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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[

 

 کارزار  :[روزنامه]

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۶ ]تاریخ:[

 ۳۸۳ ]شماره:[

 

فرقه ضاله بر ملت و دولت ایران فرض و  بهائیگری سم مهلکی برای وحدت و یگانگی ملت ایران است و عدم این 

 واجب است

 یکی از عوامل بزرگ افتراق و جدائی و اخالل و خرابی در میان ملت ما بوده و هست.

های ارمنی و جهود که وطن و ملیت ندارند و همیشه بجاسوسی دستگاههای بیگانه و خارجی و خیانت از افراد اقلیت

پیوستند تا از حمایتهای مادی و هستند با صراحت تمام به بهائیگری می بکشور ما مظنون و مورد سوء ظن عمیق

 خریدند.ها و ساختمانها ساختند و دهات و اراضی وسیع میمرموز این مذهب ساختگی استفاده میبردند و کاخ

 در بعضی مواقع هم بیمارستان میساختند مانند بیمارستان میثاقیه. ظاهرا  

ین بیمارستان ارمنی و جهود بود و بعد بهائی شد و با بدست آوردن ثروت سرشاری  ا  اصلی بانی و سازنده میثاقیان -

 .و تبلیغ موثرتری برای مذهب بهائیگری این بیمارستان را بنا بدستور مراکز مخصوص خودشان بنا نهاد

 فردوسی و خیابان شاهرضای طهران  مجسمه میدان در رامین داروخانه جنب فروش قالی -

واقع در کوچه هدایت عمود بر الله زار نو و خیابان سعدی بنام هامبارسون و زن ارمنی مظنونی  مخصوص خیاطی -

های سرشار و امالک و هامبارسون ارمنی است بهائی بوده و صاحب ثروت هم که گرداننده دستگاه خیاطی

 اط دیگر شهر هستند.آپارتمانهای در شاهرضا و سعدی و نق

  و دزدی و مال و ثروت آوردن بدست برای آسمانی کتب و رسمی مذهب داشتن با ارمنی و جهود افراد از چقدر -

 ... ها نمودندها کردند و کیفسرو صدا و با خیال فارغ در این کشور خوشیهای بیخیانت

 فتوای صدها مملکت و بشاه دلسوزی لباس در و بوده مهم امور مصادر که بهائی شده شناخته افراد از که آنست وقت -

های طهران آدم زیر ماشین  ها را از بین برده و در خیابانگناه را نابود و خانوادهبی افراد و داده آدمکشی و جنایت

 .بشدت انتقام بیگناهان کشیده شود اندکردهاند و از لباس ژنرالی و سرتیپی سوء استفاده گرفته و کشته

 .است بوده ایران ملت یگانگی و وحدت برای مهلکی سم بهائیگری

 دولت ایران فرض و واجب است.  این فرقه بر ملت و هدم

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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