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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[

 

 سحر :[]روزنامه

 ۱۳۷۴رمضان  ۱۷ – ۱۹۵۵دهم مه  – ۱۳۳۴اردیبهشت ماه  ۱۹ شنبه ۳ :[تاریخ]

 

 ایران میدان مبارزه علیه فراماسونها و بهائیها شده است

 های سیاسیتازه

 زنگ خطر 

مقدمه نبود ولی غیر منتظره و القدس با وجود اینکه بیاعالمیه ظهر شنبه فرمانداری نظامی راجع باشغال حظیرة

 و مراقبالقدس کشیک میدادند هیجان انگیز بود از دو سه روز قبل مأمورین فرمانداری نظامی در اطراف حظیرة

 هرگونه پیش آمدی بودند.

القدس اشغال شد برای مردمیکه بیست ماه بود اعالمیه فرمانداری نظام و اعالم اینکه برای حفظ نظم و آرامش حظیرة

ها عالمت استفهام خوانده ز شنیدن این جمالت دور بودند مانند زنگ خطر در گوشها صدا کرد بالفاصله در همه قیافها

مرداد باینطرف هیچ موضوعی باین  ۲۸شاید از « مگر باز خبری است»در برخوردها از هم میپرسند  و مردممیشد 

ابراز تأسف و نگرانی نسبت به تجدید چنین وقایعی از مردم ضمن  -اندازه موجب جلب توجه افکار عمومی نشده بود 

 ..انتظامی خوشحال و راضی بودند. و مقاماتهوشیاری و کاردانی فرمانداری نظامی 

شنبه آقای فلسفی بحث راجع بمذهب بهائیها را شروع کرده و بعد نیز حمالت خود را متوجه سازمان بهائیها از روز سه

 ..نمودند.

شدن این شائبه شده و حتی بهائیها  برطرفموجب  ظار دشمنان ایران بیداری دستگاههای انتظامیبر خالف انت عمالا 

را در پناه قوای انتظامی مصون از تعرض و ]حظیرةالقدس[ نیز بعمل دولت خوشبین هستند و ساختمان حضیرة القدس 

فته است تمام اماکن عمومی بهائیها در دنیا ها مطالعاتی دارد بمخبر ما گخرابی میدانند یکی از کسانیکه در مورد بهائی

 های مهم بیمه در مقابل کلیه حوادث بیمه شده است.نزد شرکت

 فراماسونری و بهائی

جریان مذاکرات مجلس نسبت بفراماسونری و بالفاصله پیش آمد موضوع بهائی و مسلمانی این فکر را ایجاد کرده 

 ل حمله بدستگاه فراماسونری میباشد.العمل در مقاباست که مانور اخیر یکنوع عکس

 و هستهمیگویند این مطلب با توجه باینکه سازمان فراماسونری وابسته بسیاست انگلستان شناخته شده و آمریکا مرکز 

 ..قدرت بهائیهاست زیاد بعید بنظر نمیرسد.

 

 

 

 

 

 

ا به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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