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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهائی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است[

 

 ن]روزنامه[ کیها

 اخبار کشور

 ۵۱صفحه 

 ۵۰۳۳دی ماه  ۰۳چهارشنبه 

 ۵۵۲۱۱شماره  -۵۲۳۴ االول عیرب ۴۲

 مصاحبه مطبوعاتی حاکم شرع و دادستان انقالب اسالمی تهران

 

انقالب مرکز و سید اسدهللا الجوردی دادستان انقالب اسالمی مرکز بعدازظهر  یها محمدی گیالنی رئیس دادگاه هللا تیآ

انقالب مرکز )اوین( به سؤاالت خبرنگاران داخلی و خارجی  یها دیروز طی یک مصاحبه مطبوعاتی در محل دادگاه

انقالب  یها های انقالب، اعدام اخیر سران فرقه ضاله بهائیان و نحوه آزادی زندانیان زندان در مورد مشکالت دادگاه

 .پاسخ گفتند

 

؟ گفت: شود یم دیز تائها توسط مراجع باالتر نی ... وی در پاسخ به این سؤال که: آیا احکام اعدام اعضای گروهک

روی موازین قضای اسالمی است و شورای محترم عالی قضایی  شود یانقالب صادر م یها احکام اعدام که در دادگاه

انقالب اسالمی، حکم  یها ها اخیراً تصمیم گرفته تا عالوه بر قاضی شعبات دادگاه راجع به مسئله اعدام گروهک

و مجدداً در دادگاه عالی قم مطرح و  صالحیت و شرایط اجتهاد را دارد برسدصادره به رٔویت یکی از مجتهدینی که 

 ...، حکم صادره اجرا شود و در این مراحل هر یک از مجتهدین حق وتو احکام صادره را دارنددیدر صورت تائ

ی محفل ملی های تبلیغاتی غرب درباره اعدام تعدادی از اعضا ...پس از آن محمدی گیالنی در مورد جنجال دستگاه

و خساراتی را که این  کنند یاستعماری جاسوسی م یها بهائیان گفت: روشن شده که این گروه و یا فرقه برای سازمان

و صهیونیسم خصوصاً  اً اکبر. این ایادی و جاسوسان استعمار عموم فرقه ضاله مضره به این مملکت وارد آوردند، هللا

ها  . بر دادگاهجنگند یو پس از انقالب هم بر ضدانقالب اسالمی م اند دهیم جنگها در مملکت ما با نظام شریعت اسال سال

مسائل سیاسی  و حکام شرع واجب است که این افراد را به کیفرشان برسانند، البته این افراد این فرقه ضاله نه تنها در

ودند که اموال این ملت را چپاول گروهی ب نیتر کردند، بلکه پس از خانواده منفور و آلوده پهلوی بزرگ جاسوسی می

ها به نفع اسرائیل  اند در دادگاههای شرع جمهوری اسالمی جاسوسی آن کرده و به غارت بردند این عده که اعدام شده

ای از افراد این فرقه هم  اند. وی افزود: دسته و ایادیش محرز شده است و به حکم قرآن کریم به سزای اعمالشان رسیده

گرداند  ها را توجیه کرده و به زندگی باز می کند و آن ها عنایت می ها به آن استضعاف فکری دارند و دادگاههستند که 

 .اند ها جاهلی هستند که درک مسئله جاسوسی را نکرده زیرا آن

رد سالگ دنیسپس سید اسدهللا الجوردی دادستان انقالب تهران در پاسخ به این سؤال خبرنگاران با توجه به فرارس

 :انقالب چه برنامه عفوی در نظر دارید گفت

خرداد  ۰۳های تروریستی و خرابکارانه  ما تعدادی از کسانی که جرائمی قبل از این حرکت -هللا الرحمن الرحیم بسم

برادران دادیار  یا داشتند و در زندان نیز تا حدودی به قبح اعمالشان پی برند و باز تا حدودی که مورد رضایت پاره
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ها به کمیسیون عفو فرستاده شد و امیدواریم که مورد عفو قرار گرفته و از زندان آزاد شوند و  ار گرفت پروندهقر

اند، نزنند چنین اعمالی را مرتکب  شاءهللا دیگر دست به اعمال خالفی که قبل و بعد از پیروزی انقالب انجام داده ان

ای برای  برنامه نیتر کوچک کشند یو هنوز انسان م ان تداوم داردجریانش ها که هنوز نشوند. اما در رابطه با گروهک

 ها وجود ندارد... عفو آن

 

 

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[

 


