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 طلوع فجر

 اسالمی ایران در پیروزی انقالب مؤثرها و عوامل نگرشی دوباره به ریشه

است. در « حقوق بشر»مطرح است موضوع « محو کردن مسئله ایران از نظرها»موضوع دیگری که در مسیر ...

است که ایران تا به حال نسبت به اقلیتهایی که ساکت و این رابطه بیشتر اقلیتهای مذهبی مورد نظرند. این در حالی 

آرام به کار خودشان مشغولند کوچکترین اقدام اشتباهی را مرتکب نشده است. گمان اینکه بعضی از کارهای ایران در 

 گیرد.های مذهبی سرچشمه میاطالعی از اعمال اقلیترابطه با اقلیتهای مذهبی اشتباه بوده است، از بی

اشتباه است. اگر جای فاعل  سؤالشکل این  اصولا ها چه کار دارد؟ شود ایران با بهاییمی سؤالدر مطبوعات  گه گاه

ها با ایران چه تر شدن حقیقت کمک خواهیم کرد. بدین صورت بهاییو مفعول در این جمله را تغییر دهیم به روشن

 را باید اینطور طرح نمائیم. سؤالخواهند؟ در حقیقت  ها از ایران چه میکار دارند؟ راستی بهایی

تا اینجا  اند ایران موظف است امنیت اسالمی را درباره آنها اجرا کندخالصه تا زمانی که اقلیتها کار خالفی نکرده

 حرفی نداریم اما اگر اقلیتها ساکت ننشسته و شیطنت کنند آنموقع چطور؟

باید توجه داشت و آنهم اینست که بوجود آوردن هیاهو و جنجال در ایران که در در این رابطه به نکته دیگری ... 

ها را به خطا اندازد. انسانهایی که در این رابطه به خطا گیرد توانسته است بعضیها جای میهمان سلسله توطئه

اسالمی ایران نیز که انقالباند و بدین علت معتقدند اند که شکل نفاق در اسالم را هنوز درک نکردهاند کسانیرفته

اسالمی، هیچ وقت انقالبی نبوده است که خورد. در حالی که انقالبهمچون انقالبهای دیگر فرزندان خود را می

اند توسط انقالب از بین ی که موفق به هضم حقایق انقالب نگردیدهنفرزندانش را بخورد اما طبیعی است که منافقا

علیرغم تمام فعالیتهای «. خورندفرزندان خود را نمی»ثابت کرده است که تمام انقالبها  اسالمی ایرانبروند. انقالب

گذرد چون بنیانی دشمن، هیچ هرج و مرجی در کشور بوجود نیامده و فرزندان راستین انقالب هر روز که می

دهند ر سوءقصدها از دست میگذارند سنگر مسلمانان انقالبی که جانشان را دها مقابله کرده و نمیمرصوص با توطئه

ی تر مبا وقوع هر حادثه جدید قوی ای در میان صفوف آنها ایجاد نگردیده و استحکامشانخالی بماند. یعنی هیچ رخنه

 ..شود.
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