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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:[ بامداد

  ۸۱مرداد  ۸۱ ]تاریخ:[

 ۹۷ :شماره

 

 خدا ایران: انقالب به نام

ی او علیه مجازات مرگ و تعدد زوجات و  هزار نفر از خواست باب که اصالح جامعه و مبارزه یستصدوبشاید 

 در منازلکند.  کنند. یک زن واعظ مشهور در خراسان با موهای بدون پوشش وعظ می پوشیدن چادر است حمایت می

حضور  ها مالقاتن نیز مخفیانه و بدون حجاب در این کنند و زنا خواهان باب پنهانی اجتماع می رسیدن شب هوا با فرا

میالدی در زمان سلطنت  ۸۱۸۱شود. خود باب در سال  یابند. با گسترش شدید جنبش آزار و اذیت آغاز می می

 شود. ی بسیار در تبریز اعدام می پس از شکنجه شاه ینناصرالد

احتمالی با  و مباحثاتهای مذهبی  ی در مقابل اقلیتتحمل معهود دولت آینده اسالم ی ینهزمدر  یسؤالدر برابر هر 

عدم تحملی که در مورد  یها نمونه) .شود یماجتناب  یپاسخ گوئی تاریخی مطلقاً ایرانی، همیشه از  توجه به این تجربه

 های هللا یتآشود( یکی از  شود به سرعت با این استدالل که "آنها سنی هستند." رد می سایر کشورهای اسالمی ذکر می

این هرگز روحانیت شیعه نبود که باب را مورد ستم قرار داد. تنها حکومت مرتکب چنین »کند که  تبریز استدالل می

او »و یا « ها به باب پول داده بودند. انگلیس»کنند که:  بعضی از روشنفکران این ستم را چنین توجیه می« عملی شد.

واقع این تجاهل بسیار  در« به مقدسات بود. احترامی یبگوئی یک خود را امام دوازدهم خوانده بود و این دروغ

که در ادامه ماجرای باب  است یزیچی روشن منتج از آن  حساس از جانب مخاطبین در تجزیه و تحلیل این واقعه

 که مورد ... ها یباب .آید یم

 ]سند ناتمام[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[


