
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 ]برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است[

 

 [ روزنامه]

 اخبار کشور

 ۳صفحه 

 ۷۳۳۲دی  ۷۲چهارشنبه 

 ۷۳۱۱صفر  ۷۱

 ۷۱۶۷۳شماره 

 

 دستغیب: هللا یتآ

 میخواهند بین مردم و ارتش نفاق بیاندازنددشمنان 

 

 اند. در بسیاری از شهرهای فارس مردم مسلح شده

 

خود را  ینظرها نقطهای با خبرنگار کیهان در شیراز  سید عبدالحسین دستغیب در مصاحبه العظمی هللا یتآحضرت 

 اعالم داشتند قسمتی از این مصاحبه در اینجا آمده است:

مسلح  اکثرا  با شرکت مردم این شهر و عشایر که  یهزارنفریک اجتماع عظیم نزدیک به یکصد  ...در فیروزآباد در

بودند از همه خواستیم تا یکدیگر را در آغوش گرفته و عهد ببندند و با تمام سعی و کوشش برای فرمان امام خمینی 

 خود را آماده نمایند.

وجه به شایعات فراوانی که در اطراف کودتا در روزهای اخیر وجود اند. با ت بوده حای کردید به اینکه مردم مسل اشاره

 ارتباط نباشد؟ به این مسئله هم بی تواند یمدارد آیا سفرهای شما به شهرهای مختلف فارس 

ای مبارز و ضد اختناق در تمام  یک نیروی بالقوه با روحیه عنوان بهدستغیب: بدون تردید مردم فارس همیشه  هللا یتآ

اند و مسلح بودن آنان امری نیست که تازگی داشته باشد. در مورد شایعه کودتا و مقاومت  ت حاد حضور داشتهجریانا

شک مردم غیور  احتمالی مردم نیز فرمان، فرمان امام خمینی است اگر ایشان امر به مقاومت مسلحانه بفرمایند بی

ر این اواخر صرفا  جنبه کنترل داشته است چه در فارس درس خوبی به دشمنان دین و ملت خواهند داد سفرهای ما د

غیر اینصورت عوامل دشمن قادر خواهند بود از احساسات تهییج شده مردم مسلمان به نفع مقاصد شوم و پلید خود در 

برداری نمایند. البته ناگفته پیداست که مردم فارس هم بفرمان  جهت دامن زدن به آشوب و اغتشاش و هرج و مرج بهره

 م خمینی برای بروز چنان حوادثی خود را آماده میکنند.اما

ای داشتید به غیر مسلمان بودن عاملین این کشتارها آیا منظورتان این است که مسلمان بودن ارتشیان باید  ...اشاره

 الزامی باشد؟

محترم خواهند بود اما در  کامال  های مذهبی در ایران  ام اقلیت است من بارها گفته طور ینهم کامال  دستغیب:  هللا آیت

در ارتش و نیروهای مسلح باید تنها مسلمانان حضور داشته باشند چرا که جان و مال و  یژهو بههای حساس و  پست

ای  عده یلهوس بهقریه سعدیه  بار وحشت ها وابسته خواهد بود در همین شیراز حادثه  ناموس مسلمان به تصمیمات آن
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حتی حادثه کشتار مسجد حبیب نیز توسط یک فرد بهائی که به لباس ارتش ملبس شده بود ارتشی بهائی اتفاق افتاد 

 بوقوع پیوست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


