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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[

 

 ]روزنامه:[ کیهان

 ۱۳۹۹ الثانیربیع ۱۲ -۱۳۵۷اسفند  ۲۰یکشنبه ]تاریخ:[ 

 ۱۰۶۵۸ [:شماره]

 ۳ [:صفحه]

 

 کندنمیطالقانی: هیچکس زنان را به داشتن حجاب مجبور  هللاآیت

 را از انقالب جدا کنند. هازنیک جناح بزرگ انقالب، یعنی  کوشندمیعناصری -

 اهانت کند. هازنکسی به  دهیمنمی اجازه -

طالقانی، پیش از درگذشت همسرشان، که روز جمعه گذشته اتفاق افتاد، در یک مصاحبه رادیو  هللاآیتحضرت 

خبرنگار رادیو تلویزیون در خصوص مسئله حجاب و رفتن بانوان به ادارات  هایپرسشتلویزیونی شرکت کرد و به 

 و مؤسسات با حجاب اسالمی و شرعی توضیحاتی داد.

مان هم نیست، چه اجباری؟ حضرت آیت اله خمینی نصیحتی کردند مانند پدری که ... اجباری حتی برای زنهای مسل

روح اسالم و  توانیدمیسبک باشید بهتر  به اینکه شما اینجور باشید  کندمیراهنمائیش  کندمیبه فرزندش نصیحت 

اینطور نیست  هاآنبت به همانطوریکه گفتم سنت ایرانیت را متجلی کنید، استقالل و شخصیتتان را حفظ کنید، وقتی نس

مذهبی مسیحی، زردشتی، یهودی که اکثر اینها خصوصاً یهودیها و زردشتیها  هایاقلیتچطور ما میتوانیم بگوئیم که 

مقید به حجاب روی همان سنن ایرانی که از قبل بوده، برای آنها هم اجباری نیست و در اسالم هم  بینممیبرخوردم 

که به اسم مذهب هستند نه اینکه مذهب صحیح باشند،  هایاقلیتم و عمالً هم نشان دادیم حتی همیشه بارها گفتیم و گفتی

وسیله سیاست استعماری و جاسوسی بودند و ما  هااینمذهب ساختگی، مذهب استعماری، مذهب اسرائیلی بودند و 

و دیگر  هامسیحی، هایهودی، هازردشتیمانند  هایاقلیتهم نشوند، چه رسد به  هاآنگیری کردیم که معترض جلو

نداشتند در زندگی اجتماعی و اقتصادی با  و فرقیکه همیشه جزو این مملکت بودند مورد احترام بودند  هااقلیت

اعتراف  هابعضی هایهودیهم بهتر بوده در این مملکت خود  هامسلمان از خیلی هاآنبعضی  بساچهدیگران و 

بهتر از  مراتب به، میگویند اینجا اصالً زندگی ما اندکردهو از آنجا فرار  اندرفتهائیل که به اسر هابعضی، کنندمی

 اسرائیل است و امکانات ما در اینجا بیشتر از هر جائی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

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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