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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ١۳۵۹خرداد   ١٠موّرخۀ شنبه 

 هللا العظمی امام خمینی رهبر عالیقدر و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضور مبارک حضرت آیت

مصّرحه در کالم هللا مجید و  بکمال توقیر و احترام و با اظهار تشّکر و امتنان از نیّات خیر آنحضرت برعایت عدالت 

ای که همواره سبب حصول اطمینان قلوب و انتظام امور  اجرآء آن در بارۀ عموم مردم این سرزمین و بیانات حکیمانه

 جمهور میگردد خاطر عالی را مستحضر میدارد:

لهی و انبیآء عظام، برسالت بهائیان ایران تنها اقلیّت مذهبی هستند که عالوه بر اعتقاد بوجود ذات غیب منیع الیدرک ا

حضرت خیر االنام )ص( و ائّمۀ اطهار علیهم آالف التّحیّة و الثّنآء معتقد میباشند، و از بدو تأسیس حکومت جمهوری 

اسالمی اطاعت صمیمانۀ خود را کتباً اعالم و قلباً و عمالً اجرآء نموده است. ولی علیرغم این حقایق نفوسی تحت 

ئیّت باعمالی مبادرت میورزند که با نیّات خیر آن رهبر عالیمقام مباین و با مصالح جمهور مطلقاً عنوان انجمن ضّد بها

انصافی بهائیان را مورد اتّهامات و افترائات مختلفه مانند ارتباط با صهیونیسم مخالف میباشد، از جمله اینکه بکمال بی

ه اندازه واهی و غیر قابل قبول است و بر اساس این اتّهام  قرار میدهند که هر فرد منصفی میداند که این اتّهام تا چ

اماکن متبّرکه و تاریخیّه حتّی گورستانها و مؤّسسات متعلّقه باین جامعه را مصادره نموده و جمعی از افراد بیگناه 

نظر میرسد بهائی را بزندان افکنده و گویا اکنون در صدد هجوم وسیع بر سایر بهائیان مظلوم و بیدفاع هستند و ب

حمالتی که این روزها در وسائط ارتباط جمعی انجام میگیرد فقط مقّدمۀ ایجاد فتنه و فساد باشد. بدین وسیله از  

آنحضرت استدعا دارد در جلوگیری از این حمالت بجمعی از مردم این مملکت که در کمال توّکل و خلوص و تفویض 

 متّکی میباشند اوامر مقتضی صادر فرمایند.  سالک و بعد از خداوند رحمن بعدالت اولیای امور

 با تقدیم احترامات فائقه

 از طرف بهآئیان ایران 

 دکتر حسین نجی

 مقامی منوهر قائم

 امضا[  ۲]
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخور ایهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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