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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[

 

 نبرد ملت :[روزنامه]

 ۱۳۳۴ اردیبهشت ۳۰]تاریخ:[ 

 ۱۱۶]شماره:[ 

 

 خدائی ملت اسالم رنگ سیاسی بخود نمیگیرد نهضت عظیم و

پس از آنکه مبارزه طبقات وسیع ملت مسلمان ایران و سپس اجتماعات اسالمی دیگر ممالک علیه تحریکات و مفاسد 

جات ضد دین و وطن خصوصاً باند جاسوسی بهائی بمراحل ثمربخش و قاطع خود نزدیک شد روز افزون دسته

ها و سیاستهای اداره کننده آنان برای عقیم ماندن جهاد مقدس پیشه این دار و دستهعناصر موثر و مصادر جنایت 

مسلمانان بکلیه حیل و دسائس متشبث شده و آنی از توطئه و تحریک و سمپاشی علیه این مبارزه مقدس کوتاهی 

یک روزنامه جیره خوار و تبلیغ بین مردم خواستند این نهضت مقدس و خدائی صد در ننمودند تا جائیکه با علم کردن 

صد اسالمی و وطنی را برنگهای ناپاک سیاسی ملوث نمایند غافل از آنکه امروز دیگر تبلیغات استعماری مرسوم 

که این تحریکات و بلچهل سال قبل نه تنها کمترین اثری در روحیات و تصمیمات مردم مسلمان و ضد اجنبی ندارد 

تر و دین و وطن راسخایمان خویش علیه جنایتکاران بیتشبثات استعماری ضد حق آنانرا در تعقیب مبارزه خونین و بی

 تر مینماید.ثابت قدم

اد روز افزون یک باند آری این نهضت عظیم خدائی و جنبش بزرگ ضد اجنبی که امروز علیه تحریکات شوم و فس

های خائنانه و مزورانه بردگان سیاستهای شوم خارجی اسالم آغاز شده است نه تنها با سمپاشی خائن وطن فروش ضد

های سوزان این نهضت مقدس دینی و ملی آنقدر دامنه پیدا رنگ سیاسی بخود نگرفته عقیم نخواهد ماند بلکه شعله

را در خود سوزانده و خاکستر خواهد خواهد کرد که کلیه آثار پلید وجود منحوس دستگاهها و عناصر ضد دین و وطن 

 کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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