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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ۸۲۳۱آبان  ۳۲تاریخ 

 

 سرپرست وزارت کشور مشرف باد یالعال مدظلههاشمی رفسنجانی  االسالم حجتحضور حضرت 

پس از تقدیم مراتب تکریم و احترام در این موقعیت حساس که کشور مقدس ایران احتیاج شدیدی به آرامش و وحدت و 

زنند که یقیناً موجب نفرت  شود که بعضی عوامل مفسده جو دست به تحریکاتی می یگانگی دارد مع االسف مشاهده می

خمینی دامت برکات و سایر اولیای امور مملکت خواهد شد  امام العظمی هللا یتآقدر ملت حضرت  و انزجار رهبر عالی

و هرگز راضی نیستند که با وقوع چنین مظالمی در دل تابعین این مرزوبوم ایجاد رعب و وحشت شده و مردم را 

 وسیله قریب پنج ماه قبل یکی از افراد جامعه بهائی بنام محمد شیخ موحد به المثل یفدچار یاس و حرمان سازد. 

ای منتج نشده اینک متعاقب  عواملی ربوده شد و آنچه به وسایل مختلف توسل گردید مع االسف تا به امروز به نتیجه

آقای دکتر علی مراد داودی استاد بازنشسته کرسی فلسفه دانشکده ادبیات  ۸۲۳۱آبان  ۳۲ربائی قبلی در تاریخ  آدم

باشند  ر و صاحب تألیفات عدیده بوده و جزء این جامعه میدانشگاه طهران را که از دانشمندان و نویسندگان کشو

اند الی حال ثمری حاصل نشده و از طرف دیگر  اند و آنچه کسانش جستجو و به مراجع مختلف تظلم نموده ربوده

طلب خانه منسوب به حضرت باب واقع در  بطوریکه قبالً به استحضار رسیده است چندی قبل بعضی عناصر فرصت

اند که  صد و دو هزار نقطه جهان است تخریب نموده گرهای شیراز که مصاف اهل بهاء در بیش از یککوچه شمشیر

ای  بالفاصله مبادرت به تقدیم شکوائیه هائی از طرف این جامعه شد و با اقدامات مبذول و تظلم به اولیای امور تااندازه

در تاریخ جمعه گذشته که عید غدیر خم بود تعدادی از آن مجدداً  تأسفاقدامات تخریبی متوقف گردید تا اینکه با نهایت 

اند و این عملیات در روزهای گذشته هم  همان افراد بان بیت مکرم هجوم برده بقایای خانه مزبور را منهدم ساخته

تکرار شده و با این جاروجنجال چه در شهر شیراز و چه در سایر نقاط مملکت شیوع پیداکرده است که عناصر 

بخصوص در روزهای عزاداری با ایجاد بلوا به  الحرام محرمش طلب و ناراحت قصد دارند در این ایام و ماه اغتشا

ها و مساکن بهائیان هجوم نموده و مانند سال قبل وقایع ناگواری پدیدآورند. بنابر مراتب فوق الزم به نظر رسید  خانه

تان اوامر اکیدی در موارد مذکوره صادر فرمایند؛ که اوالً که جریان ماوقع به استحضار آن مقام رفیع برسد تا عنای

شدگان مزبور هر چه زودتر به خانه و کاشانه خود بازگردند و نگرانی عائله چشم به راهشان و این جامعه  ربوده

 مرتفع شود؛ و ثانیاً راجع به شایعات منتشره دستوری صریح عنایت فرمایند که چه در شیراز و چه در سایر نقاط

 آمده از وقوع هرگونه وقایع سوء اکیداً جلوگیری شود. عمل های تأمینی به پیشگیری

 دارد. در خاتمه بدینوسیله از عنایات و توجهات آن وجود محترم مراتب تشکر و امتنان خود را تقدیم می

 با احترامات فائقه

 

  

 

 

 

 

 

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[


