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۳۲/۳/۳۲  

 

هللا آقای آقا سّید  حضرت همایونی شاهنشاهی ایران، کپیهٴ مجلس شورای ملّی، حضرت آیت پای مبارک اعلی   خاک

دادگستری )رییس بازرسی کّل کشور(، ابوالحسن اصفهانی دامت برکاته، جناب آقای نخست وزیر، جناب آقای وزیر 

االسالم آقای آقا میر سّید محّمد بهبهانی دام ظلّه، جناب آقای وزیر کشور، جناب آقای  ریاست دادرسی ارتش، حّجت

 وزیر جنگ، تیمسار دادستان محترم دادرسی ارتش، ریاست عالیه ستاد ارتش

عاطفی کارمند دارایی ارتش که در بلوک طالقان مرتکب شده،  ۲محترماً خاطر شریف را نسبت به عملّیات سرهنگ 

رود. در صورتی  برده در حدود سه سال است به نام هواخوری به بلوک طالقان می دارد: نام به شرح آتی مستحضر می

ب و حضرت شاه سابق ایا گونه عالقه]ای[ دارد. در زمان اعلی   جا هیچ که این شخص نه اهل طالقان است و نه در آن

کن از سنهٴ گذشته لدی الورود به قریهٴ فشندک با لباس  ذهاب وی به بلوک مزبور و توّقفش در آن حدود به آرامی، ل 

منصبی شروع به تبلیغات و فریفتن یک مشت مسلمانان عواّم آن حدود نموده و آنها را به  مقّدس سربازی و صاحب

جه دامنهٴ عملّیات خالف قانون و شرع خود را توسعه داده و از نموده که بالّنتی آور بهائی دعوت می دیانت افتضاح

طرفی در حدود سیصد هزار لایر پول و دواجات مّجانی برای گول زدن اشخاص بین آنها تقسیم و به این وسیلهٴ 

شهرک  -۱ذیل: برده به معّیت داماد خود چندین بار به قراء  نمود.سرهنگ نام دینی تبلیغ می فریبانه، آنها را به بی عوامّ 

ده برای اجرای منظور و مرام شوم خود رفته، به طوری که روحّیه و اذهان اهالی را  گته -۴جوستان  -۳خانی  سفج -۲

مشوب و متزلزل ساخته و اغلب خیال کردند که شاید این شخص با یک من پاگون و درجهٴ سرهنگی به نمایندگی از 

دین  که در قریهٴ فشندک دو سه نفر هم از هم مسلکان رذل و بی آن طرف دولت مأمور ترویج دیانت بهاء است. چه

مشاٌرالیه سکونت دارند و همچنین در قریهٴ جوستان در منزل یک نفر مطرب ولگرد تشکیل محفل داده و یک عّدهٴ 

ها قرائت معنی و مضحک بهائی را برای تشویق آن های بی جا جمع نموده، پیوسته بیانات و خطابه لوح را در آن ساده

 نمود. می

خیانت به دین، خیانت به تمام مقّدسات و ناموس ملّت است. خیانت به دین جنایت بزرگی علیه جامعه است. خیانت به 

عاطفه که خود را  آور این سرهنگ بی دین برخالف و بر ضّد مصالح کشور اسالمی و دولت است. عمل شوم و ننگ

نماید. کشور ایران کشور اسالمی است، مردم ایران عموماً مسلمان و اکثر  می عاطفی نام گذاشته، همه چیز ما را تهدید

در روحّیهٴ  ۲نماید. تبلیغات یک نفر سرهنگ  شیعه هستند؛ در ایران ملّت اسالم در تحت لوای دولت اسالمی زیست می

را دولت از کسوت  شوند. اگر این شخص مردم اثر سوئی بخشیده، مردم نسبت به دولت، خواهی نخواهی مظنون می

مقّدس نظام خارج و او را تسلیم دادگاه برای مجازات ننماید، اهالی طالقان مجبور خواهند بود مطابق دستور شرع و 

ها باعث بدنامی کشور و جامعه هستند. وجود این عناصر خائن برای  قوانین اقدامات دیگری نمایند. این قبیل سرهنگ

باید از شهامت و دالوری او کشور و ناموس ملّی محفوظ بماند، افسری که بهترین کشور و ملّت ننگ است. افسری که 

، بر خالف انتظامات دولت و اند ترین لباس کشور را در بر دارد و او را برای دوای درد جامعه تربیت نموده و محترم

نایت، به ارتکاب عمل شوم علیه شرفی، به بدبختی، به خیانت، به ج دینی، به بی ملّت مردم را به دیانت بهاء، به بی

بر  عقیدهٴ ُعقالنماید. منظور نظر بنده اهانت و تنقید نیست، بلکه یک حقیقت است که  استقالل و همه چیز دعوت می

 -۱خالف آن اّتفاق دارد. مطابق مقّررات قانون استخدام کشوری دولت چهار مذهب را در ایران به رسمّیت شناخته 

کلیمی. کارمندانی غیر از مذاهب اربعهٴ باال مذهب دیگری داشته باشند، باید از شغل  -۴سیحی م -۳زرتشتی  -۲اسالم 

عاطفی در طالقان پشت دروازه طهران با کمال قدرت و وقاحت  ۲دولت منفصل و مقیم دادگاه شوند. بدبختانه سرهنگ

تر از این  وم مسلمین و ملّت، دشمنی خطرناکنماید. به نظر بنده و عم علیه استقالل دولت اسالم تبلیغات و فّعالّیت می

کنیم دامن  اشخاص ناپاک برای کشور و جامعه وجود نخواهد داشت. ما تقاضا داریم، ما استدعا داریم، ما التماس می

کشور را از وجود این ناپاکان پاک کنید. هیأت دولت و وزرایی که در مقابل مجلس و ملّت برای خدمت به آب و خاک 

نمایند، به احترام قسم، به احترام قانون، به احترام حفظ ناموس دین، به احترام آسایش جامعه باید  قسم یاد میبا قرآن 

جو را مجازات نمایند )اشّد مجازات(. ملّت انتظار دارد که دولت اسالمی و شاهنشاهی ایران  این قبیل عناصر مفسده



 

2 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

گونه فداکاری دریغ ننماید. متأّسفانه  حفظ این دین مبین از هیچحامی دین اسالم باشد و حّتی  در مواقع ضروری برای 

آور آنها به جز ایجاد  بار و شرم طلب که عملّیات ننگ ها و این قبیل کارمندان فاسدالعقیده و آشوب سرهنگ عاطفی

ض ابراز های جبران ناپذیر و هیجان عمومی و بدنامی دولت و جامعه نتیجهٴ دیگری ندارد. این افسر در عو فتنه

 نماید. آور خود )تبلیغات( به خرابی و نابودی جامعه و کشور قیام می رشادت و اصالح جامعه با حربهٴ زهرآگین و ننگ

جا  داری دین و مّدعی خصوصی که در حدود طالقان دارای عالقه و اهل آن بنده با تقدیم این گزارش به نام طرف

های  که این سرباران جامعه به انواع مختلف برای بیدار کردن فتنه کنم هستم، به مقامات عالیه و مقتضیه عرض می

زنند.  شرمی دامن می سوز اجتماعی را با کمال بی خوابیده فّعالّیت به کار برده  و یک شعلهٴ ننگ و مسموم خانمان

اً عرض شد به ترین نقاط کشور است، بنده به طوری که فوق طالقان از حیث حفظ شعایر مذهبی و دیانت اسالم حّساس

برده جلوگیری نموده و قدغن فرمایید دیگر به طالقان نرود.  نام مّدعی خصوصی تقاضا دارم اّوالً از سرهنگ نام

چه جلوگیری از رفتن وی به طالقان نشود، هر حادثه]ای[ رخ دهد اهالی طالقان مسؤول نخواهد بود و مسؤولّیت  چنان

نسبت به مشاٌرالیه به شرح باال اعالم جرم نموده و  ۱۳۲۲قّررات قانون مصّوبهٴ متوّجه دولت است. ثانیاً با توّجه به م

درخواست محاکمهٴ وی را در دادگاه دیوان حرب زمان جنگ دارم. ثالثاً از اعزام بازپرس و بازرس به محّل جهت 

بوده و بخشداری طّی  صدق مطالب فوق باید استفاده شود. رابعاً چون موضوع فوق قبالً مورد رسیدگی بخشداری محلّ 

مستقیماً به وزارت کشور عملّیات عاطفی را گزارش داده و عمل در ادارۀ سیاسی وزارت  ۳۳/۷/۲۲شمارۀ ـــــــــ 

 برده را بخواهند. با تقدیم احترامات . کشور مورد رسیدگی است. برای روشن شدن قضّیه مقّرر فرمایید پروندهٴ نام

 سید رؤوف مصطفوی، ]امضاء[

  ۱۱، خیابان ری، دفترخانهٴ اسناد رسمی شمارۀ ۷نی مصطفوی: طهران، بخش نشا

 

 :[ ] تمبر یک ریالی باطل شده [.۱]حاشیهٴ 

 [. ۲/۳/۲۳، تاریخ: ۴۱۳۷:[ ] مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۲]حاشیهٴ 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


