان درباره شناخت این ظهور الحقکتاب 

 

 ]بقیه مطلب در این سند موجود نیست[

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


