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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[

 

 شرق آفتاب :[ ]روزنامه

 )) یومیه عصر(( شمسی ۴۵۳۱ اسفند ۴۱ ]تاریخ:[

 چهارمین سال انتشار

 

و  یدتائهای بهائیت در جهت مخالفت با انقالب و نهضت مسلمانان ایران بر میداشت را  ها و توطئه ...پرده از نقشه

 مورد تقدیر و تصویب قرار دادند.

ارواحنا فداه قرار  عصر یولو اقدام به آن را از اعمال اسالمی و جزء وظایف اساسی که مورد رضایت حضرت 

 د دانستند.میکر

 حضرت آیت ا]هلل[ العظمی قمی فرمودند

 بهائیت همواره بصورت جاسوس بنفع انگلیس و روسیه و آمریکا و اسرائیل در مناطق مختلف ایفاء نقش مینموده

ارتباط و همکاری آنها با یهود کامالً روشن و اشغال مراکز فعالیت و دست یافتن به اسناد و مدارک آنها مورد تصویب 

 و تقدیر کامل اینجانب میباشد.

 ند.دحضرت آیت ا]هلل[ العظمی شیرازی نیز فرمو

اکنون نیز تصرف این مراکز و اسناد و مدارک بهائیت را یکی از  ام موافق این اقدام بوده قبالً اینجانب همانطور که 

 عملیات اسالمی و مذهبی مثبت میدانم.

قصد ایجاد مزاحمت و درگیری با افراد بهائی نبوده و  اصولً لکن تعرض به افراد جامعه بهائیت را جایز نمیدانم و 

 نیست

دانیم و هر کس آنها را جزء  های مذهبی نمی جزء اقلیتحضرت آیت ا]هلل[  العظمی شیرازی فرمودند ما بهائیت را 

 های مذهبی بشمارد سخت در اشتباه است. اقلیت

قرار گرفت و آیات عظام شیرازی و قمی اقدام به یک سلسله اعمال  نظر تبادلدر این جلسه مسائل مهم دیگر نیز مورد 

را  ومرج هرجرض به افراد مختلف و ایجاد های بیجا و تع و مزاحمت مورد یبهای  خالف شرع از قبیل دستگیری

 محکوم و انتساب این سلسله عملیات را به آیات عظام تکذیب فرمودند شدت به

 فرمودند: قدر یعالدو مرجع 

که آیات عظام در سطح کشور با "اتحاد و اتفاق کامل به رهبری جوامع و اقشار مختلف ملت  آن استاکنون وقت 

جلوگیری  شود یمانجام  الحال مجهول ییها گروهعملیاتی که در این شرایط حساس توسط پرداخته و همواره از وقوع 

قاطع خود سعی در برقراری آرامش کامل و ادامه مبارزات و نهضت تا وصول به نتایج نهائی و  یها اقدامنموده و با 

موانع را با اتکاء به قدرت الهی و عالی در راه دفع ظلم و استبداد از جهان و برقراری نظام عادلنه اسالمی کوشا و 

را در  ها مانعکنند با اقدامات خود  اراده ملت مسلمان از سر راه برداشته و نگذارند افرادی که مسئولیت را احساس نمی

 آورند به وجودراه پیشرفتهای مذهبی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

 ته و از دخالت بعضی افراد جلوگیری شودهداشگباید این گروهها را سرکوب و نهضت را سالم ن

در این جلسه به پیشنهاد یکی از علما مقرر شد اعالمیه مشترکی از سوی آیات عظام شیرازی و قمی در جهت مسائل 

 منتشر گردد که این نظر مورد تصویب دو مرجع عالیقدر قرار گرفت. یزود بهای و تحولت آینده و حال کشور  منطقه

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


