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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]

 ۱۳۳۴خرداد  ۲۰ ]تاریخ:[

 ۱۱۹ ]شماره:[

 

 دار و دسته غیرقانونی و ضد بشر بهائی تغییر شکل میدهد! مذبوحانهتشنج 

 مسخره واقعا  هفته گذشته یکی دو روزنامه بر اثر جهل و عدم اطالع و یا غرض و سوء نیت خبری منتشر کردند که 

 خواندنی بود. ای

با تصویب طرح غیر قانونی  اندنوشته شده بود که یکی از علل ورشکستگی تجار این بوده است که چون بهائیها شنیده

اند و چون آقایان!! های خود را از بانکها خارج کردهشناختن فرقه ضاله بهائی اموال آنان مصادره میشود سرمایه

عجب استدالل شیرین و  واقعا  اند!!! اند، تجار مسلمان ایرانی ورشکست شدههای خود را از جریان خارج کردهسرمایه

 ای!در عین حال مسخره

مالی و اقتصادی مملکت در اعالمیه جامع و  مؤسساتهمانطور که بانک ملی ایران بزرگترین و معتبرترین  اوال  

موضوع ورشکستگی تجار چیزی جز یک شایعه بی اصوال  منطقی خود اعالم داشت و بتصدیق تجار بزرگ و معتبر 

مسلمان پیش بیاید یعنی اگر بازرگانی  بر فرض اگر ورشکستگی و توقفی برای یک تاجر ثانیا  اساس نبوده است 

در کجای  ثالثا  متاعش ضرر کند چه ارتباطی بخروج سرمایه یکمشت جاسوس بیدین و وطن از بانکهای ایرانی دارد 

 ای به مصادره اموال آنان شده است؟؟طرح غیر قانونی شناختن این فرقه ضاله کوچکترین اشاره

گی دار و دسته آدمکشان بهائی را ثابت و نشان میدهد ت و بیچارر ضعف و فالکاساس یکبار دیگانتشار چنین اخبار بی

اند متوصل باشاعه اراجیف و ناامید شده مأیوسکه این عناصر منفور و مطرود اکنونکه از همه تشبثات مذبوحانه خود 

های توانائی که تا کنون بدرهم ریختن بساط شیطانی اند تا شاید بدینوسیله بتوانند تزلزلی در ارادهاساسی شدهو اخبار بی

 اند راه دهند غافل از اینکه: این هنوز از نتایج سحر است.آنان موفق شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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