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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 هللا الرحمن الرحیم بسم

 جناب آقای/ سرکار خانم

است که برای  دانستند بهائیت ساخته و پرداخته اجانب ملت مسلمان ایران و علماء و سیاستمداران سالهای سال می 

ایجاد تفرقه بین مردم مبارز کشورمان تأسیس گردیده و از یکسو رهبران آن از میرزا حسینعلی و عباس عبدالبهاء 

اند و از سوی  گرفته تا رهبران اخیر آن خود با سیاستمداران خارجی و داخلی مشغول مبادله افکار و اجرای اوامر بوده

خواستند تا در سیاست دخالت نکرده و مطیع و حلقه  خوانده و ظاهراً از آنها می دیگر پیروان خود را ))اغنام هللا((

 بگوش دولتها باشند.

چنانکه در زمان شاه معدوم همه دیدیم چگونه تنی چند از این گروه در رأس قدرت دست در دست شاه مشغول بکار  

های جاسوسی  المی ایران و با اشغال النههای حساس قرار داشتند. اکنون پس از پیروزی انقالب اس شده و در پست

ها و  آنها؛ با اسناد مسلم و قطعی این امر برای عموم آشکارتر گردید که رهبران بهائیت چه وابستگی ]ناخوانا[

هایی بوده است و چه ارتباطاتی داشتند که تمام مدارک موجود است. لذا در  ها و دستشان در دست چه دولت پیوستگی

باید انتظار داشت که اعضاء و پیروان این فرقه با آگاهی از این وقایع یا ناآگاهانه و بدون تحقیق و چنین شرایطی ن

تحری حقیقت هنوز هم در خدمت بیگانگان باشند و باز بتوانند در استخدام دولت یا مؤسسات وابسته به دولت و 

 نهادهای انقالبی قرار گیرند.

قانون پاکسازی مصوبه مجلس شورای اسالمی از این تاریخ حکم تعلیق شما  ۹۱ ماده ۸و بند  ۱۱ماده  ۱لذا طبق بند  

از خدمت در این بیمارستان صادر میگردد و برای اینکه حسن نیت مسئولین بر همگان ثابت گردد؛ به مدت سه ماه 

استین با پیروی از بجای خدمت در بیمارستان؛ در کالسهای شناخت سیاسی و ایدئولوژیکی بهائیت و آشنائی با اسالم ر

الذکر به شما ثابت خواهد شد که چگونه تحت لوای جامعه  والیت فقیه شرکت خواهید کرد و با مدارک و اسناد فوق

 اند و اصوالً دین چیست و راه خدا کدام است و ... کرده بهائیت آگاهانه یا ناآگاهانه خدمت به دشمنان می

شد و پس از اتمام کالسهای مزبور مسلماً کسانیکه پیرو حق و حقیقت  در این مدت سه ماه حقوق شما پرداخت خواهد

باشند هدایت شده خود را از انحراف نجات داده سعادت دنیا و آخرت را بدست آورده بسر کار خود باز خواهند گشت 

عتقد باشند نشان و آنهائیکه پس از مشاهده اسناد و مدارک معتبر اشتباهات بزرگان و سران جامعه خود باز هم به آن م

خواهند داد که طوق بندگی و بردگی اجانب را که خالف تحری حقیقت است به گردن دارند و بنابراین آنها برای 

گردند. تاریخ و ساعات شروع کالسها طی  همیشه از بیمارستان اخراج و با انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می

 سالمای به اطالع عموم خواهد رسید. وال اطالعیه

 دکتر فاضل

 مدیر بیمارستان شهید مصطفی خمینی

 ]امضا[

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


