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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 شأنه تعالی بسمه

 تهران جمهوری اسالمی موقت مرکزی کمیته

 

 افاضاته دامت کنی مهدوی هللا آیة جناب

 العاده فوق ضرباتی هویدا زمان در که بهائی های خانواده از ای انقالب، عده بپاسدارن احوالپرسی و سالم ابالغ از پس

 آورده فراهم مسلمین سادات برای را محدودیت منتهای طاغوتی رژیم انتظامی [عمال]و وسیله  آورده وارد مسلمانها بر

 هائی صحنه کرارا   اینجانب خود و آورده به وجود را مسلمین از ای عده شتم و ضرب و زندان موجبات بارها بنحویکه

 ام. کرده مشاهده را آنها قاطع خصومت و عناد از

راه  این از و مهیا را دیگران حیثیت تضییع زمینه بیجا فریاد و داد و گری به هوچی که اند کرده عادت گروه این 

 .میبرند بسر الحال مشوش و مضطرب منعدم شده آنها سر از هویدا منحوسه سایه اینکه از و کنند باز میدانی

 بچرند خود حق و حد از بیش را منطقه علفهای راه این از که گیرند می زیادی گوسفندهای اصفهانی بهائیهای از اینها

به  هم هویدا روحانی به هویدا و منصور طاغوتی رژیم در کنند ایجاد مسلمین برای ناراحتی و تضییق و موجبات

 تأمین حدشان از بیش رفاه حال هر در که نموده کامل سفارش حوزه این ژاندارمری و بویراحمد و استاندار کهگیلویه

 شود.

 روسا از مرتبا   و بهائیها رئیس که بخش اله روان عشق بنام یک نفر را ها افکنی نفاق و ها هوچیگری و فسادها این تمام

 و مالذ بودن مرجعیت نظر نقطه از این تا متواری را بهائیان او و خود کند و سمپاشی می میگیرد الهام اصفهان بهائی

 مسلّمتر گرداند. آنها برای را خود

 نظامی دولت اواخر در اینکه اند نبوده طلب فرصت و بوده به انقالب مؤمن بویراحمد و کهگیلویه مردم بر اینکه دلیل

 دولتیها(  آن مهم قسمتهای و دهدشت استان )یاسوج و این در بختیار منحوسه نظامی دولت دوران تمام و ازهاری

 جمعیت میتوانستند کردم اخراج یاسوج از را استاندار همپائی سرلشکر اینجانب شخص نداشتند و قدرتی کوچکترین

به  تعرض حق احدی که کردم اعالم حال عین در و کنند بر را ها هوچی این ریشه ابدیت برای مسلمین و رزمنده مسلح

 که کردم اعالم شما نامه وصول از قبل - باشند آرام کودن بدبختهای آن نمیگذرند بهائیها منتها مفسدین -ندارد ها آن

 خالف بر عملی و دارند معمول اغتشاش و تشنج از گیری جلو و آرامش حفظ در را مراقبت و دقت منتهای ملت قاطبه

 سر نزند. احدی از اسالمی انقالب اساس

 ۶۲خواهانم  عصرعج ولی اقدس ساحة و متعال حق حضرت از پیش از بیش را انقالب پاسداران همه توفیقات 

 ۸۵۳۱اردیبهشت 

 حسینی ملک اله کرامة سید حاج

 ]مهررسمی[

 کمیته انقالب اسالمی یاسوج

 ]امضا[
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


