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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[

 

 موسسه فرق و ادیان زاهدان )مفاز( ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۸خرداد  ۲۷ ]تاریخ:[

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 عنوان: 

 دیدگاه حضرت امام خمینی رحمۀ هللا در مورد فرقه بهائیت

 سایت دانشجویان پیرو خط امام نویسنده:

 باز نشر

 موسسه فرق و ادیان زاهدان )مفاز(

 مقدمه:

 در مدرسه فیضیه  ۱۳۴۲خرداد  ۱۳سخنرانی تاریخی حضرت امام خمینی )ره( در عصر عاشورای روز 

خواهد  خواهد در این مملکت قرآن باشد، اسرائیل نمیدانشمند باشد، اسرائیل نمیخواهد در این مملکت ... اسرائیل نمی 

 خواهد در این مملکت احکام اسالم باشد... در این مملکت علمای دین باشند، اسرائیل نمی

سال  گیرد، یک حقایقی در کار است. شما آقایان در تقویم دو آقا، یک حقایقی در کار است، من باز سرم دارد درد می 

نویسد: تساوی حقوق زن و مرد، رأی عبدالبهاء پیش از این یا سه سال پیش از این بهاییها مراجعه کنید، در آنجا می

گوید: تساوی حقوق زن و مرد. آقا! این  رود باالی آنجا، میاست، آقایان از او تبعیت میکنند، آقای شاه هم نفهمیده می

هستی، که من بگویم کافر است بیرونت کنند. نکن اینطور، بدبخت! نکن  را به تو ترزیق کردند که بگویند بهایی

اینطور. تعلیم اجباری عمومی نظامی کردن زن، رأی عبدالبهاء است. آقا تقویمش موجود است، ببینید! شاه ندیده این 

ام که  بگو. وهللا، من شنیدهاند اینها را اند و به این بیچاره ترزیق کردهرا؟ اگر ندیده مؤاخذه کند از آنهایی که دیده

سازمان امنیت در نظر دارد شاه را از نظر مردم بیندازد تا بیرونش کنند و لهذا مطالب را معلوم نیست به او برسانند.  

کنید. مملکت ما، دین ما، درمعرض خطر است، مطالب خیلی زیاد است، بیشتر از این معانی است که شما تصور می

یان! نگویید: دین در معرض خطر است«. ما که نگفتیم دین در معرض خطر است، در  شما هی بگویید که »آقا

معرض خطر نیست؟! ما اگر نگوییم شاه چطور است، چطور نیست؟ آقا یک کاری بکنید اینطور نباشد. همه چیز را  

که با تو رفیق هستند  دانی آن روزی که یک صدایی درآمد، یک نفر از اینهاییگذارند. بیچاره! نمیگردن تو دارند می 

 رفاقت ندارند. اینها همه رفیق دالرند، اینها دین ندارند، اینها وفا ندارند. 

ما زیاد است، نه اینکه امروز عاشورا است و زیاد است، آن هم باید باشد، لکن این چیزی که برای این ملت  تأثرات

 آید، این چیزی که در شرف تکوین است، از آن تأثرمان زیاد است، می ترسیم.دارد پیش 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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