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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 هللا العظمی امام خمینی مد ظلّه العالیحضور محترم حضرت آیت

که در جمیع شعب و  التزایدیتوقیراً باستحضار میرساند با اعتقاد بر اینکه هرج و مرج و شیوع ظلم و ستم و فساد دائم

شئون افکار و اعمال بشری حاصل شده و تمدن ماّدی کنونی را در طریق نیستی و اضمحالل سوق میدهد کاّلً ناشی از 

تزلزل و تضعیف مبانی ایمان و عدم توّجه و انکار آثار ظهورات جانبخش روح قدسی الهی در جامعه انسانی است. 

بارقه امیدی در دل و دیده همگان و بخصوص بهائیان ستمدیدۀ ایران  تأسیس و استقرار حکومت جمهوری اسالمی

ایجاد نمود که الحمدهلل پس از سالیان دراز بساط عدالت الهیّه مهیّا گردید لکن دیری نپائید که این امید به یاس مبّدل 

لهیه و درک مفاهیم ای که بالمّره از معارف اگشت و انتظار رحمت به زحمت منجر گردید و سیاط قهر و غضب عده

رحمت واسعه محرومند علیه نفوسی بیگناه و بیدفاع به حرکت آمد و به وقایع مولمه و حوادث دردناکی منجر شد که 

 ای از آنرا ذیالً معروض میدارد:شّمه

 های سیاسی علیه این جامعه،وارد ساختن هر گونه افترا و بهتان و اتهامات واهی و نسبت 

 به علّت بهائی بودن خصوصاً در شهرهای یزد، تبریز، طهران، میاندوآب، مهاباد و شیراز  اعدام و قتل نفوس

 که از آخرین آن آتش زدن زن و شوهر بهائی در "نُوک" بیرجند است،

  هدم و تخریب و حرق و غارت منازل و مصادره اموال و ضبط و حرق محصوالت زراعی متعلق به افراد

 این جامعه،

 ر و جلوگیری از دفن اموات،نبش و تخریب مقاب 

  تصّرف و ضبط و مصادره اماکن متبّرکه و تاریخیه و کلّیه مستملکات و موقوفات متعلّق به این جامعه نظیر

 حظائر قدس و بیمارستان و شرکتها حتی گورستانهای بهائی در نقاط مختلف ایران،

 مات بیحّد،تهدید و ارعاب و حمله و هجوم به منازل بهائیان و وارد ساختن صد 

  ًاخراج صدها نفر از کارکنان صدیق و خدمتگزار بهائی از دوائر دولتی و مؤّسسات وابسته به دولت صرفا

 به علّت بهائی بودن،

 ای از افراد بدون ثبوت تقصیر و جرمی در طهران، شیراز، همدان، یزد، آباده، کرمانشاه توقیف و حبس عده

 و غیره،

 از عقیده و ایراد ضرب و شتم و شکنجه، اجبار به تبّری 

  نفر از امنای منتخب جامعه و اختفا و انکار محل توقیف و حبس ایشان، ۱۴ربودن 

  اقامت بیش از صدها خانواده بهائیاخراج از بلد و محل 

مقصد و  حضرت امام خمینی اینهمه مصائب بر نفوسی میگذرد که توّسل و توّکلی جز به درگاه خداوند یکتا ندارند و

پرورانند و مویّد این موضوع اوراق و کتب و اسنادی است که از دفاتر آرزوئی جز محبّت و اتّحاد عمومی در سر نمی

و مراجع اداری بهائی و یا منازل بهائیان به عنف اخذ و برده شده و بالتردید مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است 

ی و خلوص نیّت و آرزوی خدمت به این کشور مقّدس و اطاعت از حکومت که کاّلً حاکی از صداقت و امانت و پاک

بوده است. مسلّماً بر آن عالم بصیر پوشیده نیست که از بین ادیان موجود در عالم دیانت بهائی تنها دیانتی است که 

سیاسیه بکلّی ممنوع  مصّدق و مویّد دیانت مقدس اسالم میباشد و بهائیان به حکم فریضه دینی خود از مداخله در امور

و در هر مملکتی که ساکنند مطیع و منقاد حکومت وقت بوده و همواره در حفظ مصالح و تامین منافع کشور خویش 
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ماه که از استقرار حکومت جمهوری اسالمی گذشته امتحان صداقت و  ۲۲صادقانه ساعی و جاهدند و در مّدت 

اند و ابداً اقدامی بر علیه حکومت اسالمی انجام نداده و کالمی بر خلوص و اطاعت صادقانه خویش را به حکومت داده

 اند.خالف مصلحت آن نگفته و سطری ننوشته

ای جز هتک حرمت و عّزت اسالم و تضعیف مسلّماً آنجناب اجازه نخواهند فرمود این قبیل مظالم و تعدیات که نتیجه

وس اینچنین در معرض مخاطره باشد و در احیانی که بیش از حقوق انسانی در بر ندارد، ادامه یابد و جان و مال نف

ای ناآگاه با رفتار ظالمانۀ خویش به ایجاد هرج و هر فرصت دیگر مملکت به ثبات و وحدت و امنیت نیاز دارد، عده

 مرج دامن زنند و شرافت و منقبت اسالم و عرض این مملکت را بر باد دهند

ایرانی بلکه بهائیان سراسر جهان مترصد و منتظر صدور اوامر موّکد آنجناب  حضرت امام دیدگان دهها هزار بهائی

در استخالص زندانیان بیگناه بهائی و رفع ظلم از این نفوس رنج کشیده و اجرای عدالت و نصفت اسالمی در حق 

 بهائیان است.

 کشور مقدس ایران است.دعای خیر این جامعه همواره بدرقه راه توفیق و تعالی هر چه بیشتر ملّت عزیز و 

 با تقدیم احترام

 از طرف جامعۀ بهائیان ایران

 امضا[ دو]

 

 طهران ۳۰۵نشانی: صندوق پستی شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل
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