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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[

 

 شیعه نیوز از سایت:[ گرفته]بر

 ۱۳۹۷تیر  ۱۸ ]تاریخ:[

 

 ی آیات عظام قمی و شیرازی درباره مراکز فعالیت بهائیتبازخوانی مذاکره

گزارشی از دیدار آیات عظام سید حسن قمی و سید عبدهللا  ۱۳۵۷اسفند  ۱۵شنبه روزنامه خراسان در تاریخ سه 

ی بهائیت و برخورد با آنان پرداخته  ی فرقه شیرازی )قدس سرهما( منتشر کرد که این دو مرجع تقلید شیعیان به مسئله 

 .بودند

گزارشی از دیدار آیات عظام سید   ۱۳۵۷اسفند  ۱۵شنبه خ سه به گزارش »شیعه نیوز«، روزنامه خراسان در تاری

ی بهائیت و ی فرقه حسن قمی و سید عبدهللا شیرازی )قدس سرهما( منتشر کرد که این دو مرجع تقلید شیعیان به مسئله

 .برخورد با آنان پرداخته بودند

 :در این گزارش آمده است

کدیگر مالقات نمودند. در این مالقات بسیاری از مسائل و معضالت روز گذشته دو مرجع عالیقدر شیعه در مشهد با ی

العظمی شیرازی اعالم نمود که شب گذشته  هللانظر قرار گرفت. سخنگوی بیت آیتمنطقه مورد بررسی و تبادل

جمعی از   فرما شدند. در این مالقات کههللا زاده محترمشان به منزل معظم له تشریف العظمی قمی باتفاق آیتهللاآیت

یابی بمدارک علماء و روحانیون نیز شرکت داشتند مراجع عالیقدر در مورد اشغال مراکز فعالیت فرقه بهائیت و دست

های آنها در جهت مخالفت با انقالب و نهضت اصیل ملت مسلمان ها و توطئهو اسناد مهم آنان که پرده از نقشه

ز وظایف نهضت اسالمی که مورد رضایت امام زمان قرار خواهد گرفت  نظر داشتند و این اقدام را امیدارد اتفاقبر

 .دانندمی

العظمی قمی فرمودند بهائیت همواره به صورت جاسوس انگلیس و روسیه و اسرائیل و آمریکا ایفای نقش هللاآیت

اینجانب همانطور که العظمی شیرازی فرمودند هللاباشد. آیتنمود و همکاری آنها با صهیونیزم کامالً مشخص میمی

ها و روابط آنها را با ام هم اکنون نیز تصرف مراکز فعالیت بهائیها و دستیابی به نقشهقبالً هم موافق این عمل بوده 

دانیم و اصوالً قصد  دانیم. لیکن تعرض به افراد آنها را جایز نمیعمال خارجی و خارجیان یکی از کارهای مثبت می

د بهائی در میان نبوده و نیست. در این مذاکرات مسائل مهم دیگری نیز مورد بحث قرار  ایجاد مزاحمت برای افرا 

 .گرفت

 منبع: شفقنا

 

 

 

 

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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