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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 سمنان جناب آقای دکتر اقتصاد استاندار محترم سمنان

است که مصدق دین مبین اسالم  جامعه بهائیان که متجاوز از یک قرن در این مملکت سابقه تاریخی دارند تنها دیانتی

من و معتقد برسالت حضرت ختمی مرتبت و ائمه اطهار بوده و از نظر قوانین مملکتی در نهایت صداقت  بوده و موٴ

خدمتگزار دولت و ملت بوده و اطاعت از دولت را طبق منصوص کتاب از احکام و فرائض دین دانسته و از امور 

مبرا و بهیچ دولت و کشور خارجی منتسب نبوده و هیچگونه ارتباطی نداریم با سیاسی و ضد میهنی بکلی برکنار و 

وجودیکه مرام بهائیت صرفاً در نهایت روحانیت و محبت است با کمال تأسف مالحظه میشود در حال حاضر در 

یک احساسات ها انواع تهمت و افترا را باین جامعه نسبت میدهند که موجب تحربعضی از جراید، نشریات و اعالمیه

مردم گردیده و ممکن است خدای نخواسته خطرات عظیمی را در اطراف مملکت بوجود آورد که اخیراً در اثر همین 

تحریکات در سنگسر حظیرةالقدس جامه بهائیان را بکلی خراب و منهدم نموده و کلیه اموال منقول موجود در آن را 

دل اسالمی که اکنون طلیعه آن آغاز شده و با توجه بهدف عالی اند با اعتماد کامل بحکومت و دولت عضبط نموده

[ العظمی امام خمینی دامت ]ناخوانا هللاتیآوحدت ملّی و وحدت کلمه که منظور نظر رهبر عالیقدر مملکت حضرت 

و دولت محترم مهندس بازرگان میباشد ترتیبی مقرر فرمایند تا این حمالت و خطرات متوقف و منتفی شده تا  یالعال

الحقوق بوده و از مزایای انقالب مقدس اسالمی افراد جامعه بهائی در جمیع شئون و احوال با سایر افراد ملت متساوی

 مستفیض و برخوردار گردند

 از طرف جامعه بهائیان سنگسر

 وچک اعظمیک

 ]امضا[

 ]ناخوانا[ ایقانی
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 ]یادداشتهای دستنویسی در پائین صفحه[

 در سمنان مخابره شد ۱۳۵۸ فروردین ۵

 

 ضبط شود ق

 ۱۳۵۸فروردین  ۲۶

 

 ]یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه[

سرهنگ ]ناخوانا[ رئیس  –وزیر کشور  –شورای عالی انقالب  – وزیرآقای مهندس مهدی بازرگان نخست –طهران 

 کمیته انقالب سنگسر

 

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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