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 جناب آقای احمد صدر حاج سید جوادی

 وزیر محترم کشور دولت موقت انقالب اسالمی ایران

است در این مملکت در نهایت صفا و صمیمیت و صداقت امتحان  محترماً جامعه بهائیان ایران متجاوز از یکقرن

اند و اعتالء کشور مقدس ایران را همواره وجهه همت خویش قرار داده و کلیه ادیان الهیه و خدمتگزاری خود را داده

امور  نمایند ازخاصه دیانت حقه اسالم و رسالت حضرت رسول اکرم )ص( و مقام ائمه اطهار را تجلیل و تصدیق می

سیاسیه و وابستگی باعمال سیاست مطلقاً برکنار و بطریق اولی از سیاستهای خارجی و ضد میهنی مبری و درکنارند 

و بهیچ دولت و کشوری منتسب نبوده و بالمره ارتباطی ندارند در گذشته ایام هدف انواع مصائب و محرومیت و اذیت 

قرار گرفته و انواع تبعیضات را در مورد افراد منتسب باین  و آزار گردیده و جان و مال بهائیان در معرض خطر

ها و درج مطالب اند متأسفانه مالحظه میشود اینک نیز بعضی جرائد و نشریات با انتشار اعالمیهجامعه روا داشته

اند که هخالف واقعی انواع تهمت و افتراء را باین جامعه وارد ساخته و موجب تحریک احساسات افرادی ناآگاه گردید

ماالً خطرات عظیمی را در اکناف این مملکت برای این جامعه ایجاد نموده چون بهائیان عدالت حقیقی را دارای منشاء 

الهی میدانند اینک با اعتماد بحکومت و دولت عدل اسالمی که طلیعه آن ظاهر گشته امیدوار است ترتیبی اتخاذ گردد 

طرات متوقف و منتفی گردد و افراد جامعه بهائی بتوانند با صداقت و که این حمالت و تضییقات و تبعیضات و خ

با استمداد از تائیدات الهی و با  اشتیاق هر چه بیشتر بخدمات انسانی و بشردوستانه خود ادامه دهند جامعه بهائیان

هللا کت حضرت آیةارسال این نامه و توجه بهدف عالی و وحدت ملی و وحدت کلمه که نقطه نظرگاه رهبر عالیقدر ممل

العظمی امام خمینی دامت برکاته و دولت موقت می باشد امیدوار است که در جمیع شئون و احوال از حقوق مساوی با 

 سایر افراد ملت و برادران مسلمان برخوردار گردد./.

 از طرف جامعه بهائیان کاشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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