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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:[ جمهوری اسالمی

 ۱۴۰۲ االولیجماد ۷ - ۱۳۶۰اسفند  ۱۲چهارشنبه  ]تاریخ:[

 ۸۰۰ ]شماره:[

 ۱۰ [:صفحه]

 

مالک و مستاجر، عفو زندانیان، شرایط انتخاب پلیس  مسئلهگفتگوی جمهوری اسالمی با دادستان کل کشور در مورد 

 قضائی، اصالح دادگستری و...

 ...ای از مصاحبه اختصاصی با دادستان کل کشور:خالصه...

محاربین  اند، بخاطر آن بوده که یا جاسوس اسرائیل و یا جزء مفسدین وشدهاعدام  تاکنوناگر چند تا بهائی ...

 ..اند.بوده

 در کشور هایبهائشایعۀ اعدام ...

ما بهائی را که در این کشور زندگی « خیر»کنیم. اگر سئوال اینستکه ما کسی را بعنوان بهائی بودن اعدام می -۱۷ ج

و به مقررات این کشور تسلیم است و قوانینی را که در این کشور جاریست قبول کرده اینها را جزء افراد  کندمی

شان مستامن هستند ما شان ذمی هستند و یکدستهدانیم و افراد مستأمن یعنی غیر مسلمانهائی را که یکدستهمستأمن می

تجاوز کنیم.  توانیمینمچ وجه به مال و جان و زندگی آنها نسبت به مستامن از نظر فقهی و شرعی اعتقاد داریم که بهی

کنند یقیناً به اینگونه افراد هیچ کاری ندارند و پس بنابراین دادگاههای انقالب که طبق موازین اسالمی عمل می

ضد انقالب مزاحمتی برای آنها فراهم نخواهند کرد ولی اگر یک بهائی باشد که آن بهائی خالفی انجام داده،  گونهیچه

االرض شده، محارب شده، مقابل جمهوری اسالمی ایستادگی کرده، وقتی که یکنفر مسلمان این اعمال را شده، مفسد فی

کنیم یا مجازاتهای دیگر نسبت به آنها اعمال کنیم، اعدام می، حبس ابد میکنیمیمگیریم زندان داشته باشد ما او را می

خواهید ن مجازات نسبت به او اعمال خواهد شد. بنابر این اعدام بهائی اگر میمیشود خوب اگر بهائی هم باشد ای

اعدام شده است، بله اعدام شده است اما بخاطر بهائی بودن خیر، بلکه  هایبهائبفرمائید اصالً کسی در مملکت از 

یا خالف و جرم دیگری انجام بخاطر اینستکه تحت یکی از عناوین قانونی درآمده یا ضد انقالب بوده یا محارب بوده و 

اند و یا م شده است و آنهائی را که بنده خبر دارم یا جاسوس اسرائیل بودهاداده که مجازاتش اعدام بوده و در نتیجه اعد

 ..اند که از حدود چیزی خارج سراغ نداریم.جزء مفسدین و محاربین بوده

 

 

 

 

 

 

 

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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