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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   ۲۵]تاریخ:[ 

 ۲۵۴]شماره:[ 

 

 مقایسه حضرت آیةاله بروجردی و پاپ اعظم

 وذ و قدرت پاپ رهبر فرقه کاتولیکروزنامه اتحاد ملی در اطراف اوضاع شهر واتیکان و نفهای گذشته در شماره

نمائیم تا قدری در اطراف آن غور و بررسی  مسیحی مطالبی خواندیم و حالیه قسمتی از آنرا در این مقاله طرح می

ع تنفیذ مسیحیان که مقام و مرتبه میگوید مرج ....نمائیم و داوری در این خصوص را بعهده خوانندگان محول میکنیم 

نماید و اعمال قدرت میکند که یک چنین اله بروجردی ما را در میان عیسویان دارد اینقدر در کارها دخالت میآیت

اند که حکم یک کشور مستقل دارد! نمایندگان و سفرایش که نظیر تشکیالت منظم و کاملی را برایش بوجود آورده

ازهای خودمان میباشند مانند یک سفیر کبیر دولتی مجهز بتمام وسائل مرفه زندگی هستند! اما  علمای شهرها و پیش نم

در کشور گل و بلبل یعنی در ایران دزد زده ایمان بباد رفته در این چهار دیواری که نامش را کشور شاهنشاهی 

ای که از  الزحمه ز پول سهم امام یا حقاند یک نفر عالم دین و پیشنماز و واعظ پس از چهل پنجاه سال تحصیل اگذاشته

خوانی میگیرد خانه محقری جهت سکونت خود ابتیاع کند، اولین کالمی که متاسفانه از راه منبر و وعظ و روضه 

خور و سربار پرست این آب و خاک بجای تقدیر از زحماتش خواهد شنید کلمه مفتفرزندان فاسد و ناخلف و بیگانه

پرستان ه جمالتی که از حلقوم جاسوسان اجنبی سرچشمه میگیرد میباشد چرا شما اجنبیجامعه و نظیر اینگون

روشنفکر! که از شوق بیگانه روی دو پا بند نیستید چشم و گوشتان کر و کور شده و عقل و شعورتان را از کف  

دستگاه در کشورتان مشغول اید که کشیشان عیسوی و مبلغین بهائی و جاسوسان آنها را که آزادانه با این دم و  داده 

خور و سربار جامعه نمیدانید ولی اینقدر اصرار دارید که مسلمین و ایرانیان را خار  فعالیتهای ایران بر باده هستند مفت

نگاران که حمله و تهمت و افترای بروحانیت شیعه را دار کنید، ما هم از اینان و همفکران اینان یعنی روزنامهو لکه

اند روی همین منطق انتظار نداریم زیرا خوب میدانیم و آنها هم در این مدت نگاری خود قرار داده زنامهجزو وظیفه رو

 .بخوبی امتحان خود را دادند که آنچه استاد ازل گفت بگو میگویند

هائی نظیر مگر در همین مبارزه با فرقه گمراه بهائی ندیدیم چگونه امتحان خیانت و جاسوسی خود را دادند ورق پاره 

کار جناب آقای اله بروجردی و فعالیت و پشتای که برهبری حضرت آیتروزنامه واهمه و اقلیم و سحر مبارزه

ان پیرایه بر آن بستند و مانند ماموری که او را برای  فلسفی خطیب شهیر شروع شده بود بباد تهمت گرفته و هزار

لوحان شدند! در هر صورت علماء ما با پاشی در اذهان ساده اند با تالش و تقال مشغول سمانجام کار حساسی گماشته

هند نهایت یاس و نومیدی میگذرانند و از ابناء زمان ناهنجار پرت و پالها میشوند و همه را کان لم یکن تلقی خوا

 کرد...  

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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