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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است[

 

 ]روزنامه:[ رسالت

 اجتماعی

 ۰۱صفحه 

 ۰۶۳۱اسفند  ۰۱پنجشنبه 

 ۶۶۳شماره  ۰۱۱۱چهارم رجب 

 

 هللا ربانی شیرازی مصاحبه با فرزند مرحوم آیت

ای با  هللا ربانی شیرازی که از فقهای نامدار عصر حاضر بود، مصاحبه ...حال به مناسبت سالگرد شهادت گونه آیت

 گذرد... فرزند آن مرحوم محمدعلی ربانی شیرازی ترتیب دادیم که از نظرتان می

 

 ربانی از چه زمانی وارد کار سیاسی و مبارزه گردید؟هللا  ...رسالت: مرحوم آیت

مرحوم ربانی از همان ابتدای طلبگی معتقد بود که دین از سیاست جدا نیست و سیاست عین دیانت است. لذا از همان 

های بهائیه و شیخیه و  ابتدای تشکیل حزب برادران شیراز از اعضای رسمی آن حزب بود. ضمناً در همان زمان فرقه

هللا ربانی شیرازی معتقد بود که این فرق وابسته  شدت مشغول فعالیت و تبلیغات بودند. آیت فیه در استان فارس بهصو

ها را از استان فارس  باشند. لذا باید دست آن به خارج بالخصوص انگلیس هستند و ساخته و پرداخته دشمنان اسالم می

نمود و  رفت و مردم را به عقاید اسالمی آشنا می وستان و غیره میکوتاه کرد او در هر فرصتی به شهرهای آباده و سر

کرد به حدی که مردم با اشاره مرحوم ربانی شیرازی یکی از رهبران بهائیت  شدت مبارزه می ها به با این فرقه

مرحوم سروستان را کشتند و در نهایت حدود شصت الی هفتاد نفر بهائی، مسلمان شدند. این مسئله باعث گردید که 

هللا آقا سید نورالدین  ربانی را که حدود بیست و دو سال بیشتر نداشت به زندان ببرند که بعداً با وساطت مرحوم آیت

 هللا علیه( و بعضی از مسئولین و از طریق استاندار فارس از زندان آزاد گشت و ممنوع المنبر گردید... )رضوان

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوربه نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


