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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ پیتا یفقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائ شتریوضوح ب ی]برا

 

 ۸صفحه  ]روزنامه:[ کیهان هوائی

 ۶۸۸۱مارس  ۵۵ – ۶۶۱۱فروردین  ۵چهارشنبه 

 گفت و شنودی با حجت السالم مجید انصاری مسئول سازمان زندان ها : مصاحبه

 بخش آخر

 و حقوق قانونی زندانیان« سازمان زندانها»

...ولی در مورد بهائیت مساله دو چیز است و آن این که از دید مسئوالن جمهوری اسالمی ایران بهائیت یک دین 

یسم و صهیونیست ها است. ما سر نخ بهائیت را در حیفا و فلسطین نیست یک تشکیالت سیاسی وابسته به امپریال

اشغالی می دانیم و معتقدیم که این یک جریان سیاسی است که در صد و اندی سال قبل به وسیله انگلیس و روسیه 

تی تزاری به وجود آمد و امروز هم از ناحیه همان قدرت ها است که هدایت می شود و به طور مشخص پایگاه تشکیال

آنان و هدایت آن ها از جانب اسرائیل است. و اگر قرار باشد تمام باندهای سیاسی در دنیا نام مذهب برخود بگذارند و 

نیز حق خواهند « سیا»یا عوامل مزدور « مافیا»از این طریق مصونیت پیدا کنند، پس سازمان های مخوفی مثل 

ذهبی بنامند و ازاین طریق مصونیت پیدا کنند. اوالً بهائیت را ما داشت نام مذهب برخود بگذارند و رهبر خود را نیز م

یک مذهب نمی دانیم و دیگر این که به علت صرف داشتن عقیده، با بهائیان برخورد نمی شود. ما در ایران بهائیان 

ی شناخته شده زیادی داریم که کسب و کار دارند البته بهائیت به همان دالئلی که گفته شد، جزء مذاهب و اقلیت ها

رسمی نیست و این در قانون اساسی ما مشخص است و ما در چهارچوب قانون اساسی برای اقلیت های شناخته شده 

احترام قائلیم برای این ها نیز صرفاً به خاطر داشتن عقیده، برخورد نمی کنیم، اما وقتی می بینیم که این گروه سیاسی 

سالمی یعنی اسرائیل است و شبکه های جاسوسی تشکیل می دهند ناگزیریم مخرب درصدد ایجاد رابطه با دشمن امت ا

با این شبکه ها برخورد کنیم. هیچ بهائی در زندان های ایران نیست مگر این که وابسته به شبکه صهیونیزم بین الملل 

ن ها در داخل کشور، باشد و ما به صراحت اعالم می کنیم که با صهیونیست ها دشمن هستیم و نه تنها به وابستگان آ

بلکه به صهیونیسم و اسرائیل از پشت مرزهای ایران اعالم جنگ کرده ایم و مبارزه ما با بهائیان وابسته به اسرائیل 

جدا از مبارزه ما با خود اسرائیل نیست یکی از ادله ما در وابستگی بهائیان به اسرائیل اشک تمساحی است که سران 

قتی که ریگان و یا مقامات اسرائیلی رسماً برای بهائیان اشک تمساح می ریزند ما به این کفر برای آنها می ریزند. و

 یقین می رسیم که اینان عمال صهیونیزمند چرا که ریگان و امثال ذلک دلشان برای حقوق بشر نمی سوزد...

می کشور به عنوان رئیس پاسخ شما به تبلیغات رسانه های خارجی در باره نقض حقوق بهائیان و نیز اقلیت های رس

 سازمان زندان ها چیست؟

 حجت االسالم انصاری:

هیچ فرد بهائی در زندان های ایران نیست مگر این که وابسته به شبکه صهیونیزم بین الملل باشد. اگر قرار باشد تمام 

زمان های مخوف باندهای جاسوسی دنیا نام مذهب برخود بگذارند و از این طریق مصونیت پیدا کنند پس البد سا

 نیز این حق را خواهند داشت! « سیا»و « مافیا»

 

 

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[


