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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 جمهوری اسالمی :[روزنامه]

 ۱۴۰۵شعبان  ۲۰ – ۱۳۶۴اردیبهشت  ۲۱شنبه  :[تاریخ]

 ۱۷۲۲ :[شماره]

 

 نماز جمعه تهران یهاخطبهاالسالم والمسلمین هاشمی رفسنجانی در حجت

 کند و امروز ما هستیم که باید تصمیم نهائی جنگ را بگیریمرژیم عراق از همه استمداد می

اقامه  مانیاسالمهای گذشته با شکوه تمام در سراسر میهن نماز جمعه این هفته همچون هفته« عبادی سیاسی»آئین 

 شد...

امینی از  االسالم والمسلمینهای این هفته نماز جمعه در تهران حجت...بنابراین گزارش سخنران پیش از خطبه

و بطور معمول هر « اخالق اسالمی»مدرسین حوزه علمیه قم بود که در ادامه سلسله درسهای خود که تحت عنوان 

 دو هفته یکبار ایراد میشود بحث دیگری از این سلسله گفتارها را پیرامون برخی از مفاسد فردی بیان کرد...

م و سیکها در مورد هندوها. این جریانات همیشه در تاریخ ما حرکت چند ماه قبل در مورد سیکها بودی نآ شاهد...ما 

بینیم مثالً در رابطه با غربیها بوده است. چقدر اینها مذهب و مسلک خلق کردند و به جان مسلمانها انداختند. گاهی می

ه تزاری و گیرند که از این روسیها که مورد عطوفت شخص رئیس جمهور و نمایندگان آمریکا قرار میهمین بهائی

ها که نبردند حاال هم سر نوبت آمریکائیها که از اینگونه کارها کنند. یک روز یک جریانی را خلق انگلستان چه بهره

گری و جریانی در ایران بنام میکنند. یک جریانی در پاکستان بنام قادیانی، یک جریانی در دنیای عرب به نام وهابی

ای که این نسل سفید رذل سفید اروپا با بازی کردن با مقدسات، اندازند و این فتنهگری و امثال اینها را راه میبهائی

مساجد، معابد، روحیات مذهبی مردم اینها انجام دادند و خونهائی که از این مسیر ریختند خدا میداند چقدر است. و اگر 

دانم چه کیفری و حاصره کند من نمیروزی بنا باشد خداوند این سردمداران اروپائی را به خاطر این جنایاتشان م

 تواند برای اینها باشد که با این ظلمشان معادل باشد... مجازاتی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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