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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

 

 اخبار کشور -کیهان  :[ ]روزنامه

  ۲۰٢۶ قعده یذ ۱٢مطابق  ۲۶۳۱شهریور  ٧دوشنبه  :[خی]تار

 ۲۲۹۱۱شماره 

 

 سران محاکمه زندانیان، آزادی شرایط سیاسی، های فعالیت حدود درباره کیهان سئوال ۲۳پاسخ دادستان کل انقالب به 

 گرانفروشی و احتکار با مبارزه و حجتیه انجمن ،ضدانقالب گروهکهای

اند و  اند در تشکیالت بهائیت بوده آنها که مجازات شده کنیم ما هیچکس را به جرم بهائی بودن زندان یا اعدام نمی -...

 کردند... جاسوسی و توطئه می

 گفتگوی در اسالمی انقالب کل دادستان تبریزی موسوی حسین سید االسالم حجت: کیهان خبرنگار -... سید خندان

 اعالم هراسد، نمی مخالفت داشتن از که نیرومنداست آنچنان حکومت امروز براینکه یدتأک ضمن کیهان با اختصاصی

جمهوری اسالمی میدانیم و در مجموع انتقاد بدون  تکمیل مقدمه آنرا ما و دارند انتقاد حق هم مخالفان حتی: داشت

 .توطئه از نظر جمهوری اسالمی به هیچ وجهی اشکالی ندارد

 انتقاد هایش جزوه ردیف همین در آزادی نهضت اگر ساخت خاطرنشان گفتگو این در تبریزی موسوی االسالم حجت

توضیح داد که اگر بخواهند بار دیگر فعالیت بکنند طبق قانون  حجتیه انجمن درباره و ندارد حرفی دادستانی کند

 .احزاب از وزارت کشور اجازه بگیرند

 کنیم می آزاد را همه ندارد، خطری اسالمی جمهوری برای زندانیان آزادی کنیم احساس اگر: دادستان کل انقالب گفت

 .است این به بزرگوار امام نظر همانطورکه

در رابطه با محاکمه سران حزب خائن توده و مهرهای برجسته  ییها دادستان کل انقالب در این مصاحبه به پرسش

 ینتر کوچک [ناخوانا] شهید، همه ینا از پس دهیم ینم اجازه: منافقین و وضعیت گروه اکثریت پاسخ داد و اظهار داشت

 .در کشور صورت گیرد یطلب ی به نفع سلطنتحرکت

های آنان، موضوع گرانفروشی و احتکار و اقداماتی  وضعیت بهاییان، شرایط آزادی زندانیان و روال مالقات خانواده

 .در رابطه باحجاب از دیگر مسائلی بود که در این مصاحبه دادستان کل انقالب به آن پاسخ گفت

 بهائیان فعالیت ممنوعیت•  ...

ضد جمهوری اسالمی ایران برپا  یاهوییدرباره اعدام بهائیان ه المللی ینپرسیدیم هرچند گاه از سوی عوامل خبری ب

 دهند؟ نشان واکنشی باره این در ندارند تصمیم انقالب دادستانی آیا. شود می

 کنیم می و بدهیم انجام توانیم می که چیزی فقط ما بدهیم نشان خواهیم ینم عمالا  ما: دادستان کل انقالب در این باره گفت

ا متوجه نیستند که چرا بعضی از اتو ا در شبهه هستند واقعا  .شوند اعدام می ها ینضیح دادن به افرادی است که واقعا

شوند ما این مسئله را توضیح دادیم و به  به جرم بهائی بودن اعدام می ها ینکند که ا امپریالیزم خبری ما را متهم می

ا اعالم بکنند که بهائی امروز در ایران زیاد است ما او  وقت یچرا ه ها ینزارت خارجه هم فرستادیم تا آنها رسما

ها هستند و از تشکیالت بهائیت مدارک بسیار  کنیم ولی برخی از این جاسوس عنوان بهائی بودن اعدام یا دستگیر نمی به

کند و برای دیگران و تحریک و اخالل در  دهند و جاسوسی می  میزیادی داریم که اخبار را در اختیار اجانب قرار 
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 دیدید شما که هم یراا اخ فرستند؛ و کنند و به خارج کشور می کنند و گاهی کمک مالی از ایران جمع می بعضی کارها می

 یآور را احتکار کنند و جمع ها ینشد و گفتند که دستور تشکیالتی بوده که ا یداپ پیکان یدکی یلوسا انبار چند در که

جمعی و تشکیالتی بهائیت در ایران ممنوع  های یتکه تمام فعال بکنیم اعالم االن ینهم ما که شده باعث مسائل این. کنند

 مورد این در. را به رسمیت نشناخته ها ینو تا حال هم ممنوع بوده و دولت جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی ا

که دستگیر شدند گفتند که فعالیت ما ممنوع اعالم نشده و ما فعالیت کردیم من از  ها ینا از بعضی چون بگویم باید

شود این  که در تشکیالت بهائیت انجام می هایی یها و خالفکار کنم که به خاطر این خرابکاری امروز اعالم می

و فعالیت به نفع آنها به هر  شود یناخته مگر ش تشکیالت از نظر دادستانی انقالب در جمهوری اسالمی محارب و توطئه

 اعتقاد طبق دهد یم انجام را خودش مذهبی اعمال و است بهائی خودش کسی اگر حاال. طریقی باشد ممنوع است

و در  دهند کنند تشکیل محافل نمی نمی یتفعال کند، نمی تبلیغ کند، نمی دعوت بهائیت با رابطه در را دیگران خودشان،

 داخل در فعالیتی. کنیم کنیم بلکه زندان هم نمی کند ما با آنها کار نداریم نه تنها اعدام نمی رابطه با تشکیالت کار نمی

 این اینکه برای است جرم و ممنوع کلی طور به کنند کار تشکیالتی بخواهند اگر اما باشد داشته تواند می اجتماعات

 .... شوند محارب است و توطئه است و این افراد محارب شناخته می تشکیالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[


