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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:[ رسالت

 ۳۹۹۱ژانویه  ۱ – ۳۱۳۱رجب  ۹ – ۳۱۳۳دی  ۳۱یکشنبه  ]تاریخ:[ 

 سال هفتم ۲۲۲۲ :شماره

 صفحه  ۳۱

 

 گفتگوی رسالت با اسدهللا الجوردی پیرامون وضعیت زندانهای کشور

 هر کس جاسوسی کرد او مجرم است چه بهائی باشد و چه یهودی و چه مسلمان همه در برابر قانون یکسانند

 ...زندانیها مرخصی دارند

بر  ای یسهمقامروری  خواهیم یمو از او  پرسیم یمدر زندان  ها یمرخصاز آقای الجوردی راجع به وضعیت 

... اما در نظام جمهوری اسالمی  :گوید یمبوده است، داشته باشد او  ها آنقبل از انقالب که خود زندانی  یها زندان

 ها آن یها خانوادهداشته باشند. حتی  توانند یمزندانیان عالوه بر مالقات هفتگی، مالقات حضوری و خصوصی هم 

مرخصی  توانند یمبرخی  ؛ وشب بیایند و در جای مناسبی که قبالً در نظر گرفتیم با زندانی بیتوته کنند توانند یم

در زندان ستمشاهی وجود نداشت که زندانی باشد و در خارج از  کس یچهخارج از زندان بیتوته کنند  ییدرجابگیرند و 

 زندان بسر برد، تصورش هم محال بود.

 شود ینمه جرم بهائیت کسی اعدام ...ب

! گالیندوپل مبنی بر اعدام بهائیان به جرم بهائیگری و گروهکها به نام دار جهتاز رئیس سازمان راجع به گزارش 

 .کند ینم: جمهوری اسالمی به اعتقاد هیچکس برخورد شود یمکه در پاسخ یادآورمان  پرسیم یمقاچاقچی 

که بزه و جرم مسلمان، مسیحی و یهودی  طور همانه بزه و جرم بهائی جرم است اعتقاد به بهائیت جرم نیست. بلک

 مجرم باشد. تواند یمجرم است. پیرو هر اعتقادی چه حق و چه باطل 

بگوییم حاال طرف چون بهایی و  ؛ کهاز طرف دیگر هر کس چه بهایی و یهودی نیز حق ارتکاب جرائم را ندارد

. اگر کسی جاسوسی کرد، او اند یمساویهودی است اگر آدم هم کشت نباید با او کاری داشت. همه در برابر قانون 

مجرم است چه بهایی باشد چه یهودی و چه مسلمان...آیا باید این جرائم را ندیده گرفت؟ چون طرف ما مثالً بهایی 

و بار دیگر جور دیگر. آنچه گالیندوپل  دهد یمگزارش  جور یک بار یکندوپل تابع جو است. است یا یهودی است...گالی

 پشیزی ارزش ندارد. در مورد قاچاقچیان هم همینطور. گوید یم

 

 

 

 

 

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[


