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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[

 

 ]روزنامه:[ ندای حق 

 ۱۳۳۴مرداد   ۱۸]تاریخ:[ 

 ۲۵۳]شماره:[ 

 

 مخالفت کننده بشکست قطعی و اضمحالل ابدی و محو نام محکوم میشود

های فساد و کوتاه کردن دستهای خائن بیگانه پرستان یعنی فرقه ضاله  بیاری خداوند قادر یکتا بیرون انداختن ریشه  ...

حساس کشوری و لشگری از لوث کثافت این   و مراکزمضله باب و بها قطعی و حتمی است و عنقریب ادارات دولتی  

ت خواهند کرد که ایران سرزمین مسلمین و شیعه نشین بدنیا ثاب و عمالا یکمشت عناصر پلید ناپاک پاک خواهد شد 

تبلیغی ضد دین و دشمن میهن و  هایبنگاهاست و کلیه دستگاه های این فرقه بی همه چیز نابود و مراکز فساد و 

 مخالف رژیم سلطنتی را محو خواهد ساخت

ن گروه ناپاک نسبت بوطن و مسلمین دنیا خاصه مؤمنین ساکن ایران عزیز ما پس از تشخیص خیانت و جنایت ای

از درک نظریه قاطبه حجج اسالم و علماء اعالم کثرهللا امثالهم خاصه منویات مقدسه حضرت  و بعدناموس اسالم 

هللا بروجردی دامت برکاته العالیه دیگر زیر بار ننگین این عناصر پست پلید خائن و تحت سیطره و نفوذ مردمانی آیت

وش نخواهند رفت، طبق اصول صحیح عقالئی و بر وفق دستور محکم قرآنی و قوانین  ناموس و وطن فرالمذهب بی

مملکتی با آنها مبارزه خواهند نمود و هرکس در مقامی بهر نحوۀ بخواهد طفره و تعلل بورزد بیاری خدای توانا با 

آب و آهن سرد کوبیدن  که بکار میبرند نقش بر  ایحیلهشکست حتمی و خذالن دنیا و آخرت مواجه خواهد شد و هر 

 است.

بناء علی هذا خوب است هر چه زودتر آقایان وکال این قانون مفید از مجلس بگذرانند و آتش فساد و فتنه را خاموش و  

ای غیر این صورت جز ایجاد مذلت و تهیه شقاوت خود نتیجه و دردر زیر خاکستر مرام پلید بیگانگان پنهان نسازند 

ور در حالیکه رئیس مسلمین و قاطبه بزرگان دین و عموم علماء و مبلغین و اعلیحضرت  شود. چطعاید آنها نمی

پیش  و ازخداپسندانه هم دست و هم آهنگ گشته انجام نگیرد  و مرامهمایونی و دولت اسالمی در این هدف مقدس 

ماده واحده یعنی اخراج نرود حاشا و کال امری است محال و خیالی است باطل هر چه زودتر تسریع در گذراندن این 

این عناصر خائن بابی و بهائی از ادارات دولتی و مراکز فرهنگی بنمایند بصرفه خودشان و سایر افراد مسلمین و 

مرضی خدا خواهد بود خداوند به همه نصرت عطا فرماید و دست خائنین و همدستان باب و بها را از گریبان این آب  

را از مجاهدین و یاوران دین مبین اسالم قرار دهد والسالم علیکم و رحمةهللا و  و ماهاو خاک قطع و کوتاه سازد 

 برکاته نهاوند شیخ محمدعلی حیدری 

 

 

 

 

ا به نشانی ایمیل  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکتتن باال رونم کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا
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