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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]یادداشت دستنویسی در باالی صفحه[

 ۸۵۳۱فروردین  ۶

 

 اعظمی امام خمینی دامت برکاته هللا یتآحضور مبارک زعیم عالیقدر ایران حضرت 

محترماً اینک که نهضت مردم ایران بیاری خداوند متعال و تحت رهبری آن مرجع عالیقدر به ثمر رسیده و با استقرار 

از حیثیت و اعتبار خاص برخوردار  المللی بینحکومت عدل اسالمی و رعایت حقوق بشر میهن عزیزمان در سطح 

 یها مورد انواع ظلم و ستم از طرف دولت پنج سال گردیده است جامعه بهائی که به شهادت تاریخ طی یکصد و سی و

مختلفه در این مرز و بوم بوده و با آنکه افراد بهائی پیوسته مصدق دین مبین اسالم و رسالت حضرت ختمی مرتبت و 

نسبت به عزت و اعتالء کشور مقدس ایران عمالً  خود راعمل و صداقت عالقه قلبی  با حسنو  اند بودهائمه اطهار 

 اند بودهبیگانه قاطعاً برکنار  های یاستسو باالخص از ارتباط با  ها دولتنموده و در حالیکه از دخالت در سیاست  ثابت

و اطاعت صادقانه خود را نیز نسبت به ]دولتمان[ جناب مهندس مهدی بازرگان قبالً اعالم و نسبت به شعائر مقدسه 

باز هم از روی  تأسفترام را معمول داشته و میدارند با کمال اسالمی و حضرات آیات عظام همواره رعایت نهایت اح

حتی از سران انقالب اسالمی ایران مورد تهمت و افتراء  ها یهاعالمطی برخی مقاالت و انتشارات و  انصافی یبنهایت 

 قرار میگیرند.

خیابان جم و جهانبانی را  منزل در مشهد نمودند دو خانه در ۵۳که چندی قبل به  یا مسلحانهبعنوان مثال در تعرض 

که متعلق به شرکت امناء و محل کتابخانه و اجتماعات کوچکی برای مراسم مذهبی و دعا بوده است عدواناً در اختیار 

که طی ماههای اخیر بر اثر حمالت و تعرضات گوناگون از  اند بودهگرفته و ضمن اخراج ساکنین آن که خود بهائیانی 

افکار مردم مسلمان بازدید کننده از این دو خانه را  اند شدهراء فردوس و تربت حیدریه آواره خانه و کاشانه خود در ق

گانه مذکور با نهایت  ۵۳مشوب نموده و با استفاده از عکسهای خانوادگی و اوراق و اسناد شخصی از منازل 

 به جعل اکاذیب و ایراد اتهام جاسوسی و غیره میپردازند. انصافی یب

را قویاً تکذیب مینماید امیدوار است اوالً بیاری خداوند متعال و ثانیاً با  الذکر فوقنکه کلیت اتهامات اینک ضمن آ

اولیاء و مصادر امور ضمن تحقیق کامل از مجریان این حادثه و بررسی دقیق از  یخواه عدالتتوجهات منصفانه و 

کینه و نفاق ممانعت بعمل آورده و وحدت کلمه و اتفاق اوراق و اسناد و عکسهای مربوطه از این تفرقه افکار و ایجاد 

و اتحاد ملت عزیز ایران را که نقطه نظرگاه آن زعیم عالیقدر و ضامن استحکام و دوام و قوام دولت ملی و ترقی و 

اعتالی وطن عزیز است فراهم فرمایند. در خاتمه انتظار دارد بر اساس موازین عدل اسالمی و اعالمیه حقوق بشر 

جازه نفرمایند حقوق افراد بهائی که تعدادشان از مجموع سایر اقلیتهای مذهبی در کشور عزیز ایران بیشتر است این ا

و دور از عدالت تضییع گردد و امید است دستورات الزمه نسبت به استرداد دو خانه  یرمنصفانهغچنین مغرضانه و 

 کسهای خانوادگی و کتب و غیره را صادر فرمایند.ها و اوراق بهادار و اسناد شخصی و ع مذکور و گذرنامه

 با تقدیم احترامات فائقه

 

 اسم و امضا[ ۵۳]

 

 دولت ملی ایران یروز نخستجناب مهندس مهدی بازرگان  -رونوشت 

 جناب آقای احمد صدر حاج سید جوادی وزیر محترم کشور –رونوشت 
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 جناب طاهر احمدزاده استاندار محترم خراسان –رونوشت 

 کمیته محترم ستاد اجرائی فرامین امام خمینی در مشهد -رونوشت 

 

 ]یادداشت دستنویسی در پائین صفحه اول[

 ضبط شود

 ۸۵۳۱فروردین  ۸۶

 

 ]یادداشت دستنویس پائین صفحه دوم[

 ۳۵اسفند  ۸۵در تعقیب تلگراف مورخه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


