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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 م یهللا الرحمن الرحبسم

 .عا  یاعتصموا بحبل هللا جم و

 (میمن الناس. )قرآن کر لبثقفوا اال بحبل من هللا و ح نمایا هالذل  همیعل ضربت

 

 و خواهران مسلمان  برادران

 یگرید هیو هرروز پا  کندی م ادتریکفر و زندقه که روز بروز فشار خود را بر مردم زحمتکش و مسلمان ما ز دستگاه

  گرید کدفعهیدر لندن  انیاجتماع بهائ  لی. اکنون با شرکت و مباشرت در تشک کندیما را مضمحل م تیو قوم نیاز د

 یو خدانشناس که برا یکرده است. شاه مزور و مزدور اجنب دارحه یو سراسر جهان را جر رانیاحساسات مسلمانان ا

و با آن دل ناپاک و  زندیاش به اسالم حرف مو عالقه  مانیهرروز به دروغ از ا رانی جماعات ملت مسلمان ا یاغوا

از مملکت   انیخروج بهائ  یبرا التیبا فراهم آوردن تسه نکیا ندیبیادعا دارد که امام زمان را بخواب م دشیپل لهیمخ

 .دهدیخود را به ملت مسلمان نشان م یواقع رتیس

 مردم مسلمان  یا

اداره   یتراشبا هزار نوع مخمصه و اشکال یرانیفرد ا کی یمسافرت ساده بخارج از مملکت برا کی کهیحال در

که هزاران   شودیچطور م شودیمحصل مفلوک از فکر خارجه رفتن منصرف م ای ضی و باالخره مر خوردیتذکره بر م

و معسر ما بخارجه ببرند با  ریمملکت فق  هیماثروت و سر نکهیکه عالوه بر ا کنندیم دایفوج فوج اجازه پ ینفر بهائ

للعجب. اگر شاه آنطور که   ای زند؟یبر ایما را در انظار مردم دن تیو مل نید یآبرو انیبهائ  یشرکت در اجتماع مئو

  پیمخصوصش سرت بیدر امان است پس چرا طب ای ائمه اطهار از مصائب و بال تیدائما  در حرز حما کندیادعا م

  یثابت همه بهائ یعنیفاسد و خراب  یو دهها شرکت وارد کننده داروها رانیا ونی زیدر تلو کشیشرو  یادیدکتر ا

را   رانیآزادانه مقدسات ملت ا طورن یکه ا دهدیاسالم اجازه م نیبه معاند تیرانیاسالم و ا  یمدع نیهستند؟ پس چرا ا

کذاب  کنفری ایکه شاه  نستیا ردیدرهم و برهم بگ  عاوضا ن یاز ا دیبا یکه هر مسلمان عاقل  یاجهیپس نت  رند؟یبگ یبباز

با استفاده از تمکن  خواهدیبلکه م ستین  تیکه البته قصدش خدمت به بهائ  ایاست  یباطن یبهائ کی ایو منافق است و 

 .خود را پرتر کند بیهرروز ج یبهائ تیاقل

حراست   االصولی عل شانفهیکه وظ نیگرفته تا پائ رمختاریو وز ریدر لندن از سف رانیسفارت ا یدستگاه فرعون نیا

به مردم ما   حجابیباز چهره خود را ب هایما در خارجه است با سکوت خود در قبال جاروجنجال بهائ تیو قوم نید

  یعالقه به ملک و ملت حرف یپرست از رومحصل وطن   کی نکهیمحض اکه به یو جهنم میافراد لئ  نی. ادهدینشان م

و راپورت پشت راپورت به مرکز  افتندیبه حرکت م مرتبهکی زندیدستگاه استبداد و ظلم در مملکت ما م  هیبرعل

پس چرا حاال  کنندیم دیرا به لغو تذکره و قطع ارز تهد انیران یو ا فرستندیو آنطرف م نطرفیو جاسوس با  سندینو یم

سکوت آنها هم دال   نیا ایآ فرستند؟ینم  بیو تکذ حیتوض سیجرائد انگل یگرفته اندک و ساکت هستند؟ چرا برا نخفقا

پرورده و  یبهائ ایهستند  یدر باطن بهائ ایگرفته تا مستخدم جزء  ریاز سف انتیدستگاه خ نیا ی که اعضا ستیبر آن ن

ارباب خائن و   تیمتعال همه آنها را به مع یخدا بخواست رانیکه ملت مسلمان ا بیکذاب و منافق و فاسد؟ عنقر ای

 .نیالعالمرب  ای نیرساند. آمخود خواهد  فریخدانشناسشان به ک

چرا در برابر ظلم و استبداد   کوشند،یبشر م یاخوت و صلح و سعادت ابنا یخود برا  یکه بنا به ادعا انیبهائ نیا بعد

که  ندیگو یزودتر م دیباره صحبت کن  نیبا آنها در ا دیبخواه  نکهیمحض ابه ای ند؟یگو ینم  یزیحکومت در مملکت ما چ

  هایسیاز انگل یخدماتش به امپراتور یبرا یخود عباس افند آنوقت دهد؟ینم  استیمذهبشان به آنها اجازه دخالت در س

نفاق و  جادیا یبرا یالهیجز وس ستین یزیپس مذهب آنها چ رد؟یگ ینشان افتخار م  دهندیماست مفت نم یاریکه بد 
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اگر به   نهایحکومت عمله جور و اجحاف. ا تیداشتن آن و تقوظلم و کفر نگه ریامت مسلمان و در زنج انیشقاق در م

که  شودیو اگر به مملکت خود عالقه ندارند چطور م فرستند؟یخود را بخارجه م یهاوطن خود عالقه دارند چرا پول 

 .عالقه داشته باشند تیبه سعادت بشر

نقاط عالم   یو پرچم ال اله اال هللا در اقص کنندی کسب م شتریزمانه که ملل مسلمان روز بروز اعتالء و استقالل ب نیا در

 نیا جنگند،یو جمود م تیبا قشر کنندیرا حفظ م شیخو نیمب نیاصول د نکهیا نیدر ع نیو مسلم دیآیبه اهتزاز در م

 .محکوم به فضاحت و زوال است تی بهائ یو شاه حام ی بهائ تیاقل یمشت دهیافکار پوس

 س یمسلمان در انگل هموطنان

تاجدار و عمله و   نیاعمال منافق نیاز ا نید یو ارواح شهدا لرزدیما م انتیمظلم که ارکان استقالل د امیا نیا در

خلق جهان   یرهنما نیکه بهتر دیپرچم قرآن گرد آئ ری کلمه واحد حق و در ز هیدر سا یهمگ  دی]ناخوانا[ در عذابند با

 .دیاالنام است تا بساط جور را در خاک اسالم بر انداز ریکه خ دیریگ ضیو آله ف هیعل هللای محمد صل میاست و از تعال

 

 مسلمانان ایرانی در انگلستان

 ۱۳۸۲ذیحجه   ۴

 میالدی  ۱۹۶۳آوریل   ۲۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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