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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[

 

 :[ دانش امروز]روزنامه

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۱۹ ]تاریخ:[

 ۱۲۲ ]شماره:[

 

نانوا از عنایت خاص شاهانه در مورد بستن النه فساد فرقه بهائی سپاسگزاراند و همچنین موفقیت خطیب  افراد صنف

 شهیر جناب آقای فلسفی را از خداوند متعال خواستار میباشند

پایان خود را از عنایت خاص پادشاه مسلمان و عادل خود اعلیحضرت فرد فرد اعضاء صنف نانوا تشکرات بی

ضا شاه پهلوی که فرمان بستن کانون تبلیغاتی فرقه ضاله بهائی را صادر نموده بپیشگاه مبارکش تقدیم همایون محمدر

نموده و طی طوماریکه در اتحادیه نانواها مشغول امضاء هستند، بیست و پنج هزار نفر افراد صنف نانوا از حضور 

ای غیرقانونی بودن فرقه ضاله بهائی ده واحدهشاهنشاه و اعضاء محترم دولت و نمایندگان مجلسین خواستارند طی ما

تقی فلسفی تمنی دارند مراتب را اعالم دارند و همچنین از حضور خطیب شهیر و دانشمند جناب آقای حاج شیخ محمد

 ها هزار نفر اعضاء و کارکنان صنف نانوا را بپذیرند. سپاسگزاری ده

منبری قدرت کشف بیشتر از این اندازه را ندارد فقط جدیت اگرچه تمام ماهیت مطلب هنوز مکشوف نیست و بیانات 

های مضره را کشف نماید و مملکت را از آسیب نجات دهد چنانچه در نظیر آن موفق حکومت میتواند بتدریج شبکه

شده و میشود و گمان میکنم بنظر عقالء مملکت ضرر این حزب باستقالل مملکت بمراتب زیادتر است زیرا فرق است 

دشمنی که اظهار دشمنی کند و دشمنی که خود را دوست قلمداد میکند و نیز فرق است بین دشمنی که حمله کند بین 

 بقلعه محکمی بدون اینکه وسیله تخریب آنرا در دست داشته باشد و دشمنی که از اول با وسیله مشغول تخریب شود.

و تلگرافاتی که  یبو مکاتو حکومت نفوذ نموده  در خاتمه تذکر میدهم این حزب منحوس در بسیاری از شئون مملکت

 کند.از شهرستانها به حقیر میرسد کامالً این معنی را حکایت می

گناه خود مثالً مالحظه شود جماعتی که در نصف شب در خانه پیرزنی فقیر و مسکین که با پنج نفر اطفال صغیر بی

ا بیل و کلنگ اینها را قطعه قطعه کنند و فقط باصرار مسلمان روی زمین خوابیده باشد وارد شوند و به آن نحو فجیع ب

 و وقوف بعضی مطالب یکنفر را اعدام و بقیه را بحال خود بگذارند.

این معنی دلیل براینست که این فرقه در دستگاه دولت نفوذ کامل دارد و لذا اهم امور در این مقام تسویه ادارات و 

ت است از این فرقه از خداوند عز و شانه استحکام دیانت مقدسه اسالم و مذهب ها و پستهای حساس مملکوزارت خانه

 مقدس جعفری و تائید جماعتی را که در ترویج مذهب کوشش میکنند مسئلت مینماید.

 ۱۳۷۴المبارک پانزدهم رمضان

 حسین الطباطبائی

 بروجردی بمناسبت اشغال حظیرةالقدسهللا هللا بهبهانی بپیشگاه اعلیحضرت همایونی و حضرت آیتتلگرافات آیت

هللا بهبهانی تلگرافات بمناسبت اشغال حظیرةالقدس، محفل بهائیان و جلوگیری از تبلیغات فرقه بهائی حضرت آیت

اند متن دو تلگراف مزبور برای استحضار هللا بروجردی مخابره کردهتبریکی به اعلیحضرت همایونی و حضرت آیت

 ج میشود.خوانندگان بشرح زیر در

 حضور مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
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و مطابق آمال چندین ساله این با تقدیم ادعیه خالصانه در اینموقع که ذات همایون این اقدام خداپرستانه را فرموده 

و تمام ملت اسالم امر ببستن کانون فساد دینی و مملکتی فرموده و بوسیله ارتش اسالم امر بضبط آن محوطه  گودعا

این روز عیدی از اعیاد مذهبی بشمار میرود  دعاگومشئومه صادر فرمودید تشکرات صمیمانه تقدیم و چون در نظر 

فداه مسرور و توجه مخصوص در اینموقع  تبریک عرض میکنم و یقین دارم قلب مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا

بذات شاهانه خواهند فرمود در خاتمه مزید تایید و توفیق ذات شاهانه برای حفظ و صیانت مذهب مقدس و قوانین 

 مقدسه اسالم و قلع و قمع هر امر مخالف با دین از خداوند علی اعلی درخواست دارم.

 العنهمحمد الموسوی البهبهانی عفی

 حضرت حجةاالسالم والمسلمین آیةهللا العظمی آقای بروجردی دامت برکاته حضور مبارک

با تقدیم عرض خلوص چون یقین دارم خاطر مبارک از اقدام خداپرستانه شخص اعلیحضرت همایونی در بستن و 

ضبط محوطه مشئومه بهائیان مسرور است و در نظر حقیر این روز عیدی از اعیاد مذهبی بشمار میرود بعرض 

هللا ذات اعلیحضرت شاهنشاهی همیشه موفق باین قبیل اقدامات بریک مبادرت نموده امیدوارم با توجهات حضرت آیتت

 شاهانه باشند.

 محمد الموسوی البهبهانی عفی العنه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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