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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[

 

 باندیدهمؤسسه راهبردی  :[]برگرفته از سایت

 ۱۳۹۲بهمن  ۳ ]تاریخ:[

 

 های امام خمینی )ره( در برابر بهائیتگیری موضع

، مبارزات امام خمینی )ره( علیه سیاستهای ضد دینی و ضد فرهنگی ۱۳۴۰پس از رحلت آیت هللا بروجردی در سال 

در جریان انجمنهای والیتی و ایالتی بصورت علنی آغاز شد. قیام حضرت امام )ره( بر  ۱۳۴۱رژیم پهلوی از سال 

 یس و رژیم پهلوی درحقیقت قیامی علیه نفوذ و سلطه بهائیان هم بوده است.علیه آمریکا انگل

امام )ره( بهائیان را به عنوان عوامل صهیونیسم جهانی در ایران شناسائی کرده بودند واهداف بلند مدت آنان را که از 

ستگاه دولت پنداشت. فرصتی بین بردن اسالم بود تشخیص داده و نوک تیز حمالت خود را متوجه آنها نیز کرده بود. د

اش را شدت بخشید. شاه و دیگر برای خارج کردن کامل مذهب از امور اجتماعی به دست آمده، لذا حرکت ضد دینی

ایادی استعمارگر خود نظیر اسدهللا علم زمزمه الغای بعضی از قوانین اسالم را هر روز به اسم و تحت عنوانی ساز 

«. انقالب سفید شاه وملت«. »کنفرانس آزاد زنان و آزاد مردان«. »یالتی و والیتیهای االیحه انجمن»کردند. می

هایی بود که توسط دول امپریالیستی برای ریشه کن از برنامه« قانون حمایت خانواده»و در نهایت « لوایح ششگانه»

 ساختن اساس اسالم و استقالل ایران مطرح و توسط شاه به اجرا گذاشته شد.

 حضرت امام )ره( در مقابله با فرقه دروغین بهائیت: اما مواضع

« بهائیت»طی پیامی خطاب به علمای شهر یزد فرمودند: بسیاری از پستهای حساس به دست این فرقه  ۴۲در سال -

 است که حقیقتا عمال اسرائیل هستند.

، این مملکت ما، نوامیس ما هاشود که زیر چکمه اسرائیل به دست همین بهائیاین سکوت مرگبار اسباب این می -

 پایمال شود ...

امام در باره اصول انقالب سفید شاهنشاهی نیز معتقد بود که برخی از اصول آن نظیر تساوی مطلق حقوق زن و  -

 مرد، نشأت گرفته از رأی عباس افندی است.

هزار نفر یا بیشتر ار  ۲رت کند، تسهیالتی است که برای مسافنیت دولت حاضر را اثبات میاز چیزهایی که سوء -

تخفیف در بلیط هواپیما  تومان ۱۲۰۰اند و قریب دالر ارز داده ۵۰۰های ضاله قائل شده است و به هر یک فرقه

و صد در صد ضد اسالمی است شرکت  شوداند. به مقصد آن که این عده در محفلی که در لندن از آنها تشکیل میداده

ها که کنند و چه اجحافات و خرج تراشیهللا الحرام چه مشکالت که ایجاد نمیکنند. در مقابل برای زیارت حجاج بیت

 شود؟!نمی

کنم. قرآن کریم و اسالم در خطر است. ی شرعی به ملت ایران ومسلمین جهان اعالم خطر میاینجانب حسب وظیفه-

هاست که در ایران به شکل حزب بهائی ظاهر شدند و مدتی ی صهیونیستملکت و اقتصاد در معرض قبضهاستقالل م

کنند و ملت نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین. تمام اقتصاد این مملکت را با تایید عمال خود قبضه می

ها ناظر آن گاه جاسوسی صهیونیست است. دولتکنند. تلویزیون ایران پایمسلمان را از هستی در تمام شؤون ساقط می

کنند و اگر کسی سکوت کند، در پیشگاه کنند. ملت مسلمان تا رفع این خطرها نشود سکوت نمیهستند و از آن تأیید می

 خداوند قادر مسئول است.
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ئیان باسخ دولت آمریکا پس از واکنش به نفع جواسیس بهائی و جانبداری رسمی رئیس جمهور آن کشور از بها-

 شکن رهبر انقالب اسالمی مواجه شد.دندان

 ای از سواالت در مورد بهائیت و بیانات امام خمینی)ره( در جواب به آنها:نمونه

 های الحادی حرام است؟آیا خواندن کتب غیراسالمی مانند بهائیت و کمونیستی و سایر مرام-

 جواب: اگر خوف انحراف در بین باشد باید ترک کنند.-

 ازدواج زن مسلمان با مرد بهایی چه صورت دارد؟-

 جواب: ازدواج با فرقه ضاله بهائیه باطل 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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