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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[

 

 رادیو گفت و گو ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴بهمن  ۱۰]تاریخ:[ 

 

 های مذهبی راهکار دشمن برای تجزیه گراییبزرگ نمایی مخالف اقلیت

های مذهبی را یکی از اهداف سردار حسن رستگارپناه در برنامه خط نفوذ" رادیو انقالب بزرگنمایی مخالفت اقلیت

با بهائیت  هائی را دنبال کردند که انقالبدشمن پس از انقالب بر شمرد و گفت: آنها بهائیت را علم کردند حرکت

مخالف است در صورتی که ما با هیچ کدام از جریانات حتی بهائیت هم برخورد غیرمعقول، غیراسالمی و یا 

 غیرقانونی نداشتیم.

گرایی در اوایل پیروزی انقالب برنامه "خط نفوذ" به موضوع مفهوم شناسی نفوذ و جنگ داخلی قومیتی و تجزیه

سن رستگار پناه جانشین مرکز امنیت یابی دانشگاه جامع امام حسین )ع( و اسالمی در ایران و با حضور سردار ح

 سعید خوارزمی کارشناس فرهنگی و از فعاالن دوران شکل گیری انقالب اسالمی پرداخته شد.

سردار حسن رستگار پناه با یادآوری این موضوع که در اواخر دوره پهلوی دشمنان انقالب کما بیش بحث جدا شدن و 

توان اذعان کرد که استکبار با همه ابزار و کردند، افزود با پیروزی انقالب اسالمی مین ایران را مطرح میخرد شد

امکان و تجربه تاریخی خودش به تقابل انقالب وارد شد، از جمله جریانات فکری مختلف، عوامل نفوذی در 

استفاده از ابزارهای تهدید آمیز و به تعبیری سهم  های انقالب، نشر و ایجاد شبهه افکار عمومی ما،نفوذفکری و اندیشه

 خواهی جریانات سیاسی مختلف بودند.

های مذهبی است ولی ها در ایران اظهار داشت: ایران دارای تکثر قومی و مذهبی و اقلیتوی با اشاره به تکثر قومیت

ارد و همه اینها به دلیل روند حاکمیت ای در جمعیت ایران به نام اعتقادات اسالمی را ددر کنار این قومیت شاخصه

 کنند و با یکدیگر تعامل دارند.اسالم با هم زندگی می

های مذهبی را یکی از جانشین مرکز امنیت پایدار دانشگاه جامع امام حسین )ع(، بزرگنمایی مخالفت انقالب با اقلیت

هایی را دنبال کردند که انقالب با بهائیت و خطاهداف دشمن پس از انقالب بر شمرد و گفت آنها بهائیت را علم کردند 

مخالف است در صورتی که ما با هیچ کدام از جریانات حتی بهائیت هم برخورد غیرمعقول، غیراسالمی و یا 

توانند بر بهائیت ابراز وجود کنند چون آن دارای انحراف توانند زندگی کنند ولی علنا نمیغیرقانونی نداشتیم. آنها می

 ی و ایدئولوژیکی است که از نظر اسالم پذیرفته نبود.اعتقاد

وی ادامه داد: آنها با تشدید فرهنگ ناسیونالیستی کردی توسط عوامل نفوذی خود که همان جریانات سیاسی کردی 

 بودند، به دنبال تجزیه ایران بودند.

اسالمی در ایران پرداخت و  های قومیتی پس از پیروزی انقالبگیری بحثدر ادامه خوارزمی به تاریخچه شکل

اند و تنها کشوری که عنوان کرد ادیان و اقوام مختلف از دیرباز در کمال مسالمت و مراودت با یکدیگر زندگی کرده

ها کار کرده بود و با هیچ وقت تحت استعمار قرار نگرفته است ایران است و این بخاطر وحدت مردم بود. دشمن سال

ها برای از هم پاشیدن و وحدت و در نهایت سرنگونی انقالب ین بود که بتواند این ظرفیتعواملی که داشت درصدد ا

 بهره گیری کند.
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بهمن اشاره کرد و گفت: در ماده اول فرمودند افرادی  ۲۳ای امام خمینی در بعد از ظهر رستگار پناه به پیام سه ماده

شده که هیچ کسی حق ]ناخوانا به نظر حمله[ به مراکز نظامی و که اسلحه دارند، آنها را تحویل دهند، در بند دوم گفته 

 دهند، مردم آنها را به مراکز امنیتی ایجاد شده اطالع دهند.ها را تحویل نمیامنیتی را ندارد و افرادی که سالح

ریم، مناطق خواهند بگویند ما سر جنگ با هیچ احدی را نداوی به حکمت این پیام اشاره کرد و گفت" امام خمینی می

های سیاسی از پتانسیل و انرژی هایی که قبل از انقالب داشتند، بعد از انقالب گروهمرزی ما به دلیل محرومیت

 متراکمی که در این مناطق است، سریعا استفاده کردند و با نظام اسالمی تقابل کردند.

ر اشاره کرد و بیان داشت: حضرت امام خوارزمی به نقش رهبری امام خمینی در حفظ مرکزیت ایران و مناطق درگی

های مدیریتی روز داشتند و هم به لحاظ معنویت مملو از ای بودند که هم ویژگیبدیل و چهره خود ساختهشخصیتی بی

کردند توانستند های خداباورانه بود و با این اندیشه واالیی که داشتند و با اطمینان خاطری که صحبت میاندیشه

 شد را مدیریت نمایند و اطمینان مردم را جلب نمایند.هایی برپا میرا حفظ نمایند و غائلهمرکزیت ایران 

رستگار پناه هدایت و رهبری انقالب را دلیل اصلی بر عدم انحراف در انقالب با وجود ترورها اشاره کرد و بیان 

هایی فرهنگی را در مجموعه انقالب ایجاد کردند که انقالب متکی به افراد نیست انقالب آرمان و ارزش داشت:امام

ها باشد، روند انقالب متوقف نمیشود بلکه حرکت و جوشش جدیدی ها و ارزشدارد که اگر جامعه اسالمی دنبال آرمان

 آید.به وجود می

روی موج اف م از رادیو گفت  ۱۱شکوهمند انقالب اسالمی ساعت  ای است که به مناسبت سالگردخط نفوذ برنامه»

 .شوداز رادیو انقالب پخش می ۵/۹۵روی موج اف ام ردیف  ۱۴و گو و ساعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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