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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 تلگراف

 ۱۳۵۸شهریور  ۲۲ خیتار

 

 ران یا یاسالم یمحبوب کشور جمهور  ریبازرگان وز یمهندس مهد یآقا جناب

 

  محترم کشور  ریوز انیمهندس صباغ یجناب آقا رونوشت

  یمحترم دادگستر ریوز یجواد دیصدر حاج س یجناب آقا رونوشت

بزرگوار ما  میمتعدد بساحت اقدس آنجناب و رهبر و زع یتلگرامها یکراراً ط رانیا انیتظلم جامعه بهائ مراتب

است. حال   دهیمعروض گرد یمحترم مملکت نیمسئول گرید نیو همچن ینیامام خم یهللا العظم تیحضرت آ انیرانیا

 مطرح گردد  یگرید ظلماتبا کمال عجزو انکسار ت ندیاجازه فرما کهیآن دارد در صورت یجا

گردد و آنگاه رفتار با  ریدر پنجه ظلم اس نینموده چن شهیرا پ یمملکت یاز مبان نیکه صرفاً تمک  یقوم دیبا ایآ -۱

 اعمال قدرت و خشونت باشد؟ نیگناه چن یپناه و ب یمظلوم و ب یاشده قافله  میتسل یاسرا

 غیآنان ت یسزا ندیخم نما یمظاهر قدرت مملکت نیکه بدون چون و چرا گردن اطاعت در برابر فرام یتجماع ایآ -۲

 نهادن است؟  انیبر شر دیحد

گروه و  نیجامعه از طرف کدام نیحائله بر ا یمملکت حاکم است ظلمها نیبر ا یعدل اسالم یاکنون که  جمهور -۳

 رد؟یگیصورت م  یبه چه مبداء و مکتب نیمعتقد

 ست؟یچ انیم نیمملکت در ا یگرام نینقش دولت و مسئول ایپس آ ست؟یمگر دستگاه حاکمه ملجاء متظلمان ن -۴

  ینید یها تیمورد دانسته و اظهار داشته اند که اقل یمطبوعات کشور آنها را ب  زیباوجود آنهمه تظلمات که گاه ن رایز

و  خبری از خدا ب یجمع راً یکمال تاثر و تاسف اخ بر خوردار هستند معذلک با یمملکت از برکت عدل اسالم نیدر ا

امام و تالش دولت  جهت استقرار آرامش در کشور به   لیدر مملکت که بر خالف م نیآفرآشوبگر اغتشاش یگروه

 کرده اند. بیبه تخرتجاوز نموده و اقدام  رازیدفاع در ش  یفئه مظلوم ب نیاماکن مقدسه ا

آن جوهر عدل و   طالبیابابنی مکتب حضرت عل روانیبه پ فیاعمال سخ نگونهینخواهد بود که ا میعظ یگناه ایآ -۵

منافات دارد پس   یمبارکه آن دّر درخشان اله میاعمال با تعال  نیا راینسبت داده شود. مسلماً چرا؟ ز یرافت رحمان

 از خوارجنند. نیمرتکب

برخوردار   یاز آنچنان آزاد یاسالم یحکومت عدل انسان هیسا ریانتظار دارند که در ز رانیا انیجامعه بهائ نکیا

و  یمترق نیکه از مواهب د ندیافتخار نما انیجهان و جهان نیدر ب انیممالک بر آن غبطه ورزند و بهائ گریباشند تا د

و  دیاستدعا دارد با تعمق در موارد پنجگانه فوق دستور اک آنجنابراحت از دولت اسالم بهرمندند لذا بص یعنی یمتعال

 که  ندیصادر فرما عیسر

  ندیفرما یریاماکن جلوگ نیدر ا شتریب بیاز تخر -۱

ً یاماکن مزبور سر ندیمقرر فرما -۲  متعلق بآنان است رایمسترد گردد ز انیبه جامعه بهائ  عا

ً یسر  کیو تحر بیتخر نیغائله و عامل نیا نیمسبب -۳  ند ینما بیکشور آنان را تاد یو برابر مقررات جار بی تعق عا
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 احترامات فائقه  میتقد با

 امضاء      یهللا طالع ضینارمک ف آبادمیابراه انیبهائ یمحفل روحان سیرئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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