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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[

 

 معمای شاه ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴آبان  ۳۰]تاریخ:[ 

 

 بهائیان، حمله به معمای شاهدفاع تلویحی از 

« محمد محبی»همزمان با پخش سلایر معمای شاه و اشاره این اثر تلویزیونی به حضور بهائیان در حکومت پهلوی، 

از روزنامه نگاران کشورمان با انتشار مطلبی در سایتی رسمی، ضمن طرح چندین توهین و افترا به این اثر 

سازندگان این  یرکانه از بهائیان کرده و بابت طرح چنین مسائلی در معمای شاه،تلویزیونی، دفاعی جانانه و البته ز

 سلایر را به باد انتقام گرفت.

... 

 گویمهای سلایر بعداً سخن میدر مورد دروغ

خواهم روی یک سوژه در این فیلم اشاره کنم که بسیار های مختلف این سلایر سخن بسیار است. میدر مورد دروغ

ب است و آن اصرار بر اینکه بهاییان نقش اساسی در به قدرت رسیدن رضا شاه داشتند کسی که کوچکترین برایم عجی

و انقراض سلسله قاجاریه  ۱۳۰۴و تحوالت سیاسی از کودتا تا سال  ۱۲۹۹اطالعی در باره روند کودتای سوم اسفند 

بته در برخی از اسناد، نقش برخی از داند که این یک دروغ محض است. الدارد، می و بر تخت نشستن رضاشاه،

در تاریخ نویسی  توان دید. اما نقش کلیدی بهاییان در این روند، یک تحریف آشکار تاریخ است.را می« هاازلی»

« بهائیت»ها وابسته هستند، مانور عجیبی روی واژه معاصر بخصوص تاریخ نویسانی که به برخی از دستگاه

ت کلیدی ایران معاصر با جریان بهاییت گره زده شده و تالش مشکوکی وجود دارد که شود! تقریبا! تمام تحوالمی

 تر جلوه داده شود.حضور این جریان در تاریخ معاصر ایران پر رنگ

 در مانور روی بهائیت نهفته است؟چه سری 

آبادی را ی شیخ هادی نجمها در این مورد تا آنجا پیش رفتتند که حتیبرخ بعد از انقالب و در عصر جمهوری اسالمی،

ای مدعی شدند که تمام تشکیالت مرحوم آخوند خراسانی )بزرگترین مرجع هم به داشتن عقاید بابیه متهم نمودند، عده

مؤثر انقالب  هایسال گذشته و حامی انقالب مشروطیت در کنترل بابیان بوده است! شخصیت ۱۰۰تقلید شیعه در 

خارج از کشور هم از خدا خواسته، این هدیه را از برخی از مورخین  انییبها مشروطیت را بابی و بهایی خواندند!

دانم در این مانور روی نمی وابسته به سیستم قبول کرده و کل نهضت شکوهمند مشروطیت را به نام خود ثبت نمودند!

کنم با چون میسر نیست بهرم کام او/ عشق بازی می»قول نظامی گنجوی: کلمه بهاییت چه سری نهفته است؟! شاید ب

باشد. یک کتاب چند جلدی در باره انقالب نوشته است. در این یک آقایی هست که االن نماینده مجلس می «!!نام او

... به چشم و « امام خمینی»، «انقالب اسالمی»بیشتر از کلمات « بهاییت»و « بهایی» کلمه مجموعه چند جلدی ،

او متولد روستای صغاد شیراز »، یک استاد تاریخ در مورد این نماینده گفت: ۱۳۸۵خورد. یادم هست که در سال می

های کالً تب وابسته جلوه دادن افراد و شخصیت« است که همه اهالی آن بهایی هستند و یک مسلمان هم در آن نیست.

معمای شاه امیدوار است این نویسنده دالیل و  ی بسیار شایع است.های جاسوسی خارجتاریخی به بهاییت و سرویس

 نکات ادعایی خود را با سند ومدرک اثبات نماید.

 ۱۳۹۴آبان  ۳۰-سایت پارسینه 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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