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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ۱۳۷۶مرداد  ۱۵

 

 مقام معظم ریاست جمهوری اسالمی ایران جناب حجت االسالم خاتمی

محترماً پس از شنیدن و دیدن موفقیّت فراوان و متجاوز از هفتاد درصدی که افراد تحصیل کرده، جوانان و خانمهای 

اند تبریک و تهنیت گفته و موفقیّت روز افزون  مقام ریاست جمهوری اسالمی بشما رأی دادهمملکت مقدس ایران جهت 

نمایم ضمناً روزنۀ و نور امیدی در اعماق قلب و روح و روانم دمیده شده. لذا مزاحم  برایتان از درگاه الهی مسئلت می

ی، بحکم آیه شریفه )الینهاکم هللا عن  شوم با ذکر اصل چهارده قانون اساسی جمهوری اسالمقیمت شما میوقت ذی

الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقطوا الیهم ان هللا یحب المقطین( و جهت اطمینان  

هی گویم )بسم هللا االمنع االقدس. القلب منیر شما که بهائیان عموماً خداپرست بوده با توّجه به درگاه پروردگار یکتا می

الهی استغفرک من کل لذة بغیر حبّک و من کل سروٍربغیر قربک...( و یا )الها معبودا مسجودا شهادت میدهم 

بوحدانیّت تو و فردانیّت تو و بخششهای قدیم و جدید تو، توئی آن کریمی که امطار سحاب سماء رحمتت بر شریف و  

تابیده جمیع محتاج و فقیرند و انت الغی الغالب   وضیع باریده و اشراقات انوار آفتاب بخششت بر عاصی و مطیع

 القدیر(.

سرور ارجمند بنده پری وحدت حق، اجدادم زردشتی که متأسفانه به هیچ یک از ادیان عظام الهی ایمان نداشته و  

ئز گردیده ندارند، خوشبختانه با فضل و الطاف بیکران پروردگار والدین و بنده با تحقیقات کامل به قبول دیانت بهائی فا

و به جهت شرط ورود بجامعۀ بهائی آگاهی و قبول صرف و ایمان و ایقان و اقرار به حقانیت جمیع ادیان سلف  

باشم. بنابراین کافر نبوده و بنا  امام می  ۱۲باشد. این حقیر معتقد به دیانت مقدس اسالم و قرآن مجید و دوازده می

قطرۀ از دریای حوادث خود که فردی از جامع اقلیّت بهائی که تعداد این  بفرموده )الاکراه فی الدین( اجازه بفرمائید

وار با ذکر احکامهای صادره و دفاع مختصر  باشند را ذیالً فهرستجامعه متجاوز از مجموع اقلیتهای مذهبی ایران می 

ی است که در جمهوری بعرض برسانم. مضافاً اینکه حوادثی که بر خانواده حقیر وارد گردیده یکی از هزاران حوادث

اسالمی بر مؤمنین امر بهائی در ایران وارد گردیده است. مسلماً شما استاد ارجمند و فردیکه اکنون نبض و سرنوشت  

حکومت ایران مقدس را بدست دارید به این دو بیان معّرفید که )مقام عدل که اعطاء کل ذی حق حقه است به دو کلمه  

فات... چه که راحت و آسایش عالم معلق و منوط به این است( و یا اینکه )عدل و  معلق و منوط است مجازات و مکا

همسرم سرهنگ مهندس  -۲ حقوقات بازنشستگی را بعلت بهائی بودن قطع نمودند -۱  انصاف حیات عالم بشر است(

ؤمن به دیانت زاده )پدر ایشان مرحوم سید محّمد یکی از معّممین فارس که مسید حسین وحدت حق بهائی و بهائی

بهائی گردید و مادر سیده فاطمه( اجداد پدری و مادری همسرم همه از علما و معّممین فارس بودند( همسرم دارای  

تحصیالت عالیه از آلمان و فرانسه و زمانی استاد دانشکده افسری بود که بدست چند نفر پاسداران مبارزه با منکرات  

کم شرع آنجا آقای سید مهدی طباطبائی، حکم اینکه مضمون )سید حسین دستگیر و بنا به حکم صادره از طرف حا

وحدت حق جاسوس بعلت اعتقاد راسخ به فرقه ضاله بهائیت و عدم تبری محکوم به اعدام( بدون کسب اجازه از  

سفند  ا ۹دادستانی ارتش پس از پنج ماه زندانی در زندان منکرات و زندان موقّت شهربانی با ذکر جرم نامعلوم در 

پاسدار بنامهای مصباح و صحرائی )بنا به گفته و افتخار خودشان( و دیگری  ۳در زندان قصر توسط سه  ۱۳۶۰

حکم دّوم از شورای عالی قضائی در مورد همسرم اینکه مضمون )حسین وحدت  -۳  اعدام و جسد را با خود بردند.

یکی از پنج نفر عضو لجنه حرفه و فن که   حق سرهنگ ارتش دارای مدالهای موهومی مدیر عامل شرکت بهائیان

نموده و بشهرستانها میفرستاده، شعری بدست آمده که گویا سراینده و نویسنده اوست در  شاگردان را مجاناً تربیت می

جسد، وصیت نامه، ساعت و لباس او را به من ندادند، جسد همسرم که حدود   -۴ صورت عدم انکار محکوم به اعدام(

ال با او زندگی نمودم را ترسیدند بمن بدهند!! آیا این یکی از ظلم و ستم آشکار آنها نبود؟ بدرستی  س ۳۳سی و سه 

فتوکپی  ۹۰معلوم نیست او در کجا خوابیده، بعلت مکاتبات فراوان، بعد ازپنج سال از طریق کمیسیون اصل نود 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

با کلید منزل و  -۵ ه بر ذمۀ من بوده و هست.وصیتنامه او بوسیله پست دریافت داشتم که حاکی از بدهیهای او بوده ک

مرتبه قبل و بعد از اعدام همسرم آمدند   ۱۳ام گرفته و در دست داشتند سیزده آپارتمان مسکونیم که از مادر سالخورده

ماشین  -۶ و هر چه خواستند و توانستند از منزل بردند و هر گونه ضرب و شتم و تهدید که در قدرت داشتند نمودند.

در اثر تظلم به آقای رفسنجانی رئیس مجلس شورای   -۷  بدون حکم از منزل بردند. ۱۳۶۰نواده را در دیماه خا

حکم دّومی مبنی بر برگشت مقداری از اموالم صادر شد که تاکنون عملی  ۹۰اسالمی، وسیلۀ کمیسیون اصل نود 

ام را از منزل بیرون نمودند، مادر ساله نود  -من و مادر هشتاد ۱۳۶۰دو مرتبه در شب سرد زمستان  -۸ نگردیده.

پله را طی نمود و من مدتی در آسانسور خراب و پارکینگ سپری   ۶۸سالخورده و مریضم با سختی تمام و با باسن 

بدستور آقای بیات رئیس کمیسیون اصل نود که در زندان منکرات، همسرم به او تظلم نموده بود، درب  -۹ نمودم.

در اختیارم قرار گرفت حتی تا مدتی درب حمام و توالت هم بسته بودند که بعد از تظلم باز   منزل باز و فقط سالن

ور شدند و قصد خروج مرا از سالون  آقایان مصباح و یارانش بمنزل حمله ۱۳۶۰صبح روز نهم اسفند ماه  -۱۰ گردید

ام وسائل شخصی مادر و من که در  کردم داشتند که نرفتم آنها مرا مضروب نمودند، تممنزلم که در آن زندگی می 

وار درحالیکه  چمدان کوچک و ساکی بود زیر و رو نمودند مدارکم و کلید منزل را برداشتند. بنده با خنده و تبسم دیوانه

ام، همسرم نیز در دست شما اسیر است و فرزندانم در ایران نیستند، شما  روی مبلی نشستم گفتم، من جوانمردانه نشسته

طمع و قصد تصرف کامل اموالمان را ندارید، پس اسلحه را بیرون آورید و جوانمردانه مرا بکشید، اّول هم که جز 

انکار نمودند که اسلحه ندارند، سپس مصباح به صحرائی دستور داد، او اسلحه را از زیر کت پاسداری خود در آورده  

های مصنوعی و تهدیدها با من روبرو و با خندهتا پانزده دقیقه روبروی من با اسلحه بازی نموده  ۱۰و بمدت ده 

ها نمودند و آنها را با دسته کلید منزل و  بودند. خالصه کنم، سپس اسلحه را کنار گذاشتند و مرا وادار به جمع قالی 

  دختر جوانش که قصد دیدار مرا داشتند در خیابان اسیر ۲مدارک با خود بردند، بعد از رفتن آنها خانم بهائی با دو 

نموده و بزندان بردند. بنده تلفنی به معّمم حسینی دادستان منکرات اطالع دادم و پرسش نمودم آیا با اجازه شما مرا 

ای بآنجا رفتم، ایشان مرا  تهدید و مضروب نمودند و اسلحه برویم کشیدند که دستور دادند به آنجا بروم با نوشتن نامه

بائی بروم که در اطاق او همسرم را با چند نفر دیدم خالصه کنم، در اثر  نپذیرفتند گفتند نزد حاکم شرع مهدی طباط

های من، معّمم طباطبائی به روح مادرش که جدیداً فوت نموده و به قرآن مجید و مقّدسات صحبتها و دالئل و منطق

سال محکوم و  ۱۰ کند، سپس شایع نمودند او را به دهعالم و غیره قسم یاد نمود که تقاضای بخشش برای همسرم می 

به اوین بردند، در زمانیکه من در نزد حاکم شرع بودم مصباح و دیگران بمنزلم رفته و مادرم را بیرون نمودند و 

درب را قفل کردند، همان شب بنده در پشت در منزل ماندم، و مصباح و صحرائی و دیگری ساعت هشت شب 

آباد آوردند و به دروغ به او گفتند خانمت منتظرت است یک   همسرم را از زندان بیرون آورده و او را بطرف عباس

خواستند )بنا به گفته ناظر عینی که در وانت بار بود )همسرم دکمه پیراهن خود را باز نموده با کلمه انکار از او می 

و در برابر یک نمایم، سپس او را به زندان قصر بردند کنم بلکه اقرار به بهائی بودن میخنده گفته است انکار نمی

گوید )بنا بگفته ناظر عینی. مرگ و آزادی در دست خودت است  نفر مسئول شهربانی، معّمم بهمسرم می ۳معّمم و سه 

گوید کاشک صدهزار سر داشتم و در  گوید یک کلمه بنویس مسلمانم همسرم میپرسد شرط آن چیست میهمسرم می

گیرد که دقیقه جهت فکر و تصمیم گرفتن فرصت میدهد، همسرم اجازه می   ۱۰نمودم که معّمم باو ده راه محبوبم فدا می

نماید که ناظر در آن محوطه راه برود، او در حال راه رفتن با صدای زیبا و ملکوتی خود به عربی با خدا مناجات می

نفر هر کدام سه   ۳ه عینی گفت من نفهمیدم، بعد همسرم از محلش پرسش نموده و اجازه نداد چشمان او را به بندند و س

چسبانده تا نیفتد بعد از آنکه از دهانش خون فواره زد بر  گلوله باو زدند که بنا به گفته )او مرتباً خود را به دیوار می ۳

زمین افتاد باالی سرش رفتم دیدم نیشش تا بنا گوش باز است( جسد او را با خود بردند. بله سرور ارجمند )او در  

بر افراخت(. آیا تزویر و ریاء حاکم شرع مهدی طباطبائی صحیح و جهان خاک سر باخت ولی در عالم پاک گردن 

 ضروری بود؟ 

سرور ارجمند استاد محترم، روز بعد از شهادت همسرم آقایان در منزلم بودند و بنده در ساختمان دادگاه مبارزه با 

ه داشتند، در موقع رفتن بمنزل،  اند و مرا تا غروب در آنجا نگامنکرات و به دروغ بمن گفتند او را به زندان اوین برده 

آقایان هنوز آنجا بودند، در حالی که جسد روی زمین و در پزشک قانونی و بعد معلوم نشد چه شد. مقام معظم ریاست  

اید آیا این  جمهوری، اکنون که شما در مصدر امور بسیار مهم و با مسئولیتهای الهی بر عهده پر توان خود گرفته

الحقیقه اگر آفتاب عدل از سحاب ظلم فارغ شود ارض غیر ارض مشاهده گردد( و یا )طوبی  جمالت صحیح نیست )فی

از برای عاِلمی که تارکش به تاج عدل مزین و هیکلش به طراز انصاف( سرور ارجمند، خواننده محترم، در این بُرهه  
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نفر در   ۲۵۰۰۰ت و پنج هزار هجری تاکنون حدود بیس ۱۲۶۶نفر، مضافاً از سال  ۲۰۰از زمان متجاوز از دویست 

ایران جان شیرین خود را در اثبات این امر فدا نمودند و قطراتی از خون نثار حضرت بیچون نمودند و از محل فدا  

بدستور رئیس  -۱۱ زنده برنگشتند و اقتدا به شهدای دشت کربال نمودند، آیا همیشه و در همه ادیان اینگونه نبوده است؟

ماه پس از اعدام   ۵ماه اخراج از منزلم و پنج  ۷پس از هفت  ۹۰از طریق کمیسیون اصل نود  مجلس آقای رفسنجانی

همسرم درهای اطاقها باز گردید و توانستم از البسه خود استفاده کنم، باور فرمائید که لباس زیر و پالتو از دوستی 

آقای   ۱۳۶۱دوازدهم اردیبهشت ماه  ام در روزبمِن مادر و وکیل و مالک ساکن در طبقه -۱۲قرض نموده بودم. 

لایر دادند، بعد از تظلم به دیوان عدالت و  ۵۵۰۰۰مصباح و آقای ربانی ابالغ اجاره بها به مبلغ پنجاه و پنج هزار 

ارجاء آنها به دادگاه عالی قضات پس از چهار سال بمن دستور عدم پرداخت اجاره بها را دادند )البته دیناری نپرداختم 

های  با امضاء آقای مصباح روی اوراق فتوکپی ابالغ -۱۳راههای درآمد را برویم مسدود نموده بودند(  زیرا همه

امانی با شماره یک به بعد به مستأجرین آپارتمانهای فرزندانم داده شد که بمِن مادر و وکیل فرزندانم اجاره بها نپردازند 

ساب بنام کیست پرداخت گردد تا جائیکه اطالع دارم هیچکدام  که معلوم نشد ح ۱۵۶۰و اجاره بها به حساب بانک ملّی 

در   ۱۳۴۰مالک عرصه و از سال  ۱۳۲۶از مستأجرین اجاره نپرداختند )نه بمن و نه بحساب امانی( ضمناً ما از سال  

منزل را نوسازی با پول خود و فرزندان و بانک رهنی نموده بودیم )مالک از   ۱۳۵۶-۵۷این محل ساکن و در سال 

در دایره   -۱۵ چندین مرتبه بعلت عدم پرداخت بدهی به بانک منزل در شرف حراج واقع شد -۱۴ سال قبل( ۵۰

مبارزه با منکرات دستور تشکیل پرونده برایم صادر نمودند مورد بازجوئی قرار گرفتم اّما حاج مهدی طباطبائی اثری 

مرجع رسمی مملکتم من الجمله بازرسی کل کشور،   ۱۰بود بعلت تظلمات بیشمارم به ده  ۱۳۶۱بآن نداد اوایل سال 

گویا در اثر زیرنویسی بعضی و ارسال آن بدائره مبارزه با منکرات، لذا دادستان آقای معّمم حسینی و مصباح که این 

ای بعنوان تزویر و ها مطلع شدند لذا آقای معمم حسینی پروندهمخصوص بهائیان بود از آن  ۴۲زمان بازجوی شعبۀ 

روز، روزها در دایره مبارزه با منکرات و شب را در منزل بسر   ۲ریا و دروغ برایم تشکیل دادند احضار شده و دو  

هائی من الجمله پرونده دگی پروندهبردم )علت اینکه آقایان سلطانی و معمم کریمی از بازرسی کل کشور مأمور رسی

همسرم در آنزمان بودند( روز سوم مرا با پاسداران با پرونده به دادستانی انقالب در عباس آباد بردند و بعلت موضوع  

مخصوص بهائیان(  ۴۲بازجوئی دادستانی تحویل دادند )نه شعبه  ۶پرونده در دبیرخانه خوشبختانه مرا به شعبه شش 

ام زده شد و در جایگاه زندانیان قرار یافتم بعد از بازجوئی کامل و صحبتهای بنده مرا  دان به سینهزن ۶۳و شماره 

پنجاه هزار تومانی و قبول اینکه از  ۵۰۰۰۰مرخص نمودند مشروط باینکه روز بعد مجداً مراجعه کنم باری با تعّهد 

  -۱۶ی منع تعقیبم صادر شد اما بمن ابالغ نگردید. منطقه مسکونیم عباس آباد بیرون نروم، آزاد گردیدم بعدی از چند

گیرم که در جواب باو گفتم قول بعد از شهادت همسرم مصباح بمن گفت اموال شما مصادره نشده اّما من آنها را می 

میدهم تا جان در بدن دارم تظلم نمایم. مصباح نامۀ به شورای عالی قضائی نوشت و درجواب نامۀ او آقای معّمم 

یکسال بعد از بردن ماشین از   -۱۷ئی نوشتند اگر زن و فرزندان او فراری هستند اموالشان مصادره شود وااِل نه.  مقتدا

طرف ادارۀ جرائم و تخلفات رانندگی، اخطاریه صادر شد که بعلت تخلفات زیاد در صورت عدم پرداخت جرائم ما به  

رائم و تخلفات مراجعه و آنها را در تمام جریانات قرار داده  شویم )ما مقصود مالک( لذا به ادارۀ جدادستان معرفی می 

با تهدید آقای مصباح و همکارانش با یکی از  -۱۸لذا موافقت به عدم پرداخت جرائم نمودند و تخلفات پاک شد. 

یار آقای  مستأجرین که خانم بیوه و پسرچهارده سالۀ مسلمان بودند تخلیّه شد و مصباح منزل را بدون اجاره بها در اخت

سال سه   ۵زاده میان کاله که خود را به خسرو علوی معرفی نموده بود دادند، ایشان با خانواده بمدت پنج عیسی والی 

نامیدند نیز در آنجا ساکن  ماه کم ساکن بودند که چند سال از اینمدت باجناق او آقای جوادی که گاهی ترکمن او را می 

ام چه ایام و ساعاتی با تهدیدهای تلفنی، در  دت چه گذشت من و مادر سالخوردهشدند. فقط خدا میداند بما در این م

های خود باعث تخلیّه منزل ی آنها روبرو بودیم آنها تصور نموده بودند که با تهدید و فحاشیها، بیدار نمودن شبانهزدن 

اومتها میافزاید، مضافاً باین گفته شوند، غافل از اینکه این مظالم بر وفای بعهد و استقامتها و مقاز طرف من می 

اطمینان نداشتند )از سرشک دیده یتیمان، ستمدیدگان حذر الزم زیرا سیل خیر است و از دود آه مظلومان پرهیز باید  

نتیجه بازرسی کل کشور اینکه آقای حجت االسالم محقق داماد  -۱۹زیر شررانگیز است و هللا ولی المظلومین.( 

ای آقای سلطانی و معّمم کریمی به شورای عالی  ۀ چند خطی ضمیمه به گزارش چند صفحه ریاست بازرس طی نام

قضائی و بآقای مهدی طباطبائی مرقوم فرمودند به این خانواده ظلم شده و تقاضای رسیدگی فوری را نمودند که با  

رداری با لباس شخصی و  آقای مصباح، یاران خود را معمم برخو -۲۰وجود مراجعه مکّرر بنده، بایگانی گردید. 

تا چها ر ساعت   ۳و آقای ربانی را جهت دستگیریم فرستاد بعد از سه  ۲فردی بنام رفعت مشهور به صحرائی شمارۀ 

ام بیهوش شده بود آنها اجازه ندادند تلفناً به فردی اطالع دهم  تفتیش منزلم مرا اسیر نمودند در حالی که مادر سالخورده 
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ماه بعلت بیگناهی آزاد شدم   ۳دان در اثر اصرارم آقای صحرائی تلفنی نمودند، من بعد از سه بعد از تحویل من به زن

پشت بام و پارکینگ شدیداً احتیاج به تعمیر پیدا نمود    -۲۱و بعد از یکسال احضار و محاکمه و روانۀ منزل گردیدم.  

آقای علوی مجداً با تغیر نام مالک و شمارۀ  -۲۲که اجباراً آنها را تعمیر نمودم و همسایگان احدی وجهی نپرداختند. 

طبقه را در پرونده فرعی مخابرات و با نامه پراکنی با مهر دادستانی تلفن بنام همسرم که مصادره نشده بود را بطبقه 

او با   خود برده )همان شماره تلفن و تلفنی که زمانی که در زندان بودم آنرا بمنزل خود برده بود و بنده بعد از آزادیم،

اعتراضم روبرو شد و بعد از مدت مهلت داده شده آنرا قطع نمودم و آقای علوی دیناری بابت استفاده چهار ماهه تلفن 

ماه دوندگی در مخابرات و شش ماه در دادستانی، خداوند اجر خیر به آقای حجت  ۳خود را نپرداخت( که بعد از سه 

برگشت تلفن را به طبقه من دادند، علوی مخارج تلفن و برقراری مجّدد  االسالم رمضانی دادستان وقت بدهد که دستور 

طبقه از ساختمان منزل دست پاسداران بود، یک طبقه   ۲دو  -۲۳آنرا ندادند بنده مجبوراً در چند قسط آنها را پرداختم. 

دستانی و سپس اوین زاده یا علوی و طبقه دیگر بظاهر در دست برادر بازجوئی از داچنانچه معروض شد آقای والی 

بنام دکتر حمید قاسمی منتظری )ایشان تحصیل نکرده بودند( آن طبقه محل رفت و آمد افراد عذب و مرکز... بود 

گروه پاسداران مسلح به   ۳ور بودند در یک شب سه دار با آقای حمید برخورد داشتند اّما آنها بمن حمله آقایان خانواده 

ور و یا با نواختن زنگ منزلم مزاحم بودند گروه اّول بتحریک آقای علوی و جوادی  منزل من آمدند و ساعتها با حض

ام وارد شدند و متجاوز از ساعتی نشستند و سئوال و جواب شد، گروه دوم از ادارۀ  از دادستانی بودند که به طبقه 

ب آمدند و زمانیکه دو نفر افراد  مخّدرات از پل رومی، گروه سوم دوستان آقای قاسمی که تلفناً از کمیته مرکزی انقال

گویند خانم وحدت حق تلفن نموده که پاسدار منصف  نمایند چگونه خبر شدید آنها میدادستانی از گروه سوم سئوال می

نمایند که آنها تواند تلفن کرده باشد بعد اقرار می گوید نه تا حاال ما نزد او بودیم، در این مدت کوتاه او نمیدادستانی می

ماشین  -۲۴باشند آنشب غوغا و آشوبی بود، البته بنده گروه اّول را فقط به منزل راه دادم، دوستان آقای قاسمی می  از

با   ۴۴۲صاحب و کنار خیابان مانده بدون آگهی در روزنامه، در محضر  خانواده بعد از شش سال استفاده بنام مال بی

ماه بعد در اردبیل مجداً آنرا بفروش رسانده، در حالی    ۳ایشان سه آنرا بآقای شفیعی فروخته و  ۹۳۶۸۵شماره انتقال 

مکّرر در   ۱۳۶۰از سال  -۲۵که اموال احدی از خانواده ما مصادره نشده بود و تظلماتم در دفتر دادستانی ثبت بوده 

ت فرزندان و بایست پاسخگو مالیات طبقابرابر مراجعات مأمورین مالیات و عوارض نوسازی قرار گرفته بودم و می 

بایست اجارۀ طبقات منزل را بپردازم، ارائۀ مدارکی  کردم میهمسرم باشم در حالی که دیناری اجاره بها دریافت نمی

که طبقات بصورت امانی در دست دادستانی است را ادارۀ مالیات قبول نداشت و مرتباً تهدید به ممنوع الخروجی 

کردند. به ادارۀ مالیات با ارائه  حق و بدون محاکمه از آنها گرفته شده بود میفرزندانم که در خارج و مالک بودند و بنا

بیست و چند برگ مدارک مالیاتی و امانی مراجعه و با معاون حسابداری ادارۀ مالیات صحبت نمودم دستور دادند که  

تی به من ناچیز عنایت کرده  نمایند، خدایا چه صبر و استقامت و مقاومبا کمک دادستانی انقالب بدهیها را وصول می 

ها مرتبه من ده  ۱۳۷۰تا خرداد ماه  ۱۳۶۱از اردیبهشت   -۲۶آورم ، سر عبودیت و ممنونیت بدرگاهت فرو میبودی

ها بار با پرونده بمنزلم به سرپرستی اموال واقع در دادستانی یا در شمیران یا در خیابان عباس آباد کشیده شدم و ده 

اینکه به مستأجرین طبقات که بامانت در دست داشتند احدی کاری نداشت فقط مزاحم من   مراجعه نمودند و عجیب

مالک و وکیل رسمی فرزندانم بودند تا جائی که بازجوئی و محاکمه گردیده و پرونده قطوری برایم تشکیل دادند حقیقتاً  

ارند، ما معتقدیم )بهترین انسان کسی جای تعمق و تفکر است چرا با ما بهائیان اینگونه خصومت و دشمنی داشتند و د

است که قلوب را بدست آرد و خاطری نیازارد و بدترین نفوس نفسی است که قلوب را مکّدر نماید و سبب حزن 

مردمان شود( و یا )ما نباید خود را به پسندیم بلکه سایرین را بهتر بدانیم حتی نفوسی که مؤمن نیستند زیرا حسن 

آقای حجت االسالم آقای یزدی کتباً تقاضای وقت نمودم، به   از دفتر رئیس قضائی کل کشور -۲۷ خاتمه مجهول است.(

جای ایشان آقای حسینی علمی بنده را پذیرفتند بعد از تقدیم عرائض و شکوائیه ایشان این اعمال را رد نمودند و اظهار  

ن واقع بود ناباوری صرف نمودند که تقاضای اخذ حکم از دادستانی انقالب که در آنزمان در یکی از ساختمانهای اوی

ها و نمودند که با آمد و رفِت تقریباً یکساله مقارن گردید بعد از وصول و خواندن احکام و اطمینان به صحت گفته

هایم دیگر مرا نپذیرفتند و متأسفانه حکم را در دفتر دبیرخانه قضائی کل کشور واقع در خیابان پاستور قدیم و نوشته

فرزندانم که با مهر سفارت جمهوری اسالمی  ۳ای طبق قانون وکالتنامه سه عّده -۲۸خیابان ولیعصر بایگانی نمودند. 

فرزندانم( اّما بپای عمل    ۳و مهر برجستۀ وزارت امور خارجه بود را قبول داشتند )سیزده عدد وکالتنامه رسمی از سه 

جهت استرداد حقوقات   -۲۹با. نمودند عجبا عجکه میرسید انکار از دیانت را میخواستند و چون بهائی بودم رد می

زمان خدمتم )کارمند آموزش و پرورش( به بازجوئی و محاکمه کشیده شدم بمّدت بیش از چهار ساعت طول کشید که  

باور بفرمائید چند مرتبه تقاضای اعدام خود را نمودم و گفتم چند قدم آنطرفتر زندان اوین است مرا با یک گلوله راحت  
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جام خالف انسانیت و قانون نیستم، باری بخشش نمودند و از استرداد حقوقات زمان خدمتم مرا نمائید، من قادر به ان

معاف داشتند، بعداً شنیدم که آیت هللا خامنۀ رهبر معظم دستور دادند بهائیان را از استرداد حقوقات گذشته معاف دارند 

عه و شفاهاً مرا به رفتن دادستانی و غیره نمودند که از سرپرستی اموال دادستانی چندین مرتبه بمنزلم مراج -۳۰اّما... 

شنیدم که در تلویزیون و رادیو گفته میشود افراد غیر مسئول دیگر آنها را بمنزلم راه نمیدادم )زیرا از همسایگان می

ی  نمایند( و با یادآوری نام و مشخصات و آدرس خود میخواستم احضارم نمایند چند فقره برامراجعه بمنازل می

باشیم که عرض میشد، بنده بازجو و فرد مسئول را پشت میز و کار او ترساندن من گفتند ما بازجوی دادستانی می

نمایم در این اواخر یعنی از  شناسم و به سئواالت ایشان جواب میدهم، نه در منزل و یا در خیابان، اقرار میمی

منزل دوستان میرفتم و یا در خیابان و پارکها بسر  به بعد بندرت در منزل میماندم و از صبح ب !۱۳۷۱-۱۳۷۰

فرزندانم از طریق دادگاه احضار شدند و در روزنامۀ رسمی منعکس گردید که   ۳سه  ۱۳۶۸در سال   -۳۱بردم، می

وع در مدت یکماه خود را معرفی نمایند وااِل غیاباً حکم صادر میشود که بنده تلفناً بآنها اطالع دادم و ضمناً یادآور ممن

یک فقره از طریق یک  -۳۲الخروجی آنها از طریق اداره مالیات و وزارت دارائی شدم )طبق گفته مأموران مالیاتی( 

نفر با دستۀ کلیدهای بیشماری مشغول باز نمودن در  ۳همسایه و دوستی در ساعت سه بعدازظهر خبر شدم که سه 

ده سالۀ یکی از مستأجرین با چشمان قرمز باال آمده و بمن گفت  ساختمان هستند )تلفناً( در این زمان پسر چهارده یا سیز

پاسدار بگویم آنها نیستند، شما بیائید )بله همسایگان که بدهکار  ۳پدر و مادرم درمنزل هستند ولی بمن گفتند که به سه 

کردند( باری از پنجرۀ می نگریستند سپس در را بازبودند و نیز هرگز مایل نبودند با این افراد روبرو شوند لذا اّول می

کنید دارهای روبروی منزل که سر خیابان آمده بودند و پاسداران را دیدم، فریاد زدم چه میآشپزخانه جمعیت مغازه

کنید؟ گفتم شما که زنگ مرا نزدید سپس دیگری نام مرا برد که جواب مثبت دادم  یکی پرخاش نمود چرا در را باز نمی

مرتبه در این چند ماهه نزد آقای   ۳کنید، بنده سه ند، اعتراض نمودم، چرا کتباً احضارم نمیآنها زنگ مرا نزده بود

به احضارها و   ۱۳۷۰از سال  -۳۳اشراقی دادستان انقالب طهران بودم لطفاً احضارم نمائید فوراً خواهم آمد. 

اداره   -۲تانی انقالب طهران دادس -۱مراجعات افزود و از طریق چهار بنیاد و ادارات انقالبی احضار میشدم 

بنیاد شهید چندین مرتبه از طریق  -۳۴ستاد فرمان اجرائی امام خمینی.  -۴بنیاد شهید  -۳سرپرستی اموال دادستانی 

)تلفنی که آقای رمضانی دادستان وقت بمن برگردانده بود(، دربارۀ ما سئوال و جواب نمودند بنده را  [حذف شده]تلفن 

شفاهاً احضار نمودند که بعلت شفاهی بودن و سوابق مزاحمتها مراجعه نکردم تا اینکه کتباً احضار شدم همانروز بآن  

چند   ۱۳۷۰از اواسط سال   -۳۵یا بازجوئی شدم. بعدازظهر یا منتظر و  ۳صبح تا سه   ۱۰محل رفتم و از ساعت ده 

مرتبه بدرب منزلم از طرف ستاد فرمان اجرائی امام خمینی مراجعه نمودند که یک فقره مرا کتباً احضار نمودند که  

بعلت مریضی با پست سفارشی شماره پرونده و محل آنرا نوشته و تقاضا شد با دادستانی انقالب تماس بگیرند، چند ماه  

نفر با ماشین آخرین سیستم و راننده آمدند بدون معرفی خود با تهدید و فحاشی آنها روبرو گردیدم و نتیجه  ۲دو بعد 

که با اقدامات فراوان از آقای علوی پس گرفته بودم را قطع نمودند اّما   [حذف شده]اینکه بعد از چند روز تلفن بنده 

باشد را به امروز بدون یکشاهی درآمد در دست مستأجرین می ۱۳۶۰تلفنهای بنام من که در طبقات فرزندانم از سال 

چندین مرتبه قصد ربودنم با  -۳۷اند و من در منزل نبودم. شنیدم که آمدهقطع ننمودند، مرتباً روزانه از همسایگان می

شت ایستادم سپس ماشین و یا تصادف با من را داشتند که موفق نشدند، در یکی از این دفعات دست مرعی مرا نگاه دا

پیکانی که راننده آن بعداً باجبار خود را معرفی نمود و گفت مأمور ستاد فرمان اجرائی امام خمینی است ایشان بجای  

ها  به ده -۳۸من با موتورسواری با دو سرنشین جوان تصادف نمود که الحمدهللا بخیر گذشت و جراحات جزئی بود. 

متأسفانه موفق بزیارت جوابی نمیشدم جزء این اواخر و آنهم فقط از کمیسیون   مراجع مختلفه مملکتم تظلم نمودم که

که جواب میدادند »نامه را به دادستانی فرستادند به آقای حجت االسالم رئیسی دادستان انقالب مراجعه  ۹۰اصل نود 

 -۳۹ق بزیارتشان نگردیم. کنم یا نزد آقای حجت االسالم حسین نیّری قاضی القضات بروم، که چندین مرتبه رفته موف

اش حکم مصادره نداشتند، بعد از اجرای حکم اعدام، آقای مصباح بعلت اینکه همسرم و خانواده ۱۳۶۰-۱۳۶۱در سال  

و حاج مهدی طباطبائی حکم مصادره صادر ننموده بود نامۀ به آقای مقتدائی ریاست محترم شورای عالی قضائی  

ش متواری هستند اموال مصادره  نوشت، در جواب او آقای مقتدائی مرقوم داشتند خالصه )در صورتیکه زن و فرزندان

باری بعد از تهدیدهای ستاد فرمان اجرائی امام خمینی با مراجعات بیشمار به مراجع مختلف اداره   -۴۰شود وااِل نه.( 

بجرم بهائی  ۱۳۶۰اسفند   ۹مطلع شدم، که همسرم را که در تاریخ  ۱۳۷۰خرداد   ۶بتاریخ  ۲۲۷۹۴مخابرات از حکم 

  ۳۳عدام و دفن نموده بودند را حال )ده سال بعد( محکوم به استرداد حقوقات دریافتی سی و سه  بودن و انکار ننمودن ا

اش نمودند لهذا اموال او مصادره شده است )با وجودیکه آقای رهبر معظم خامنۀ بهائیان را از  سال خدمت صادقانه 

ه سال قبل و دستور رهبر معظم، حال  استرداد حقوقات گذشته خود عفو نموده بودند( باری مخالف حکم حاکم شرع د
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شود و فقط قاضی القضات مسلماً بدون مطالعه امضاء می اند حکم نوشتهبرای فردیکه ده سال زیر خاک نموده

شروع حکم نوشته  – ۱۳۷۰خرداد  ۶بتاریخ  ۲۲۷۹۴با مراجعه به ادارۀ ثبت احوال کل و قرائت حکم  -۴۱نمایند. می

)نویسنده حکم، فرمول مانند( آنرا امضاء ننموده بودند  ۳یل، اّما احدی از دادگاه شماره سه شده بود امضاء کنندگان ذ

فقط یک امضاء در ذیل حکم بود آنهم آقای حسین نیّری، مسلماً آقای قاضی القضات محترم بعلت مشغلۀ فراوان حکم  

دستانی انقالب با دیدن تظلمات و سیزده عدد دا  ۳را نخوانده و امضاء فرمودند وااِل مانند حکام شرع دادگاه شماره سه 

  ۳ها خود را در برابر پروردگار جهانیان مسئول و مورد پرسش قرار نمیدادند، باعث تحیّر و تفکر اینکه سه وکالتنامه

بردند و همگی  از قبل از انقالب در خارج بسر می ۳فرزندان من در برابر هیچ دادگاهی قرار نگرفتند و هر سه  

باشند و بنده سیزده وکالتنامه از آنها با مهر سفارت جمهوری اسالمی و اسپورت ایرانی و شناسنامۀ جدید میدارای پ

الذکر اینکه، مهر برجسته وزارت امور خارجه دردست داشته که فتوکپی آنها در پرونده باید موجود باشد. حکم فوق

برند لذا از  باشند و در خارج بسر میه مادر آنها بهائی میفرزندانم نوشته شده است بنا به گفت ۳پس از ذکر اسامی سه  

شود و اگر فروخته شده پس گرفته میشود. استیمان جمهوری اسالمی خارج هستند و جمیع اموال آنها مصادره می

ن دریافت زاده را تبدیل به بهائی نموده و فقط گفتِۀ مادر را مدرک قرار داده و جوانانی که با رنج فراوان و بدوبهائی

شان محروم داشتند این موارد یکی از اند را از تنها طبقه مسکونی آیندهارز تحصیلی، تحصیالت خود را بپایان رسانده

کند )امروز نالۀ عدل بلند و حنین انصاف مرتفع، دوِد تیره ستم  باشد آیا )این جمله صدق نمیهزاران موارد اخیر می 

کند آیا این احکام سبب اعالی  ها َعلَم وفای بهائیان را بلندتر نمیها و ظلم یا این ستمعالم و امم را احاظه نموده است( آ

گردد. ما بهائیان از جهت مادی مسلم است در تنگنا و عسرت  کلمةهللا و نشر آثار امر الهی در شرق و غرب عالم نمی

و حقیقت ذلّت سبب عّزت کبری( باری مأمورین  باشیم اّما معتقدیم )در امرهللا نَفِس خرابی سبب آبادی است بوده و می

ستاد فرمان اجرائی امام خمینی )در اختیار والیت فقیه به تهدیدهای خود جامۀ عمل پوشانده و در مدت زمان بسیار 

سالۀ خانواده وحدت   ۴۵کوتاه اسناد تنها طبقات فرزندان و همسرم را به نام خود تبدیل نموده و مالکیت چهل و پنج 

بدون رضایت و اطالع و امضاء ما را بعلت ایمان به دیانت بهائی تصرف کامل نمودند )زمین آنرا در سال  حق را 

آن اسناد   ۱۳۷۱ساکن در محل بودیم( که در سال  ۱۳۴۰بنام وحدت حق و از   ۱۳۳۰به اقساط خریداری و از  ۱۳۲۶

به ریاست کمیسیون حقوقی مجلس آقای   -۴۲. بنام ستاد فرمان اجرائی امام خمینی در اختیار والیت فقیه قرار گرفت

حجت االسالم باغانی کتباً تظلمی توسط منشی تقدیم و سپس با پیگیری مدام، موفق به مالقات آقای حجت االسالم  

قاضی پور معاونت محترم کمیسیون حقوقی مجلس گردیدم هر دو آقایان از خواندن و شنیدن موضوع اظهار تعجب و  

مساعدت در لغو حکم نمودند و آنها هر دو بطور جداگانه و زمان متفاوت کتباً نامۀ به آقای  در صورت صحت اظهار 

موسوی دادستان انقالب ایران مرقوم فرمودند که یکی توسط مجلس ارسال داشته شد و نامۀ آقای قاضی پور را طبق 

نی کل انقالب نموده و شماره دریافت دستور ایشان ضمیمه دو صفحه وقایع مرقوم شده خود نموده و تقدیم دفتر دادستا

ای از تظلم  داشتم بعد از مدتی مراجعه، متوجه شدم که آقای فرخنده منشی محترم اّول دفتر دادستانی با مداد خالصه 

بنده را   ۲و  ۱قانون تشکیل دادگاههای کیفری   ۳۵مرا با نهایت شگفتی و ناباوری مرقوم داشته و تقاضای اعمال ماده 

نهاد فرمودند. آقای دادستان محترم کل انقالب کشور آقای حجت االسالم موسوی کتباً به آقای ابراهیمی قبول و پیش

منشی محترم دیوان عالی کشور )قسمت دادگاههای انقالبی( دستور رسیدگی دادند که تقاضا را بجریان اندازند و  

بنده متوجه بایگانی نامه و دستور اجرای آن شدم   پرونده و احکامها را از دادستانی بخواهند، بعد از مراجعات بیشمار

بنده با پیگیری فراوان موفق به مالقات آقای حجت االسالم موسوی گردیدم و در مالقات خصوصی بعد از عنوان  

های خود و کشیم، لذا من خداوند را شاهد و ناظر بر گفتهموضوع، ایشان فرمودند ما هرگز بهائی را نکشته و نمی

ته و عین حکم حاکم شرع و حکم شورای عالی قضائی و حکم بعد از ده سال را برایشان خواندم، لذا ایشان  ایشان گرف

ای که تقدیم نمودم دستور دادند که پرونده و بخصوص احکام را بخواهند )از دادستانی انقالب( این دستور  در ذیل نامه 

نتظر بمانم، در آنجا بودم که آقای ابراهیمی مرا دیدند و دّوم کتبی ایشان بود و بمن فرمودند پائین در اطاق منشی م

متوّجه دستور ثانوی ایشان شدند بمجردیکه آقای موسوی پائین تشریف آوردند آقای ابراهیمی بایشان گفتند من حکم این 

ابراهیمی  خواهم ایشان پرسش نمودند کدام؟ که بنده را نشان دادند و آقای دادستان کل در جواب آقای خانم را نمی

فرمودند من آنرا میخواهم باید رسیدگی شود. من با امید فراوان رهسپار منزل شدم بعد از چند ماه رفت و آمد متوجه 

بایگانی مجّدد آن دستور گردیدم. بعد از چند ماه رفت و آمد متوّجه بایگانی مجّدد آن گردیدم باری، روزی در اسفند ماه 

روز خود را به شعبه دّوم اجرائی دادستان   ۳مله کتباً احضار نمودند )در ظرف سه دادستان طهران بنده را با این ج 

انقالب جهت اجرای حکم معرفی نمائید(، بنده ساعت هشت صبح نهم اسفند ماه آنرا نخوانده امضاء نمودم، تصادفاً  

ازظهر تا یازده شب دسته،  همانروز جلسه یادبود سال جانبازی همسرم بود و مردم عادی و بهائیان از ساعت پنج بعد
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دسته با ُگل به جلسۀ محفل تذکر وارد میشدند و آیات و الواح الهی تالوت میشد، در جلسه فردی از احبا که متوّجه  

دگرگونی من شده بود، از من علت را سئوال نمود، اجباراً حکم احضاریه را بایشان نیز نشان دادم ایشان ترتیب جلسه  

نمودند و خانواده آنها دادند و تا یک بعد از نیمه شب جلسۀ دعا برقرار بود، روز بعد با ائی میدعا با جوانانیکه پذیر

روز بعد موکول نموده و با پرداخت   ۱۰چند خط بعلت مریضی جزئی و دگرگونگی افکار کتباً مراجعه خود را به ده  

شد و خود نزد دادستان کل انقالب رفتم و با السیر نامه بدست شعبۀ دوم اجرائی احکام رسانده صدتومان با پست سریع

مشکالت فراوان وارد محوطه و اطاق ما قبل آقای فرخنده منشی اّول دادستان محترم شدم خالصه بمن اجازه مالقات با  

ایشان را ندادند چون شاهد مالقات دو نفر بودم سئوال نمودم آیا چون بهائی هستم اجازه نمیدهید که تائید شد لهذا با 

سارت تمام در را باز نموده و وارد اطاق ایشان که پنج نفر نشسته بودند و یکی از آنها آقای ابراهیمی بودند شدم. بعد ج

اجازه از سالم عرض نمودم جناب فرخنده محبّت شما که وسیلۀ مالقات من با آقای دادستان شده، مرا جّری نمود و بی

داشته و نشان دادم گفتم مرا جهت اجرای   فتوکپی احضاریه را در دستام طلب بخشش را دارم، در حالی که وارد شده 

حکم به شعبه دّوم اجرائی دادستانی احضار نمودند در حالی که سالهای قبل بمن گفته بودند پرونده مختومه شده است 

نام خدا و اسالم ما را  شویم، بکشند و ما نیز بنام خدا و دیانت او کشته میبنام خدا و دیانت اسالم ما بهائیان را می 

شویم و ما نیز خریم بنام خدا و دین غارت مینمایند و ما نیز بنام خدا و بهائی بودن اسارت را به جان میمحبوس می

بنام خدا و دین اموال و دارائی خود را میدهیم اّما من حاال مریضم، دیشب سر سال همسرم بود و با اطالع و اجازه 

عدازظهر تا یازده شب مردم دسته، دسته آمدند و رفتند و آثار و الواحی تالوت شد که لرزه بر  کالنتری از ساعت پنج ب

انداخت تا چه رسد به روح و جان و جسم من، آقای فرخنده گفتند از پنج تا یازده شب؟ عرض شد نه، حقیقت اندام می 

، مضافاً اینکه بعد از رفتن دوستان تازه اینکه از سه بعدازظهر چند نفر آمدند ولی از پنج به بعد جلسه رسمی بود

اشان و فرد دیگری که از احضاریه من مطلع شده بودند جلسه دعا تشکیل دادند  نمودند با خانوادهجوانانیکه پذیرائی می

نگریستند  و تا نزدیک یک بعد از نیمه شب جلسه ادامه داشت پنج نفر آقایان با آقای فرخنده با چشمان درشت مرا می

ی فرخنده احضاریه را گرفتند و گفتند من حاال چه کنم عرض شد تلفن بفرمائید که پرونده من در دادستانی کل  آقا

انقالب در دست رسیدگی است و مدت مهلت سه روزه را به ده یا پانزده روز دیگر بیاندازند، ایشان شروع به معرفی 

صه ایشان ترتیب مالقات بنده را برای روز بعد با دادستان  من نمودند بعد از معرفی یکی از آقایان بلند شد و رفت، خال

قانون تشکیل دادگاههای  ۳۵کل دادند و در این روز بود که متوّجه شدم بخشنامۀ محرمانۀ وجود دارد که )اِعمال ماده  

گردد و بدین جهت بود که دو مرتبه دستور آقای دادستان کل را بایگان نمودند و آقای  شامل بهائیان نمی ۲و  ۱کیفری 

گناه و وفادار و  ای مردم بیدادستان کل از آن مطلع نبودند، خدایا چگونه چند نفر سروران متعصب با جان و مال عّده 

نمایند. باری یک هفته بعد از احضارم با  شند بازی میباصالح که در نهایت صداقت و امانت و وحدت و یگانگی می

نایلون لباس بدادستانی مراجعه نمودم )زیرا اجرای حکم را اعدام یا زندان میدانستم(، اّما بالعکس تصوراتم آقای مأمور  

من و   ای نمودند و نیز گفتند برای رفتن بخارجبسیار مؤدب با من صحبت نمود و مرا راهنمائی به تسلیم دفاعیه 

ای جداگانه بنویسم آنها ترتیب منع خروج را میدهند، لذا به منزل رفتم و هر دو نامه را مرقوم داشته  فرزندانم نیز نامه

و روز بعد تقدیم نمودم و شماره دریافت کردم. قدر مسلم این است که سروران فوق الذکر بنحوی لطفی نمودند و 

 د را لغو نمودند اجرشان عندهللا محفوظ باد.ام ذکر شده بواجرای حکمی که در احضاریه 

سرور ارجمند، ریاست جمهور معظم، خواننده گرامی، بهائیان جهان عاشقان و فریفتگان کشور مقدس ایران هستند و 

نمایند و در احیاء و تعزیز و ترقّی و ترویج آنرا )افق نور و مطلع فرح عالمیان میدانند و این موطن را پرستش می

و راحت بلکه جان و مال خویش را فدا و نثار کنند( سرور ارجمند آیا ما به این جمله   قیقیّه این سرزمین منافعمصالح ح

فوق الذکر عمل ننمودیم؟ آیا )شرافت و مفخرت انسان در آن نیست که بین مالء امکان منشاء خیری گردد؟ راهنمای ما  

طوت و قهر بوده. اگر به بصر حقیقی مالحظه نمائید جمیع  و معتقدات ما این است )ای ذبیح نفس ظلم مورث ظهور س

ناس مستحق عذابند چه که به ظلم مشغولند اال من شاء ربّک معذلک باسمه الرحمن الرحیم ناظر و دوست نداشته و 

 ندارد احدی بر نفسی تعّرض نماید ظالمان را به خدا وا گذارند و در شدائد صابر باشند( و یا )اگر ظالمی بر شما

تعّرض نماید بحبل صبر تمسک نمائید اگر اذیّت کند از او بگذرید بشأنی نزاع و جدال و قتل و غارت و تاراج را نهی  

فرمودیم که...( و یا )احبای الهی باید بدخواه را خیرخواه دانند و اهل شقاق را اهل وفاق شمرند بعید را قریب بینند و 

ار کنند که سزاوار دوستان است به جفاکاران چنان معامله نمایند که الیق  دور را نزدیک شمرند یعنی بدشمن نوعی رفت

یار خوش رفتار...( و یا )... جمیع را خیرخواهیم و از برای کل فوز ابدی جوئیم و آنچه سبب نورانیت عالم انسانی 

جمیع اقوام و طوائف  گوئیم باری اهّم امور در ظهورمکلّم طور اینست که یاران باید بموجب نصایح و وصایای الهی 
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عالم را مهربانی نمایند بلکه جانفشانی کنند تا این ظلمات ضّدیت و بغضا بنورانیت محبّت رحمانی تبدیل گردد لهذا هر  

کسی بشما ظلم و جفا کند البتّه مهر و وفا نمائید اذیّت نماید رعایت کنید بدگوئی کند ستایش نمائید تکفیر کند تکریم  

نماید نهایت مالطفت اجرا دارید و جمیع دوستان الهی را این وصایا و نصایح تبلیغ کنید.( و یا  نمائید طعن و لعن 

دستور داریم )... شما باید اهمیّت به این تطاول و عدوان ندهید بالعکس معامله کنید و الفت جوئید و بگوئید ما از نفسی  

قدور است و قضای محتوم ما سبب نبینیم مسبب را نگریم  گله نداریم و شکایت نخواهیم و میدانیم که جمیع امور بقدر م

 آمرزش طاغیان خواهیم و در درگاه احدیّت شفاعت باغیان جوئیم...(

سرور ارجمند مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی ایران. آیا برای تربیت نوجوانان و جوانان و جامعه بهائی برای 

باشند؟ آیا جامعۀ سیصد  شتن سیستم و روش تربیت روحانی نمیاجرای اوامر و معتقدات فوق الذکر محتاج به دا

نفری کنونی بهائیان ایران موالید و ازدواج و اموات و غیره ندارند؟ آیا اطفال   ۴۰۰۰۰۰تا چهارصد هزار  ۳۰۰۰۰۰

ند مطابق این و نوجوانان و جوانان این جامعه نباید تعلیم و تربیتی طبق دستورات الهیه است پرورش یابند؟ بهائیان مایل

دستور باشند )... باید روش و سلوکی نمائید که مانند آفتاب از سایر نفوس ممتاز شوید هر نفسی از شما در هر شهری  

وارد گردد جمیع اهل شهر گویند که این شخص یقین است که بهائی است زیرا اطوار و حرکات و روش و سلوک و 

اید زیرا بنصوص  این مقام نیائید بعهد و پیمان الهی وفا ننمودهخلق و خوی این شخص از خصائص بهائیانست تا ب

 قاطعه از جمیع ما میثاق وثیق گرفته که بموجب وصایا و نصائح الهیه و تعالیم ربانیه رفتار نمائیم(  

سرور ارجمند آیا مقصود از کتابهای آسمانی و آیات الهی این نیست که مردمان براستی و درستی و دانائی تربیت  

وند تا اینکه علت راحت خود و بندگان ومردم شوند آیا تربیت و تعلیم نوجوانان و جوانان طبق این عقاید و حقایق ش

شود جهت رعایت و اجرای مطالب فوق  باشد؟ لذا تمنا و استدعا میفوق الذکر محتاج به سیستم صحیح تربیتی نمی

ن اجازه فرمائید تشکیالت بهائیان که فقط جنبه روحانی و الذکر که جزء معتقدات ماست و جهت هدایت و تعلیم بهائیا

معنوی و تربیتی بهائیان دارد را از دیانت مقدس اسالم جدا ذکر و آنرا یکی از اقلیتهای موجود در مملکت اعالن 

ز فرمائید و بدینگونه مشکالت حاکم بر افراد صدیق و مطیع و مظلوم و فداکار ایرانی برطرف گردد و جامعۀ متجاو

از شش ملیون بهائیان جهان را شاد و ممنون و نیز مردم بشر دوست و طرفدار حقوق بشر را راضی و مسرور و  

ممنون نمائید و نام نیک خود را در صفحۀ تاریخ بهائیان و جهان و مردم انساندوست برقرار و جاودان فرمائید. ما 

ترمترین حکومات خواهد گشت و ایران معمورترین بقاع معتقد و مطمئن هستیم که ایران )... در جمیع بسیط زمین مح

 عالم خواهد شد..( 

حکم اعدام یا رسیدگی به پرونده مستخدمین نیروهای   ۱۳۵۸آبان   ۲۹دفاعیات: سرور ارجمند طبق )مصّوبه مورخه 

 مسلح در صالحیت  

ادگاه مبارزه با منکرات به  الف: دادگاه انقالبی ارتش بوده و بدون رعایت اجرای صحیح آئین دادرسی کیفری در د

اعدام محکوم گردیده و نیز بر اساس بخشنامه صادره از طرف مقام رهبری در زمان تصدی ریاست جمهوری 

جاسوسی افراد باید در دادگاههای صالحه رسید ]رسیدگی[ گردد مضافاً آیا مجازات فرد جاسوس با دروغ مصلحت 

ا فردیکه تا نثار جان معتقد به این جمله است که )هر نَفسی را که  شود؟؟ آیآمیز و انکار دیانت خود بر طرف می

بینید در امور سیاسی صحبت میدارد بدانید که بهائی نیست این میزان است زیرا اساس امر بهائی الفت بین جمیع  می

 ملل و ادیان است و مکالمات سیاسی سبب تفرقه و حصول ضّدیت و تعصب.(   

ه با منکرات فقط حکم اعدام همسرم را بعلت عدم انکار دیانت بهائی داده و در حکم و  ب: حاکم شرع دادگاه مبارز

مرحلۀ تجدید نظر آن که پس از اجرای حکم صورت گرفته ذکری از مصادره اموال او اعم از منقول و غیرمنقول 

متن حکم وجود ندارد   باشد که بجای حقوق دریافتی از اموال وی برداشت نمائید این مطلب درنیست فقط دستور می

های گذشته خود بخشوده و معاف  مضافاً طبق بخشنامه مقام رهبری افراد از استرداد حقوقات دریافتی در اذای خدمت 

شدند، حال چه عدالت و انصافی حکمفرما بوده که بعد از ده سال از اعدام و اینکه تنها طبقه همسرم در دست دادستانی 

 گردد. هت بدهیهای او بما داده نشده حال اموال او مصادره می بطور امانی بوده و دیناری ج

شواریعالی قضائی در مورد مصادره اموال   ۱ /  ۲۷۶۳به شماره  ۱۳۶۱فروردین  ۲۹ج: طبق بخشنامه مورخ 

اشخاص طبق دستورالعمل مشخصی ارائه که دیون افراد باید رسیدگی و پرداخت گردد و بر اساس وصینامه موجود  
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موجود است   ۱۲۲۹۸ / ۲۵اجرای حکم نوشته شده و فتوکپی آن در پرونده کمیسیون اصل نود بشماره   که در زمان

 ایشان بدهی داشته و دارند. لذا تقاضای رسیدگی و نقص احکام صادره و استرداد اموال و طبقه همسرم را دارم.  

دارد ضروریات زندگی محکوم علیه از قبیل مسکن میبر اساس بند همان بخشنامه شورایعالی قضائی که مقّرر   -۱د: 

متعارف و مناسب با عائله تحت تکفل او، اثاث البیت، ماشین، وسائل ضروری زندگی در اختیار محکوم علیه قرار  

باشد را گیرد پس چگونه تنها آپارتمان دو اطاقه متعلق به همسرم که در زیرزمین ساختمان جوار موتورخانه میمی

 نمودند مصادره 

دار ازدواج  وفق مقررات جاریه کشوری دخترم با فردیکه تبعه استرالیاست با کسب اجازه از مراجع صالحیت -۲

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

فراری است و نه خارج از استیمان دولت جمهوری اسالمی ایران است که  که زوج ساکن است ساکن شود لذا ایشان نه 

در مورد تنها آپارتمان متعلق به او دستور انتقال سند صادر گردیده است. ایشان دارای شناسنامه و پاسپورت جدید و 

 این مدعا است.  وکالتنامه ایشان به تائید سفارت جمهوری اسالمی ایران و وزارت امور خارجه رسیده است که گواه

اند و بعلت نوسازی  دو پسرم با گذرنامه ایرانی و تابعیت ایرانی از قبل از انقالب مشغول تحصیل در آلمان بوده -۳

منزل و سپس وقوع انقالب و جریانات دستگیری و شهادت همسرم ارسال پول به جهت آنان نیز برایم میسر نبود لذا 

د ادامه دادند آنها نه فراری و نه خارج از استیمان دولت جمهوری اسالمی  آنان با زحمات فراوان به تحصیالت خو

باشند. لذا مصادره آپارتمان آنان به دلیل فراری و خارج از استیمان دولت جمهوری اسالمی ایران بودن،  ایران می 

افراد خارج از   دور از عدالت و نصفت اسالمی و همچنین مخالف موازین جاریه کشوری در مورد ضبط اموال منقول

باشد زیرا اساساً تنها آپارتمانهای  کشور و مغایر دستور حضرت امام قدس سره الشریف در مورد اموال افراد می 

امام امت که )وجوه و اموال مجهول المالک، بالصاحب،  ۱۳۶۸خرداد  ۶فرزندانم و همسرم مشمول فرمان مورخ 

 ما ربطی به مواد فرمان ندارد.  باشد وضعاست( نمی ۴۹ارث بالوارث و اجرای اصل  

الدین )بضمیمه فتوکپی شناسنامه و سرور ارجمند: ستاد فرمان اجرائی امام خمینی طبقه متعلق به فرزندم سید شهاب

پاسپورت جدید او ارسال میشود( را به آقای ابراهیمی به مبلغ دوازده ملیون تومان فروخته و ایشان بالفاصله آنرا به  

اند مالحظه فرمایند ستاد چگونه برای سود و منفعت دیگران عمل  به مبلغ چهل ملیون تومان فروختهآقای اسماعیلی 

 نموده 

حضوراً و کتباً مرتباً و مداماً به مراجع مختلف  ۱۳۶۱دیبهشت ارام محترم ریاست جمهوری بنده از سرور ارجمند مق

دان دفتر مقام رهبری تمنا و رجا نمودم که نوار صدایم را  مملکتم تظلم نمودم و در اواخر مرتباً ماهها ساعتها از کارمن

های متعّددم ضمیمه نموده و به نظر مقام محترم رهبری برسانند باری بنده مورد الطاف ایشان قرار گرفته و  با نامه

رت  هایم به مرجعی ارسال داشتند که پس از چهار تا پنج ساعت سئوال و جواب، بمن امر شد جهت اخذ پاسپونامه

باشم. سرور را بنامم صادر شده و اکنون در آلمان می  [حذف شده]مراجعه کنم به همت آقایان اخیراً پاسپورت بشماره 

های صادره در مورد  ارجمند تمنا دارم با عنایت به مطالب معروضه فوق و با توجه به قوانین و مقررات و بخشنامه

د طبقات و توقف عملیات اجرائی و فروش تنها آپارتمانهای فوق رسیدگی فرموده و نقص احکام صادره و استردا 

فرزندانم را دارم امید آنکه این اسئله مورد اجابت واقع و دستور مقتضی بر اساس عدالت و انصاف اسالمی صادر و  

 نتیجه امریه ابالغ فرمایند 

 قبالً از بذل عنایت آن مقام محترم سپاسگزارم

 با تقدیم احترامات فائقه 

 

 ]امضا[ 

 پریدخت وحدت حق 

 ۱۳۷۶مرداد  ۱۵
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 شود.  به پیوست برگ تقدیم می

   [حذف شده] آدرس

 

 [ ]در حاشیه صفحه آخر 

 ۴۰۰ / ۱۳۱  /۶ /  ۶۱شماره پرونده بازرسی کل کشور 

   ۴۲۵۱  /۶۰ شماره پرونده دادگاه مبارزه با منکرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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