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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[

 

 صدای مردم  :[روزنامه]

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۱۹ ]تاریخ:[

 ۱۴۲۵ ]شماره:[

 

 اله العظمی بروجردی  متن نامه حضرت آیت

 واعظ شهیر درباره مبارزه با بهائیهاخطاب باقای فلسفی 

 بسم اله الرحمن الرحیم 

 االسالم آقای فلسفی دامت افاضاته جناب ثقت

بعرض میرساند خدمات پر قیمتی را که این چند روزه نسبت بدیانت مقدسه اسالم بلکه مطلق دیانات و نسبت به قرآن  

قام سلطنت و دولت و ارتش و تمام افراد ملت ایران  کریم بلکه مطلق کتب سماوات و نسبت باستقالل مملکت و حفظ م

اید و مقداری از پرده ضخیمی را که یک حزب سیاسی باسم مذهب بهائی روی منویات و مسلمانان جهان انجام داده 

المخزن  خود گسترده و متجاوز از سالها در حدود صد سال که با تشکیالت بسیار منظم و صرف پولهای گزاف مجهول

سرا بر علیه سلطنت  بر ضد مذهب رسمی مملکت که بالطبع موجب وحدت ملیت است و علنا  دار خود دامنه و تبلیغات

اید موجب مسرت حقیر و عموم کنند باال زده و مقداری از ماهیت آنها را مکشوف نمودهو حکومت کوشش می

 ..مسلمانان بلکه مسرت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه میباشد.

یدهم این حزب منحوس در بسیاری از شئون مملکت و حکومت نفوذ نموده و مکاتیب و تلگرافاتی که در خاتمه تذکر م

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

گناه خود زنی فقیر و مسکین که با پنج نفر اطفال صغیر بی مالحظه شود جماعتی که در نصف شب در خانه پیر مثال  

آن نحو فجیع با بیل و کلنگ اینها را قطعه قطعه کنند و فقط باصرار مسلمان   و بهخوابیده باشد وارد شوند  روی زمین

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

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

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

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

 ۱۳۷۴المبارک پانزدهم رمضان 

 حسین الطباطبائی 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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