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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 تلگرام

 ۱۳۵۸اردیبهشت  ۲۶

 

 محضر آیت هللا العظمی خادمی دامت برکاته

 محضر آیت هللا العظمی طاهری دامت برکاته

 جناب استاندار محترم اصفهان

 ریاست کمیته انقالب اسالمی اصفهان

 جناب آقای دادستان انقالب اصفهان

احمد اخیراً مورد تجاوز و تعدی مخالفان ای از مردم کشاورز و مستضعف بهائی بویرخاطر عالی مستحضر است عده 

افکنان مسلح محلی واقع و فشار و تضییقات آنانرا مجبور به جالی وطن و آواره باصفهان نمود اینان به آستان   و نفاق

کمیته مرکزی برای تأمین آزادی و اعاده ایشان بخانه و زندگیشان  امام خمینی در قم متظلّم دستوراتی از دفتر امام و

هللا ملک حسینی مراجعه که با تحصیل امنیت به محل برگردند صادر که کمیته یاسوج مشغول اقدام و چند نفر به آیت

یه کریمه اّن  بجهات همبستگی و پناهندگی به همکیشان بهائیان اصفهان از لحاظ نوع پروری و انسان دوستی بمصداق آ

  ۲۲احد من المشرکین استجارک اجره وسائل اسکان موقت ایشان را فراهم و مراتب تلگرافی در همان تاریخ 

ها برداری نکنند از انتشار خبر به رسانهاردیبهشت به استانداری اصفهان اعالم و برای اینکه افرادی از موضوع بهره

ب موجب گردید تا دستور خروج آنها بنحو مسالمت در مدت خودداری شد وصول گزارش کذب به دادسرای انقال

ای از پاسداران مسلح به سرپرستی آقای ضیائی بدون اجازه آقای  اردیبهشت عده ۲۴معینی ابالغ شود متأسفانه ظهر 

دادستان به محل سکونت آوارگان حمله ور با خشونت و توهین امر بخروج فوری از اصفهان نمودند مراتب به جناب 

قای دادستان گزارش با اعزام نماینده و دستور کتبی تذکراتی فرمودند لکن اثری نبخشید ظلم وارده بر اطفال و زنان  آ

ای مردم خداپرست و بیگناه و حیرت و پناه که مغایر آزادی و عدل اسالمی است موجب سرگردانی عده ویالن و بی

اند نسبت بخروج پناهندگان بویر احمدی از اصفهان بیرون رفته تعجب میزبانان اصفهانی گردید استدعا داریم اکنون که 

القدس که محل سکونت و بیتوته جمعی ]ناخوانا[ بی بضاعت و افراد مریض و فقیر میباشد پاسداران و تخلیه حظیرة 

 دستور فرمائید موجب تشکر و سپاس است امید این جمع مطیع و مؤمن به جمهوری عدل اسالمی آنست که در زعامت

 فقها از گزند بیداد مصون و در پناه عدالت اسالمی در امان باشند

 با احترام  

 عطاءهللا ]ناخوانا[ -دکتر جواد حقیقی  -از طرف بهائیان اصفهان 

 

 

 

 

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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