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 یقمر یهجر ۱۳۹۹مورخه پنجشنبه دوازدهم رجب 

 ۱۳۵۸خرداد  ۱۷

 ایران اسالمی انقالبی دولت ریوزنخست بازرگان یمهندس مهد یجناب آقا

 این در بهائی جامعه افراد است سال شش و و سی یکصد مدت. میرساند عالی باستحضار احترام و ادب یتبا نها

 و سلم و و آله یهاله علصل مصطفی محمد خیراالنام حضرت بحقانیت قائل و اسالم مبین دین مصدق موجودند کشور

اجراء  خالصانه اطاعت از حکومت وهمواره  و یکنندم یلو تجل یسرا تقد یزعز یران. امیباشند السالمهمیعل اطهار ائمه

 میورزند اجتناب سیاسیه امور در از مداخله ینکهضمن ا اند وساخته خویش حیات شعار را مملکت و مقررات ینقوان

گذشته اکثر حقوق  یهااند. در دورهگرفته کناره میهنی و ضد ملّی و غیر خارجی هایبسیاست وابستگی هرگونهاز 

تجاوزات گوناگون بوده است قبل  در معرضمالشان در اغلب اوقات  جان و از آنان سلب شده و هایآزاداقسام  و یمدن

همدان،  یجان،آذربا فارس و یاالتشده و در نقاط مختلفه ا یخانمانانقالب هزاران خانواده آنان ب یدناز به ثمر رس

 پس بکلی آنان کسب محل و خانه هفتصد از بیش یگربالد د یبعضو  کرمانشاهان یزد وخراسان  مازندران، گرگان و

دوره  در ینکا اند. وگردیده مقتول ایشان نفر و چندین شده کشیده به آتش و یا گردیده و ویران خراب اموال از غارت

صدمات سابقه  و خطرات ریسامطهره است عالوه بر تحمل  یعتاجراء حدود شر اسالم و یکه مفتخر بنام نام یحکومت

مصادره اموال  ناروا تصرف و یهاآن عالوه برتهمت اند وقرارگرفته نیز دیگری و مشکالت ییقاتتض در معرض

محل  و یخیهالمنفعه بوده و مشتمل بر اماکن تارمسلوب امالک این اغلب است جامعه باین مربوط رمنقولیو غمنقول 

قبل  یآنها واگذار شده است. در ماههاحراست  که بمنظور حفظ و یباشدم یگورستانهاست و ندرتاً امالک اجتماعات و

ها قفسه یبنقاط مبادرت بتخر یاماکن مراجعه نموده در بعض ینبا یراننقاط مختلفه ا افراد مسلح در طهران و یجبتدر

 گرفتند یارازموارد محل ساختمان را دراخت یاریدر بس اند وسوابق را باخود برده مدارک و ها وپرونده نموده یزهام و

باالخره روز گذشته  بن خراب نمودند و و یخجاها آنرا از ب ی. بعضبردند همراه آنرا کلیدهای ساخته مقفل آنرا و یا

امور امکنه  یانباطالع متصد یمصادره آنرا طبق حکم اماکن مراجعه کرده و ینازا یکه به بعض یداطالع حاصل گرد

 یباشندنم یتاقل ینا یهاقدامات عل ینگونهبا یانقالب هرگز راضمعظم  رهبر یرسدم بنظر یکهاند از آنجائیدهمزبور رسان

اجراء  و احقاق حق شود و یدگیخصوص رس ینا در یندمقرر فرما استدعا دارد امر و مقام تظلم برآمده و در ینوسیلهبد

 دینی یتاقل ینجامعه که بزرگتر یناز افراد آحاد ا یحق حقّه است معمول گردد و رفع نگران یعدالت که اعطاء کل ذ

 .آید بعمل هستند کشور این

 فائقه اقدامات یمبا تقد

 ایران یانجامعه بهائ از طرف

 نجی یندکتر حس

 یمنوهر قائم مقام

 

 [حذف شده] –آدرس 

 

 

 

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[
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