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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 وزیر محبوب دولت انقالبی اسالمیجناب آقای نخست

امور برای خود قائل نیست  الحقیقه ملجاء و پناهی بعد از خدای واحد جز والةخاضعانه از آنجائیکه جامعه بهائی فی

متجاوز از یک قرن است که جامعه بهائی در این مملکت وجود دارد و پس از  –مراتب زیر را بعرض میرساند 

بر خلوص نیّت و اطاعت صادقانه آنها از دولت که  دهدمیبررسی باحکام و دستورات دیانتی آنها هر منصفی گواهی 

 مرتبتختمید و همچنین مصّدق دین مبین اسالم بوده و ایمان برسالت حضرت گذار دولت و ملّت میباشنهمیشه خدمت

تواند بوده باشد و کالً از دخالت در اطهار داشته که با اندک توجهی تصدیق خواهند فرمود که غیر از این نمیو ائمه

دولت و کشور خارجی امور سیاسیه و بطریق اّولی بسیاستهای خارجی و ضد میهنی برکنار بوده و هستند و بهیچ 

منتسب نبوده و نیستند و بالمره ارتباطی هم ندارند که متأسفانه در گذشته هدف انواع محرومیت و تبعیض قرار داشته 

که لزومی به تشریح ندارد اینک در این انقالب عظیم اخیر که هدف کلی بدست آوردن آزادی برای فرد فرد جامعه 

ها تهمت و افتراهائی باین جامعه روا داشته د در بعضی جرائد و نشریات و اعالمیهایرانی بوده و میباشد مالحظه میشو

گردیده و ممکن است خطرات عظیمی را بوجود آورد با اعتماد  لوحانسادهکه موجب تحریک احساسات مخالفین و 

این حمالت و خطرات  بحکومت و دولت عدل اسالمی که اکنون طلیعه آن آغاز شده امیدواریم ترتیبی مقرر نمایند که

منتفی گردد و افراد جامعه بهائی بتوانند با صداقت و اشتیاق بخدمات انسانی بشر دوستانه خود ادامه دهند و با توجه 

هللا العظمی امام خمینی دامت برکاته مملکت حضرت آیت قدرعالیبهدف عالی و وحدت کلمه که نقطه نظرگاه رهبر 

 ن و احوال از حقوق مساوی با سایر افراد ملّت برخوردار شویممیباشد امیدواریم در جمیع شئو

 ترین احتراماتبا تقدیم صمیمانه

 از طرف جامعه بهائیان آباده

 دکتر مهدی انوری هدایت هللا دهقانی

 ۱۳۵۸فروردین  ۴

 

 جهت شورای انقالب و وزارت کشور نیز تقدیم داشته

 منشی محفل

 انوری

 ]امضا روی اسم[

 ضبط شود

 ۱۳۵۸فروردین  ۱۵

 

 

 

 

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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