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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[

 

 المتین]روزنامه:[ حبل

 ۱۳۳۴ اردیبهشت ۲۰]تاریخ:[ 

 ۹۵]شماره:[ 

 

 خطر افراد فرقه ضاله بهائیه بیش از مکان ساختمان حظیرةالقدس است باید ریشه فساد را قطع نمود.

های قبل خطر این فرقه جاسوسان اجنبی پرست. این گمراهان، این افراد پست فرومایه زندیق را باطالع ما در شماره

ی دست به یک سلسله اقدامات خطرناک زده و خوانندگان محترم رسانیدم که چگونه رسما در بنگاهها و ادارات دولت

ها وسیله ایادی ناپاک خود در دولت سابق بدست آورده و اغلب پستهای حساس مالی و پرسنلی را با تمهیدات و شیطنت

الناس در نتیجه احتیاج و شهوت مقام و شهوات نفسانی در مرکز پایتخت شیعه جعفری مذهب! بواسطه ای عوامعده

ها و ادارات دولتی بتبلیغات گمراه کننده اند دور خود جمع نموده تا جائیکه علناً در بنگاهتوانسته غلفت دولت وقت

گوی دیگر بنا بخواسته مردم فریاد کردیم نوشتیم و گفتیم های حقبهائیت و بابیت مینمودند! و آنچه ما و سایر روزنامه

 ۱۴تا اینکه بحمدهللا بفرمان شاهنشاه و همت دولت روز دولتهای سابق نفت را بهانه نموده و گوش شنوا نداشتند 

حیثیت را چنانچه محفل بزرگ یا النه فساد )یا حظیرةالقدس( وسیله این افراد بی ۱۳۳۴اردیبهشت  ۱۶رمضان یا 

سربازان شرافتمند مسلمان اشغال گردید و ناگفته نماند که ثقةاالسالم آقای فلسفی حقاً مجاهدت زیادی در این راه 

بفرمان بزرگ پیشوای مسلمین آیت هللا بروجردی نمودند بنابر این قوای انتظامی النه فساد یا )حظیرةالقدس( را اشغال 

فرماندار نظامی که علیحده چاپ شده موید این موضوع است ولی ما بارها گفته و حاال هم میگوئیم که  ۹۲و اعالمیه 

ارات همانطوریکه در راه آهن و چند اداره دیگر میباشد که باید قطع خطر افراد این فرقه که در بنگاههای دولتی و اد

ملیون مسلمان است بنابر این ملت ایران میگویند )االکرام باالتمام(  ۲۵۰شود. و البته ابن صدا جناب ایشان خواسته 

اهای دولتی مانند باید در اسرع وقت دولت خدمتگذار بکشور ایادی پست و کثیف و فرومایه و جاسوس آنها را از بنگ

وطن که باغفال مردم مسلمان راه آهن و سایر دوایر دولتی قطع کند و بطوریکه ثابت شده زیان این جاسوسان بی

بمناسبت در دست داشتن پستهای حساس مالی و پرسنلی که با کمال تأسف بر خر مراد سوارند و هر روز و ساعت 

ها و ایادی و عمال کثیف باید مثل عضو فاسد بدن های واسطهحمل گفتهبتبلیغات ضد دین مشغولند باید بدون اینکه مت

خیانت  ۱۳۳۵قطع شود و نباید مفر بآنها داده شود که بطور مسلم مهلت بآنها برای عملی نمودن نقشه! )کودتا!!( 

 بکشور و مسلمین است.

ایهاست باید شر آنها بطور مسلم برای کشور مسلمان بیشتر از توده بندبارها که بقول آقای فلسفی ضررشانزیرا این بی

از سر مردم کنده شود و بطور واقعی از تبلیغات آنها جلوگیر گردد و ما امیدواریم همانطوری که جناب آقای علم وزیر 

ن جامه عمل پوشانیده میلیون مردم مسلمان شیعه ایران و تمام مسلمان جها ۱۹اند خواسته کشور بآقای فلسفی قول داده

و دست افراد فرقه ضاله بهائیه مرتد را از دستگاه دولتی بدون تامل و مرتفع فرمایند و با این اقدام خداپسندانه و 

خیرخواهان دینی ثابت کنند که خادم دین وملت بوده ودر نتیجه تا تاریخ دنیاست مسلمانان بنام نامی آنها افتخار نموده و 

و عظمت یاد کند ضمنا مسلمانان ایران بانتظار این اقدام اساسی دقیقه شماری میکنند و معتقداند که باید نام آنها را بمجد 

 ریشه فساد قطع شود ساختمان را امکان دارد تغییر مکان داد.

 زادهروحانی –سیداسدهللا 

 

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[
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