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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 

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

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

 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 الی چرخ کار ایشان بگذاریم و در واقع بهانهاند نخواستیم با آن سلسله مقاالت چوب این کار پیشقدم شده 

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

 عصر ارواحنا له لفداه مسئول باشیم.

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

 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

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

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

 هللا علم کردند.رهبری اغنام

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

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

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

را که  پوشالی آنها  و حزب بمبارزه پرداخته و بنام پیشوای مسلمین دستگاه جاسوسی 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 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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