[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]

 ۵فروردین ١٣۵٨
طهران – جناب آقای مهندس بازرگان نخست وزیر محبوب ایران
در این موقع خطیر که امید به تجلیات عدل اسالمی قلوب آرزومند افراد ایرانی را منور و مسرور ساخته به جامعه
بهائیان بر خالف حقیقت نسبتهای ناروا و اتهامات بیاساس تحت عناوین مختلفه از قبیل همکاری با سیاستهای
بیگانه و نیز ارتباط با عوامل ضد میهنی داخلی و خارجی و امثال آن داده میشود که برای اجتناب از تفرقه و حفظ
همبستگی که از جمله اهداف اساسی انقالب است ،اختصارا ً به عرض حقایق زیر مبادرت مینماید:
طی یکصد و سی و پنج سال سابقه تاریخی دیانت بهائی در کشور مقدس ایران جامعه صدیق و خداپرست بهائی تنها
دیانت مصدق دین مبین اسالم و قائل به رسالت حضرت رسول اکرم صلوات اله علیه و حقانیت ائمه اطهار میباشد .که
صادقانه و صمیمانه خدمتگزار ملت و تابع قوانین حکومتی بوده و بنا به معتقدات ایمانی خویش از مداخله در امور
سیاسیه برکنار میباشد .بحدی که اشتغال به پستهای سیاسی خود بخود دلیل بر عدم انتساب فرد به این دیانت است.
بنابراین جامعه بهائی از همکاری با هر نوع سیاست ضد ملی چه شرقی چه غربی مبرا بوده و بهیچ دولت و کشور
خارجی منتسب نبوده و بکلی ارتباطی ندارد ،با وجود این در گذشته همواره در معرض آزار و اذیت و تبعیض و
محرومیت قرار گرفته تا آنجا که عالوه بر سلب آزادیهای فردی و حقوق اجتماعی آنان ،جان و مالشان نیز کراراً
مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است .در حال حاضر نیز زخم زبان سخنرانان و نیش قلم جراید و نشریات ،خشم و
تحریک احساسات مردم ساده دل را نسبت به آنان دامن زده و بیم آن میرود که خدای نخواسته خطرات عظیمی را
برای این جامعه مظلوم در پی داشته باشد و احیانا ً سبب کسر اعتبار جهانی ملت مبارز ایران گردد .لذا با آرزوی شدید
به اجرای عدل اسالمی توسط واله امور امیدواریم ترتیباتی اتخاذ فرمایند که این حمالت و خطرات متوقف شده و
جامعه بهائی که بعد از اتکال به خداوند تبارک و تعالی به نیات خیرخواهانه مقام رهبری انقالب حضرت آیتهللا
العظمی خمینی و درایت مسئوالن امور کشوری مستظهرند نیز بتوانند با خاطری آسوده با صداقت و اشتیاق خدمت
نموده و امیدوار باشند که در جمیع شئون در پرتو عدل اسالمی از حقوق مساوی و امکانات مشابه با سایر اقشار ملت
برخوردار گردند.

از طرف جامعه بهائیان اهواز
فیروز براقی [امضا]
پرویز تمسکی [امضا]

[یادداشت دستنویسی و تاریخ در پایین صفحه]
[ناخوانا] ضبط شود
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سواد
محفل مقدس روحانی ملی بهائیان ایران شید هللا ارکانه جهت اطالع
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ضمنا ً باستحضار میرساند که دو فقره تلگراف دیگر با همین متن ولی بعنوان شورای محترم انقالب و جناب وزیر
محترم کشور بطور جداگانه مخابره گردیده است
با رجای تائید
منشی محفل
[امضا]

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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