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  ۷۹۳۱خرداد  ۲۲تاریخ انتشار: 

 

 یک منبری "ضد صهیونیست"

شده ساواک را درنوردیده بود.  کافی" از مصادیق وعاظ و خطبایی بود که خط قرمزهای ابالغ مرحوم":شهدای ایران

مندی سراسر وجود او را در برگرفته  دغدغه گیری میکرد. دائماً علیه یهود و صهیونیسم نیز با صراحت تمام موضع

اش این بود که مردم  ها بود. دغدغهها و سینما فروشی ها، کازینوها و مشروب اش تخته کردن در کاباره بود، دغدغه

استیل و بخاری ارج نخرند چون مال ثابت پاسال بهایی  کوال و جنرال گوشت یخی نخرند، چون حرام است، پپسی

ها باحیا و با حجاب باشند. مردها با غیرت باشند و ریششان را نتراشند.  االصل[ است. معتاد نشوند، زن ]یهودی

چرانی نکنند، دزدی  شان، مردم گناه نکنند. چشم د ازدواج کنند و بروند سر خانه زندگیها به بلوغ که رسیدن جوان

رحم کنند. به داد فقرا  نکنند، غیبت نکنند، دروغ نگویند، نزول نخورند، ربا نگیرند، رشوه ندهند، قمار نکنند، صله

ع( متوسل بشوند. حسین )امام   . به روضهعج(؛ به ائمه متوسل شوندزمان )امام   برسند. مشکالتشان را ببرند در خانه

هایش اغلب از همین جنس  شان. دغدغه اهل نماز و روزه و خمس و زکات باشند. مال حرام نبرند سر سفره زن و بچه

کافی عالوه بر مطرح کردن ها دشمن بود.  و یهودی خدا  های بی ها و کمونیست ها و وهابی بودند. برای همین با بهائی

کند. او بدون داشتن امکان و ابزاری برای  ضل در جهان اسالم و بشریت امروز، راه حل نیز ارایه میعلت این مع

مقابله با صهیونیسم، وسیله تحریم کاالها و همکاری با صهیونیسم و بهائیان که هم اکنون در یک کالبد مشغول ضربه 

ای مردم این  :کند. از جمله ر بر آن تأکید میزدن به اسالم و مسلمین هستند را به عنوان راه چاره، مطرح و مکر

اند. دروغ است، آنها را از اسراییل  گویند از آلمان آورده زده حرام است آن را نخورید. مرغ منجمد که می گوشت یخ

ها،  کار ما به جایی کشیده که مسیحی مهدی جان به فریاد ما برس. ... حرام است. ای مسلمانان نخورید اند و آورده

 ...آورند مسلمانان می خواهند به سر ما ها و یهودیها آزادند و هر بالیی که می بهائی

ره( در این برهه حساس با شکل و شیوه کامالً متفاوت که امروزه از آن به عنوان مبارزه منفی یاد امام )رهنمود 

عج( و ضرورت برپایی جشن مهدی )کافی در عین عشق فراوان به حضرت ای را متقاعد و تابع کرد و  شود، عده می

ای دیگر چون  به ویژه با توجه به جوالن بهائیت در ایران آن زمان، بر این رهنمود راهبردی گردن نهاد و همچون عده

فی در پاسخ به احضار ها اقدام نکرد که هم در قبل و هم در بعد از انقالب آزمونی بسیار بد و رسوا دادند. کا ای حجتیه

 ...:شنبه سرهنگ ازغندی رئیس کالنتری محله و در مقابل سه راه پیشنهادی او از جمله صبح روز پنج

سالگی تنها چند ماه قبل از پیروزی انقالب اسالمی، هم مردم را مصمم به ادامه مسیر  ۲۲گونه کافی در  عروج شهادت

دهنده آسیب جدی در بدنه فکری و فرهنگی رژیم  ساخت و هم نشان خود کرد و هم رژیم را با لرزش دوباره مواجه

 نخبگان علمی و مذهبی آن قربانی مطامع صهیونی، بهائی و... گونه اینبود که 

کافی بدون داشتن امکان و ابزاری برای مقابله با صهیونیسم، وسیله تحریم کاالها و همکاری با صهیونیسم و بهائیان 

بد مشغول ضربه زدن به اسالم و مسلمین هستند را به عنوان راه چاره، مطرح و مکرر بر آن که هم اکنون در یک کال

 ...کند تأکید 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[


