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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 ۱۳۵۹آبان  ۱

 

 صدر ریاست جمهوریجناب ابوالحسن بنی

 هللا مهدوی کنی وزیر کشورحضرت آیت

 هللا قدوسی دادستان کل انقالبحضرت آیت

 موسوی اردبیلی دادستان کل جمهوری اسالمی هللاحضرت آیت

 هللا هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسالمیحضرت آیت

 شورای عالی قضائی

 

بعد از ظهر روز  ۴با کمال احترام همانطور که قبالً نیز بعرض رسیده و تظلم و دادخواهی گردیده است در ساعت 

 نفر افراد ذیل: ۱۱خیابان نفت ای از افراد مسلح در ام مرداد ماه جاری عدهسی

 خانم بهیه نادری-۱

 آقای منوهر قائم مقامی -۲

 آقای دکتر حسین نجی -۳

 آقای ابراهیم رحمانی -۴

 آقای هوشنگ محمودی -۵

 آقای عطاءهللا مقربی -۶

 آقای مهندس عبدالحسین تسلیمی -۷

 آقای یوسف خراسانی قدیمی -۸

 زادهآقای دکتر کامبیز صادق -۹

 هللا روحانیآقای دکتر حشمت -۱۰

 آقای دکتر یوسف عباسیان -۱۱

های اینجانبان را دستگیر و به محل نامعلومی منتقل میکنند و اکنون که بیش از دو ماه از تاریخ سرپرستان خانواده

محترم امور و مسئولین امر هیچگونه  مراجعه باولیای دستگیری آنان میگذرد با وجود کوشش و جستجوی فراوان و

 اطالعی از سرنوشت آنان بدست نیامده است.

الذکر فقط و فقط تدین آنان بدیانت بهائی است. کنندگان زیر حتم و یقین دارند که علت دستگیری افراد فوق امضاء

م رسیده و در آثار و نوشتجات اصول معتقدات ما بهائیان بارها باستحضار اولیای محترم امور و از جمله آن مقام محتر

بهائی نیز که در دسترس میباشد مندرج و مثبوت است که از آنجمله عدم مداخله در امور سیاسیه و اطاعت از حکومت 

ماه که از استقرار حکومت جمهوری اسالمی میگذرد اگر بدیده  ۲۰هللا در مدت است و بحمد و ملتو خدمت به ملک 
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اند الحقیقه بهائیان قوالً و عمالً تمسک خود را باین معتقدات به ثبوت رساندهیگردد که فیانصاف مالحظه شود معلوم م

اند و از و در موارد بروز ظلم و ستم جز تظلم و دادخواهی و مراجعه به والة امور طریق دیگری انتخاب نکرده

 اند.هرگونه خیانت و توطئه و دسیسه برکنار بوده

توضیحات فوق رجاء و انتظار داریم که آنجناب به عرایض و استدعای اینجانبان توجه  با توجه به تظلمات قبلی و

الذکر تحقیق و دستور خواهند فرمود در مورد نحوه دستگیری و محل توقیف افراد فوق مخصوص مبذول فرموده و

 رسیدگی گردیده و وسائل استخالص آنان فراهم گردد.

 ها:امضاء عائله

 ]امضا[ انیدخت روحدکتر مهین-۱

 ]امضا[ دکتر ثریا عباسیان میالنی-۲

 ]امضا[ نوشین نادری -۳

 ]امضا[ احمد خراسانی قدیمی-۴

 ]امضا[ حشمت قائم مقامی -۵

 ]امضا[ ژینوس محمودی -۶

 ]امضا[ وحیده مقربی -۷

 ]امضا[ نورسته رحمانی -۸

 ]امضا[ باهره تسلیمی -۹

 ]امضا[ زادهژاله صادق -۱۰

 ]امضا[ وجدیه نجی -۱۱

 

 [حذف شده]نشانی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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