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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 الرحمن الرحیم هللابسم

آقای حاج شیخ بهاءالدین ]محالتی[ دامت  العظمیهللایتآاالمام حضرت و نایب االسالمحجتبه پیشگاه عالیقدر حضرت 

 برکاته.

 دانستمیماینکه سالیان دراز با خلوص نیت و ارادت کامل آنحضرت را مرجع تقلید خود ه احترام نظر ببا نهایت 

 برای تحکیم مبانی عقیدتی خود مستدعیات زیر را مطرح و استدعای پاسخگوئی و راهنمائی دارم. ینبنابرا

و نمیشناسد ولی در اعالمیه ایکه مورخ  نمیشناخته یتبه رسمدر عالم تشیع کسی دین و مذهبی را بنام بابی و بهائی -۱

بصحه مبارک جنابعالی بر دیوارها نصب شده بود از ایذاء و خشونت به اقلیت مذهبی اسم برده شده  ۱۳۵۷دیماه  ۴

بود چون واضح است که در فارس فعالً فقط به فرقه سیاسی بهائی اذیت شده آیا این اعالمیه حضرتعالی دلیل برسمیت 

 ه بصورت اقلیت مذهبی نیست؟شناختن این فرق

( را در یدئالیسمامارکسیسم  - یشناسزبانماتریالیسم از نظر ریشه  –آیا فروختن کتاب کمونیستی )چین که میجنگد  -۲

اید؟ و اگر مغایر دین مبین اسالم است چه اقدامی برای جلوگیری این تجویز فرموده عصریولمساجد بخصوص مسجد 

 اید؟عمل فرموده

با کفش به نماز ایستادند آیا این عمل مغایرت اصول  یاعده یاباندر خدر روز عید فطر، تاسوعا و روزهای دیگر  -۳

 برای جلوگیری از این اهانت بارز به دین چه اقدامی فرمودید؟ یعالحضرتو فقه اسالم هست یا خیر 

آیات قرآنی و فرمایشات رسول اکرم  از کسب علم مخالف نص صریح یریجلوگو  هادانشگاهتعطیل مدارس و  -۴

و از  یدافرمودهعملی پشتیبانی  یناز چن ۱۳۵۷دیماه  ۴اله علیه و آله است در صورتیکه اعالمیه مورخه صل

اید. اظهار لطف فرموده اعالم کنید ادامه این کار عدم حضور در کالسها و مدارس تشکر فرموده به خاطرفرهنگیان 

 حدیث نبوی است تا اذهان عمومی روشن شود. برابر کدام آیه و کدام

 سید احمد حسینی الهاشمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

