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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[

 

 صبح آزادگان :[روزنامه]

 ۱۹۸۰جوالی  ۱۶ – ۱۴۰۰رمضان  ۳ – ۱۳۵۹تیر  ۲۵چهارشنبه  :[تاریخ]

 ۱۵۲ :[شماره]

 ۱۱ ]صفحه:[

 

 طی تلگرامی به دفتر ریاست جمهوری عنوان شد:

 اندتوطئه گران فرقه ضاله بهائیت لباس مظلومیت پوشیده

زاده شیرازی به رئیس جمهوری الهاالسالم سید محمدعلی آیتاین تلگراف از طرف حجت –خبرنگار آزادگان  –مشهد 

 شد:اسالمی ایران مخابره 

جناب آقای دکتر سید ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری اسالمی ایران دام تاییده اینک که حساسترین لحظات  -تهران 

های دولتی شروع شده و مردم انقالبی و متعهد کشور در انتظار تاریخی ایران با پاکسازی جدی ادارات و سازمان

باشند، ضمن واقعی و اخراج عناصر ضد انقالب و اسالم می اجرای رهنمودهای اخیر رهبر عظیم انقالب در پاکسازی

شود که گروهی عالی در تصفیه و پاکسازی ادارات سراسری کشور یادآور میی جناباز اقدامات مجدانه تأییدتقدیر و 

مجددا گران فرقه ضاله بهائیت که از اول انقالب هیچگاه دست از تحریک و تخریب و قتل و غیره برنداشته از توطئه

دست به توطئه دیگری زده و مخفیانه در داخل و خارج کشور مشغول تهیه طومارهائی گشته و لباس مظلومیت به 

خود پوشانده تا دیگر بار بتوانند در پستهای حساس کشور باقی مانده و ضربات سهمگین خود را بر پیکر انقالب و 

بت الزم در این خصوص به عمل آید و اجازه نخواهید داد که اسالم وارد آورند. بدیهی است که دستور فرموده که مراق

المال مسلمانان مزایای شغلی در رأس مشاغل دولتی باقی مانده و این ایادی صهیونیسم و استعمار با اخذ حقوق از بیت

 بمانند.

توفیقات  باشند مزیدملت مسلمان و غیور ایران منتظر تصفیه و پاکسازی واقعی ادارات و مؤسسات دولتی می

اله تعالی فرجه شریف مسئلت عالی را از خداوند متعال در اجراء احکام اسالم در پناه حضرت ولی عصر عجلجناب

 مینماییم.

 مشهد -زاده شیرازی الهسید محمدعلی آیت

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 تماس با ما بفرستید[ ایمیل در صفحه
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