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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[

 

 صبح آزادگان :[روزنامه]

 ۱۴۰۱رجب  ۱۸ – ۱۳۶۰خرداد  ۲شنبه  ]تاریخ:[

 ۳۷۳ ]شماره:[

 

 این توطئه وسیع را هم جمهوری اسالمی خنثی خواهد کرد

به « خوبی»های نامه پراکنی ۱۳۵۸ها که در سال ها باشند و امثال ابراهیم حکیمیاز رهبران آن، طرفدار سران بهائی

. اعدام نشوند، و اند که این جاسوسان، در تهران و تبریز و ..کرج کرده بود روی کار بمانند! و انتظار داشته

و بازنشسته یدهللا وحدت و دو  سرهنگ قالبی ۱۳۶۰اردیبهشت  ۱۰خوشبختانه دیدیم دو روز پس از نشر آن، یعنی در 

ها در شیراز به اعدام محکوم شدند و اعدام گردیدند و همسر وحدت که به ناحق نام خود را نفر دیگر از سران بهائی

اردیبهشت در اطالعات و کیهان و انقالب اسالمی و روز بعد  ۱۲قدسیه گذارده بوده محکوم به حبس ابد گردید که در 

اردیبهشت در اطالعات و کیهان خبر آن به چاپ رسید و ضمن  ۱۴مهوری اسالمی و سپس در در صبح آزادگان و ج

اعالم سیزده اتهام از اتهامات این چهار جنایت کار بزرگ که از طرف دادگاه انقالب اسالمی شیراز منتشر شده بود 

مان جاسوسی غرب آسیا، عضویت در ساز –کوشش و تالش در راه تحکیم رژیم منحوس پهلوی »یادآوری کرده بود 

ارتباط با  –عضویت بسیار فعال در تشکیالت صهیونیستی بهائیت  –ها ها و صهیونیستدر رابطه با امپریالیست

های واصله پخش پول –همکار نزدیک جیمی کارتر ... « براند اسکات»های حساس امپریالیست جهانی از جمله مهره

ایجاد بلوا و آشوب برای پیشبرد مقاصد شوم صهیونیستی  –شمنی با اسالم از حیفا )اسرائیل( جهت اشاعه کفر، و د

ی اطهار )ع( و توهین به مقدسات اسالمی کنترل علما و لعن و سب علنی به بنی اکرم و ائمه –بهائیت در منطقه 

 «روحانیت شیراز در دوران انقالب

یت آنان، اشاره کوتاه دیگری به خبر دیروز کیهان برای توجه دادن به خوانندگان صبح آزادگان به دو شاخه فعال...

نویسد: ... مثال ثابتی معاون پیشین رئیس ساواک منحله )بهائی( و سرلشکر پالیزبان اکنون در کنم که می( می۱۲ )ص

های تروریستی و اعزام آنها بایران ها( به تشکیل گروهاسرائیل هستند و با کمک موساد )سازمان جاسوسی صهیونیست

خبرگزاری فرانسه گزارش داد ده نفر از »و در ضمن همین خبر مینویسد « به منظور قتل و خراب کاری مشغولند

فعاالن جمعیت کلیمیان در تهران بازداشت شدند، این اقدام مقامات رسمی ایران، موجبات نارضایتی آشکار محافل 

 زمامدار اسرائیل را فراهم ساخته است.

جاسوسی آنان، و در مورد عملیات آنان علیه دین حنیف اسالم، و بیشرمی شدید و دوروئی و  این در مورد فعالیت... 

جلد چهارم(  ۲۶۳نفاق و ریای آنان اشاره کوتاهی به ورق پاره آنان که بنام کتاب قرن بدیع نامیده شده )صفحه 

العین و شت )در شاهرود( با قرهحسینعلی بهاء )که خودشان به او میگویند: حضرت بهاءهللا( در دشت بد»نمایم می

ام و ... و سپس همین های دیگر اعالم کرد که دین اسالم را منسوخ کردهها و نفراتی از بهائیای از سران بهائیعده

اند( بدین ها )که متوجه شدند فریب خوردهای از خود بهائیورق پاره، اضافه کرده که در همان روز و همان جا عده

اند که بر ضد ای که درست کردهو میدانیم غیر از احکام مسخره«. د و مجلس مزبور را ترک کردنداسالم بازگشتن

کند باشد سه مطلب اساسی اسالم را که کرامت و ارزش انسان را تثبیت میاسالم و ایران و اخالق و همه موازین می

اند یعنی اقدام به جهاد و دین ساختگی خود کرده نماید منکر شده و ممنوع بودن آنرا جزءو امید به آینده را تحکیم می

دانیم جهاد، عزت مسلمین است و الزمان )عج(، در صورتی که میاقدام به دخالت در سیاست، و انتظار فرج صاحب

دهد و مورد احتیاج است و انتظار فرج و دخالت در سیاست و امور اجتماعی، شخصیت و کرامت انسان را نشان می

کند و امید و شادی مام عصر )ع( که مورد اتفاق همه مذاهب اسالمی است از تسلیم به دشمن جلوگیری میاعتقاد به ا

 بخشد و ....می
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« هاتشکیالت بهائی»و شنیدنی را در مورد  ]ناخوانا[بگذریم و امید است مجال دیگری پیدا شود که بتوانیم قسمتی از 

 برایتان نقل نمائیم علی ما یصفون.

 بی تشکیالت صهیونیستی سرنگون شد.گنبد قال

از  ۱۳۶۰اردیبهشت  ۱۳ ]ناخوانا[قالبی که مربوط به ثابت پاسال بوده است. واژگون شد  ]ناخوانا[طبق دستور حاکم 

)روز پیروزی  ۱۳۵۷بهمن  ۲۲در  ]ناخوانا[رهنما اقدام به واژگون  ]ناخوانا[ای از اهالی طرف نمایندگان کرج و عده

 ه خرابتوسط مردم، نیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً 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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