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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ۱۳۵۹شهریور  ۲۹تاریخ: 

 روزنامه کیهان –۱

 روزنامه میزان –۲

 هللا قدوسی دادستان انقالب جمهوری اسالمیجناب آیت –۳

 ارشاد ملی –۴

 مهدوی کنی وزیر محترم کشور هللاجناب آیت –۵

 

 محترماً باستحضار میرساند:

تحت عنوان کشف یک خانه تیمی بهائیها اتهامات  ۱۳۵۹شهریور  ۲۷روزنامه کیهان و روزنامه میزان در تاریخ 

 اند:های مذکور آگاهی نداشتهاند یقین است روزنامهناروائی که ناشی از روال این ایام است مرقوم داشته

اند اصوالً حسب معتقدات جامعه بهائیان ایران که بزرگترین اقلیت دینی این کشور و مصدق شریعت مقدسه اسالمیه

باشند و اطاعت از حکومت متبوعه از فرائض حتمیه مذهبیه خود از دخالت در امور سیاسیه و حمل سالح ممنوع می

ضی بحکومت متبوعه کند و در امور سیاسیه کالمی بر آنان است و هر فردی که مخالف این اصول رفتار نماید و تعر

زبان راند جامعه بهائی چنین فردی را بهائی نمیداند. با توجه باین اصول مسلمه تشکیل خانه تیمی و حمل سالح و 

انتشار بولتن مخفی و مقاومت در مقابل دولت جمهوری اسالمی از طرف بهائیان ایران خالف حقیقت است و مفهوم 

 ندارد. مراتب بدینوسیله قویاً تکذیب میگردد.عقالئی 

اند متذکر میگردد جامعه های مذکور منعکس گردیده که بهائیان کودتاچیان را بنام شهید نام بردهو اینکه در روزنامه

ن گناه و بهائی را که کمترین دخالتی در امور سیاسیه نکرده و بر خالف موازین حق و قانوبهائیان نفوسی مظلوم و بی

 و قسط اسالمی متهم بدخالت در این گونه امور بنا حق محاکمه و معدوم نموده شهید جامعه خود میداند.

چون انتشار چنین اخبار ناروا علیه بهائیان علت هیجان عمومی و اختالل در نظم جامعه میگردد. مستدعی است مقرر 

مرضیه نسبت به چنین  مظالم و تحریکات غیرهای مخدوشی ممانعت و از اعمال فرمایند از صدور چنین اطالعیه

 جامعه مطیع و مظلومی خودداری گردد.

 از طرف جامعه بهائیان ایران

 صمیمی

 ]امضا[

 از طرف مجذوب

 ]امضا[

 

 

 

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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