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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 صدر ریاست محترم جمهوری اسالمی ایرانحضور مبارک حضرت آقای ابوالحسن بنی

جمهوری اسالمی در کشور ماه که از استقرار حکومت  ٢٢با تقدیم احترام باستحضار میرساند در مدت قریب به 

عزیز ایران میگذرد علیرغم انتظار و توقعی که جامعه بهائی پس از سالها تحمل ظلم و ستم از حکومت عدل اسالمی 

دفاع که بزرگترین اقلیت مذهبی در کشور عزیز ایران است داشته و دارد انواع مظالم و تضییقات بر این جامعه بی

های سابقه اضافه شده است و با وجود آنکه در طول این مدت جامعه جدید بر تهمت های عجیب ووارد گردیده و تهمت

بهائی قوالً و عمالً مراتب اطاعت خود را به حکومت جمهوری اسالمی ابراز و اثبات نموده، جان و مال و حیثیت 

 افراد این جامعه در سراسر کشور دستخوش اغراض و مقاصد ارباب غرض و تعصب گردیده است:

 ،به دولتوابسته  مؤسساتاخراج صدها نفر از کارکنان صدیق و خدمتگذار بهائی از دوائر دولتی و 

 عدم توجه به حقوق مکتسبه آنان،

 بهائیان در بعضی شهرها و قصبات، به منازلحمله و هجوم 

 ضرب و شتم آنان و اجبار به تبری از معتقدات خود،

 کشیدن منزل و محل کسب، به آتش

 بهائیان، غارت اموال

 جلوگیری از دفن اموات آنان،

 ای از افراد بهائی در شهرهای مختلف بدون اثبات تقصیر،توقیف عده

 اعدام تعدادی از آنان صرفاً بعلت معتقدات مذهبی،

نفر از افراد سرشناس جامعه بهائی در سال گذشته و سنه جاری و از جمله نه نفر اعضاء منتخب محفل  ۱۴ربودن 

بهائیان ایران که برای مدت یکسال بمنظور اداره امور داخلی جامعه بهائی و رسیدگی به مشکالت افراد روحانی ملی 

 جامعه انتخاب میشوند و عدم اطالع از محل توقیف و سرنوشت و حیات یا ممات آنان،

ی وارده بر این ضبط و مصادره کلیه امالک و اموال و اماکن تاریخی متعلق بجامعه بهائی، از جمله مظالم و ستمها

جامعه مظلوم بوده است که با وجود مراجعات و تظلمات مستمر به واله محترم امور تاکنون از شدت این مظالم و 

 تضییقات کاسته نشده است.

ولیکن غرض از تقدیم این عریضه به آنجناب و سایر واله محترم امور و مالذ جمهور وقوع دو واقعه هائله و بر 

اخالق است که اخیراً در اطراف بیرجند اتفاق افتاده و افراد جامعه بهائی را در سراسر کشور  خالف اصول دیانت و

و متألم نموده است و تصور میرود که تکرار این قبیل اعمال از طرف افراد متعصب  متأثرعزیز ایران بیش از پیش 

 و لطمه فراوان وارد نماید. اعتنا به مصالح کشور به حیثیت و اعتبار حکومت جمهوری اسالمی صدمهو بی

در قریه "خونیک" بیرجند حدود پانزده  ۵۹آبان  ٣٠شب جمعه یازده و نیم  جریان ما وقع از این قرار است که ساعت

هللا خونیکی که محل اند با چوب و سنگ و چماق و کلنگ بمنزل آقای رحمتنفر که سر و صورت خود را بسته بوده

د معصومش بوده حمله برده و سقف خانه را شکافته و وارد منزل میشوند و آنرا با سکونت خود و همسر و دو فرزن

کنند. آقای خونیکی باوجود هللا خونیکی را شدیداً مضروب و مصدوم میکشند و آقای رحمتنفت و هیزم بآتش می

بل از آمدن آنان کند ولیکن قشدت ضربات و صدمات خود را بمنزل بستگان مسلمان خویش میرساند و استمداد می

مهاجمین موفق به فرار میشوند. مراتب در اولین فرصت به روحانیون محل و ژاندارمری و کمیته اعالم میشود و در 

در قریه "نوک" بیرجند که یک عائله بهائی در آنجا  یزتریانگتأسفجریان رسیدگی باین واقعه دو شب بعد واقعه 
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قتل مرحوم غالمرضا معصومی و مصدوم شدن و سوختن همسر وی میگردد.  افتد و منجر بهاند اتفاق میساکن بوده

اند ای ناشناس که تصور میرود همان مهاجمین قریه "خونیک" بودهعده ۵۹آذر  ٢شب یکشنبه  ۱٠بقرار اطالع ساعت 

گ و با سر و صورت بسته بمنزل مرحوم معصومی هجوم برده و درب منزل را با نفت آتش کشیده و با بیل و کلن

چوب و سنگ مرحوم معصومی و همسرش را مضروب مینمایند. مرحوم معصومی سعی میکند خود را باهالی قریه 

رسانده و استمداد کند ولیکن مهاجمین در کوچه وی را دستگیر و روی بدن مضروب و مجروح او نفت ریخته و این 

فجیع بقتل میرسانند. سپس جسد او را  یزبه طربهائی زحمتکش و بیگناه روستائی را زنده زنده بآتش کشیده و 

زنند. همسر معصوم آن مرحوم نیز بعلت سوختگی شدید و ضربات کشان در گودالی انداخته و مجدداً آتش میکشان

 کند.وارده در بیمارستان بستری و دو شب بعد فوت می

ته است ام گرفاقدامات مقدماتی انج هرچند از طرف دادستان محترم دادگستری بیرجند و پاسگاه ژاندارمری تحقیقات و

انه خود ال سبعولیکن بیم آن میرود چنانچه باید و شاید احقاق حق نشود و مهاجمین و متجاوزین و قاتلین بسزای اعم

 ر سایردنما و تکرار این قبیل اعمال غیرانسانی نرسند و همین امر موجب جرأت و جسارت افراد مغرض و مسلمان

 نقاط شود.

دینی و  وظیفه ب بدینوسیله باستحضار آن جناب که در زمره والة امور و مالذ جمهور معدودند میرسد تا حسبلذا مرات

و اجازه  رماینداخالقی که دارند بفریاد مظلومان و ستمدیدگان که در پناه حکومت اسالمی هستند برسند و احقاق حق ف

های کتاب ظت و نصیحت است و تمام سورهندهند در حکومت جمهوری اسالمی که دین رحمت و حکمت و موع

چنین  مقدس و آسمانیش باسم خداوندی که رحمن و رحیم است آغاز میشود و پیامبر اکرمش رحمةً للعالمین است

 خبر تکرار گردد.اعمالی غیرانسانی توسط افرادی از خدا بی

 با تقدیم احترامات فائقه

 از طرف جامعه بهائیان ایران

 امضا[ ٢]

 هللا منتظریآیت –۱

 االسالم سید احمد خمینیحجت –٢

 االسالم هاشمی رفسنجانی رئیس مجلسحجت –٣

 هللا موسوی اردبیلیآیت –۴

 هللا مهدوی کنیآیت –۵

 شورای عالی قضائی –۶

 مجلس ۹٠کمیسیون  –۷

 کلیه نمایندگان مجلس شورای اسالمی –۸

 

 طهران ٣٠۵نشانی: صندوق پستی شماره 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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