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 القاصم الجبارین بسم هللا

 دیگر  یارژیم در اندیشۀ توطئه

 قسمتی از پیام نایب االمام حضرت آیه ... العظمی خمینی 

در پناه اسالم و مسلمین هستند نه به  هانیکه در ایران هستند کسی حق ندارد تعرض کند. ا هایهودی"...به این 

اند و دولت تعرض کرده. به بهائیها تعرض کرده را  یو نه به نصاری )اینهائیکه مذهب رسمی دارند( ... و اخ هایهودی

 کنند. اعتنا ن هانییک نظر شیطنت دارند. مسلمین به این نظر شیطنت ا هانیا

سایر طبقات را بر مسلمین بشورانند، شما اعتنا نکنید. هر جا دیدید که سازمان دولتی در یک امری  خواهندیم هان یا 

به شما نظر سوء دارند. اسرائیلی اگر آمد در ایران و خواست نفت  هان ی، شما مخالفت کنید. برای اینکه اکندیدخالت م

 شان را بکشند ..." را بیرون کنند؛ و همه هانیه اها واجب است کببرد، بر همه مسلمان

 ×  ۱۳۵۷آذرماه  ۲۵× از پیام 

نهضت اسالمی، او را به وحشت انداخته است. لذا برای بقای خود، هرروز به   یریگرژیم جالد سراسیمه است. اوج 

 خاموش کند. ها نتوانست نهضت را گاهحربه جدیدی دست میزند. قتل و شکنجه آزادمردان در گوشه شکنجه

رژیم که اثر   رون یورتر کرد. ازادر کوچه و خیابان هم آتش خشم ملت را شعله  سالحیرگبار مسلسل و کشتار مردم ب

دست به  افتییفشار افکار عمومی جهانیان مرا در ملت دید و خود را تحت هایو جالد منش هایزیمعکوس این خونر

 دار کردن چهره نهضت شروع کرد:را برای لکه  ییهازد و تالش یگرلهیح

 ... در آبادان صدها نفر را به آتش کشید تا مگر مجاهدان مسلمان را بدنام کند، ولی خود رسوا شد.

در کرمان مأموران و مزدوران چماق به دستش را برای به آتش کشیدن خانه خدا، سوزاندن کتاب خدا و حمله به خلق  

مردم آگاه، نیت پلیدش را آشکار  یهای ه نهضت مردم چهره جنگ داخلی بدهد. ولی افشاگرخدا بسیج کرد تا مگر ب

 ساخت

ناآگاه و محتاج   یاملت را توده خواستیتوسط عمال خویش، م ییهایسوزها، با ایجاد آتش...در تهران و شهرستان 

 ئی دیگر از جنایات شاه و یارانش است، خود پرونده هاهان ینشان داد که ا شماریقیومت معرفی کند، ولی شواهد ب

 دیگر کشیده است. یادیگر زده و نقشه یالهی...و اینک روباه مکار پهلوی، دست به ح

استعماری  یهااین نقشه جدیدی که با همکاری سران و گردانندگان فرقه بهائیت که از دیرباز در اجرای نقشه 

محله  شودیستین موردی که برای پیاده کردن این نقشه شوم انتخاب ماند تنظیم شده است. نخفراوان داشته  یهایهمکار

 "سعدیه" در شیراز است.

چند بهائی ارتشی و غیر ارتشی تعداد زیادی   لهیوسرژیم با در اختیار قرار دادن مقادیر زیادی اسلحه و مهمات ابتدا به

از صورت ظاهری این ماجرا توسط عمال   یریگطلب ما را از پای درآورده سپس با بهانهاز برادران مسلمان و حق 

بهائیان   شدههیتخل شیها و مراکز از پساواک و شهربانی و حتی ارتش )در لباس مبدل( به آتش زدن و غارت خانه 

صورت طلبانه امت مسلمان ایران را به تا بتواند با بلندگوهای استعماری در سطح جهانی نهضت حق پردازندیم

که این  ییهاهیانیآشوبگرانه جلوه دهد )لیکن روحانیت آگاه شیراز با صدور فوری ب یو بلواها یافرقه  یهایجوئانتقام

اقدامات، روشن کرد( در این ماجرا سران فرقه   ن ی، عدم شرکت مردم را در اشماردیاقدامات را غیر اسالمی م

همپای رژیم سهم خویش را از اجرای توطئه   – در این آب و خاکند یالمللنیصهیونیسم ب یهابهائیت که مجریان نقشه

چهره پاک، انسانی و ضد استثماری اسالم را در انظار   - شانیکترتیب که از سوئی در ادامه نقش هم  نی، به ابرندیم
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بپا   هنانیمدار سازند و از سوی دیگر با ایجاد ترس و تنفر در بهائیان ناآگاه جدائی و فاصله آنان را از هم جهانیان، لکه

در میان ایشان، موضعی ضد ملی در روحیه   یرواقعیخواسته خویش هرچه بیشتر کنند و با تلقینات و تحریکات غ

این گردانندگان،  دگاهیسران فرقه در این راه، حتی از قربانی کردن تنی چند از خود بهائیان )که در د –ها بیافرینند آن 

کریه خود را از سر   یها یخوانهیابا ندارند تا بتوانند باز مرث شانیهانه بیش نیستند( و سوزاندن خا ارزشیب ییابزارها

عنوان  که با بیداری و هشیاری، اجازه ندهند که از آنان به  رودیوطن انتظار معزیز و هم یهات یاز اقل –گیرند 

  قدری خواهانه ملت ایران استفاده شود و بدانند که همچنان که مراجع عالبرای لطمه زدن به نهضت عدالت  یلیوسا

که اجیر استعمار نگردند در پناه جامعه و حکومت   یتا زمان رمسلمانانیاند جان و مال غاسالم بارها بیان فرموده

 اسالمی خواهد بود. 

این توطئه و نقل آن به دیگران، از تکرار این نقشه پلید    یاست که با افشاگر یمبارزو همچنین این وظیفه هر مسلمان 

کند تا همه بدانند که اگر چنین برنامه هائی در دیگر نقاط کشور اجرا شود همچنان که شواهدی از طرح این   یریجلوگ

ونخوار پهلوی است و امت مجاهد جمله تهران به دست آمده است مسئول مستقیم آن، رژیم خاقدام در بعضی شهرها من 

 .زندیو مسلمان ایران برای به دست آوردن حقوق اسالمی خویش، هرگز دست به چنین عملیات زشتی نم

حسینی به   یرژیم منفور هم باید بداند تظاهرات پرشکوه ملت مسلمان ایران در روزهای عید فطر، تاسوعا و عاشورا

با اجرای چنین نقشه هائی، مردم ایران   تواندیرا ثابت کرده است، رژیم نمتمام جهانیان، رشد سیاسی و متانت خود 

سر آمده و ملت ایران در پرتو بینش   یافکنتفرقه گونهنیو محتاج حکومت سرنیزه معرفی کند. زمان ا افتهیملتی رشدن

 ...  تازدیمراجع عالیقدر تشیع، همگام وهم پیمان پیش م یبه رهبر اسالمی خویش، و

 از آن باطل. ییی و سرافرازی از آن حق است و گریز و رسواپیروز

 ))برقرار باد حکومت عدل اسالمی(( 

 ))دانشجویان دانشگاه شیراز(( 

 ))گروه بدر(( 

فرمان   یالمللنیب سمیون یاز صه ما  ی که این جنایت را رژیم جالد با همراهی گردانندگان بهائیت که مستق میدهی هشدار م

 و از پیوستن بهائیان به نهضت واهمه دارند. در شهرهای میاندوآب و میانه تکرار کرده است. رندیگیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی   دبرخورای ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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