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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ۱٣۵٨اردیبهشت  ۱۲

 العالی امام خمینی مّد ظله  العظمیهللاآیتقائد اعظم و پیشوای معظم حضرت 

انصافان بمحضر انور تقدیم و اطمینان درنهایت امید به آستان آن رهبر عالیقدر تشرف جسته تظلم خود را از ظلم بی 

رهبری خود بعرایض این بینوایان توجه و احقاق حق فرموده فرمان رسیدگی و رفع ظلم صادر   خاصداریم با عدالت 

 میفرمائید.

نشین موجود است که چند هزار  احمد کهکیلویه تعدادی قراء بهائیهم طی تلگرامهائی بعرض رسیده است در بویر قبالا 

. بعد از  ایمشغل کشاورزی و دامداری مشغول و در هیچگونه اقدامات ایلی از سالها قبل شرکت و مداخله نداشته نفر ب

علیه انقالبیون ائتالف نموده و بعدها نیز   ۱٣۴۲پیروزی انقالب چند نفر از متنفذین و کدخدایان )کسانیکه در سال 

دادن خود مبارزه با بهائیان را هدف قرار داده در شرایط  اند( برای پرده پوشی اعمال و مؤمن جلوههمکاری داشته

مزبور نموده که در خالل این   به دهاتمسلح شبانه  به حمالتوادار افراد مسلح پرداخته آنان را   به تحریکایلی  خاص

یاری ای مجروح، تعداد زیاد گاو و گوسفند بسرقت برده مقداری زراعت را پامال، بسمدت بر اثر این حمالت عده

اند این مظالم روز  ها را خراب نموده که ناچار تاکنون چندین ده تخلیه و ساکنان آن سرگردان و ویالن و آواره شدهخانه

بروز شدت یافته تا بحدیکه هر شب بقتل و غارت مسلحانه تهدید و محاصره میشویم. مراجعات و تظلمات مکّرر به 

ای نبخشیده و حتی اتهامات متعصبانه جناب ایشان در حضور افراد  نتیجهحسینی و کمیته انقالب یاسوج هللا ملکآیت

احیاناا سعایت کدخدایان  خوانند تجّری مردم رجاله را شدیدتر نموده وایلی که بهائیان را کافر و خدا ناشناس و ملحد می

 تأثیر نبوده است.در ایشان بی 

فرمان آن رهبر عالیقدر که جامعه ایرانی را از هر نوع تفرقه و عدم  این مظلومان بنا بوظیفه روحانی و تبعیت از 

موجب خونریزی و درگیری و اغتشاش کلی میشود خودداری نموده و برای اند از دفاع که مآال اتحاد منع فرموده

 ایم.دادخواهی بشما پناهنده شده

استدعا داریم این جمع مظلوم بهائی که خداوند  از آن مرجع عالیقدر که عالم بر امور روحانی و اداری کشور میباشند

دفع   یگانه را پرستش و بمقدسات اسالم تعظیم و تکریم مینمائیم مورد الطاف عدل اسالمی خود قرار فرموده حکم بر

 و فرمانی مرحمت فرمائید که بیش از این مزاحم این عده زحمتکش و مستضعف بیچاره نشوند. ظلم و ستم صادر

 +ائیان بویراحمد کهکیلویه نمایندگان به

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل

https://iranbahaipersecution.bic.org/

