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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ١٣۵۸دویم مهر ماه 

 وزیر و سخنگوی دولتجناب آقای دکتر صادق طباطبائی معاون محترم نخست

سال است در این مملکت موجود و  ١٣۶با نهایت توقیر و احترام باستحضار عالی میرساند. جامعه بهائیان ایران مدت 

بزرگترین اقلیت دینی محسوبند معترف بوحدانیت الهیه بوده و بحقانیت جمیع انبیاء و مرسلین معتقدند و مصدق جمیع 

کتب آسمانی من جمله قرآن مجید میباشند پیرو وحدت و یگانگی با جمیع نوع بشر بوده و پیوسته از حکومت و 

و همواره در تأمین منافع وطن خویش بوسیله خدمات فرهنگی و اجتماعی ساعی و   مقررات مملکتی اطاعت کرده

ولی در سراسر تاریخ موجودیت خود از ابتداء تا امروز پیوسته دستخوش انواع اذیت و آزار و قتل و کشتار   .جاهدند

. در هر موقع که تحولی  واقعشده و بر خالف اصول دین و قانون تبعیضات و مظالم گوناگون بایشان وارد گردیده است

ای بر علیه این جامعه ترتیب داده شد و حقوق مسلم ایشان تضییع سیاسی و اجتماعی در این کشور پدید آمد توطئه

بدواً چند نفر از نمایندگان در مجلس شورای ملی مفتریات و  .گردید. قبل از انقالب تضییقات بیشماری وارد آمد

ها من دون دلیل و برهان مقداری بر آن مفتریات افزوده و آن  عه نسبت دادند و روزنامهاتهاماتی ناروا بر علیه این جام

ترهات را وسیله ارتزاق خود قرار دادند. این قضایا سبب شد که در نقاط مختلفه ایران با غارت اموال و تاراج منازل 

ارد گردید و تعدادی نفوس از بهائیان ها بیش از هفتصد خانه ویران شد و خسارات جبران ناپذیری وو آتش زدن خانه 

مقتول شدند. از بدو اعالن حکومت انقالب اسالمی ایران عموم افراد بهائی با کمال خلوص قوالً و عمالً وفاداری و 

افرادی مسلح در نقاط مختلفه بدفاتر و مؤسسات  .متأسفانه مظالم گذشته تکرار گردید .خدمتگذاری خود را اثبات نمودند

ه هجوم برده کلیه اسناد و اوراق و کتب و نشریات را با خود بردند و بعداً اماکن منتسب باین اقلیت را بدون  این جامع

ای متصرف شدند و اخیراً در روزهای هفدهم و هیجدهم و نوزدهم شهریور ماه سئوال و جواب و من دون محاکمه

ی با حضور مأمورین انتظامی و تمهید ای از عناصر فرصت طلب در معیت بعضی مقامات مؤثر محلجاری عده 

مقدمات قبلی خانه حضرت باب واقع در شیراز را که برای پیروانش در بیش از یکصد و دو هزار نقطه دنیا مقدس 

دار ساختند. نظر باینکه کلیه بوده و مطاف اهل بهاء بشمار میرود ویران کرده و قلوب جم غفیری را بشدت جریحه

سهامی امناء بوده و بنام حفاظت و توقیف مقامات ذیربط آنها را بهائیان ایران بنام شرکت  اماکن متبرکه و تاریخی

نکردند بلکه در بانضمام بیمارستان میثاقیه بحیطه تصرف خود درآوردند و حال مالحظه میشود که نه تنها حفاظت 

تعقیب مرتکبین و مجازات آنها معمول  تفاوت مانده و هیچگونه اقدامی دروقوع تخریب و انهدام بعضی از آنها نیز بی

یزد و چند نقطه   –آباد نجف  –کرمان  –شیر عجب  –سنگسر  –آباده   –نداشتند و عالوه بر خانه مزبور در اراک 

االسف آنچه بمقامات دیگر اماکن متبرکه و مراکز اجتماع بهائیان حتی گورستانها را عمداً از بنیاد ویران ساختند و مع

ی تظلم گردید ثمری حاصل نشد. هرچند افراد این جامعه بمنظور حفظ مصالح مملکت و رعایت حیثیت مرکزی و محل

اند ولی چون روز بروز  حکومت با کمال صبر و متانت و بامید بهبودی اوضاع این نامالیمات را تا بحال تحمل کرده

نیست لذا بیش از این سکوت را جایز  بر شدت عمل افزوده شده و هیچگونه دلیلی برای توقیف اماکن مزبور موجود

وزیر برسانند تا بهر نحو صالح و ندانسته مصراً از آنمقام رفیع استدعا دارد مراتب را باستحضار جناب آقای نخست

مقتضی دانند در استرداد کلیه اماکن مزبور اقدام فرمایند تا این جامعه حکیمانه و بدون تظاهر خود در نگاهداری و  

 کوشا باشند. محافظت آنها

 با تقدیم احترام

 از طرف جامعه بهائیان ایران 

 مقامیمنوهر قائم      دکتر حسین نجی

 [ حذف شده]آدرس: 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخور ایهویسی از اصل سند است. اگر به نکتمتن باال رون]
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