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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[ 

 

 ]برگرفته از سایت:[ خبرگزاری فارس

 ۱۳۸۹دی  ۱۲]تاریخ:[ 

 

 هاي منفور ملت ایرانچهره

 كند؟كساني را "سر" مياز عبدالبهاء تا "سایمون گس"؛ انگلستان چه 

به سایمون گس سفیر این كشور در  (sir) "خبرگزاري فارس: ملكه كشور سلطنتي انگلستان اخیراً با اعطاي لقب "سر

 .ایران، از وي تقدیر كرده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، ملكه كشور سلطنتي انگلستان در حالي به تازگي با اعطاي لقب "سر" به 

خصوص به افرادي گس سفیر این كشور در ایران، از وي تقدیر كرده است كه تاریخچه اعطاي این نشان بهسایمون 

ها و دهنده آن است كه در اعطاي این لقب بیش از هرچیزي حجم خباثتكه مرتبط با موضوع ایران هستند، نشان

لب كساني كه این نشان را دریافت اغ گیرد وهاي استعماري توسط یك فرد، مالك اعطا قرار ميپیگیري سیاست

اند. به عنوان نمونه یكي از ها را در قبال كشورمان مرتكب شده اند كه بیشترین خیانتاند جزو افرادي بودهكرده

دهد، عباس افندي ملقب به عبدالبهاست. هایي كه فرد دریافت كننده لقب "سر"، ماهیت این نشان را نمایش مينمونه 

ها و خدمات  مؤسس فرقه ضالّه بهاییت كه پس از فوت پدرش جانشین وي شد، به دلیل جاسوسي عباس افندي فرزند

دارد! عباس بزرگي كه براي دولت استعماري انگلیس انجام داده بود نشان عالي " پهلواني" و لقب " سر" دریافت مي

وسي "! علیه اسالم و امت مسلمان، دست  افندي نیز با دریافت این نشانه و لقب " لیاقت "! براي " خیانت "! و " جاس

كند: "بارالها، سراپرده عدالت در این گونه براي پادشاه انگلیس تقاضاي توفیقات رحمانیه! ميدارد و اینبر دعا برمي

گویم... پروردگارا، امپراطور بزرگ ژرژ پنجم پادشاه انگلستان سرزمین برپا شده است و من تو را شكر و سپاس مي

مردان انگلیس پایدار ساز! ". دولت (وفیقات رحمانیت مؤید بدار و سایه بلندپایه او را بر این اقلیم جلیل )فلسطینرا به ت

هاي استعماري این مهره مطیع توانند احساسات خود را نسبت به خدمات و ماموریت نیز پس از مرگ عباس افندي نمي

ل براي تسلي خاطر بازماندگان و تشویق و ترغیب آنان به تداوم و خاضع و گوش به فرمان پنهان دارند و به همین دلی

راه او، نمایندگان این دولت از جمله " هربرت ساموئل " حضور یافتند و مرگ او را به این طریق تسلیت گفتند: " 

حضرت پادشاه انگلستان مستر وینستون چرچیل... تقاضا نمود مراتب همدردي و  وزیر مستعمرات حكومت اعلي

حضرت پادشاه انگلستان را به جامعه بهائي ابالغ نماید... و ایكونت النبي نیز... اعالم نمود به تسلیت حكومت اعلي

نمایید... فرمانده كل قواي  بازماندگان فقید سر عبدالبها عباس افندي و جامعه بهائي تسلیت صمیمانه امرهللا ابالغ

فقید اعزامي مصر جنرال كنگرویو نیز تلگراف ذیل را مخابره كرد: متمني است احساسات عمیقه مرا به خاندان 

  (۴" )سرعباس بهائي ابالغ نمایید.

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل در
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