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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[ 

 

 رسا یخبرگزار ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۹اردیبهشت   ۷ ]تاریخ:[

 

 تا خون در رگ مسلمانان هست مانع تسلط بهائیت خواهند شد! 

… 

 مبارزه با فرقه بهائیت 

ها در دوره پهلوی بود. این فرقه پس از شهریور  های مرحوم فلسفی، گسترش فعالیت بهاییترین دغدغهیکی از مهم

داد،  های فراوانی که رژیم صهیونیستی در اختیارش قرار میها برخورداری از سرمایهبا حمایت رژیم و بعد ۱۳۲۰

ینی قشر جوان جامعه و تضعیف اسالم داشت. مرحوم فلسفی به خاطر اینکه شاه سعی در ایجاد انحراف در عقاید د

گرفت و فردی بهایی به نام دکتر ایادی را به عنوان های حکومتی نمیها را در دستگاهجلوی گسترش و نفوذ بهایی

مرحوم فلسفی  ای به هللا بروجردی در نامهکرد. آیتپزشک مخصوص خود انتخاب کرده بود، به شدت سرزنش می

شده و کامالً عامدانه است و بحث و مذاکره درباره  ای از پیش تعیینگفته بودند: تقویت و نفوذ این فرقه براساس برنامه

ها را به گوش شاه و  های بهاییهللا بروجردی از گسترش دامنه فعالیتای ندارد. مرحوم فلسفی گالیه آیتآن فایده

گوید: از نظر او بهایی و مسلمان هر دو از مصدق با لحنی تمسخرآمیز به ایشان می رساند و دکترمقامات دولتی می

گیرد از طریق هللا بروجردی تصمیم مییک ملت هستند و با هم فرقی ندارند! مرحوم فلسفی با کسب اجازه از آیت

ها چنین  حوم فلسفی علیه بهاییها بپردازد. ساواک درباره سخنرانی مررادیو به افشاگری درباره ماهیت و اهداف بهایی

ها  دارد... فلسفی... در مسجد عزیزهللا به منبر رفته و گفته یک عده بهایی که آنگزارش کرد: »محترماً معروض می

خواهند قرآن و اسالم را از بین ببرند، لذا بر شما اند و میها رخنه کردهدهند، در تمام کاررا هیچ جای دنیا راه نمی

 ها را نابود کنید.«ها مبارزه و آناست که با آنمردم واجب 

ها در رادیو و تلویزیون رخنه کرده و از انواع وسایل تبلیغاتی برخوردار بودند که این براساس گزارش ساواک، بهایی

موضوع مورد اعتراض شدید مرحوم فلسفی قرار گرفت. ساواک در گزارش دیگری از سخنرانی مرحوم فلسفی در  

خواهند بر این مملکت اسالمی مسلط  ها میها و یهودی نویسد: فلسفی منبر رفته و گفته: بهاییهللا بهبهانی میمنزل آیت

ها به این هدف خود دست پیدا کنند! به این ترتیب  شوند، ولی تا خون در رگ مسلمانان هست، نخواهند گذاشت که آن

ها بگیرد و از منبر رفتن  ی مرحوم فلسفی را علیه بهاییها ساواک به طرق مختلف سعی کرد جلوی مبارزات و فعالیت

ها نسبت به وی را موجب گردید و  ها، دشمنی دائمی آنوی ممانعت به عمل آورد. مبارزات مرحوم فلسفی علیه بهایی

های او را بگیرند. هر چند مبارزات مرحوم فلسفی و ها و افشاگریسعی کردند به هر طریق ممکن جلوی سخنرانی

های بهائیان را بگیرد،  فکران ایشان به دلیل وابستگی شاه و دولت به بیگانگان نتوانست به طور کامل جلوی فعالیتهم

ها شد. سرانجام پیروزی انقالب به ها کم کرد و به خصوص موجب آگاهی مردم نسبت به عملکرد آناما از نفوذ آن

 ها خاتمه داد.فعالیت بهایی

… 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[ 
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