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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[

 

 ]نشریه عدالت[

 ۴۳۳۱ مرداد۵۲  ]تاریخ:[

 
های خود خطر فرقه ضاله بھائیه را گوشزد خوانندگان خوبش است که عدالت ضمن مقاالت متعدد در شماره ها ماه

اند برحذر داشته هائیکه این افراد اجیر شده بعھده گرفتهنمود و بارها هم میھنان را از خراب کاریھا و توطئه چینی

 است.

پشت پا بر همه مبانی دینی و وطنی زده و برخالف همه قواعد مکرر گفتیم و نوشتیم عناصر بیوطن و فاقد ملیتی که 

اند وجودشان برای این کشور از اخالقی برای ارضای تمایالت توسعه طلبانه اجانب تن بھرگونه ننگ و رسوایی داده

اینمدت ای از هموطنان مسلمان ما که همه چیز را از دریچه خوش بینی نگاه کرده در هر بالئی خطرناکتر هستند. عده

ای موارد آنطور که شاید و که عدالتیان پیش قدم مبارزه بر علیه این جاسوسان موذی میبود بما مراجعه کرده و در پاره

نمودند ولی متأسفانه اوضاع و احوال نشان داد که تا چه پایه این بندگان درگاه باید خطر محفل نشینان را جدی تلقی نمی

کاخ دین  ختنیفروربنیان وحدت و ملیت ما در تالش و کوشش بوده و تا کجا برای  غالمان اجانب برای در هم ریختن

و استقالل حکومت سلطنتی در دسیسه و توطئه میباشند. از یکطرف این نابخرد مردم با اعمال ضد دینی و تظاهرات 

دیگر با خوشرقصیھا و دار نموده و از طرف وقیحانه و ترویج فساد و مناهی احساسات مذهبی و ملی مردم را جریحه

انگیزند تا در امور داخلی کشور ما مداخالتی نمایند که اجانب متجاوز را برمیها موجباتی را فراهم میخدمتیخوش

 محیط متشنجی را بوجود میآورند نموده و

همه مسلمانان جھان و تمام مردمی که بدون غرض و مرض باوضاع کشور ما نظاره میکنند میدانند در این کشور 

اند مورد احترام قاطبه مردم بوده و از هرگونه رسمیت شناخته شدهاقلیتھای رسمی مذهبی که بموجب قوانین مملکتی به 

ه در همه جا و همه حال اجرای قوانین حافظ امنیت و تعرض و تجاوزی مصون میباشند عالوه بر این گذشته از آنک

و تشنجات و اختالفات مسلکی و مذهبی باز  ها یعدالت یبه دینی مردم این کشور را از آسایش عمومی میباشد تعالیم عالی

 میدارد.

های اقلیت آیدچنانکه در موارد متعدد و در دقایق حساس و در زمانھائیکه هماهنگی و همدردی قاطبه ملت بکار می

وطن پرست ایران نیز خود را در غم و شادی هموطنان خود سھیم و شریك دانسته و از ایثار جان و مال مضایقه 

 اند.نداشته

ولی متأسفانه عده معدود و انگشت شماریکه بنام نودینیان!! و تازه مذهبان! بالھام اجانب توسعه طلب و دستور بت 

اند بغلط خود را بدیگران اقلیت مذهبی معرفی نموده بی بجاسوسی و خیانت پرداختهتراشان و قبله سازان شمالی و جنو

و با القاء شبھه و خلط مبحث میخواهند روی اعمال خطرناک خائنانه خود ماسک مذهبی و خود را در انظار دیگران 

مخرب بر سر هر کوی و مظلوم و ستم دیده معرفی کنند غافل از آنکه طشت این نا پاک مردم بیوطن و عناصر موذی 

 برزن واژگون

 بقیه در صفحه

 

 

 

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[


