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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ۱۳۷۸اسفند  ۲۵

 

 حضور محترم آقای مهری 

 سالم

محترماً طبق گفته مأمورین تخلیه منازل افراد بهائی، که آنها فقط بعلت عقیده قلبی و وجدانی و عدم انکار دیانت بهائی 

 باشید و شما دستور تخلیه منزل مرا صادر نمودید. اند، میشده محکوم به قتل و غارت و شکنجه و مصادره اموال 

 ام، تظلم نموده ۱۳۷۸هائی که بمنزلم دادند من به این مراجع، جمیعاً در اواخر آذر ماه آقای محترم، بعلت ابالغیه

ی اسالمی ریاست محترم جمهور -۳ریاست قوه قضائیه آقای آیت هللا شاهرودی  -۲جناب آیت هللا حسین نیّری،  -۱

ریاست محترم دادگستری آقای آیت هللا  -۵ریاست محترم وزیر کشور آیت هللا موسوی الری  -۴آیت هللا حاتمی 

سفیر   -۸وزیر محترم وزارت امور خارجه آقای خرازی  -۷ریاست محترم مجلس آیت هللا ناطق نوری  -۶شوشتری 

ریاست محترم  -۱۰  ۹۰محترم کمیسیون اصل نود  ریاست -۹محترم جمهوری اسالمی در آلمان آقای احمد عزیزی 

 -۱۳ریاست محترم شهربانی کل کشور  -۱۲ستاد فرمان اجرائی امام خمینی  -۱۱بازرسی کل کشور و آقای سلطانی 

قانون تشکیل   ۳۵ریاست محترم کالنتری چهار و اکنون شما سرور محترم. و از جمعی از آقایان تقاضای اعمال ماده 

تخلیه منزل خود را دارم مضافاً اخیراٌ بعد  تقاضای لغو دستوررا نمودم، لذا تا رسیدگی نهائی  ۲و  ۱ی دادگاههای کیفر

ام. آقای محترم مسلماً شما به یکتائی خداوند و آگاهی و دانائی از بیست و پنج روز بستری در بیمارستان مرخص شده

باشید، من همۀ افرادیکه از جریان مظالم و  و بینائی پروردگار و به روز قیامت و پاداش اعمال افراد بشر معتقد می

ام مطلع و دست در کار بوده و هستند را در بارگاه یای وارده و محرومیتهای جامعه بهائی بخصوص خود و خانوادهبال

 شد. به قیامت بلند خواهدکه این صدا  صدائی نیست  شکست شیشۀ دل را مگواند. عدل الهی صدا میزنم چنانچه گفته

باشم، تمنی دارم اجازه ندهید با احکامهائی که نور است میآقای محترم من ایرانی اصل و عاشق ایران مقدس که مطلع 

در دست دارم و با اطالع و آگاهی فراوانی که از سرنوشت و مظالم بیشمار که نه فقط بر خانواده ما بلکه بر جامعه 

طل فرمائید و دستور تخلیه را متوقف و با لطفاً دیگر دست از سر ما برداریدبهائی ایران وارد گردیده را فاش نمایم 

، ده سال بعد  ۱۳۷۰خرداد  ۶  – ۲۲۷۹۴بلکه حاج آقا نیّری را راضی نمائید )ایشان دو امضاء در زیر حکم مصادره 

را که حاکی از عدم رسیدگی به تظلمات  ۱۳۷۱دی  ۱۵از اعدام همسرم را نمودند( تا بخشنامۀ محرمانه بتاریخ 

قانون تشکیل   ۳۵دستور رسیدگی تقاضای من )تقاضای اعمال ماده  بهائیان در دیوان عالی کشور است را لغو نمایند و

آقای ارجمند قبول   را بدهند و پرونده ما را جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال نمایند ۲و  ۱دادگاههای کیفری 

نت یهود را برای  اند، و دیادارید که در قرآن مجید خداوند باریتعالی، دیانت یهود و مسیح را تائید و بر حق دانسته

زمانی معین سپس دیانت مسیح را برای زمان دیگری و سپس دیانت اسالم را و همه این ادیان را توسط انبیاء الوالعظم 

های خود را  در روی زمین در روی زمین پیاده فرمودند مقصود من این است که خداوند متعال با زمان، احکام و گفته

جع محترم جمهوری اسالمی حال که بنا بگفته آیت هللا رفسنجانی »زمان عوض  تغییر داده است، چگونه است؟ مرا

شده« و »حال وقت دیگری است« در احکام خود تغییر نمیدهند و آنرا به مقامات باالتری جهت رسیدگی ارسال  

و فتوکپی پاسپورتها  هانمیدارند، من مطمئن هستم که حاج آقا نیّری احکامها را بدون مطالعه پرونده و مشاهده وکالتنامه

 و غیره، بعلت کار فراوان امضاء نمودند و رد شدند.

بضمیمه فتوکپی جدیدترین پاسپورت جمهوری اسالمی و شناسنامه جدید و برگه ازدواج رسمی دخترم مالک حقیقی 

ای در   خامنهطبقه را برای چندمین بار ارسال میدارم و فتوکپی چهار نامه اخیر را و فتوکپی نامه خطاب به آیت هللا

 مجموعاً هشت برگ ضمیمه است ۱۳۷۰دیماه 
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 پری وحدت حق 
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخور ایویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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