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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[

 

 ندای حق :[]روزنامه

 ۱۳۳۴تیر  ۱۴ :[تاریخ]

 ۲۴۸ :[شماره]

 

 از قم: علی دوانی

 اند؟چرا جرائد در موضوع مبارزه با بهائیان سکوت کرده

از همان روزیکه مبارزاتی علیه فرقه گمراه بهائی شروع شد ما هم بنوبه خود میخواستیم مطالبی در این خصوص در 

انتقادی جریده شریفه ندای حق بنویسیم ولی بدو جهت تاکنون خودداری کردیم، یکی اینکه احتمال میدادیم مقاالت تند و 

که میباید در این زمینه نوشته شود و منظور ما بود و میبایست تمام دستگاهی که در این راه کوتاهی میکنند در آن 

 مورد حمله قرار گیرد ندای حق چاپ نکند.

 هللا العظمی آقای بروجردی دامت برکاته دردیگر اینکه چون شخص شخیص مرجع تقلید شیعیان جهان حضرت آیت

ای بدست بهانهاند نخواستیم با آن سلسله مقاالت چوب الی چرخ کار ایشان بگذاریم و در واقع بهانهیشقدم شدهاین کار پ

ها باال رفته فکر میکنیم اگر سکوت کنیم در پیشگاه خداوند جهان و حضرت ولی جویان بدهیم ولی اکنون که پرده

 عصر ارواحنا له لفداه مسئول باشیم.

تقاضا داریم که بدون حک و اصالح این مقاالت را امر بدرج فرمایند و ما هم قول میدهیم که لذا از آقای عدنانی 

 دردسری از طرف مقامات... برای ندای حق درست نکنیم.

تر است که فرقه ضاله مضله بابی و بهائی را ابتدا دولت باری نیازی بتوضیح ندارد زیرا از کفر ابلیس معروف

 زدن اوضاع داخلی کشور ایران درست کردند.روسیه تزاری بمنظور بهم 

و این پیغمبر شیرازی و میرزاخدای مازندرانی را آنها تربیت نموده و علم خدائی و پیغمبری را یادشان دادند و برای 

 هللا علم کردند.رهبری اغنام

آنان پرداخت و نیز  سپس دولت انگلیس پیش دستی کرده و تشکیالت آنها را ضمیمه انتلجنت سرویس نموده و بحمایت

همه میدانیم که این حزب سیاسی از بدو پیدایش خود تاکنون چه خیانتها و جنایات مرتکب شده و باعث چه قتلها و 

آنها طوری باال گرفته بود که مرجع تقلید  خودسریدر چند سال اخیر کار  مخصوصا   ها گردیدهگریها و آشوبغارت

را که  پوشالی آنها و حزبرزه پرداخته و بنام پیشوای مسلمین دستگاه جاسوسی بمبا شخصا  مسلمین ناگزیر شدند که 

بزور میخواهند رنك مذهب بآن بدهند برای همیشه از ساحت این ملک برچینند و شر آنها را از سر مردم این آب و 

 کنند. برطرفخاك 

ع توسط جناب آقای فلسفی از رادیو تهران این بود که این معنی را با شاه و دولت در میان گذاردند و از آن پس موضو

برای  سؤالخانه و شبکه جاسوسی آنها گردید. بدیهی است که در این موقع این بسمع جهانیان رسید و منجر باشغال بت

ها یكبار سکوت اختیار کردند آید که چه چطور شد یکدفعه سر و صداها خوابید و برای چه روزنامهخوانندگان پیش می

دولتی و نمایندگان مجلسین نفسشان بند آمد و اگر راستش را بخواهید خود نویسنده این سطور هم مانند شما  و مقامات

انگاری و کوتاهی چیست؟ . یعنی هر چه فکر میکنم نمیدانم علت واقعی سهلاماوردهیدرنهنوز از این موضوع سر 

آنرا  دربارهولی کم و بیش از افواه چیزهایی میشنویم که بدون اظهار نظر در صحت و سقم آن مینگاریم و قضاوت 
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 بعهده خوانندگان روشن ضمیر محول میکنیم:

س و دین ناموو  پای این نابکار بمیان آمده است شرف و غیرت هر جاخدا خانه پول و مال دنیا را خراب کند که  اوال  

ف عمال ری از طرو مذهب مردم را بباد فنا داده و همه را بدست فراموشی سپرده است همچنانکه وقتی وعده ملك

ه چون سردار لشگر اللعنه داده شد نه تنها دین و غیرت خود را فدای آن کرد بلک یزید بن معاویه به عمر بن سعد علیه

فظ دین و حرفت و ازنده دید، مبدأ و معاد و پیغمبر و امام را بباد مسخره گبود و این لباس فاخر را به قامت خود بر

طه ست واساحترام فرزند پیغمبر را امری موهوم پنداشت و بآن ترتیب اثر نداد بقسمی که از آن پس هر کس میخوا

اجرا ر این مباید دتمام گردد چون بوی کباب بمشامش خورده بود جواب میداد ما ن« حسین»صلح شود و کار بنفع امام 

 .رد میکرد و مطلب را مسکوت میگذاشت را و بدین گونه پیشنهاد او دخالت کنیم!

اند پاك دهای نازل کند و مجالت و جرائدی را که در این مبارزه مذهبی سکوت کردعا کنید خداوند صاعقه ا  یثان

 بسوزاند؟ زیرا اینها رل حساسی را در این خصوص بازی میکنند

مطلوب را  یو ماهآلود نمایند اند آب را گلتاریخ این کشور نشان داده است که هر وقت بیگانگان خواسته اصوال  

لو سیل را ها میروند و از آن راه منظور پلید خود را عملی و جبگیرند قبل از هر چیز بسراغ جرائد و روزنامه

ر را لکهدمتگذاخقلید را متهم کنید رجال پاکدامن و میگیرند، منتها یکوقت دستور میدهند بگوئید فحش بدهید مراجع ت

امه سحر و تر به برخی نظیر روزندار نمائید و یکوقت هم پیغام میدهند که مهر سکوت بلب بزنید و بعبارت روشن

ام نهمه ب را بآنها اقلیم و واهمه میگویند سفت کن و دیگران میرسانند که شل کن!! فعالیت بهائیان مزدور و اخبار راجع

ات بیست ملیون درج میکنند اما اعالمیه حوزه علمیه قم و تلگراف را شوقی افندی و تلگراف فالن مستر و بهمان مسیو

وشوقتی از خای که ضمن اظهار مسلمان را صالح نمیدانند چاپ شود. نویسنده این سطور در ماه مبارك رمضان مقاله

ان امه کیهجناب آقای فلسفی تقدیر کرده بودم برای درج بروزناشغال و تخریب بتخانه بهائیان از سخنور دانشور 

 قلید نوشتهتمرجع  فرستادم و توسط نماینده آن جریده پیغام دادم که این مقاله از طرف حوزه علمیه و با کسب اجازه از

ته بودند که الوصف آن را پس فرستادند و گفهللا بروجردی برسد، معشده و بنا است که پس از چاپ بنظر حضرت آیت

ات دولتی خودمان اند اگر مقامسفارش شده چیزی در این زمینه چاپ نکنیم!! حاال ما نمیدانیم چه مقاماتی سفارش کرده

یران ملت ا باشد که خیلی بعید و غیر منتظره است و اگر مقامات.... باشد معنی ندارد جرائدی که متعلق بکشور و

ند ملیون بر اینها مبلغ چ عالوهها نوشته بودند چه بعضی از روزنامه است جزر و مدش بدست دیگران باشد! اگر

قدر لی ایناین باشد. و منشأتومان از طرف بهائیان جاسوس خرج شده است ولی ما تکرار نمیکنیم و علم نداریم که 

مذهبی که پای  ولی رکن دوم مشروطیت میدانند در این امر حیاتی و قیام م ها که خود را زبان ملت ومیدانیم روزنامه

هان جست خداوند صد ملیون شیعیان جهان در میان است خوب امتحان خود را دادند ولی آنها بدانند که بخوا مرجع تقلید

مستان میگذرد اما تر زآخرین فتح با طرفداران امام زمان است و این ننك تا ابد برای آنان خواهد ماند و بعبارت روشن

 .ماند روسیاهی برای ذغال خواهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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