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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 مقام محترم دادستان کل کشور، آقای حجت االسالم موسوی

 

الهی الهی استغفرک  –گویم »بسم هللا االمنع االقدس  محترماً جهت اطمینان قلب شما با توجه بدرگاه خداوند بیمانند می

ای پروردگار هر چند گنه کاریم ولی غفران تو   –بغیر قربک...« و یا »هوهللا من کل لذةٍ بغیر حبّک و من کل سرور 

تر از مه تابان... ای پروردگار  اعظم از هر گناه، هر چند ظلمت عصیان ظاهر و عیان ولی کوکب رحمتت درخشنده

اند »خیمۀ نیز گفتهای آمرزگار بخششت آفرینش را حیات جدید بخشید و خورشید احسانت از افق امکان بدرخشید...« و

 نظم عالم بدو ستون قائم و بر پا مکافات و مجازات« 

قانون   ۳۵پور معاونت محترم کمیسیون حقوقی مجلس و تقاضای اعمال ماده عطف به تظلم اینجانبه توسط آقای قاضی 

، که آقای فرخنده منشی محترم شما، مقداری از  ۱۳۷۱آذر    ۱۲دو بتاریخ  ۲یک و  ۱تشکیل دادگاههای کیفری را 

  ۲و  ۱قانون تشکیل دادگاههای کیفری  ۳۵مظالم را با خط خود نوشته و جملۀ غیره و غیره و تقاضای اعمال ماده 

بنده را عنوان نمودند و شما بخط خود دستور اعمال مادۀ فوق الذکر را صادر فرمودید که آقای ابراهیمی پس از 

ر بنده و سئواالت بیشمار، دستور بایگانی آنرا دادند، یکی از دالئل بایگانی ایشان اینکه بهائیان چون مراجعات مکرّ 

عالم را دوست دارند، نه، وطن را، پس جاسوسند!! بنده عرض کردم ما معتقدیم که ایران عنقریب، »در جمیع بسیط  

م خواهد شد« مضافاً اینکه ایران جزئی از جهان  زمین محترمترین حکومات خواهد گشت و ایران معمورترین بقاع عال

باشد، ما و بهائیان جهان شیفته ایرانند و آرزوی زیارت این آب و خاک را دارند و طهران را »افق نور و مطلع  می

باشد، و یا اینکه آقای  فرح عالمیان میدانند« پس دوست داشتن عالم دلیل دوست نداشتن ایران و جاسوس بودن نمی

ام بهائی هستم و یکی از دستورات ما مطیع ِصرف می فرمودند تو چرا از ایران نرفتی، عرض شد، چنانچه گفتهابراهی

باشد، و بطور قاچاق از ایران رفتن خالف دستور است، متأسفانه پاسپورت هم به بنده  دولت و حکومت بودن می

 نمیدهند. 

باشد، موفق به طبقه سوم که مقر شما و دفاتر مربوطه میباری دادستان محترم، با وجود مشکالت فراوان ورودی به 

های ایشان، باز دستور بایگانی را داده،  ورود و اخذ دستور مجّدد گردیدم، که با وجود مراجعه مکّرر بنده و وعده

ندن  دادستان معظم با همت آقای فرخنده موفق به مالقات شما آنهم خصوصی گردیدم که شما پس از شنیدن مظالم و خوا

کنیم که عرض شد حاج آقا هر دو  شکوائیه و دیدن کلمۀ بهائی فرمودید، نه، نه، غیرممکن است، ما اینکار را نمی

ام ذرۀ از کوهی از  گیرم که آنچه نوشتههای ماست و من او را گواه میمعتقدیم که خداوند همین لحظه ناظر بر گفته

و نفر فیلم بردار و ضبط صدا... شما علت مظالم یعنی کلمۀ بهائی را باشد، بعلت وجود چند پاسدار و دحقیقت کامل می

مرتبه فرمودید من حکم را میخواهم و دستور کتبی را صادر فرمودید که با   ۲در گوش منشی خود آهسته گفته و دو 

میده و از ایشان تشکر فراوان اطاق را ترک نمودم، در سر راهم آقای خوش قلب را دیده و ایشانرا بنام آقای فرخنده نا

تشکر کردم ایشان نتیجه مالقات را سئوال نمودند که عرض شد، او مرا راهنمائی به اطاق انتظار نموده و گفتند 

بنشینم، بعد از مدتها انتظاری آقای ابراهیمی و آقای خوش قلب وارد شدند آقای ابراهیمی با دیدن بنده بر آشفت که چرا  

س از شنیدن دستور از طریق آقای خوش قلب و بعد از صحبت با ایشان، آقای  و چگونه بنده خدمت شما رسیدم پ

خواهم و نباید رسیدگی شود باری، دادستان محترم، شما در وسط جمعی از آقایان وارد  ابراهیمی گفتند من حکم را نمی

او، او با اشاره بشما و اطاق شده و بطرف معممی رفتید، آقای ابراهیمی شما را صدا زده و شما پس از احوالپرسی از  

کنم، شما بجلو آمده، بعد از دیدن بنده در جمع آقایان، فرمودید، چرا من حکم را میخواهم، باید بنده گفت من اقدام نمی 

حکم را خواست، سپس آقای خوش قلب با اطمینان کامل به بنده که طبق دستور آقای دادستان اقدام خواهم نمود، پس از  

عین مرا مرخص نمودند و بنده با قلبی مملو از سپاس و امید به درگاه الهی بمنزل رفته، باری  تعین روز و ساعت م

پس از چند مرتبه مراجعه آقای خوش قلب بمن گفتند دیگر مراجعه نکنم، سئوال شد با وجود دستور دادستانی، چون  

من بیائی، عرض شد قول میدهم نزد شما   باشم دیگر مراجعه نکنم گفتند بله تو نجس هستی نباید دیگر باطاقبهائی می
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بینم  دیگر نیایم، باری مکّرر نزد آقای ابراهیمی رفتم و ایشان یکمرتبه بمن گفتند، من هرگاه شما را با دالئلتان می

ناراحت میشوم قول میدهم بنا بر دستورات مقامات باال اقدام کنم و جواب را به دادستانی بدهم، باری بعلت احضار بنده 

روز جهت اجرای حکم به شعبه دّوم اجرای احکام مراجعه کنم«،  ۳دادستانی مضمون احضاریه »در ظرف سه  به

خالصه کنم، همت و محبّت آقای فرخنده باعث مالقات مجّدد حضوری و خصوصی من با شما گردید، شما پس از 

ست، که پس از چند جمله دفاع و ارائه  شود خواخواندن نامۀ آقای ابراهیمی، فرمودید، ابراهیمی نوشته حکم را نمی

ای با جملۀ فی امان هللا منشی شما، اطاق را ترک نمودم. باری در آنروزها پی بردم که آقای ابراهیمی مقصر نامه

باشد که بکار باشند، بلکه مسلماً بخشنامۀ محرمانۀ از مقامات بلند پایه با امضاء گروهی از علما و شما موجود مینمی

 گردد.شامل بهائیان نمی ۲و  ۱تشکیل دادگاههای کیفری  ۳۵هائی رسیدگی نشود، و اعمال مادۀ جامعه ب

دادستان معظم، حاج آقا بنده به مراجع مختلفه تظلم نمودم من الجمله به مقام معظم رهبری که پس از تظلم مدام و  

ارجمند مطالعه و دستور رسیدگی را پس هایم را رهبر تقاضای ضبط نوار صدایم، بفضل و عنایت الهی، نوار و نامه 

از سالیان دراز صادر فرمودند که با حضور دو نفر پس از ساعتها سئوال و جواب دستور اقدام برای اخذ پاسپورت را 

نمایم ولی بعلت بهائی بودنم پاسپورت نمیدهند که باشد اقدام میشفاهاً بمن داده که عرض شد متجاوز از چهار سال می 

صادر   [حذف شده]قدام کنید ما ترتیب آنرا میدهیم، اجرشان عندهللا محفوظ باد، با همت آنها پاسپورت بشماره فرمودند ا

باشم، بله سرور محترم به این مضمون که مسکن دردهایم بود نائل گردیدم »در هر حال  آلمان می شده و اکنون بنده در 

نماید و قطره را دریا و صد هزار باب ّره را خورشید میمنتهای الهی مایوس نیستم، چه اگر بخواهد ذاز فضل بی 

 میگشاید در صورتیکه انسان گمان یکی از آن در خاطرش خطور نکرده«

باشید، بنظر بنده شما دارای ستان کل کشور میدادسرور ارجمند، دادستان محترم شما در نزد پروردگار و ایرانیان 

رعایت عدل و انصاف و مسئول بلند پایۀ اجراء قانون اساسی جمهوری اسالمی مقامی بس ارزشمند و آنهم اخذ داد و 

باشید چه که بنام اسالم و بر کرسی  ایران که به امضاء اکثر آحاد ملت ایران رسیده است در برابر خداوند و مردم می 

 عدل حضرت علی علیه السالم جالسید.

گویند »عدل و  مور مسلماً جمالت ذیل را قبول دارید که میسرور ارجمند شما و جمیع علماء و دانشمندان مراجع ا

باشند« و یا »ُجندی در ارض  انصاف حیات عالم بشر است« و یا »عدل و انصاف دو هادی نفوس و حافظ وجود می

نماید« جهِت علم و آگاهی شما سروران  باشد« و یا »انصاف عالم را از اعتساف مقدس میاقوی از عدل و عقل نمی 

ام و از قرار  مضمون چهار حکم که دربارۀ همسر و خانواده ما صادر شده است و بعلت مراجعات مکّرر خوانده عظام

نگارم تا با عدل و انصاف قضاوت و  مسموع مشابۀ آن جهت عدۀ بیشماری از جامعه بهائی صادر گردیده را می 

 انشاءهللا  دادِستانی نمائید و جمعی از علماء بیارائید و حّل مشکالت نمائید.

حکم اول: صادر کننده آقای مهدی طباطبائی حاکم شرع دایره مبارزه با منکرات که دربارۀ همسرم صادر فرمودند   -۱

 ۱۳۶۰محکوم به اعدام«  عدم تبری»مضمون: جاسوس بعلت اعتقاد راسخ به فرقه... بهائی و 

فسر ارتش دارای مدالهای موهومی حکم دّوم: بامضاء شورای عالی قضائی مضمون »سید حسین وحدت حق ا -۲

ً که شاگردان را  عضو لجنۀ حرفه و فنمدیر عامل شرکت بهائیان یکی از پنج نفر  نموده و بشهرستانها  تربیت می مجانا

سراینده و نویسنده اوست در صورت عدم انکار محکوم به اعدام« باری همسرم   گویامیفرستاده شعری پیدا شده که 

دقیقه آخر،   ۱۰هدای کربال نمود و قطراتی از خون خود را فدای حضرت بیچون نمود و در ده اقتدا به اجداد خود ش

گلوله را پذیرفت، =   ۹گیریش با باریتعالی با صوت زیبایش مناجات نمود سپس با چشمان باز نه لحظه مهلت تصمیم

 ۱۳۶۰نهم اسفند ماه 

 که اجراء نگردید  ۱۳۶۱انواده پس داده شود«  حکم سوم: به امضاء حاج مهدی طباطبائی مضمون »اموال خ -۳

همسرم که حکم فوراً اجراء  سال بعد از اعدام  ۱۰)ده  ۱۳۷۰خرداد  ۶بتاریخ  ۲۲۷۹۴حکم چهارم: بشماره  -۴

اعدام گردیده، اموالش در اذای حقوقات   ۱۳۶۰مضمون »حسین وحدت حق بعلت عضو فرقه... بهائی در سال   گردید(

دریافتی زمان خدمتش مصادره میشود، در برابر نام بنده نوشته شده مضمون بهائی و سه ماه زندانی بوده ولی آزاد  

نام فرزندانم هر کدام جداگانه نوشته شده   ۳شده و منع تعقیب او صادر شده و اموال متعلق بخودش و در برابر هر سه 

  ۳باشند لهذا هر سه ه مادر عضو فرقه... بهائی و ساکن در خارج لذا در استیمان جمهوری اسالمی نمیبنا به گفت
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شوند و اگر اموالی فروخته شده باشد پس گرفته میشود( حکم فوراً اجراء گردید و اموال بنام ستاد  مصادره اموال می 

 باشند.( مشغول فروش میفرمان اجرائی امام خمینی )در دست والیت فقیه( در آمده و حال 

 بسیار بسیار خالصه سروران ارجمند:  دفاع

در   ۱۳۵۸آبان   ۲۹صدورحکم اعدام یا رسیدگی به پرونده مستخدمین نیروهای مسلح طبق مصّوبه مورخه  -۱الف:  

 ه.(صالحیت دادگاه انقالبی ارتش بوده نه دادگاه مبارزه با منکرات، )رعایت اجرای صحیح آئین دادرسی کیفری نشد

بر اساس بخشنامه صادره از طرف مقام رهبری در زمان تصدی ریاست جمهوری، »جاسوسی افراد باید در   -۲

 دادگاههای صالحه رسیدگی گردد )که رعایت نشده و در دادگاه مبارزه با منکرات صورت گرفته!!( 

دیانت بهائی صادر شده و در حکم و  در حکم آقای مهدی طباطبائی فقط حکم اعدام به علت اعتقاد مذهبی او به  -۳

باشد که بجای حقوق مرحله تجدید نظر از مصادره اموال اعم از منقول و غیرمنقول ذکری نشده فقط دستور می

 دریافتی زمان خدمتش از اموال وی برداشت نمایند. 

خود بخشوده و معاف  های گذشته طبق بخشنامۀ مقام رهبری افراد از استرداد حقوقات دریافتی در اذای خدمت  -۴

سال قبل او را بجرم بهائی  ۱۰ام تا چه رسد صدور حکم جهت فردیکه ده اند و مشابه این بخشودگی فراوان دیده شده

سال   ۱۵تا پانزده  ۱۰اند )آقایان محترم به دروغ به بنده و هم سلولهایش گفته بودند که همسرم را بمدت ده نموده اعدام 

صبح تا پنج   ۸برند، در حالیکه تقریباً آنروز بنده را از ساعت هشت دان اوین او را میاند و به زنمحکوم نموده

که بنام  خداوندا تو آگاهیهای مختلف نگاه داشته بودند، و جسد را ندادند بعدازظهر در دایره مبارزه با منکرات به بهانه

قات ]مشقات[ را من با بردباری و صبوری تحمل  تو چه ستمها که روا داشتند و بنام تو ای رب توانا چه ظلمها و مشق

ام و فرزندان بیگناهم در ممالک غریب تنها با چه درد و غم و نگرانی و مشکالت کار و تحصیل و زندگی دست نموده

 باشی.بگریبان بودند بار پروردگارا تو، فقط تو، اجابت کننده و تشخیص دهنده حقیقی می

قضائی دیون افراد باید رسیدگی و  شورایعالی ۱ /  ۲۷۶۳به شماره  ۱۳۶۱فروردین  ۲۹مورخه طبق بخشنامه  -۵

پرداخت شود و بر اساس وصیتنامه که در زمان اجرای حکم نوشته شده و بعد از پنج سال از طریق کمیسیون اصل  

 نود بدستم رسیده بدهی او در وصیتنامه قید شده است که ابداً بآن ترتیب اثر داده نشده

بایست ضروریات زندگی از قبیل مسکن متعارف و مناسب با عائله تحت تکفل او و ر اساس بند همان بخشنامه میب -۶

اثاث البیت، ماشین، وسائل ضروری زندگی و وسایل کار در حدود متعارف در اختیار محکوم علیه قرار میگیرد که 

  ساختمان جوار موتور خانه بنام امانی توقیفدر زیرزمین نه تنها توّجه نشده بلکه آپارتمان دواطاقه متعلق به او واقع 

سال حکم مصادره صادر نموده و اکنون  ۱۰سال محروم نمودند و بعد از ده  ۱۰نموده و مرا از اجاره بها ناچیز آن ده  

باشند، قالی، طال، نقره، آنچه وسائل برقی و دوربین، رادیوها و تلویزیونها خالصه آنچه الزم  در صدد فروش آن می 

داشتند بدون صورت جلسه بردند من الجمله ماشین خانواده را برده و بعد از شش سال استفاده بدون حکم مصادره بنام  

 فروختند.  ۱۳۶۶خیابان مانده در سال ماشین کنار 

فرزندانم که به تائید سفارت  ۳با در دست داشتن سیزده برگه وکالتنامۀ زمانهای مختلفه از سه   دفاع از فرزندانم:

 باشد و همه در پرونده دادستانی موجود است.جمهوری اسالمی رسیده و با مهر برجستۀ وزارت امور خارجه می

دار و با کشوری دخترم با فردیکه تبعه استرالیا است با کسب اجازه از مراجع صالحیتوفق مقررات جاریه  -۱

گذرنامه ایرانی به عنوان ایرانی به نکاح دائمی ایشان در آمده و طبق موازین شرعی باید زوجه در محلی که زوج 

باشد، دخترم نه فراری  ر نمیباشد ایاب و ذهات ]ذهاب[ ایشان میسدختر می  ۲ساکن است ساکن شود ایشان دارای دو 

سال ازدواج هنوز با پاسپورت ایرانی   ۲۰و نه خارج از استیمان دولت جمهوری اسالمی ایران است، او پس از بیست 

 نمایدو افتخار به ایرانی بودن خود، زندگی و مسافرت می

کنند و بعلت  دگی و تحصیل میدو فرزند ذکورم هر یک با گذرنامه ایرانی و تابعیت ایرانی در کشور آلمان زن -۲

، ارسال پول بجهت آنان نیز برایم میسر نبود ۱۳۶۰نوسازی منزل و بدهی و سپس وقوع انقالب و جریانات از سال 

لذا آنان مجبور شدند که با زحمات فراوان و کار کردن به تحصیالت خود ادامه دهند، آیا تالش برای فراگیری و  

انسانی و تحصیل علوم در کشورهائی که با دولت جمهوری اسالمی ایران رابطه   تحصیل جهت پیشبرد اهداف عالیه
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فرهنگی و سیاسی و تجارتی دوستانه دارند دلیل فراری و خارج ازاستیمان دولت جمهوری اسالمی ایران محسوب 

 شوند؟می

و وجود مدارک  آیا بعلت این دالئل و شکایات فراوان بنده از اردیبهشت هزار و سیصد و شست ]شصت[ و یک

  ۲۲۷۹۴دادگاه انقالب صادر کننده حکم  ۳ام نبوده؟ که هیچکدام از حاکمین یا حاکم شرع شعبه سوم بیشمار در پرونده

این حکم را امضاء ننموده و فقط آقای قاضی القضات محترم حسین نیّری این حکم را امضاء   ۱۳۷۰خرداد   ۶ –

؟ من مطمئن هستم ایشان از  فراوان و فقط امضاء نمودن و رد شدن نبوده بعلت مشغله و کارنمودند. آیا امضاء ایشان 

ها و برگه اجازه ازدواج وزارت کشور و تظلمات فراوان آگاه نبودند، و فقط داخل اوراقها حکم  متن پرونده و وکالتنامه

ان نمودند که ما به بهائی  اند، زیرا مکّرر شنیده شده که ایشان در کمیسیون حقوق بشر عنورا امضاء نموده و رد شده 

پاسپورت که هر برگ آن دارای  کاری نداشته و نداریم. باری فرزندانم همه دارای پاسپورت ایرانی، حتی جدیدترین 

ای نمایند لهذا تقاضای لغو احکام صادره را داشته و دارم و نامۀ باشد، هستند و با آن مسافرت میمی شمایل امام خمینی

تشکیل دادگاههای کیفری یک و  ۳۵به دیوان عالی کشور نوشته و تقاضای اعمال ماده  ۱۳۷۱ آذر ۱۲که در تاریخ 

 ام و بایگانی است بهمان تاریخ بجریان بیاندازیددو را نموده

چنانچه مذکور شد بنده اخیراً و با دستور مقام رهبری و مأمورین رسیدگی به پروندۀ من که جهت اخذ   دفاع از خودم

ام، متأسفانه از قرار معلوم بآلمان وارد شده  [حذف شده]نمایم، با در درست داشتن پاسپورت بشماره  پاسپورت اقدام

ستاد فرمان اجرائی امام خمینی و دادستانی انقالب قصد تخلیه ومصادره آپارتمان بنده که تاکنون مصادره نشده و تخلیه  

شود و تقاضای رسیدگی و جلوگیری از  که بدستم رسیده ارسال می ۳محل زندگیم را دارند، بضمیمه دو اطالعیه 

 ه اموالم را دارم. مصادر

دادستان محترم سرور ارجمند بدینجهت مشروح نگاشتم که اوالً شما را یادآور جریانات تظلم خود نمایم ثانیاً توجۀ 

از احکام صادرشده برای افراد بهائی  که نمونۀعدالت پروری و رأفت شما را با اطالع از صدور احکام خانواده خود 

باشند و بنام  ای از مراجع مملکتی که اکثراً از علما و معّممین عظام مینمایم جلسهاست جلب نموده و تقاضا و تمنا 

نامی دیانت اسالم و بر کرسی عدل حضرت علی علیه السالم جالسند ترتیب داده آنگاه تظلم نامه و استدعای ذیل مرا با  

دل مزیّن و هیکلش به طراز انصاف.«  توجه به جمالت ذلیل فرموده گویند »طوبی از برای عاِلمی که تارکش به تاج ع

چه میشود اگر شما فضال و معممین اسالم که همگی مفهوم این جمله را قبول دارند »کّل بعد از موت مطلع به اعمال  

و افعال خود خواهند شد... اهل حق را در آن حین فرحی دست دهد که ذکر آن ممکن نه و همچنین اصحاب ضالل را  

 اند رو نماید که فوق آن متصور نه.« و یا به مقصود این شعر که گفته خوف و اضطراب و وحشتی

 باشیدکه این صدا به روز قیامت بلند شود( معترف می )شیشه شکست دل را مگو صدائی نیست

اند، سالک باشند و چون اعمال و رفتار دنیوی آنان مخالف قانون عرف و  اجازه فرمائید که بهائیان به راهی که رفته 

باشد و همه مطیع صرف حکومت هستند در انجام امور مذهبی و روحانی خود بطور کلّی که باعث مملکت نمیشرع 

تربیت و تعلیم جامعه بخصوص جوانان و نوجوانان و هدایت آنها به تعالیم من الجمله دخالت ننمودن در امور سیاسیه و  

و انصاف، اتحاد و اتفاق و اخالق حسنه و غیره  مطیع و منقاد صرف دولت، تقوی و پرهیزکاری، صلح و صفا، عدل 

باشند بمانند باشد، آزاد باشند و اقلیت مذهبی بهائی ساکن در ایران که متجاوز از مجموع اقلیتهای دیگر میغیره می

جمیع آحاد ملت ایران از حقوق حقه خود که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ذکر شده برخوردار باشند، سروران  

که قانون اساسی همه ایرانیان را یکسان دانسته و ابداً نامی از اقلیت بهائی که مستثنی از دیگران باشد ذکر   ارجمند

 هاست که ما را از جمیع حقوقات انسانی و اجتماعی محروم نموده است.نشده است، فقط بخشنامه

ی و رتبه علیا قائمند انوار بّر و تقوی  آقایان علما ما معتقدیم که »اصحاب انصاف و عدل بر مقام اعلسروران عظام، 

از آن نفوس مشرق و الئح امید آنکه عباد و بالد از نور این دو نیّر محروم نماند« آقایان بنده از شروع انقالب تا اخیراً 

که به همت بلند رهبر معظم ایرانیان موفق به اخذ پاسپورت شدم، در ایران و در بطن بالیا بودم )حقوق قطع شد، 

سرم اسیر و زندانی سپس اعدام شد، دو مرتبه از منزلی مسکونی بمالکیت خودم اخراج شدم و در آسانسور خراب  هم

داشتن کلید منزل و آپارتمانم به منزلم هجوم نمودند هر دفعه    و پارکینگ زندگی نمودم پاسداران دهها بار با دردست

بردند شاید باور نفرمائید که چه شبهای بیشماری روی موکت  آنچه بود را زیر و رو نمودند، آنچه خواستند بدون رسید 

خانواده پاسدار و یا اقوام بازجوی دادستانی در دو   ۳ام، سه پشت در ورودی منزل از ترس هجوم بغتتاً آقایان خوابیده
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  طبقه منزل ساکن بودند، غوغا بود، آسایش سلب شده، ترس و وحشت همیشه حکمفرما بود، زندانی شدم خالصه

اتفاقات و مزاحمتها بیش از حّد توانائی یک بشر اّما الحمدهللا بفضل الهی تحمل و صبر و استقامت نمودم و اکنون از  

آنچه که تحمل و صبر نمودم مسرورم، چنانچه همه معترفند اجر و ثواب هر حسنه را پروردگار باندازه حساب قرار  

 رون اجرهم بغیر حساب« لذا روحاً و قلباً شادم، باری فرموده مگر صبر را که میفرماید »انما یوفی الصاب

سروران عظام تمنا میشود بخشنامۀ جدیدی در مورد رسیدگی به احکام صادرِه گذشته دربارۀ بهائیان و ارجاع 

را صادر    ۲و  ۱قانون تشکیل دادگاههای کیفری  ۳۵احکامهای گذشته به دیوان عالی کشور جهت اجرای اعمال ماده 

فرموده و اجازه دهید وکالئی انتخاب شوند و به این مظالم که چه بسا ناخواسته انجام شده و شما سروران از آن احکام  

نیز ناراضی بوده و هستید، رسیدگی گردد و حقیقاً به جمیع ایرانیان بفرمائید معنویات و آنچه مربوط به قلب و روح و 

باشد و مکافات و مجازات آن با باریتعالی است و اعمال و رفتاری که مخالف  روان است مربوط به خود افراد می

مصّوبه مجلس و قانون اساسی جمهوری اسالمی است رسیدگی و خطاکاران مجازات میشوند و بدین وسیله بمانند  

یان ایران و جهان  پروردگار باران بخشش و عنایت خود را بر جامعه بهائیان بارانده و بمانند آفتاب نور به قلوب بهائ 

باشند بتابانید و در نتیجه به تظلمات بیشمار بنده و دیگران که متجاوز از ده سال  ملیون نفر می ۷تا   ۶که حدود 

رسیدگی نشده و بایگانی گردیده رسیدگی و احکامهای گذشته با عدالت و انصاف لغو فرموده و نیز مانع از صدور 

بردن وسائلم گردید چه بسا کارمندان دادستانی و ستاد فرمان اجرائی امام خمینی، حکم جدید برای بنده و تخلیه منزل و 

حالیکه من اخیراً چمدان به دست  موضوع خارج بودن مرا بهانه نمایند و حکم مصادره و تخلیه برایم صادر نمایند در 

 ام.مسافرت نموده از طریق هواپیما از فرودگاه مهرآباد

 و نامه مشروح بنده را مطالعه نمودید ممنونم از محبت و لطفی که فرموده

 اجرتان عندهللا محفوظ باد. با تقدیم احترامات فائقه

 [ روی نام ]امضا

 پری وحدت حق

 ۱۳۷۵فروردین 

 

 ستاد فرمان اجرائی در مورد طبقه مصادر نشده بنامم  ۳دو برگه اعالمیه  -۱ضمائم: 

 ۱۳۷۱آذر  ۱۲دو برگه فتوکپی نامه بنام دیوانعالی کشور بتاریخ  -۲

 

 آدرس 

 [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخور ایهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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