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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 همتابنام خدای بی

 تلگراف به امام و امت

 ١٣۵۹آذر    ۲۲  –جماران  –دامت برکاته  -رهبر و مؤسس جمهوری اسالمی ایران امام خمینی

 خرداد  ١۵مرداد تا  ۲۸تقاضای مجازات شکنجه گران از 

ها واجب است که متذکر با تائید اقدام اخیر در مورد تعیین گروه قضائی برای رسیدگی به وضع زندان  -سالم علیکم

منفور تا  ١٣٣۲مرداد   ۲۸هایی که در ایران از  شوم دقت و رأفت آن امام طاغوت شکن، همیشگی بوده و هست و آن 

خرداد پرافتخار، اقدام به شکنجه کردن و تعدی به جان و عرض و مال و سایر شئون مردم ایران و حتی بالد   ١۵

  ١۵اند و فعالً در غالب، تعدی گران از  کردند اکثراً هنوز به مجازات نرسیدهاسالمی دیگر و کشورهای دیگر می

نماید هر چه شود و تمنا مییرسند لذا متذکر می)روز پیروزی حق بر باطل( به مجازات م ١٣۵۷بهمن  ۲۲خرداد تا 

 زودتر دستور دهید که: 

 گروه منفور و جنایتکار مزبور که اساس اقدامشان بر شکنجه بوده است به مجازات برسند.-١

های وی، و جز  سایر سران و فعاالن بهائیها که در عهد طاغوت، کاری جز پشتیبانی کامل از طاغوت و ارباب -۲

های  اند و اصالً جنبۀ دینی ندارند و در همۀ گناهن و غارت نمودن مردم و ضدیت منظم با اسالم، نداشتهگمراه کرد

 اند مجازات شوند.طاغوت ملعون شرکت داشته

تر است دستور قرآنی این است:  شده، به گزافه شبیهسخنی که اکنون از شکنجه فعلی دردهان بعضی از مردم انداخته 

 ا عتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم، صدق هللا العلی العظیم وهللا المستعانفمن اعتدی علیکم م

 شیخ مصطفی رهنما

میدانیم که در ماههای شهریور و مهر و آبان امسال برای مجازات قسمت مهمی از ستون پنجم یعنی سران و فعاالن 

ا کمک شیخ مصطفی رهنما خانه تیمی آنان دار و ببهائیها در کرج و تهران اقدام بعمل آمد و بوسیله مقامات صالحیت

در خیابان ایرانشهر و نیز محل انتشارات و انبار مخفی آنان در خیابان پیروز و بعضی امکنه دیگر آنان در تهران  

های مختلف و اسناد غارتگریها و نشریات ضد جمهوری اسالمی و ضد اسالم و دفترهای  کشف شد که اسلحه و فشنگ

که علیه قرآن کریم در حاشیۀ قرآن، نوشته بودند در تهران و کرج کشف شد و رئیس محفل  خاص آنان و مطالبی

اند و غیر از قدس جورابچی و یعقوب بهائیهای کرج و چند نفر دیگر از سران آنان در کرج و تهران بازداشت شده

ای ند پسرهای قدس جورابچی و عده ساعدی و پرویز ثابتی و امثال آنان که قبالً فرار به آمریکا و اسرائیل کرده بود

دیگر از آنان نیز متواری شدند ووو... و در مجموع، بیش از پیش ثابت شد که آنان شدیداً به فعالیت منظم در ایران  

های صهیونیست به توطئه و اشتغال دارند و به دستور اربابشان شیطان بزرگ )آمریکا( و به دستور اسرائیلی

نشینی نمایند برای نابودی وی باشند آنان چون نتوانستند شیخ رهنما را مجبور به عقبمیخرابکاری و ضدیت مشغول 

 کمر بستند و به تحریکات غیرمستقیم علیه وی دست زدند. 

متن پیشنهادی شیخ مصطفی رهنما به امام امت در مورد مقابله با سران و فعاالن بهائیها و  ١٣۵۹آذر  ١۴روز جمعه 

 ئیهای معمولی تقدیم شد.کوشش برای هدایت بها

 کنید:ای به جریان حمله دشمن، شده است که مالحظه میدر زیر اشاره 

 همتابنام خدای بی

شیخ مصطفی رهنما در خطابۀ خود در نماز جمعۀ کرج که در دانشکده کشاورزی بر پا نمود  –١٣۵۹آبان   ١۶جمعه 

شمن مخصوصاً سران و فعاالن بهائیها اشاره کرد و اعالم  راجع به نتیجۀ درخشان عملیات انقالبی برعلیه ستون پنجم د
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داشت مبارزۀ چند ماهۀ بنیادهای انقالب اسالمی علیه این دشمنان سوگند خوردۀ امت ما به نتایج مفید و وحشتناکی 

ریور شه ١۸ای از رهبران بهائیهای تهران و کرج و یزد و تبریز و ]ناخوانا[ که در کودتای رسیده است و اکنون عده

اند یا اعدام شده و یا در زندانهای اوین و کمیتۀ مرکزی امام و غیره محبوس ای ازاینها مداخله مستقیم داشتهعده ١٣۵۹

 هستند.

ها مشغول توطئه بوده و هستند. به های آنان، که به دستور امپریالیسم و اسرائیلیکه سرنخگفته شد »نتایج مفید« چون

ها در اثر بیداری و فداکاری و شب نخوابیهای ممتد عوامل انقالب، در هم شکسته  ومت آن دست آمده است. تالش و مقا

شده است، و یادآوری کردیم »وحشتناک« از این جهت که ضمن بررسیهای انبارهای مخفی و منازل تیمی و مراکز 

المی ایران و چه نقشه  های شخصی آنان متوجه شدیم که چه توطئه بزرگی علیه جمهوری اسبظاهر بازرگانی و خانه

ننگینی علیه قرآن مجید و اسالم ]ناخوانا[ در کار بوده و هست چون حتی دو جلد قرآن کریم در خانه هاشم فرنوش  

های آن علیه قرآن کریم دست نویسی شده است و نیز دو جلد رئیس محفل بهائیهای کرج بدست آمده که در حاشیه 

کند و مراکز و های آمریکائی و بسیاری از کشورهای دیگر ثابت میرا با خارجی ها که روابطشان دفترچه ]ناخوانا[ آن 

های متنوع بسیار و ها مورد بررسی است و مثالً اسلحه و فشنگدهد که این ها راهم نشان میهای آن غارتگری

های دیگر در  های اموال فراوان علی و بهاء و حبیب قدس جورابچی در تهران و جاآور و صورت های شرممجسمه

های مخفی و کتب بهائیگری مورد بررسی است؛ و سخنرانی ها به دست آمد که مانند سایر اعالمیهخانه تیمی آن

 بدینگونه پایان یافت.

که شیخ مصطفی رهنما بدنبال این جریانات انقالبی بود از مسلم آباد و ]هفت جوی[ کرج  ١٣۵۹آبان  ۲۰در سه شنبه 

خواست عبور کند که ماشین )بی، ام، غربی می   –رفت هنگام رسیدن به یک پیچ شمالی سوی شمال کرج میشبانه به

ت کم نوری، آغشته به رنگ و( مجللی سرپیچ ]ناخوانا[ فرا رسید و ماشین وانت بار رهنما که چراغش برای مراعا

 های ضخیم کنار جاده اصابت شدیدی کرد و از کار افتاد. آبی بود براست منحرف و به نرده

چون جاده فراز داشت و تاریک بود ایشان برخالف همیشه از راننده خواسته بود که آهسته حرکت کند، پس از 

اش را دو نیمه  ب شد. و وی خواست که عمامهشدت مضروتصادف ماشین، گردن و سر و زبان رهنما مجروح و به

آمد بگیرد. کوشید جلو ماشینی را که از باال میکردند و دور جراحت گردن پیچید و راننده که سخت پریشان بود می

قبل از این ]ناخوانا[ وی متوجه شد که )بی، ام، و( ]ناخوانا[ در پائین متوقف شده و حالت حمله در سرنشینان آن بچشم  

وقت توجهی به این حالت غیرعادی نشد ولی پس از عمل بخیه کردن و گذشت سه چهار روز از  خورد که در آن می

های شهود. ایشان متوجه شد که در آن لحظات اولیه و توقف آن، ماشین مجلل در اثر فرارسیدن ماشین ماوقع و صحبت

 راه، )بی، ام، و( مزبور فوراً فراری و منصرف شده است.پلیس

وسیله ماشین پیکانی که با کمک ماشین تری مصدوم شده بود و بهطور سادهاش به ننده ماشین وانت نیز لب و چانهرا

های مربوطه و غیره وشوهری در آن بودند و به کمک شتافته بودند رهنما و راننده و اسلحه و پروندهدیگری که زن 

دار نیروی هوائی ارتش جمهوری اسالمی بود و به دو درجه آوری، و به پیکانی منتقل گردید. که پیکان متعلق جمع

بعدازظهر خود را به بیمارستان بهداری فاتح کرج رسانیدند و دکتر جراح، با دلسوزی   ۹  /۵ ها با مهربانی ساعتآن 

برداری و عمل جراحی به عمل آمد. خوشبختانه در اثر فضل الهی، روحیه قوی مصدوم،  پذیرفت و فوراً عکس

ی از کارها را آسان کرد و صبح فردا شهردار کرج و بعضی مقامات روحانی به بیمارستان آمدند و نیز شب بسیار

قبل، شیخ رهنما با سپاه پاسداران صحبت کرده و چند نفر از برادران پاسدار کرج حضور یافتند برای احتیاط و نیز 

 منظور امانت گذاردن اسلحه در مرکز سپاه.به

که بنزین آمبوالنس داشت ایشان با آمبوالنس به منزل منتقل و  ا زحمات مسئوالن شهر با کمبودیو روز پنجشنبه، ب

 بستری شد و جریان پی گیری مجرمین را عملی خواهند نمود. 

گیری هر چه بیشتر ادامه خواهد داشت و قبالً  شکی نیست که مجازات و سرکوبی ستون پنجم مزبور دشمن با سخت

 بازی کردن با دم امپریالیسم مشکالت فراوان در پی دارد اگرچه لذیذ و ثمربخش است.معلوم بود که 

  ۲۹های عمل جراحی گردن را برداشت و در  دکتر جراح به منزل آمد و بخیه ١٣۵۹آبان   ۲۸و در  ١٣۵۹آبان  ۲۶

  ذرآ ٣اند در ما را داشته ای برای سپاه کرج فرستاده شد در مورد تعقیب سران بهائی کرج که قصد کشتن رهنآبان نامه
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آمبوالنس بیمارستان شهید، مصطفی خمینی، رهنما را از منزل به آنجا برد و پزشکان حلق و گوش و بینی و  ١٣۵۹

 اعصاب معاینه کردند و دستور معالجه دادند. 

نامه  شکایت، به دادستانی انقالب اسالمی مرکز فرستاده شد و رونوشت آن را در ضمیمه این ١٣۵۹آذر    ۴در 

 مالحظه یکنید.

 آذر مجدداً رهنما برای دو روز در بیمارستان بستری شد. ١۹در 

 ٣١٣١۲۴تلفن:   – ١۷شماره  –کوچه لیقوانی  –خیابان ارباب جمشید 

 همتابنام خدای بی

 اوین -دادستان انقالب اسالمی مرکز -برادر سید اسدهللا الجوردی

 ستون پنجم دشمن نیست:ای جز اجرای عدل اسالمی در باره چاره

 خواهم.خواستند مرا بکشند و مجازات سریعشان را می گر میو توطئه ]ناخوانا[این ستون پنجم 

انقالب اسالمی ]ناخوانا[ و حفظ آن و استفاده از آن به نفع اسالم و مسلمین و همۀ مستضعفین جهان واجب مستمر 

 تواند جز خط امام باشد.د است. خط آن نیز نمیباشد و جهاباشد و طبعاً لوازم آن نیز واجب میمی

الخصوص سران بهائیها و فعاالن بینیم عوامل مختلف دشمن بزرگ و ستون پنجم رنگارنگ آن علی و متأسفانه می

کنید و از اند و توطئه میها، درست در برابر این انقالب و این اسالم و این عدم وابستگی و این آزادی ایستادهآن 

کنید و مخصوصاً بهائیها از نامشروع وسیعی که رِژیم مفسد مخلوع شاه برایشان درست کرده بود مصرف می امکانات

ای از برادران  بینیم عدهشرم در دنیا مانند بازار مشترک اروپا وو... هم برخوردارند و لذا می پشتیبانی علنی محافل بی

ها که هنوز عظمت حقیقی اسالم و انقالب آن را درک  از آن  ها ندارند و بعضی دیگرمسئول ما خبر کافی از خطر آن 

اند مرعوب هستند و حقیر با درک همه مخاطر و همه موانع، بر اساس مقررات جمهوری اسالمی ایران و با  نکرده

ص آنان  ام و اسناد و نشریات و اشخاهللا بدون هیچ نوع مزد مادی( علیه آنان ایستادههمکاری بنیادهای انقالب )و بحمد

شان که در دادسرای انقالب مرکز و کمیته مرکزی امام و دادسرای انقالب کرج و مراکز پاسداران و  باضافۀ پرونده

 غیره هست آنرا نشان میدهد.

و آنان باالخره پس از آنکه نتوانستند مرا اسکات و یا تطمیع نمایند و تشبثات آنان در قم و تهران بجائی نرسید در صدد  

اقدام کردند ولی خدا جانم را حفظ کرد و تفصیل   ١٣۵۹آبان   ۲۰مرا بکشند؛ و واقعاً راحت میشدم و لذا در  بر آمدند 

 بینید.صفحه ضمیمۀ این گزارش و شکایت می ۵آنرا در  

و باین مناسبت من از سران محفل بهائیهای کرج که بعضی از آنان در زندان هستند )نشانی آنها در پرونده فرهنگ 

دادسرای انقالب کرج هست( و از سران و فعاالن بهائیها در تهران و شهریار مخصوصاً بهاء قدس مودت در 

جورابچی و حبیب قدس جورابچی و عبدالشوقی تبیانی که نشاییهای آنان موجود است شکایت دارم و تقاضای مجازات  

نان در سراسر جمهوری اسالمی سریع آنان را دارم و چون این شکایت، شخصی نیست و افساد و تحریک و توطئه آ

رئیس دفتر   ٣۶١٣۶ایران علیه اسالم و امام وامت و جمهوری اسالمی در جریان است و متأسفانه نامه رسمی شماره 

 کن دشمن ندارد.ها بنیانای بهتر از این وقاحتوزیری موقت به بهائیهای کرج نتیجهنخست

یم منفور شاهنشاهی با کمک مستقیم آنان نسبت به من برایم سالمتی و میدانیم هفده بار زندان و چهار بار شکنجه رژِ 

نگذاشته بود و لذا این هجوم وحشیانه آنان و خونریزی شدید و عمل جراحی و سایر نتایج این هجوم، مرا حسابی تحلیل  

ه صفحه از کتاب برده و باز بحمدهللا و بعونه به این وظایف اسالمی و حیاتی و شیرین ادامه خواهم داد. فتوکپی س

اضافه چهار صفحۀ توضیحیه الزم و نیز یک صفحه نامه اسالم )و العیاذ باهلل( به  ]ناخوانا[ستون پنجم دشمن در مورد 

وزیر روزنامه پیام ایران و فلسطین و فتوکپی و نامه و پاکت نخست ۵شمارۀ  ۷به برادران پاسداران کرج و ص 

 موقت ضمیمه است.

 سطور خالصه را در پایان بیاورم چون الزم است.برادر، بگذار این 
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شهری حاکم هللا قدوسی دادستان کل انقالب و حجةاالسالم محمدی ری سخنان اخیر ]ناخوانا[ هدایت هللا منتظری و آیت

شرع دادستانی انقالب ارتش جمهوری اسالمی درباره ستون پنجم دشمن و ارتباط کامل سیاست به اسالم و لزوم  

نقالب اسالمی و لزوم مجازات ضدانقالب و غارتگران و ستون پنجم دشمن و باالخره سخنان امروز برادر،  استمرار ا

دهند که در این  اند، همه نشان میوزیر دربارۀ جلوگیری از غارتگران که برخالف شرع، ثروت اندوختهرجائی نخست

ها و سادات و شاه اردن و ستون پنجم اسرائیلایامی که در جنگ مستقیم با شیطان بزرگ و عمال آن مانند صدام و 

آنان هستیم باید علما َ و عمالً بکوشیم و بستیزیم و جان دهیم؛ و با قطع ساختن دشمنان اصلی انقالب اسالمیمان و 

 مان را هرچه پیروزتر گردانیم و این:استقالل حقیقی

 کنیم و به اطراف ایران نیز ابالغ کنیم و پیاده سازیم.امانت خدائی و رسالت الهی، و دقیقه قرآنی را باجان و سر، حفظ 

همه ناموس و نفوس و اموال را بهتر پاسداری کنیم و ]ناخوانا[ الحذر از ضیاع امانت خدا و از غلبه دشمن خدا، و این 

 )قرآن کریم(

 شیخ مصطفی رهنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل

https://iranbahaipersecution.bic.org/

