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 هو العلیم الخبیر

 ریاست محترم شورای تأمین استان مازندران  

 1387آبان  18

ضمن عرض تحیّت و سالم معروض میداریم قبرستان اختصاصی ما بهائیان درزیکال قائم شهر )کمربندی جاده 

بحال متوفیات مان در آن تدفینند بقسمی که دو ماه قبل هم مرحوم آقا حسن  فیروزکوه( که از یکصد سنه ماضیه تا 

صمیمی به مصداق آیه مبارکه انا هلل و انا الیه راجعون از عالم فانی بعالم باقی شتاقت و در این مکان تشییع و بموجب  

های شب( بانماه هذا السنه )نیمهاحکام آئینمان بخاک سپرده شد الجرم با نهایت تأثر و تحسر عارضیم که در لیله دوم آ

ای افراد ناشناس علیرغم »حاسب نفسک من قبل ان تحاسب« بطور نهانی با استفاده از وسائط نقلیه سنگین احیاناً عده

لودر از ضلع غربی گورستان محصور شده با تخریب سیم خاردار وارد فضای آن شده و با هدم متجاوز از یکصد 

 اند.رد تعرض و تجاوز قرار داده و سپس از محل معرکه و وقوع جرم گریخته و ناپدید شدهفقره از قبور و محاذی مو

هر چند مراتب لدی الوقوع علی االتصال از طرق قانونی به اولیای محترم قضائی و اداری شهرستان و استان تظلم  

بهائیان و تعیین تکلیف این  گردید مع االسف اقدامی که سبب دستگیری متعرضین و متجاوزین این مکان عمومی ما 

  1387آبانماه  13واقعه هولناک گردد معمول نگردید به شأنیکه بر جسارت افراد مرتکبین افزوده شده تا در صبح یوم 

قرب گذشت دوازده یوم اشخاصی مجدداً با ماشین یا بولدوزر به این مکان تخریبی حاضر شده و خود را بعنوان 

اند که با ممانعت صاحبان و جمع آوری آثار نامطلوب و بجا مانده از قبل بر آمده نیروی مردمی معرفی و قصد حمل

تلفناً اعالم گشت و  110قائم شهر و پلیس محترم  12قبور مواجه و قضیه جدید بال وقفه به ریاست محترم کالنتری 

عمومی و انقالب    چون پرونده مطروحه مفتوحه با عنایت به دستور صریح بازرسی محترم شعبه اول دادسرای

شهر متضمن دستگیری و پیگیرد متخلفان و امر حفاظت از قبرستان به شخص ریاست کالنتری صادر شد متأسفانه قائم

اند هیچگونه اقدامی در جلب اشخاص اخیر الذکر و  با اینکه مأمورین انتظامی به محل موصوف حاضر شده 

و ماورد علینا بعرض مسئولین یاد شده رسانده شد متأسفانه با تمّهل و اند. این بار عین ماوقع معاونینشان بعمل نیاورده

قانون اساسی و ]ناخوانا[ احکام منصوصه   نقض حقوق شهروندی باالخص نقص عیان اصل چهاردهم و سایر اصول

 شده هم زین قبیل مختصر بسیار است که کنونم مجال گفتن نیست. 

یراخالقی و انسانی و اصولی و مغایر نوایای مقدسه ربانی موجبات وهن جنابان اعضاء گرامی از آنجا که این عمل غ

گر اقدامات و عملیات صدر انقالب بواسطه افراد  ی عبه مدفونین و صاحبان قبور شده و این نوع اعمال غیر شرعی تدا

به صدور  خبر است که هتک حرمت نظام جمهوری اسالمی ایران را در برداشته و مآالً فرصت طلب و از خدا بی 

بنیانگذار انقالب حضرت آیت هللا خمینی رحمت هللا علیه گردید  1360آذرماه  16فرمان مهم تاریخی مصادف با 

یاد که ما را بیاموخت آئین داد و با عنایت به عرایض مذکوره مستدعی هستیم ضمن  بیاریمحسب کالم از آن دادگستر 

صدور دستور عاجل در تعقیب مرتکبین این عمل شنیع و جبران خسارات مادی و معنوی به اصحاب قبور نسبت به 

د. نسئل هللا تعیین و تکلیف و صدور تجویر نسبت به مرمت و بازسازی و حصارکشی محیط موصوف اقدام میفرمائی

 ان یوفق الکل علی ما یحب و یرضی. 

 

 با تقدیم احترام 

 از طرف جامعه بهائیان درزیکال قائم شهر
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورسند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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