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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

 ۱۳۳۴تیر  ۱۷ ]تاریخ:[

 ۱۲۳ ]شماره:[

 

عالقمندان بجامعه اسالمی ایران از اخیر که پیمانه صبر مراجع دینی وموضوع مورد نظر این است در یکی دو ماه ...

المللی لبریز شد و مقامات مسئول کشور و مجلس این فرقه گمراه و خیانتها و جنایتهای دین سازان و جاسوسان بین

تبلیغات مضر آنها گرفته شود و باالخره النه جاسوسی و  گمراه کننده را اخاللگر اعالم کرد و مقرر گردید که جلو

 ...گری آنان بنام حظیرةالقدس اشغال شدکانون اخالل

ما از وزارت امور خارجه میپرسیم آیا در موقعی که دولت ایران مجبور شده است از تبلیغات زهرآگین یک فرقه 

طبوعات خارجه اغفال کرده و به تصمیمات دولت و گمراه و اخاللگر و جاسوس جلوگیری کنند و ایادی این جمعیت م

 و افکار مردم را در خارجه علیه ملت و دولت ایران تهییج و تحریك نموده و ایران راکنند ملت ایران اعتراض می

المللی میکنند و ملت ایران را مانع از آزادی فکر معرفی مینمایند و حمله و مواثیق و قراردادهای بین متهم به نقض

وزارتخارجه باید تماشاگر باشند و  مأمورینوم بمقررات ملی و دولتی میدانند و آبروی ایران را در خارجه میریزند هج

 تبلیغات مضره و انتشارات گمراه کننده گوسفندان را جواب نگویند؟

گرگان آدمی دانند که چند صد پرونده جنائی از تجاوزات و قتل نفوس این وزارت خارجه نمی مأمورین مگر...

 صورت در دادگستری موجود است؟

وزارت امور خارجه نمیدانند که قیام ایندسته علیه نظامات و مقررات و مقدسات و اصول مسلم فکری و  مأمورینمگر 

 اجتماعی ایران عین همان قیام کمونیستها و ماتریالیستهاست؟

اخاللگری و در خارج جاسوسی و خیانت بمصالح  وزارتخارجه نمیدانند که شغل این درندگان در داخل مأمورینمگر 

 ملی و وطنی ماست؟

 مگر نمیدانند که این فرقه گمراه ملیت و وطنخواهی را مسخره میکنند؟

در اینصورت چرا در مطبوعات خارجی تبلیغات مضره و انتشارات زهرآگین این دین بازان و جاسوسان را خنثی 

 نمیکنند؟

پشتو  دربارهتان در ایران از چندی قبل بمحض انتشار خبر تصمیم دولت افغانستان عجبا! سفارت جدیدالتاسیس پاکس

نستان و ادعاهای آن دولت علیه پاکستان راجع بمالكیت ایالت مرزی پاکستان، در طهران مصاحبه مطبوعاتی تشکیل 

وزارت خارجه ما وظیفه مأمورینداد و برای دفاع از حقوق دولت خودش حقایقی را آشکار نمود و توضیحاتی داد آیا 

های مطبوعاتی در خارجه حقایق را دار نبودند و نیستند که در برابر تبلیغات خطرناک این فرقه گمراه بوسیله مصاحبه

 ..وطن را مسدود نمایند.دین و بیآشکار کنند و راه اغفال این جمعیت بی

 

 

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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