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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[

 

 بامداد امروز :[]روزنامه

 ۱۳۵۸خرداد  ۱۶ :[تاریخ]

 ۲۶ :[شماره]

 

 نام خداایران: انقالب به 

(۲۱) 

در منطقه یزد، شهر بزرگی در حاشیه کویر، سکنا  اکثرا  ...اسالم شیعه هم اقلیتهای مذهبی از جمله زرتشتیان را که 

شناسد. اما بهائیان از این شناسائی مستثنی هستند. از دارند و نیز اهل کتاب مانند مسیحیان و کلیمیان را به رسمیت می

هللا شریعتمداری، یکی از ها چیزی جز آنچه فراماسونری میگوید عرضه نمیکنند. پیش از این آیتنظر شیعیان بهائی

مردمانی ها رهبران مذهبی شیعیان، از اینکه به آنان نیز به عنوان اقلیتی مذهبی حقوقی اعطا کند خودداری کرد. بهائی

خود  در کناری به دشوارترین مفهوم کلمه که شاه به بعضی از آنها اناند. بیگانگاز هیچ کجا و جهان وطن

ان نیز خواهند توانست هم چون بقیه اسالمی این جهان وطن یدر جمهورهائی در برابر شیعیان داده بود. آیا مسئولیت

زیرا بهائیان از چند ماه پیش مورد تعاقب هستند. به چشم  مطرح است یسؤالمند شوند؟ این مردم از حقوقی بهره

 ها خود فسادند.شیعیان بهائی

وارداتی و ضد  کامال  در تهران حکم کلید را دارد. مذهبیون آن را محصولی  ۱۹۷۸کلمه فساد در آخرین روزهای سال 

 یقینا  شود از آنست در ایران هرگاه صحبت از فساد می ایدانند که طرز عمل بانکها بر مبنای ربا نمونهاسالمی می

ها. گوئی بدی خصوصیتی است که از ها، بهائیان و یهودیصحبت از خاندان سلطنتی و دربار است و نیز فراماسون

« اقلیتها در جمهوری اسالمی آزاد خواهند بود»کنند که است. مذهبیون تاکید می« دیگری»جائی دیگر آمده و از ذات 

 «...مند خواهند شد که نه در رژیم شاه و نه در کشورهای غربی برایشان وجود نداردآنها از آزادی بهره»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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