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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

 

 ]ماهانه:[ مکتب اسالم

 ۱۳۵۸آذر ماه  :[خی]تار

 ۱۰ :[شماره]

 

 با زعیم عالیقدر حضرت آیت هللا العظمی آقای شریعتمداری "تلویزیون هلند"مصاحبه 

 که تا کنون در هیچ نشریه فارسی زبان چاپ نشده است ۱۳۵۸مهرماه  در تاریخ سی ام

گویند ...سوال: وضع ارمنی ها، بهائی ها و اقلیت های دیگر در جمهوری اسالمی ایران چگونه است در حالی که می

 آزادند؟ها اقلیت

جواب: اما مسیحی، یهودی، زردشتی و حتی ملل دیگری که در ایران هستند بدین و آیین خودشان آزادند که در کلیسا 

و محل های مذهبی خودشان مراسم مذهبی برگزار کنند البته اقلیتهائی که قانونا برای ایران شناخته شده هستند و االن 

بودند و به اندازه یک فرد ایرانی در ایران حقوق دارند و جانشان هم  از آنها در مجلس خبرگان هم هستند و قبال

 محفوظ و محترم است.

ایرانی را دارند ولی از نظر تبلیغی و تشکیل اجتماعات برای نشر افکار و  اما بهائی ها از نظر فردی حقوق یک فرد

 ً براینست که اینها  افکار عمومی مردم ایران عقاید خود مجاز نیستند چون اوالً بهائی یک اقلیت مذهبی نیست و ثانیا

های استعمارگر خارجی در ایران بآنها امکان نمو و پرورش داده اند و یک دالیل یک حزب سیاسی هستند که دولت

تاریخی، اقتصادی و سیاسی هم وجود دارد بنابراین فعالیت تبلیغاتی آنها ممنوع است اما اگر بخواهند در ایران بهائی 

 انند کسی معترض آنها نیست و هیچکس حق تعرض به جان و مال و ناموس آنها را ندارد.باقی بم

اینکه گفتم که یک دالیلی هم موجود است اینست که افراد بی چیزی از آنها در مدت زمانی کوتاه در ایران میلیاردها 

 تومان سرمایه به هم زدند.

ش در ایران چوپانی می کرد در یک مدت کوتاه سرمایه هنگفتی سال پی ۲۰یا  ۱۵مثالً شخصی به نام هژبر یزدانی که 

بهم زد تا جایی که خودش اعالم کرد که من حاضرم تمام کارخانه های ایران را بخرم و این پیدا بود که در وضع 

عادی یک چوپان و گله دار نمی تواند بچنین ثروت عظیمی دست یابد جز اینکه با بند و بست داخلی و خارجی 

 پذیر است.نامکا

لذا اقتصاد ایران را این نوع افراد قبضه کرده بودند و به لحاظ ثروتشان در کابینه و مقامات دولتی هم نفوذ داشتند و 

در عزل و نصب موثر بودند و شبکه داشتند لذا اگر انقالب اسالمی صورت نمی گرفت شاید آنها یک انقالب 

 ...ینها وعده تشکیل حکومت در ایران می دادندبهائیگری در ایران می کردند چون از قدیم ا

 

 از مجاهدی

 

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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