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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:[ خبر جنوب

 ۱۳۶۱اسفندماه  ۳شنبه  ]تاریخ:[ سه

 ۷۸۲ ]شماره:[

 

 قضائی حاکم شرع و رئیس دادگاه انقالب شیراز االسالمحجتبا « خبر»گفتگوی اختصاصی 

 به دامن اسالم بیایند دهمیمحاکم شرع شیراز: به بهائیان تذکر 

- ً محکوم است تبری جویند و اال روزی نه چندان دور خواهد رسید که  بهائیان تا دیر نشده از بهائیت که عقالً منطقا

 یفبه تکلدینی شیطانی دارند  یهامحفلملت اسالم با بهائیان مانند منافقین که لباس دیگر ولی خطرناکتر بتن نموده و 

 خواهد نمود. خود عملشرعی 

 دگی است.پرونده در دادگاه انقالب اسالمی شیراز تحت رسی ۵۰۰در حال حاضر  -

 هر هاروزنامهکه  فرستندیمو به سران بهائیت لعن و نفرین  بازگشتندتعداد زیادی از بهائیان هر روز بدامن اسالم  -

 شاهد عمل منطقی بعضی از این افراد هستند. روز

تن از افراد  ۲۲... حاکم شرع و رئیس دادگاه انقالب اسالمی شیراز در پاسخ به سئوال دیگر ما در مورد حکم اعدام 

در پاسخ باین سئوال باید بگویم که بامید خداوند بزرگ ملت مسلمان ایران  تشکیالتی بهائیت در شیراز اظهار داشت:

هللا به دعای حضرت نوح جامه عمل خواهد پوشید عصمت و طهارت است انشاء یتب اهلکه پیاده کننده و پیرو مکتب 

ال تذر علی االرض من الکافرین دیاراً انک ان تذرهم یضلوا عبادک و  و قال نوح رب :کندیمکه حضرت نوح عرض 

 ال یلدو االفاجراً کفاراً:

ملت ایران بر اساس مکتب قرآن قیام کرد. و بااراده الهی اراده کرده است که حکومت خدا را بر روی زمین استقرار 

العدل بیت ازجمله هاآنو عمال  هاابرقدرتو  نماها یطانان منحرف و بازیچه شیطان و شتواند بهائیدهد. لذا نمی

جائی  ینترکوچکو بهائیان مسلم است که در جمهوری اسالمی ایران برای بهائیت  مسئلهاسرائیل را تحمل نماید این 

علیه طاغوت ندادیم در  ما در هیچکدام از راه پیمائیها علیه طاغوت شرکت نکردیم شعاری گویندیمنیست. اینان 

هیچکدام از رأی گیریهای جمهوری اسالمی از اصل تبدیل رژیم منحوس سلطنتی به جمهوری اسالمی تا آخرین آنها 

که تا بحال صورت گرفته و مجلس خبرگان بود شرکت نکردیم چرا که اینها همه سیاست است و ما از نظر مذهبی 

رای خودمان رأی گیریهای مختلف داریم و تشکیالت بهائیت مستقل است. ب و مادخالت در سیاست را محکوم می کنیم 

 و اجتماعات خاص داریم، ضیافت و کنفرانس داریم. گیرییرأما در تشکیالت خودمان  گویندیماینها 

مزدور  یادیو اشیطان  و فرزندانفساد  یهاجرثومهکامالً شاهدیم که این  ینبنابراقضائی افزود:  االسالمحجت

و  اندآورده به وجودمسخره در برابر حکومت و تشکیالت اسالم  هرچندالعدل اسرائیل تشکیالت و یا حکومتی تبی

ما تابع حکومتیم و هر آنچه حکومت بگوید ما مطیع هستیم و لیکن این محملی است که حرکات  گویندیماینکه  آورخنده

ساله و بیشتر هستند که این  ۱۰ساله و  ۵یکساله و  یهارنامهبکند. بهائیان ایران دارای  یپوشپردهجدای از ملت را 

 .شودیم اجراپیروان بهائیت  به دستو  یزیرطرحاز طرف شیاطین استعمارگر  هابرنامه

شهید مرحوم رجائی و  جمهورسیرئکه در مقدمه آن به  اندکردهو الزم است بگویم اخیراً این مزدوران کتابی منتشر 

در این کتاب همچنین  .اندآوردهبشمار  انیگودروغو آنان را در زمره  اندکردهشهید مرحوم باهنر جسارت  ریوزنخست

که زبان  اندکردهتن دیگر از شهدای دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی  ۷۲به مرحوم شهید بهشتی و  ییهاجسارت

منافقین در مورد این امت  یهاانتیخهمچنین جنگ ظالمانه عراق علیه ایران و  قادر به تکلم آنها نیست. این مزدوران
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ملت )نه شرقی، نه غربی( را نعره وحشیانه و وقیح و  نیافتخارآفرمظلوم را درگیری ظالم با ظالم قلمداد کرده و شعار 

یگانه اوالد خلف و نسل شایسته و امت شیعه اسالمی را که  اندکردهبه ادبیات مشعشع ایران قلمداد  یکجدهنزشت و 

 نیترپست: "به فرموده مبارک! فئه شیعه ندیگویمبشریت هستند به تعبیر ننگین خودشان  سرسبدحضرت آدم و گل 

 اند!!ناس مشاهده شده

 العدلتیبو  دانندیم العدلتیبمذهبی خودشان را ملزم به پیروی از ر یی ادامه داد: بهائیان از نظقضا االسالمحجت

بهائیان به صرف بهائیت  الوصفمع. داندیمخود را از نظر مذهب بهائیت ملزم به پیروی از حکومت اسرائیل 

 گونهچیهو  باشندیم العدلتیببا  میرمستقیغبلکه افراد تشکیالتی فعال آنها که در رابطه مستقیم یا  شوندینمدستگیر 

و  کفر "ائمه  بارز "ایران قائل نیستند و از مصادیق  و ملتخفته ایران اسالمی و دولت  به خونارزشی برای شهدای 

 اآلن: زیرا اگر بنا بود که به صرف بهائی بودن کسی دستگیر شود، گردندیمدستگیر  باشندیمکفار حربی تشکیالتی 

جرائم مذکور دستگیر  به خاطر یشمارتانگشدر حالیکه اینطور نیست و تعداد  شدندیمهمه بهائیان در شیراز دستگیر 

 بینند.که طبق جرائم خود کیفر می اندشده

که اگر خود را پیرو حکومت جمهوری  شودیمرئیس دادگاه انقالب اسالمی شیراز گفت: در اینجا به بهائیان اعالم 

فعالیت برای بهائیان خالف قانون اساسی  هرگونهطبق اصل سیزدهم قانون اساسی  دانندیماسالمی و قانون اساسی 

است و تشکیل محفل و لجنه و ضیافت و امثال اینها همه جرم است و متخلفین طبق قانون اساسی مجرم محسوب 

 شوند.می

به که  دهمیمو به همه بهائیان منصف و اهل فکر تذکر  کنمیمقضایی افرود: من از این فرصت استفاده  االسالمحجت

خود بشویند و با این عمل  یشانیپم عزیز بیایند و ننگ پیروی از بهائیت که ساخته دست استعمار است از اسال دامن

بهائیان است و جز بیچارگی و سرافکندگی  در خودشجاعانه که مبارزه با افکار و عادات رسوخ کرده و رسوب شده 

ً ه از بهائیت که عقالً نخواهد داشت خود را نجات دهند و تا دیر نشد یاثمرهدنیا و آخرت  محکوم است تبری  و منطقا

جویند و اال روزی نه چندان دور خواهد رسید که ملت اسالم با بهائیان مانند منافقین که لباس دیگر ولی خطرناکتر به 

دینی شیطانی دارند به تکلیف شرعی خود عمل خواهد نمود و بهائیان بدانند که از منافقین  یهامحملتن نموده و 

به  هرروزهللا که تعداد زیادی از بهائیان و بحمد آنان عاجز نخواهند بود. کنییشهردر  هللاحزبنبوده و امت  یرومندترن

شاهد عمل منطقی بعضی از این  هرروز هاروزنامهکه  بفرستندو به سران بهائیت لعن و نفرین  بازگشتهاسالم  دامن

 افراد هستند.

. از اندشدهاعدام  بهمحکوماین افراد که  نفر از اعضای تشکیالتی بهائیت گفت: ۲۰حدود  وی در مورد حکم اعدام

به شیاطین داخل و خارج محرز  شانیوابستگامان نداشتند و  لوحسادهاعضای فعال بهائیت بودند که از شر آنها افراد 

 در حد زیادی آشکار بود. ینو مسلمو عنادشان نسبت به اسالم 

امام امت چه تعداد زندانی از زندان  یاماده ۹سپس در پاسخ به این سئوال که در رابطه با فرمان قضایی  االسالمحجت

شوند. در گفت: در رابطه با آزادی زندانیان باید گفت که تعداد زیادی از آنها آزاد شده و می شیراز آزاد خواهند شد.

و بر اساس بخشنامه جدیدی نیز که به تأیید امام رسیده است،  اندشدهنفر آزاد  ۶۰حال حاضر بر اساس عفو امام حدود 

 حدود سیصد نفر آزاد خواهند شد. یزودبه

 

 

 

 

 

 

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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