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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 است ذکر شده است[ یکه مربوط به افراد بهائ ییفقط بخشها شتریوضوح ب ی]برا

 

 شرقآفتاب  :[روزنامه]

 شمسی ۱۳۵۷ اسفند ۱۴ :[تاریخ]

 ۱۱۸۷۹ :[شماره]

 

 مذاکرات مهم دو مرجع عالیقدر حضرات آیات عظام شیرازی و قمی 

 های مذهبی نمیدانیمحضرت آیت ا... العظمی شیرازی: ما بهائیت را جزء اقلیت

 : بهائیت همواره بصورت جاسوس استعمارگران ایفاء نقش نموده استقمیحضرت آیت ا... العظمی 

شب گذشته حضرت  صبح امروز سخنگوی بیت مرجع عالیقدر و مجاهد حضرت آیت ا... العظمی شیرازی اعالم کرد

ای از علماء اعالم معظم له را همراهی میکردند بمنظور العظمی قمی در حالی که آیت ا... زاده محترم و عده آیت ا...

 دیدار و مذاکره با حضرت آیت ا... العظمی شیرازی بمنزل معظم له تشریف فرما شدند

 ای و تحوالت اخیر کشور مورد بحث قرار گرفتدر این مالقات که بیش از یکساعت بطول انجامید مسائل مهم منطقه

پرده از  تفاق اشغال مراکز فعالیت بهائیت و دست یابی به مدارک و اسناد آنها کهدو مرجع بزرگ در این جلسه باال

و مورد تقدیر و  یدتائبهائیت در جهت مخالفت با انقالب و نهضت مسلمانان ایران بر میداشت را های ها و توطئهنقشه

 تصویب قرار دادند.

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

 میکرد دانستند.

 حضرت آیت ا]هلل[ العظمی قمی فرمودند

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

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.دزی نیز فرموحضرت آیت ا]هلل[ العظمی شیرا

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

 عملیات اسالمی و مذهبی مثبت میدانم.

بوده و قصد ایجاد مزاحمت و درگیری با افراد بهائی ن اصوالً لکن تعرض به افراد جامعه بهائیت را جایز نمیدانم و 

 نیست

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

 ..های مذهبی بشمارد سخت در اشتباه است.اقلیت

 

 

ای برخور کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 در صفحه تماس با ما بفرستید[
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