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 [شهریور ۸ - ٢کیهان صفحه   روزنامه]

 

 العظمی شیرازی:  از طرف حضرت آیت

 ماده اعالم شد. ۴۱خواستهای جامعه روحانیت در 

حضرت آیت هللا العظمی حاج سید عبدهللا شیرازی دیروز خبرنگار کیهان در مشهد را به حضور پذیرفتند و  -مشهد

 های جامعه روحانیت را اعالم کردند: خواست

العظمی شیرازی گفتند: یکی از عوامل مهمه استقرار وضع در کشور و ایجاد یک آرامش عمومی در  هللا حضرت آیت

ن موضوع قبالً از طرف سخنگوی ما همراه با پیشنهادات دیگری به نمایندگان دولت اعالم وضع مردم است و ای

 گردیده است که عبارتند از:

 قوانین منافی اسالم و قرآن لغو شود.-۴

 روحانیت و دیگر طبقات ملت در اظهار نظر و انجام وظایف خود آزاد باشند.-٢

 اند رفع گردد. ممنوعیت از گویندگان دینی که همیشه موجب رشد جامعه بوده -۳

 زندانیان بیگناه که جرمی جز اظهار حقایق و دفاع از دین نداشتند آزاد شوند. -۱

های علمیه و علماء اعالم بویژه مرجع عالیقدر حضرت آیت اله خمینی  تبعیدشدگان از آقایان فضال مدرسین حوزه -۵

 ن خود برگردند.به اماک

 تضییقات و فشارهای مالی و مالیاتی بر ملت وارد نگردد. -۶

 تجاوز کنندگان به ملت و مسببین حوادث خونین این هشت ماه به محاکمه رسیده و به کیفر برسند. -۷

 مراکز فساد و کانونهای ضد اخالقی از بین برود. -۸

 السالم باشد. ائمه اطهار علیهم فرهنگ کشور مطابق فرهنگ اسالم و قرآن و دستورات -۹

 تاریخ به تاریخ اسالم عوض شود. -۴۱

 انتخاب اعضاء مجلس با نظارت روحانیت و نمایندگان واقعی ملت باشد. -۴۴

 کابینه بهیچ نحوی نباید متضمن وزیر غیرمسلمان و غیر پیرو مذهب جعفری باشد. -۴٢

 ه رسمی اخراج شوند.عناصر بهائیت بتمام معنی از کادرهای رسمی و شب -۴۳

 ]ناخوانا[کل قوانینی که از مجلس تصویب میشود ال محاله باید هیچگونه مخالفتی با قوانین اسالم و اصول  -۴۱

 مذهب جعفری نداشته باشد. 

العظمی شیرازی در پایان گفتند: ما با نهایت مسرت بازگشت حضرت آیت اله خمینی را استقبال  هللا حضرت آیت

 میکنیم.

 

 [داشت دستنویسی در وسط صفحه]یاد
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 شهریور ۸ - ٢کیهان صفحه  :[ روزنامه]

 

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[

 


