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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[

 

 ]روزنامه:[ ندای حق 

 ۱۳۳۴مرداد   ۱۸]تاریخ:[ 

 ۲۵۳]شماره:[ 

 

 و علت بدبینی و سوء ظن مردم بنویسنده..

 خواند، ... گوش بودم، میاو، روزنامه میخواند من هم 

در داخله کشور نتایج خوبی ببار نیاورد و به بابی و بهائی که برای اکثریت مردم   ... باینجا رسید که مبارزه با بهائیان 

شد و تازه مردم  ... ایران صورت افسانه و قصه داشت وجود خارجی بخشید، موجب جلب توجه کلیه مردم ایران 

بهائی در ایران اهمیت پیدا کرده که صورت خطر مذهبی دارد و باید با قوای انتظامی و قانون  ای بنامفهمیدند که فرقه 

ثلگراف ]تلگراف[ مقامات رسمی دنیا!  ۵۵۰...بجنگ آنها رفت! عکس العمل این مبارزه در خارج نیز طوری بود که 

 .. .شکال روبرور کرد ا دولت را با

اهمیت و گمنام و ناالیق و بهائی بی ...فریاد کشید عجب مردم... هستند که نمیفهمند چی مینویسند  ...خواننده در اینجا 

تلگراف از مقامات رسمی دنیا چه مزخرفی است که میشنوم!!  ۵۵۰غیر معروف را اینطور معرفی نمودن یعنی چه!! 

 این چه مداحی و این چه تجلیلی است که از این فرقه گمنام میشود؟؟ 

 ۵۵۰دست و پایند راست میگوئی یا دروغ!! اگر راست میگوئی پس نویسی آنها اهمیت ندارند، گمنامند، بیکه میتو 

اطالع که  تلگراف از مقامات رسمی! دنیا چیست؟! ای لعنت بر هر چه کذاب است! و عذاب مخلد بر چنین مسلمان بی

 ...ن فرقه گمنام گمراه استنمیفهمد این خبر و این مطلب چه قدر موجب بزرگی و اهمیت ای

کدام مردمی از خارج )بقول نویسنده، هزاران نفر( راه حظیرةالقدس را پیش گرفتند! و کجا بهائی دارای مذهب و جزو  

اگر یکی مثل نویسنده بهائی را مذهب خواند و مذهب نوشت مگر درست است از این هذیانات و  –مذاهب شد 

یند ولی راستی چنین است؟! چرا بمسلمانان ایران  مزخرفات بعضی جراید اروپا مینویسند و افرادی هم ممکن است بگو

تهمت میزنند اگر در ایران مردم خواهان دفع و طرد بهائیان هستند هیچوقت عقیده ندارند که عده آنها قابل و مهم است 

نفر شاید یکی باشد، نباید در ادارات و شئون و  صد هزار گویند همین عده کم و مردمان قلیل که از هر بلکه می

ورات مردم مسلمان دخالت داشته باشند، از نان و نمک ملت مسلمان ایران ارتزاق کنند و بر علیه ملت مسلمان تبلیغ ام

 نمایند:... 

تلگراف از مقامات رسمی دنیا! برای بهائیان بدروغ میتراشی! کجاست این حرفها   ۵۵۰ها را مینویسی و این نامربوط

 ز طرف همین عده معدود منتشر میشود!...همه دروغ، و تبلیغ و شایعاتی است که ا

 

 

 

 

 

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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