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 بسمه تعالی

 اند. مشرف به دین مبین اسالم نشده حال تابهکه  آباد همتبا عرض احترام انسانی نسبت به گرویدگان به بهائیت در 

که میدانید و میدانیم شما خود را داخل در هیچ گروه و سازمان و دسته و جمعیت سیاسی نمیدانید و اقرار بر همانطور

این دارید که تابع قوانین حکومتی جمهوری اسالمی ایران میباشید و میدانیم که در اصل دوازدهم از قانون اساسی 

االبد  هب جعفری اثنی عشری است و این اصل الیجمهوری اسالمی ایران آمده است دین رسمی ایران اسالم و مذ

 غیرقابل تغییر است.

و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در -کلیمی–همچنین در اصل سیزدهم همین قانون آمده است. ایرانیان 

 حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند.

بحساب نیاورده است و حتی قانون رژیم سابق نیز شما را هیچ بوضوع روشن است که این قانون پاک اسالمی شما را 

 انگاشته بود.

موضوع اینست: وقتی شما نتوانید خود را در کنار قانون رژیم سابق پناه دهید چگونه میتوانید خود را تابع قانون 

و اقلیتها را روشن ساخته است بدانید  جات دستهو  ها یتجمعها و  اساسی جمهوری اسالمی ایران که موضع تمام گروه

 و از این قانون طلب استمداد کنید.

 چیز دیگری نخواهد بود. یضنقاینست که برای ما مسلمانان حرفهای شما جز بازی با کلمات و صحبتهای ضد و 

مدت سه روز با  از تاریخ دریافت این نامه در طول کنیم یمهمانند دفعات گذشته با احترام از شما دعوت  همه ینابا 

برگزیدن چند نماینده و حضور در مجلس گردهمایی که انشاهللا با توافق شما تشکیل خواهیم داد شرکت نموده تا با انجام 

قانون اساسی جمهوری اسالمی و رهبر کبیر  -انقالب اسالمی –های شما در مورد اسالم  بحث آزاد بموضع گیری

 انقالب بیشتر از پیش آشنا شویم.

 امناء مسجد حجته ابن الحسن العسکری )عج( هیئت
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


