
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 بهائیت شناسی]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٩مهر   ٢٣] ٢٠٢٠اکتبر  ١۴]تاریخ:[ 

 

حدود دو ماه پیش از پیروزی انقالب اسالمی وقتی در نوفل   ١٣۵٧امام خمینی رضوان هللا تعالی علیه در آذر ماه 

برد، به پرسشی که جیمز کاکرافت استاد دانشگاه راتگرز از او در باره ی آزادی سیاسی یا   لوشاتو در تبعید به سر می

نخواهند تحت حاکمیت دولت اسالمی از وی داشت، گفتند: »آنها یک حزب سیاسی هستند؛ مضّرند. مقبول  دینی بهائیان

 بود«.

خواستار عفو   ١٣۶٢جمهور وقت آمریکا در روز دوم خرداد  پس از پیروزی انقالب اسالمی، رونالد ریگان رئیس

در پاسخ وی   ١٣۶٢بهائی شیرازی از زندان شد که امام خمینی در سخنرانی عمومی خود در روز هفتم خرداد   ٢٢

کرد و حاال هم   حزبی که در سابق انگلستان از آن پشتیبانی می ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند.گفتند: »بهائی 

 ( ۴۵۵ - ۴۶۴، صص ١٧ی امام، جلد کند. اینها هم جاسوس هستند«. )صحیفه آمریکا از آن پشتیبانی می

 شمسی ١٣۴٣اردیبهشت  ٢١دست خط امام خمینی در مورد فرقه ضالّه بهائیت. 

 بسمه تعالی شأنه العزیز

 ١٣٨٣ذی الحجه  ٢٨

 هللا خمینی متع هللا المسلمین بطول بقاء پیشگاه مبارک جناب مستطاب حضرت آیةهللا العظمی آقای حاج آقا روح

و همچنین   –زن دادن و زن گرفتن    –مستدعی است حکم فرقۀ بهائیه را از نظر شرع أنور در جهت ازدواج با مسلمانان  

 مهای مسلمانان روشن فرمائید. ممنون میشویم  در جهت طهارت و نجاست و خصوصاً وارد شدن آنها به حما

 الداعی محمدعلی زرگرامی القیمی

 ]جواب:[

 بسمه تعالی 

 این طایفه ضاله کافر و نجس است و ازدواج با آنها جائز نیست و بحمام مسلمین نباید وارد شوند.

 روح هللا الموسوی الخمینی 

 ]ُمهر و امضاء[

 ر و نجس است. این طایقه ضاله کاف ]داخل کادر قرمز[

 استفتاء آیةهللا محمدعلی گرامی از امام خمینی در مورد فرقه ضاله بهائیت 

 

 

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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