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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 قاضی محترم شرع دامت افاضاته زاده یرازحضرت اجل آقای  نیوالمسلماالسالمحجتمحضر انور 

موتی مردن امریست الهی و  همینماید بنابر آیه شریفه و لکل نفس ذائق ءافتبا کمال احترام از محضر آن وجود گرام است

ن در پهنه وسیع علیه الی اآل هللاخرون لذا از بدو طلوع شمس محمدی صلواةأستیو ال  چون در رسد ال یستقدمون ساعة  

سبب که در پناه ممالک شاسعه اسالمی ملل بسیاری از پیروان مذاهب مختلف خواه صاحبان کتاب یا غیر آن بدان 

حکومت اسالم زندگی میکنند محلی برای دفن اموات به آنها اختصاص داده شده تا بر اساس سنت مذهبی خویش 

اکنون وجود گورستانهای متعدد و متعلق به فرق مختلف در کشورهای آزادانه به اجرای شعائر دینی خود پردازند و هم

اند. م به آنها عطا نموده است و فقهای زمان بر آن صحه گذاشتهاسالمی مبین این حقوق حقه است که عالم اسال

االسف در شهر کرمانشاه که جمعیت نسبتا  کثیری از پیروان آیین بهائی ساکن هستند و مصادر امور با علم بر اینکه مع

ه فداه را اشرف بهائیان ملتی موحد بوده و معترف به حقانیت جمیع انبیاء سلف میباشند و حضرت رسول اکرم ارواحنا

شناسند و اله علیهم را کل وصی بر حق میهللا میدانند و ائمه اطهار و صلواتانبیاء و سرور اصفیاء و رسول من جانب

همچنین بسیاری معتقدات حسنه دیگر که در صورت استطالع میتوان در صفحات ضمیمه مطالعه نمود. معذلک نسبت 

اند کنون ترتیب اثری نداده و باین واقعیت توجه ننمودهلی بمنظور دفن اموات تابه تقاضای این جامعه مبنی بر تعیین مح

چنانکه حادثه فوتی پیش آید حال بچه منوال خواهد بود. در این باره بکرات به استانداری و شهرداری مراجعه شده و 

باره اعالم نظر  ت فرموده در ایناند. لذا از آن محضر عالی استدعا میشود بذل عنایمتاسفانه به تعلل برگزار نموده

فرمائید و مقرر دارید تا مقامات مسئول نسبت به تقاضای مشروع این جامعه اقدام عاجل معمول دارند. و موجبات 

 اله تعالی  امتنان و تشکر فراوان این جماعت را فراهم فرمایند ایدکم

 از طرف جامعه بهائیان کرمانشاه

 هللا تعلیمدکتر روح

 [امضا]

 عطاءهللا گوران

 [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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