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 پیشنهاد به امام خمینی

 گاه چیهگذرد ولی تا امروز  تحقیقاً هزار و سیصد و هفتاد سال قمری هجری از استیالی اسالم بر سرزمین ایران می

ماده از  ۲عقیده نبوده و بلکه اختالفاتی بروی  ملت ایران با سایر ملل اسالمی از نظر دین و مذهب هماهنگ و هم

و معاد  ماده اصلی اصول دین یعنی توحید، نبوت ۵ اند یعنی امامت و عدل را بر اصول دین با سایر مسلمانان داشته

های  مت را که از نسل علی و بیشتر از سالله اند اما محمد ص داشته اند. ملت ایران به علت قرابتی که با خاندان افزوده

 باشد یممهدی موعود بوده و  ۶۲اند که نفر  نسل قبول و تعیین نموده ۶۲باشند برگزیدند و آن را تا  امام حسین )ع( می

اشخاصی داعیه امام  کرات بهباشیم، شاید از غیبت کبیر امام تا امروز  و همه در انتظار ظهور مقدم مبارکشان می

از مردم به آنان اعتقاد پیدا نموده باشند از آن جمله که هنوز هم پیروانی دارند. بهائیها و  ییها گروهاند و  زمانی کرده

تا  ۶۵و  ۶۲ها اضافه نگردد و امام  ای به این فرقه باشند. خالصه امید است که دیگر فرقه ها می ها، کسروی ازلی

خواهم از نفوذ و قدرت امام خمینی  به عرصه مذهب تشیع نگذارد، اینجا است که من میحقیقی حضرت پا  ظهور

مسلمین در یک صف واحد و یک اعتقاد  و تمامای را طلب کنم که اختالفات تشیع و سنی از میان برداشته شود  مسئله

ی  نموده و صفوف غیرقابل نفوذآرایی  واحد در مقابل استعمار و استثمار و المذهبی و کمونیست صف کالم کیواحد و 

که  باشد یمرا به وجود آورند و این پیشنهاد بسته به نظر غائی و نهایی و مرتبه علمی علمای اعالم خاصه امام خمینی 

اگر بشود چنین عمل مثبتی بعد از صدها سال  اما؛ ما در آن حد نیستیم که نحوه چگونگی پیشنهاد را به قلم و زبان آریم

 م به وجود آید خود نهضت عظیمی در دین مبین اسالم خواهد بود.در عالم اسال

 

 

 

 

 

 

 

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[

 


