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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 ۰۶۳۱دی  ۰۱تاریخ 

 الحاکم علی ماکان و مایکونبسمه

 نود ۰۱کمیسیون اصل 

 مقام معظم ریاست مجلس شورای اسالمی در کشور مقدس ایران

 اکبر هاشمی رفسنجانی دامت تاییداتهاهللا علی حضرت آیت

با کمال احترام معروض میدارد اینجانب یکی از پیروان دیانت مقدس بهائی و در کمال صداقت و خلوص نیت 

دادخواهی خود را بحضور آنجناب معروض میدارم. اینکه مرتباً تهمتهائی ناروا بافراد بهائی نسبت میدهند لهذا باین 

ای را با رای دیانت بهائی سرانی وجود ندارد و هر سال یکبار کلیه افراد ذی رای بهائی عده نکات متذکر میگردم. در

امور  ادارهآزاد بدون تبلیغات از بین کلیه بهائیان ایران انتخاب میکنند و این افراد منتخب مسئول  –سری  –عمومی 

 باشند. روحانی جامعه بهائی ایران می

مداخله نمیکنند و اطاعت از حکومت را جزء فریضه دینی خود میدانند و نمیتوانند  جامعه بهائی در سیاستو افراد 

 صهیونیست یا جاسوس باشند زیرا صهیونیست و جاسوس بودن مخالف و مغایر معتقدات دیانت مقدس بهائی است.

کردند بدون اینکه بهائی کشور مقدس ایران را اعدام  جامعهمطالب فوق آیا بچه علت و چه جرمی نمایندگان  بنا بر

ل انقالب تاکنون آنچه تظلم و دادخواهی شده اواز  متأسفانهکوچکترین اطالعی از نحوه محاکمه آنان اعالم شده باشد. 

 کوچکترین پاسخی داده نشده جز اینکه امور را به ید قدرت خداوند یکتا واگذار کنیم چاره نداریم.

کند تمام کتب مقّدسهٴ آسمانی همهٴ محسوب میشود حقانیت جمیع انبیا را تصدیق می ادیان مستقله ءدیانت بهائی که جز

نماید. اولیای ادیان و ائمه مذاهب را به نشان تعظیم و تقدیس میستاید محمد مصطفی ادیان الهی را تجلیل و تکریم می

شناسد و در میان ادیان جهان العالمین می ربالنبیین و حبیب  المرسلین و خاتم التحیته والثناء را در مقام سیدعلیه آالف

 دیانت بهائی تنها دیانتی است که مصدق دین مبین اسالم و قائل بحقانیت رسالت خیراالنام است

نمایم که بدست شما اولیای امور و بهمت شما آن افرادیکه مرتکب چنین خونریزیها یاز درگاه خداوند یکتا مسئلت م

 خداوند قسم یاد نمود از ظلم احدی نگذرد که ها پایان دهند. ید تا باین ظلممیشوند بجزای خودشان برسان

ٴیید  با رجای تا

 نژاد. قدسیهٴ مظفر

 ]امضا[

 

 

 

 

 

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[


