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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[

 

 ]روزنامه:[ کیهان

 ۱۴۰۲ربیع االول  ۲۴ -۱۳۶۰دی ماه  ۳۰]تاریخ:[ چهارشنبه 

 ۱۱۴۸۸ [:شماره]

 ۱۵ [:صفحه]

 

 مصاحبه مطبوعاتی حاکم شرع و دادستان انقالب اسالمی تهران

 الجوردی دادستان انقالب اسالمی مرکز بعدازظهر انقالب مرکز و سید اسدهللا هایدادگاهمحمدی گیالنی رئیس  هللایتآ

خبرنگاران داخلی و خارجی  سؤاالتانقالب مرکز )اوین( به  هایدادگاهدیروز طی یک مصاحبه مطبوعاتی در محل 

انقالب  یهازندانخیر سران فرقه ضاله بهائیان و نحوه آزادی زندانیان اانقالب، اعدام  هایدادگاهدر مورد مشکالت 

 پاسخ گفتند...

سمپاتهای نادمی که نقش انقالب اسالمی مرکز در مورد ضوابط آزادی هواداران و  هایدادگاه... سپس حاکم شرع 

عنوان  به خاطرانقالب اسالمی متهمین  هایدادگاهخرابکارانه و تروریستی نداشتند، گفت: در  هاییتفعالدر  مؤثر

این  و افراد، شوندیماعمالشان محاکمه  به خاطراین متهمین  بلکه ،شوندینمعضو فعال محاکمه  یاو سمپات یا هوادار 

دست به جنایت نزده باشند،  کهیدرصورتنظامشان  دهندهیلتشکعضوشان و  ترینیعالفته تا از آن پادو گر هاگروهک

 آزاد خواهند شد. هستند واند بدون شبهه از نظر اسالم آزاد گذشته درآمده یشیاندو کجبعد از احراز اینکه از انحراف 

ره اعدام تعدادی از اعضای محفل ملی تبلیغاتی غرب دربا یهادستگاهپس از آن محمدی گیالنی در مورد جنجال 

را که این  یو خسارات کنندیماستعماری جاسوسی  یهاسازمانفرقه برای  یاو بهائیان گفت: روشن شده که این گروه 

خصوصاً،  یونیسمو صهایادی و جاسوسان استعمار عموماً  ینا .اکبرهللافرقه ضاله مضره به این مملکت وارد آوردند، 

ها جنگند. بر دادگاهاسالمی می ضدانقالباز انقالب هم بر  و پس اندیدهجنگسالها در مملکت ما با نظام شریعت اسالم 

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

ده منفور و آلوده پهلوی بزرگترین گروهی بودند که اموال این ملت را چپاول کردند، بلکه پس از خانواجاسوسی می

شرع جمهوری اسالمی جاسوسی آنها بنفع اسرائیل و  هایدادگاهاند در بغارت بردند این عده که اعدام شده کرده و

افراد این فرقه هم هستند  ای ازاند. وی افزود: دستهایادیش محرز شده و به حکم قرآن کریم به سزای اعمالشان رسیده

و دادگاهها به آنها عنایت میکند و آنها را توجیه کرده و به زندگی باز می گرداند زیرا آنها  که استضعاف فکری دارند

 ...اندنکردهجاهلی هستند که درک مساله جاسوسی را 

 

 

 

 

 

 

 

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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