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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[

 

 ]روزنامه:[ حبل المتین 

 ۱۳۳۴ اردیبهشت ۲۰]تاریخ:[ 

 ۹۵]شماره:[ 

 

و ادارات و بنگاههای دولتی را از افراد فرقه ضاله بابته و بهائیه از   هاحضرت آیت هللا بروجردی تصفیه وزارتخانه

 انداهم امور دانسته 

بر  اندبنابراین با دستوریهم که شاهنشاه اسالم پناه در مورد مبارزه با فساد مخصوصا در این مورد بخصوص داده 

دولت که در اجرای منویات شاهانه و پیشوای بزرگ عالم اسالم )حضرت آیت هللا العظمی آقای حاج آقا حسین  

طباطبائی بروجردی دامت برکاته عاجال اقدام نماید. و بطوریکه اطالع حاصل شده دولت هم جدا شروع بکار و 

 دستگیری )مفسدون فی االرض( نموده است.

 ت هللا برای اطالع خوانندگان محترم درج میگردد()اینک عین نامه حضرت آی

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 جناب ثقةاالسالم آقای فلسفی دام اقا ذاته 

بعرض میرساند خدمات پرقیمتی را که این چند روزه نسبت به صیانت مقدسه اسالم بلکه مطلق دیانات و نسبت بقرآن 

حفظ مقام سلطنت و دولت و ارتش و تمام افراد ملت ایران و   کریم بلکه مطلق کتب آسمانی و نسبت به استقالل و

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

گسترده و متجاوز از سالها، در حدود صد سال، که با تشکیالت منظم و صرف پولهای مجهول المخزن و تبلیغات 

دار خود بر ضد مذهب رسمی مملکت که بالطبع موجب وحدت ملیت است و صرفا بر علیه سلطنت و حکومت منهدا

اید موجب مسرت کامل قلوب مردمان بلکه مسرت کوشش میکند باال زده و مقداری از ماهیت آنها را معرفی نموده

 حضرت ولی عصر ارواحنا فدا شده است... 

ای که اظهار  این حزب بمراتب زیادتر از دیگران است زیرا فرق است بین دسته  ... گمان میکنم برای مملکت ضرر

 دشمنی کند و دشمنی که خود را دوست قلمداد کند... 

... در خاتمه باید متذکر شد این حزب در بسیاری از شئون حکومت و دولت نفوذ کرده و موجب نهایت نگرانی است 

 یتهای ایشان است.و اطالعاتی که میرسد که کامال موید فعال

طفل صغیر خواب بودند وارد میشوند  ۵ای که با مثال حمله چند نفر متجاوز در نصف شب بخانه پیرزن فقیر و بیچاره

کنند و فقط باصرار مسلمانان و خوف از یکدیگر یکنفر اعدام  و با آن وضع فجیع آنها را با بیل و کلنگ قطعه قطعه می 

 و بقیه را بحال خود میگذارند.

ها و کارهای حساس  ... در شئون دولت این فرقه نفوذ کامل کرده و لذا اهم امور در این مقام تصفیه ادارات وزارتخانه

 مملکت است از این فرقه... 

 ]عکس صفحه اول[ آیت هللا بروجردی 

 

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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