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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 خبرگزاری هرانا ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۹مرداد  ۱۴ ]تاریخ:[

 

 نامه سرگشاده هوشنگ فنائیان، شهروند بهایی به رهبر جمهوری اسالمی ایرانخبرگزاری هرانا: 

سر گشاده به رهبر جمهوری اسالمی  ایهوشنگ فنائیان شهروند بهائی ساکن آمل مازندران در نامه -خبرگزاری هرانا

 ایران خواهان پایان دادن به آزار و اذیت شهروندان بهائی ایران شده است.

 متن این نامه سرگشاده که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به قرار زیر است:

 اناهلل و انا الیه راجعون 

 حضرت آیت هللا عظمی سید علی خامنه ای

 کشور جمهوری اسالمی ایرانرهبر معظم 

مرداد با نامه دست نویس  ۱۲اینجانب هوشنگ فنائیان فرزند روشن آقا ساکن آمل هستم؛ برادران محترم اطالعات در 

و مهر پست نویس وارد منزل و کارگاه پدری اینجانب شده و تمام کتب دینی و سی دها و کیس کامپیوتر و عکس های 

ا خود بردند و زمان بردن وقتی قانونان به ایشان ابالغ می نمایم که شما حق بردن هیچ دینی را بدون حکم دادگستری ب

 . چیز را بدون حکم ندارید می گفتند ما هر چه بخواهیم می بریم

جناب خامنه ای شما رهبر کشور اسالمی ایران هستید و من هم یک شهروند ایرانی هستم آیا به دلیل نوشتن این نامه 

اقب دستگیری یا زندان باشم یا شما نوشته مرا به عنوان یک شهروند مورد رسیدگی قرار داده و دستور باید منتظر عو

 پیگیری ماموران خاطی را خواهید داد؟

جناب خامنه ای سخن من از چند سی دی یا کتاب یا چند کیس کامپیوتر که به سرقت رفته نیست بلکه سخن من در باره 

 . ن است که من هم عضوی از این جامعه تحت ظلم هستمدفاع از جامعه بهائیان ایرا

حضرت آیت هللا باید به رسول هللا روحی و ذاتی و کینونتی له الفدا تسلیت بگویم که در کشور اسالمی به نام رسول 

ن خدا قبرستان ها را با خاک یکسان کرده اند و به نام ائمه اطهار صدها خانه را در طول سی سال نابود کرده و همی

 . خانه در ایول مازندران با لودرها و لباس شخصی های قدرت مدار نابود می گردد ۵۰چند هفته پیش 

شما رهبر کشور جمهوری اسالمی ایران هستید و من یک شهروند ایرانی بهائی حضرت آیت هللا تقاضا دارم دستور 

می که خواهان محبت و مودت و محبت و یکدلی فرمائید ظلمی که به نام شما و به نام شرع شیعه ایجاد شده به نام اسال

و یکرنگی است پایان یابد احساس قلبی من در این است که شما اعتقاد بر محبت و مودت و رعایت حقوق اقلیت ها 

 . دارید؛ اجازه دهید این احساس تبلور عملی یابد

را به مردم شریف ایران باشید و من من به شخصه هنوز باور ندارم که شما موافق آزار و اذیت و بیان تهمت و افت

تصور نمی کنم که شما با این درک و درایت اسالمی اجازه بدهید زنان و کودکان از خانه و کاشانه خود در ایول یا 

 . سایر روستاها و شهرها آواره شوند

ت در حق نفوسی که زیرا قلبا اعتقاد دارم در اسالم امر به محبت و مودت و انسانیت و حفظ حرمت ها شده نه خشون

 . خواهان ترقی و آبادانی ایران عزیز هستند . و اجازه دهید این به عمل درآید نه به حرف پایان یابد

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://www.hra-news.org/2010/hranews/1-2251/
https://www.hra-news.org/2010/hranews/1-2251/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

جناب خامنه ای سالهاست که من تحت ظلم و ستمی هستم که شرحش را اداره اطالعات آما دقیقا می داند ولی زمانی 

ظلومین و شهروندان ایرانی بهائی می شود را مشاهده می که سکوت حضرت عالی را نسبت به ظلمی که در حق م

کنم تمام وجود مرا اندوهی فرا می گیرد مگر می توان تصور کرد یک یک روحانی بلند مقام جانباز راضی به حبس؛ 

 زجر؛ آزار صدها هزار اقلیت دینی باشد؟

داخل نظام با هم در گیر هستند جامعه  گمان من همیشه بر این بوده است که عوامل خود سر و گروه های فشار که در

 . بهائی را مانند مرغ عروسی و عزا به کشتن می دهند

در این لحظه به وهللا احساس می کنم که ای کاش دستور می دادید مرا اعدام یا تیر باران نمایند ولی بدین واسطه 

خود را از این ظلم وارده بدست می آورد و اگر با کشتن شدن یک نفر احساس می کنید  جامعه بهائی ایران استخالص

عوامل خود سر و لباس شخصی ها و نیروهای اطالعاتی احساس رضایت نمی کنند دستور دهید مرا در میدان شهر 

دروغ؛ تهمت و افترائی  آمل قطعه قطعه نمایند یا به آتش بکشند اما به نام بهائی و اجازه ندهید در حکومت اسالمی

اساس یا پایه یابد وهللا من همین االن حاضرم اگر در هر کجا که شما صالح بدانید مرا به نام بهائی بخواهند سالخی 

 . نمایند اما بگذارید این ظلم برای همیشه پایان یابد

اند و این عمل را متاسفانه به  جناب خامنه ای سالهاست که جامعه بهائی ایران تحت آزار و اذیت و شکنجه قرار داده

 . نام اسالم انجام می دهند

مامور محترم اطالعات تهمت بی عفتی و بی عصمتی به زنان و دختران بهائی را در منزل من مطرح می نماید و می 

 . گوید شما بهائی هستید و ما مسلمان و طاقت دیدن یک نظر متفاوت با اسالم را در کنار خود نداریم

 و انا الیه راجعونانا هلل 

به شما تسلیت می گویم که در کشور اسالمی و نام اسالم و نام رسول هللا و به نام ائمه اطهار تهمت بی عفتی و بی 

عصمتی به زنان و دختران شریف ایران می زنند که فاطمه زهرا که جانم فدای مظلومیت او باد را گریان می دانم که 

 . کفار چنین تهمتی به زنان عرب بت پرست زده نشد در زمان رسول هللا به مشرکین و

آیا مسلمانان در سایر کشورهائی که در اقلیت دینی هستند به دلیل اقلیت بودن باید مورد هتاکی و تهمت و افترای دینی 

 قرار بگیرند؟ چون در اقلیت هستند و پیامبری را اعتقاد دارند که اکثریت مردم آن کشور او را قبول ندارند؟

به مولی علی علیه السالم تسلیت می گویم که از عدالت علی نسبت به بهائیان حتی نامی نمانده است که مامور اداره 

 . محترم اطالعات سینه جلو می دهد که هر انچه بخواهم می کنم

دهند به مالک اشتر تسلیت می گویم که سربازان گمنام اداره اطالعات بجای انکه خون خود را برای حفظ کشور ب

 مملکت را برای اغراض خود بدنام می کنند

اگر برسد( )حضرت آیت هللا خامنه ای رهبر معظم کشور مقدس ایران در زمانی که این نامه به دست شما می رسد 

نمی دانم در کدام زندان باشم و در چه شرایطی؟ اما حتی اگر با شهادت من سخنان جامعه بهائی ایران به گوش شما و 

 . لین روشن ضمیر و شریف و محترم برسد افتخاری است برای منسایر مسئو

جناب خامنه ای آیا زنان و دختران جهان به علت تفاوت در دین یا دیدگاه اعتقادی با دین شما باید حرمت عفت و 

 عصمت ایشان زیز سئوال برود؟ حتی اگر کافر یا مشرک باشند؟

حضرت آیت هللا مرگ یکبار و شیون یکبار؛ یکبار این جرات و جسارت را داشته باشید یا بگوئید بهائیان و سایر 

اقلیت های دینی تماما انسان هستند و دارای حق و حقوق شهروندی یا اگر الزم می دانید بیائید اجازه دهید چند داشمند 

مناظره نمایند تا ثابت شود که بهائیان هم انسان هستند و دارای مسلمان با چند بهائی مطلع و آگاه در صدا و سیما 

حقوق شهروندی؛ و اگر این دانشمندان بزعم خود مردم را قانع کردند که بهائی یا سایر اقلیت های دینی به علت تفاوت 

ایر اقلیت ها فاصله اعتقادی نباید از حقوق شهروندی برخوردار باشند و مردم هم قبول کردند مردم خود از بهائیان و س

خواهند گرفت و دیگر نیازی به اذیت و ازار و زندان و مصادره اموال و تخریب منازل و اخراج از دانشگاه و ایجاد 

 . فشارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهتگی و حقوقی نخواهد بود
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ه هیچ رسانه ای حق زدن حضرت آیت هللا بیائید برای یک بار در یک کشور اسالمی این دستور را صادر نمائید ک

تهمت و افترا به هیچ فرد یا جامعه ای را ندارند و اگر تهمت یا افترا یا دروغی مطرح شد آن فرد یا جامعه این حق را 

 . دارد که جواب بدهد و جوابیه انان هم منتشر گردد

های غیر رسمی حق ادامه  حضرت آیت هللا باید به شما تسلیت فراوان بگویم که در کشور اسالمی می گویند اقلیت

تحصیل در دانشگاه را ندارند و می دانم شما با این امر قلبا مخالفید؛ شاید صالح و مصلحت سیاسی بزعم سیاستمداران 

دین ستیز در سکوت شما باشد اما آیا این سکوت به بهای دین و حق و حقوقی نیست که بر دوش شما خواهد بود که 

 . هللا باشید باید در ملکوت جوابگوی رسول

حضرت آیت هللا شما یک مرجع تقلید و یک روحانی محترم و مطلع هستید؛ آیا شرعا و قانونا و اخالقا اجازه می دهید 

به نام اسالم و به نام روحانیت و به نام حکومت شیعه علی به عده ای که از لحاظ اعتقادی با شما نظری متفاوت دارند 

 ظلم روا شود؟

 . نزد شماست نیاز به زندان بردن و فشار آوردن نیست بلکه راه گفتمان دو طرفه است اگر می دانید حقی

حضرت آیت هللا بدانید جامعه بهائی در سیاست دخالت نمی کند اهل خشونت و حمل سالح نیست اهل فساد و بی عفتی 

 . و بی عصمتی نیست و هدفی و آرزویئ جز سرافرازی و آبادانی ایران عزیز ندارد

در  (نه ساخته و پرداخته اداره اطالعات)خالف این مسائل را به شما می گویند اجازه دهید چند بفر بهائی واقعی اگر 

 نزد شما حاضر شده و حقیقت مطلب را بعد از شنیدن سخنان دو طرف قضاوت فرمائید

 جناب خامنه ای می گویند بهائیان جاسوس اسرائیل هستند

 ائیل پول می فرستندبعد می گویند بهائیان برای اسر

 حضرت آیت هللا جاسوس باید دستمزد بگیرد نه آنکه جاسوسی نماید و پول هم بدهد

حضرت آیت هللا مکه مکرمه امروز در در یک حکومت سنی وهابی است آیا شیعیان به دلیل عشق به اماکن دینی خود 

 در عربستان جاسوس دولت سعودی هستند؟

لشهدا روحی و ذاتی لتربته الفدا در عراق است آی شیعیان جهان در زمان صدام جناب خامنه ای کربال مدفن سیدا

 همگی جاسوس صدام بوده اند که برای ضریح مقدس هزینه می کردند؟

حضرت آیت هللا عظمی خامنه ای من یک شهروند ایرانی هستم و یک بهائی؛ این نامه را شخصا برای شما می نویسم 

عهده می گیرم؛ تا جائی که می دانم در قانون نوشتن نامه برای رهبر یک کشور جرم نیست؛ و تمام مسئولیت آنرا به 

اخالل در امنیت ملی نیست؛ تبلیغ بر علیه نظام نیست بلکه دال بر این آزادی و این اجازه هست که یک شهروند ایرانی 

 . یان بگذاردحتی اگر بهائی هم باشد می تواند رنج و ظلم وارده را با رهبر کشورش در م

 شاید بفرمائید چرا برای شما مستقیم ارسال نکرده ام و در اینترنت منتشر کرده ام؟

 . باید جواب عرض کنم که در طول سی سال گذشته دهها هزار نامه ارسال شده و جوابی نیامده است

د اقلیت غیر رسمی مکاتبه اما قلب من گواهی می دهد که شاید اینبار شما هم بخواهید با یک شهروند ایرانی هر چن

 (انسانی و دو طرفه داشته باشید )انشاءهللا

 . مند هدایتنمائید من یک گمراه هستم و نیاز شاید شما احساس

 . برای هدایت من زندان نیاز نیست

 . برای هدایت من اخراج فرزندانم از دانشگاه نیاز نیست

 . برای هدایت من حمله و یورش به منزل نیاز نیست

 . بیائید اگر حقی نزدتان هست بنویسید من هم در حد توان و سوادم جواب شما را خواهم داد

 . اگر صالح می دانید حاضر به مناظره با شخص شما در صدا و سیما هم هستم
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در خاتمه از شما و از سازمان های امنیتی و اطالعاتی که اجازه آغاز این مکاتبه انسانی دو طرفه را در آینده می 

 دهید سپاسگزارم

و از اینکه بجای زندان و بازجوئی های نیمه شب و حمله و یورش به خانه هراسی باشد منتظر یک گفتگوی دو طرفه 

 بین دو شهروند ایرانی با دو اعتقاد مختلف هستم

 شهروند ایرانی بهائی

 ۱۳۸۹مرداد ماه  ۱۳هوشنگ فنائیان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته ]متن باال

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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