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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ۱۳۵۸نوزدهم مهر ماه 

 العالی دادستان کل انقالب اسالمی ایران هللا قدوسی مدظلهحضور حضرت آیت

با نهایت توقیر و احترام باستحضار عالی میرساند. همانطوری که قبال باطالع اولیای محترم امور و شخص آنجناب 

بهائیان که بزرگترین اقلیت دینی در این کشور محسوبند معترف بوحدانیت الهیه بوده و بحقانیت کافهٴ انبیاء رسیده است 

و مرسلین معتقدند مؤمن و مصدق جمیع کتب آسمانی من جمله قرآن کریم میباشند. پیرو وحدت و یگانگی با جمیع نوع 

واره در تاٴمین منافع وطن خویش بوسیله خدمات بشرند پیوسته از حکومت و مقررات مملکتی اطاعت کرده و هم

الوجوه در سیاست مداخله نمیکنند. در هیچ حزبی وارد نمیشوند با فرهنگی و اجتماعی کوشا و جاهدند بهیچوجه من

کنند خیرخواه عمومند و نمایند قبول مقام وزارت و سفارت و امثال ذلک نمیهیچ گروه و دسته سیاسی همکاری نمی

 انه بملک و ملّت را عین عبادت میدانند.خدمت صادق

از بدو اعالن حکومت انقالب اسالمی ایران عموم افراد بهائی با کمال خلوص نیت و بر حسب عقیده باطنی خویش 

االسف مشاهده میشود که در بسیاری از موارد رفع  اند ولی معقوال و عمال وفاداری و اطاعت قلبی خود را اثبات نموده

شده و بعضی از مقامات هنوز تصور مینمایند که شاید فرد بهائی ببعضی اعمالیکه متعهد به عدم مداخله  سوء تفاهم ن

دارد. با کمال تاٴسف در در آنست مبادرت ورزیده و خدای نخواسته ممکنست قدمی مغایر مصالح ملک و ملت بر 

افراد بهائی بیجهت مشمول تبعیضات و صدمات  ای موارد نیز دیده شده که صرفاً بعلت اعتقاد قلبی و عقیده باطنیپاره

جمله مطلبی که در این ایام موجب نهایت حیرت و تعجب و تاٴسف این جامعه  شدید میشوند و محکوم میگردند من

گردیده صدور حکم قتل و اعدام آقای بهار وجدانی که از بهائیان میاندوآب و ساکن مهاباد بوده است میباشد. مشارالیه 

البیت اشتغال داشته و حدود سی سال با عموم اهالی در نهایت در محل بوده که بشغل خرید و فروش اثاث مرد کاسبی

  ۱۳۵۸مهر  ۴محبت و مهربانی میزیسته و مورد اعتماد همهٴ مردم بوده است بقرار اطالع عصر یوم چهارشنبه 

صبح روز    ۱۰ا باو گفته شده که ساعت بدادسرای مهاباد احضار و پس از سؤال و جواب مختصری مطلقا آزاد و شفاه

 بعد بدادسرای مزبور مراجعه نماید.

الوعده در راٴس ساعت مقرر که بدادسرای مهاباد میرود بازداشت شده و عصر  حسب ۱۳۵۸مهر  ۵در تاریخ پنجشنبه 

 همان روز محاکمه و بالفاصله حکم اعدامش صادر گردیده و شبانه تیرباران میشود.

مه کیهان مورخ هفتم مهرماه جاری علت محکومیت ایشان همکاری مستقیم با حزب منحلهٴ دمکرات هر چند در روزنا

الوجوه حسب عقیدهٴ باطنی بهیچوجه منکردستان مرقوم گردیده است ولی تا آنجا که این جامعه اطالع دارد نامبرده بر

بعلت عدم کتمان عقیده و اقرار بدیانت بهائی او  ادٰنی دخالتی در اینگونه امور نمیتوانست داشته باشد و بنظر میرسد که

اش طبق نامه اند. و چون این اخبار شدیدا موجب نگرانی این جامعه گردیده و بعالوه عائله را محکوم باعدام نموده

اند لذا بدینوسیله مراتب را معروض داشته و استدعا  ضمیمه مراجعه نموده و اعاده حیثیت خود را مصرا خواستار شده

دارد امر و مقرر فرمایند در این خصوص تحقیق دقیقی معمول گردد حقیقت و واقع امر معلوم و مشخص شود و 

احقاق حق آن ستمدیدگان بعمل آید تا اوال اعاده حیثیت آن فقید شود ثانیاً مزیدالماسبق واضح و مبرهن گردد که بهائیان 

 مطلقاً از اینگونه امور مبری هستند.

 ائیان ایران از طرف جامعه به

 منوهر قائم مقامی         ن نجییدکتر حس

 

 [حذف شده]  –آدرس 
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