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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 جناب آقای احمد صدر حاج سید جوادی وزیر محترم کشور

جامعه بهائی از یکصد و سی و پنج سال قبل و از بدو تأسیس دیانت خود در ایران پیوسته مورد قتل و  – احتراما  

 میهنان خود قرار دارد.غارت و اذیت و آزار هم

هستند که مصدق دیانت مقدس اسالم و حقانیت آن میباشند، مورد تعرض مسلمانان و یا مسلمان  با اینکه تنها اقلیتی

 نمایان قرار میگیرند.

مهری دولتها و با اینکه اطاعت و انقیاد تام و تمام از حکومات را جزء وظائف اصلیه و حتمیه خود میدانند، مورد بی

 .اخراج آنها از سازمانها و ادارات قرار میگیرند

با اینکه طبق نصوص دیانت بهائی )میزان بهائی بودن و نبودن اینست که هر کس در سیاست مداخله کند و خارج از 

وظیفه خویش حرفی زند و حرکتی نماید همین برهان کافی است که بهائی نیست دیگر دلیل نمیخواهد( آنها را بدون 

 مایند.دلیل و برهان به وابستگی سیاسی داخلی و خارجی متهم مین

با اینکه کشور مقدس ایران را اعزاز و اکرام داشته و بآن عشق ورزیده و خدمت به ملک و ملت را افتخار خود 

 وطن میدانند.میدانند، ناجوانمردانه آنها را بی

با اینکه اماکن متبرکه این دیانت بیش از یکصد و ده سال قبل در سرزمین فلسطین تأسیس گشته است، عالقه و 

ی روحانی و معنوی آنها را با این اماکن دلیل بر ارتباط آنها با دولت سیاسی اسرائیل و صهیونیسم که سی و وابستگ

ملت قرار گرفته و  ریجاگهمهدانند متأسفانه اکنون که آزادی افراد شعار چند سال بیشتر از موجودیت آن نمیگذرد می

احترام به اقلیتها و موجودیت آنها و نیز احترام و اجرای منشور حقوق بشر مکررا  توسط رهبران جامعه بعنوان 

ارمغان این انقالب عنوان گردیده و بتمام دنیا وعده آن داده شده است مشاهده میشود در بعضی جراید افرادی غیر 

دار نمودن انحراف آن از اصل مقدس آزادی حقوق بشر و وحدت کلمه و لکه دار نمودن انقالب ومسئول برای خدشه

عدل اسالمی اقدام به نشر اکاذیب و مفتریات نموده و موجب تحریک احساسات عوام و خدای ناکرده فتنه و فسادی 

 میگردند که باعث سرافکندگی این ملت در مقابل دنیا و تاریخ میشود.

ملجاء و پناهی بعد از خدای یگانه جز زعمای امور نداشته با توجه به هدف عالیه وحدت  الحقیقهلذا این جامعه که فی

هللا العظمی امام خمینی دامت برکاته و دولت نظر رهبر عالیقدر مملکت حضرت آیت ملی و وحدت کلمه که نقطه

 اشد.میباشد امیدوار است در جمیع شئون مملکتی از حقوق مساوی با سایر افراد برخوردار ب

 با تقدیم احترام

 از طرف جامعه بهائی ماهان

 ]امضا[
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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