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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 ایران :[روزنامه]

 ۱۳۳۷اردیبهشت  ۲ :[تاریخ]

 ۶۰۶ :[شماره]

 

 یا اله من زن میخوام یا اله!.یا اله، 

اند. قضیه ظهور امام جدید و قیام کرده« ترشی انداختن»و بهمین ترتیب دخترها همه شوهر میخواهند وبر علیه 

و  -در کرمان و مسئله افغانستان و منافع هندوستان  سیاستی که این جریانات را براه میاندازد. فتنه باب، فتنه آقاخان

 داستان آ سید غضنفر و مبارزه با یأس

 خل خل بازی

بکنجی  ایاحمقانهچپکی آنور دوربین نگاه میکرد و با قیافه  که پس پریشب، عکس دکتری را در اطالعات دیدم،

 مینگریست.

که کتابی در دستش بود و حاصل قضیه اینکه حضرت  دیدم« فرمان»و پس از آن پریروز عکس و تفصیالت آنرا در 

 .اندکرده« ادعای مهدویت»آقا 

 «!!نیک بجا کردید من او را نفرستاده بودم»...مردک خود را از تک و تو نیانداخت و گفت 

مورد و از اینها گذشته در ایران ما اغلب چنین بوده که سیاستهائی اینگونه اشخاص را تشویق میکنند کما اینکه در 

ها مسئله افغانستان و ای بود بعد چون از طرف بعضی سیاستباب در بدو امر چیز ساده« سید محمدعلی»ادعای 

جدائی آن از ایران پیش آمد و سیاستی میخواست دولت مرکزی را از فکر آنجا بیرون ببرد. در داخل ممکلت حوادثی 

محمدعلی باب پس از آن فتنه ساالر و در زمان محمد شاه نیز براه انداخت از قبیل فتنه آقا خان و کرمان، ظهور سید 

دولت بجای اینکه قشون خود را برای قلع و قمع و نگهداری افغانستان و کابل و هرات بفرستد و بدوست محمد خان 

 حاکم آن سامان کمک کند...

گش نکنند و با عکس و ...عقیده مخلص بر اینست که باید جلوی این مردک را باز بگذارند و دستی دستی بزر

تفصیالت برخ مردم نکشند یادم نمیرود در زمان رضا شاه همین آسید غضنفر حدود قم و آنطرفها را بآتش کشیده بود 

و عوض اینکه اشتباه دوران قاجاریه و بتوپ و تفنگ بستن بهائی را مرتکب  و بعد هم قضیه هم بتهران کشیده شد

 شوند و دستی دستی بزرگشان کنند...

 

 

 

 

 

 

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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