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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[

 

 کیهان :[روزنامه]

 ۱۳۹۹ قعدهینهم ذ - ۱۳۵۸مهرماه  ۹]تاریخ:[ دوشنبه 

 ۱۰۸۲۰ ]شماره:[

 ۹ ]صفحه:[

 

 غالمعباس شرفی: -ها، اتهامات خود را رد کردندساواکی

 نقشی داشته باشم هاجواندر دستگیری  خواستمینمچون  کردمیمهمیشه در مرزها خدمت 

 پس از پایان دفاعیات ساقی، غالمعباس شرفی متهم ردیف دوم به دفاع از خود پرداخت و چنین گفت:...

ام و طول مدت خدمتم در ساواک منحله هرگز مرتکب عمل خالف انسانیت و دین و مذهب انجام نداده من در تمام

ام من همیشه سعی در کمک کردن به مجاهدان و مبارزان هرگز تالشی در تحکیم مبانی رژیم منحط گذشته نکرده

ام و راه اسالم و دین مقدسمان گام برداشته به مجاهدان و آنهاییکه در امتوانستهمواقع تا جائیکه  شتریدر بام و داشته

 ام.کمک کرده

با این حال به فکر مبارزه با این فرد افتادم و دست به اقدامات الزم زدم. در خصوص این مورد نیز شهود زیادی دارم 

ن اسالم گری و ترویج دین مبیو از جمله امام جماعت وقت طیبات شاهد این موضوع است. من برای مبارزه با بهایی

و رد بهائیت داشت به  یشناساسالمبه واسطه اعتقادی که با آن داشته و دارم مهندس جوانی را که تسلط کافی در 

ای ترتیب دادم و این مهندس در طیبات دعوت کردم و از او خواستم مردم را ارشاد کند. در مسجد بزرگ شهر برنامه

مبلغ بهائیت نیز دعوت کردم تا با مهندس  ،در ضمن از شریفیبرایشان صحبت کرد  مفصالا جمع مردم حاضر شد و 

جوان مناظره کند او ابتدا طفره رفت ولی سرانجام قبول کرد و پس از اینکه محکوم شد و نتوانست در برابر مهندس 

م اقدام دست از تبلیغ بردارد. این ه در نتیجه از مناظره کردن بازماند و همانجا تعهد سپرد که ،جوان برابری کنند

به عنوان ساواکی معروف بودم انجام دادم و به جز شهودی که همه مردم شهر هستند رئیس  کهآندیگری بود که من با 

 شهادت بدهد. تواندیمطیبات نیز  وقتآنشهربانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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