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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بنام خدا

 دامت برکاته ینیامام خم یالعظم اله تیمحترم حضرت آ یشوایپ

اله تشکر ساکن  یم من کرامتنما یخود را معرف یستیبا ام دست امداد به آن محضر محترم آورده ریحق نیاکنون که ا

که در  ییفشارهاطاغوت با  میکه در دوران رژ میباشمکشاورز ساده  کیکه من  مرسانیبعرض مقریه کوشکک آباده 

 یتن گوشت با چه مشقت ۱و  وهیم -تن ۲۱بادام  ،نیریانگور ش تن ۲۱تن گندم  ۲۱ انهیسال من بود سر راه کشاورزان

م کما دلخوش بود یزندگ نیو با مماند یدار میشب آنرا تا صبح ب ۴که در هفته  فرسا طاقت یزندگ نیو با ا مکردیم دیتول

کرده و  رانیام را و انهیشاه سابق قرار گرفته و خانه و آش میهجوم عمال رژاینکه در همین دوران هم چندین بار مورد 

 اهیس میرژ ینیامام خم یبرهبر رانیملت ا یبخواست خداوند و همت واال نکهیمورد تجاوز اهل محل قرار داده تا ا

بطور کامل  یقرار گرفته و از زندگ یزندگ یسوز آتشبار مورد تجاوز و  نیچندم یبرا یسقوط کرده در طلوع آزاد

اما جرم من  ام ها آواره ینیهمانند فلسط عائله سر ۲۱ باو  ما مرز و بوم رانده شده نیماه است که از ا ۵و مدت  ساقط

همه  یکه آزاد یاسالم یکار آمدن جمهور یاکنون با رو مهست بهائیمتولد شده و  بهائیاست که در خانواده  نیا

همگام  رانیا مقدس ساعت با انقالب نیکه تا ا پرست وطن یرانیا کیمن بنام  را در بر دارد رانیملت ا یقشرها

ام را به مخاطره انداخته و  من و خانواده یبنام مسلمان زندگ هیقر نیکه در ضدانقالبافراد  یکه مشتیخواهم م ما بوده

 یو بسزا محاکمه نموده یواقع یبمعنا یسالمدادگاه ا کیمرا در  مکه اگر من محکوم هست دیمرا آواره نموده بخواه

 یوارهایدباغش را قطع کرده و  یو درختها دهیرا به آتش کش اش خانه یمحاکمه فردبجای  ایدن ید کجایبرسان ماعمال

که دست  خیتار نیبرانند من تا ا شاش را از مام وطن و خانواده دهیو گاو و گوسفندش را به آتش کش ختهیآنرا فرو ر

از آن مقام محترم  مبدون مخارج آواره هستسر عائله  ۲۱ام با  دراز نموده یمرهبر اسال مبارک شگاهیپ یبسو استمداد

 ادیخرابه که از بن نیا یبسهم خود در بازساز محاصل گردد که من سر کار برگشته تا بتوان ترتیبیتقاضا دارم که 

 کرامت اله تشکر –با تقدیم احترام  -مداشته باش ییمانده سهم بسزا یبر جا یپهلو

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


