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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ( ۱۹۸۳ژانویه  ۱۹)طهران 

 

 اِفرحوا بفرح اسمی الّذی به تَولّهِت األفئدةُ و انجذبت ُعقوُل المقربین

 )به هیجان آمده(

فراهم  تدعای من زحمت همه را طاهر جانم شما که با دست بدامان شدن بمراجع منصوص کتاب الهی در اثر اس

های شب دست بدامان موالی عزیز است و شب نیمهاید و مادر عزیزت هم سه روز متوالی است صبح عصر  کرده

ماشاءهللا از بس حافظه دارد دهها ادعیه عربی و فارسی از بر نثار کرده و همه را هم با اشک فراوان، پس من دیگر 

نمایند روی کتاب هم میخوانم چشم و حافظه مساعدتم نمیچه غمی دارم چرا که اگر من تمرکز حواس ندارم اگر از 

دانم که شما عزیزانم از سوز دل دامن مقدس کبریائی جمال ُمبین ارواح العالمین فداه را میگیرید و آنقدر از ته  ولی می

دارید که بگوئید قلب و از سوز دل ادای مطلب مینمائید که افکار و انظار و قلوب مالئک مقّربین را بضّجه و ناله وا می

خدایا خداوندگارا حسین یکبار بدنیا آمده دیگر آرزوی تشّرف بآستانت را دارد و بهیچوجه تمنی بمراجعت باین دنیای 

منقلب را ندارد چرا که بار گناهان و قصور عمر فعلی جسم و روحش را شرمنده و آزرده دارد. امروز قدسیه خانم  

دادگاه کل انقالب بردند   ۴منزل ما زیر بغلم را گرفتند به محل دعوت شعبه  صبح آورد  ۸آزادگان را منوچهر ساعت 

ساعت تنها در  ۳پس از تشریفات مفّصل اجازه ُورود منوچهر در خیابان ماند ناشتا تا نیمساعت قبل از ظهر و مدت 

سال سن و   ۸۰صات نوشتم در جواب مشخنوشت و من جواب میبرابر بازپرس بودم که سئواالت را با مداد قرمز می

قبول   کنم: آیا خودتانواالت را خالصه می نام و غیره نوشته شد روی کلمه مذهب خط کشیدم و نوشتم دین بهائی، سئ

ام فوت شده اّما قبر مادرم در گلستان جاوید بهائی فالن آدرس مدفون  ماهه بوده ۱۴زاده هستید؟ پدرم اید یا بهائیکرده

بشر را بموقع  برداشتی از دین بهائی داشتید؟ مانند کلیه ادیان سلف صاحبان کتب آسمانیهست و توضیحات ... آیا چه 

سال قبل این دوره در تمام دنیا با ذکر تعالیم مبارکه ... بشر هدایت شده که   ۱۳۹اند حال هم از کرده راهنماییخود 

لتی نوشتید دین خود را؟ بلی در  ت دواند. آیا در موقع خدممام کشورهای دنیای فعلی مؤمن شدهگروه کثیری در ت

 ۳سال گمرک  ۴۰از دین هم بود نوشتم. آیا چه مدت خدمات داشتید؟ متجاوز از  سؤالبانکملی[ کتابچه بزرگی بود که ]

شتید؟ در خیلی سالهای دور در  سال بانک که بعد هم بازنشستگی. آیا در تشکیالت بهائی چه مشاغلی دا ۲۸ماه معلمی 

محفل   ۱۳۴۸محفل کرمان و شاید سال  ۱۳۱۴ات جهت مستحقین و لجنه تعلیم و تربیت و گویا سال آوری تبرعجمع

سال من تمرکز حواس ندارم بیش از اینها  ۸۰شمیران که در اثر ناراحتی قلب انفارکتوسهای مکّرر و پادرد شدید و 

غلی دارند؟ یک پسر طهران بیکار و دختر آیا در کجا هستند چه مشا ۳پسر  ۳بخاطر ندارم آیا چند اوالد دارید؟ 

کند. یک پسر امریکا دورۀ مدیریت دکترا سر شیراز کار عکاسی با دامادم مییکدختر شیراز با شوهرش یک پ

فرزندشان که   ۳خواند یکدختر همراه شوهرش در امریکا برای سرپرستی خواند. یک دختر امریکا رشته زبان میمی

. آنها که خارج هستند چه دارائی در ایران دارند و اسامی آنها چیست؟ پسرم محمد کاظم .اند.خوانند رفتهدرس می

ای در طهران دارند. دختر دیگر که تنها است دارائی  هزار متر زمین در رامسر دارد. دخترم با شرکت شوهرش خانه

بگویم گفتند وکیلشان کیست؟  نمتوانمی در ایران ندارد. آدرس زمین و خانه کجا است چون تمرکز حواس ندارم االن 

[ مرخص شدیم. خانم  ۱۱:   ۳۰] ۱۱  ۲/۱ پرسیم آدرسها را در ساعتکنیم میستم جواب بدهم گفتند بعد تاخر مینتوان

م درب منتظر بود ما را اند. منوچهر دها بار َهل من مفّرج را تالوت نمودهاند و دهقدسیه محترم در راهرو نشسته بوده

 ان شدید آورد بخانه التماس دعا حسین. بنددر این یخ 

 قطع گردید ۱۳۶۱حقوق مرا از آبانماه / 

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

 [یمیل در صفحه تماس با ما بفرستیدا

https://iranbahaipersecution.bic.org/

