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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 ملّت :[]روزنامه

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۳ :[تاریخ]

 ۱۱۵ :[شماره]

 

 ی رسوای بهائی شروع بسمپاشی نموده استدار و دسته 

ای پرده از  پس از آنکه آقای فلسفی خطیب مبرز و غیور اسالمی با بیان مطالب قاطع و ابراز حقاق وحشتناك و بیسابقه

و جاسوسی بهائی برداشت و آنها را آنطور که باید و شاید در عالم مفتضج ]مفتضح[ و رسوا نمود ...روی اعمال شنیع 

ن و ناموس و شرف و عقیده جامعه اسالمی ما از طرف ارتش و پس از آنکه کانون فساد و جنایت این دزدان دی

های سابق قادر  احساس کردند که دیگر با حربه... مسلمان و نیرومند اشغال و تصاحب شد و این عناصر ضد اسالم

مجاهدات وسیع و ]تخطئه[ بجلوگیری از فنای قطعی خود نیستند با شیوع شایعات پوچ و موهوم استعماری بفكر تخطه 

 ...  القدس افتادنددار مسلمانان و عمل اشغال حظیرةمنهدا

 دیگر سمپاشیهای استعماری در بین ملت زنده و بیدار مانند ملت مسلمان ما بهیچوجه )اثر مطلوب!( را ندارد 

 یاعلیحضرت همایون توجه خاص و بیسابقه افکار عمومی نسبت به

ها و بهائی ...های روز افزونروحانی نسبت به فجایح و گستاخیهیجان افکار عمومی شیعیان جهان و محافل 

همایونی در مورد قلع و قمع و ریشه کن نمودن  حضرتیاز اعلتقاضاهای پی در پی طبقات مختلف جوامع اسالمی 

این ماده فساد بهائی که در ماه عبادت رمضان توسعه پیدا کرد یکبار دیگر توجه اعلیحضرت همایونی را نسبت بمفاسد 

های طبقات مختلف مردم و سرکوبی فرقه ضاله معطوف و معظم له را بفکر چاره قطعی نسبت بتامین خواسته 

متجاسرین بهائی انداخت تا جائیکه نتیجه آن تقاضاهای مکرر و این توجه مخصوص بامیال مقدس و مشروع مسلمان 

القدس از طرف اعلیحضرت همایونی حظیرةساعت ده صبح روز شنبه گذشته بصورت صدور فرمان اشغال النه فساد 

 تجلی نمود.

القدس که از طرف مجامع بزرك و موثر روحانی و مردم مسلمان ضد اجنبی کانون صدور فرمان اشغال حظیرة

ضد دین و وطن فرقه ضاله بهائی شناخته شده بود در میان محافل مقدس روحانی و در میان  فاتیتألمرکزی فعالیتها و 

نشان بلب رسیده بود مانند بمب صدا کرد  مردم معتقد و مسلمان که از فجایع روزافزون دزدان و جنایتکاران بهائی جا

 و چنان اثری در افکار عمومی بخشید که تشریح آن باین اختصار میسر نیست.

اجتماعات شیعه مذهب دنیا چنان حسن اثر   خصوصا  مل مقدس پادشاه مسلمان ایران نه تنها در بین کلیه ملل مسلمان ع

بیسابقه و  کامال  بخشید که بجرات میتوان گفت توجه خاص افکار عمومی نسبت بمعظم له پس از انجام این عمل مقدس 

 نظیر بوده است.بی

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی   دای برخورهست. اگر به نکتویسی از اصل سند ا]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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