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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ تایپبهائی  و جامعه مربوط به افراد مطالب و اخبار]برای وضوح بیشتر فقط 

 

 المتین حبل :[]روزنامه

 ۱۳۳۴خرداد  ۲۶ ]تاریخ:[

 ۱۰۰ ]شماره:[

 

 ایکه بنام شما در مجلس راه یافته!آذربایجان چشم شما روشن با این نماینده اهالی متدین

االرض را في نیمفسد ایدر موقعیکه دولت آماده شده که عوامل جاسوس و مرتد و زندیق ضاله مضله بهائیه و بابیه 

 بودند کوتاه کند.ها که در حکومت گذشته به منتهای قدرت رسیده های حساس وزارتخانهدستشان را از پست

هللا العظمی آقای حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در موقعیکه بزرگترین مرجع شیعه حقه اثنی عشریه )حضرت آیت

میلیون جمعیت ایران و مسلمانان دنیا خواستار  ۲۰دامت برکاته( و اجتماع علمای اعالم و حجج اسالم کثراله امثالهم و 

 باید طرد بشوند. از اداراتبهائی اند که ایادی فرقه گمراه شده

القدس بدست سربازان رشید مسلمان حکومت نظامی اشغال و خراب گردیده و مردم دسته دسته در موقعیکه حظیرة

رفته و آب ]حظیرةالقدس[ القدس فوج فوج برای مشاهده و شادی بنای خراب شده النه فساد و جاسوسی بنام حضیرة

 الناس میاندازند.راني اكرهشهوتدهان بآن مکان فجیع یا مرکز 

 در موقعیکه افکار عمومی ملت ایران از دولت خواستار است که اموال آنها را مصادره کنند.

و طرد آن افراد كثیف ]حظیرةالقدس[ القدس در موقعیکه مردم پایتخت و شهرستان ها برای خراب کردن حضیرة

اند و تصمیم بشروع مبارزه با از بهبودی از خارجه مراجعت نمودهاند در موقعیكه رئیس دولت پس جشنها برپا نموده

 فساد نموده.

این کابینه با  در چنین موقعی در جلسه رسمی رضا افشار بنا به تمایل و اراده فرقه ضاله مضله بهائیه میگوید:

تعهدات  واحساسات مراجع تقلید مالعبه و با تمایالت اکثریت قریب باتفاق مردم نجیب ایران مکابره باو حتى وثائق 

 المللی را )!( نیز مورد احترام )!( قرار نداده است!بین

با آن پرونده کثیف و سوابق  فرمائید که این مرد سفیه الكلی با آن سوابق ننگین خوداهالی محترم آذربایجان مالحظه می

زندانی که امروز بغلط کرسی نمایندگی و مردم شریف و متدین آذربایجان را اشغال کرده چگونه نسبت بمقدسات 

گری گری و بابیالمللی )منشور ملل متحد بهائی!( فرض و تعهدات بین) یبهائمذهبی توهین و اکثریت مردم ایران را 

 کریم نموده )!(: )تفو بر تو ای چرخ گردون تفو(...را( مذهب و احترام )!( و ت

 

 

 

 

 

 

 

 

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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