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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[

 

 صبح آزادگان  :[روزنامه]

 ۱۹۸۱آوریل   ۲۸  – ۱۴۰۱الثانی جمادی  ۲۳ –  ۱۳۶۰اردیبهشت  ۸شنبه سه  ]تاریخ:[

 ۳۵۳ ]شماره:[

 

 نیویورک تایمز در مورد بهائیان در ایران مقاله 

به ادعای این روزنامه منتقدان ایرانی هنوز اطالع چندانی نسبت به مالهای تهران ندارند و قبل از خونریزی باید 

 جلوی یک کشتار مذهبی را که مایه ننگ جهان مدرن است گرفته شود

رش داد روزنامه نیویورک تایمز در شماره دیروز  واحد مرکزی خبر بنقل از خبرگزاری یونایتدپرس نیویورک گزا

و جهان اینک به  .... ایران دیگر کانون توجه نیست...خود پیرامون تعقیب و آزار بهائیها در ایران مقاله درج کرد

ها را وادار به سکوت میکنند. زیرا آنها روزنامه ...اعتناء شده استتفاوت و بیپایان داخلی آن بیکشمکشهای بی

 های قدیمی را با خون تسویه میکنند.الفین خود را زندانی کرده و خرده حسابمخ

 اعدام منظم بهائیها بویژه نوع منحوس آنست.

گرچه فرقه بهائی پیروانی در سراسر جهان دارد لیکن پیروان این فرقه دوستانی که در ایران در مسند قدرت باشند 

 اند. هران تبریز یزد شیراز کشته شدهندارند. ظرف نه ماه تعدادی از بهائیها در ت

 اند. اماکن مقدسه بهائیها ویران شده اموال آنها مصادره گشته و از کار خود اخراج شده 

اند. و اینک اوت گذشته نه عضو ارگان حاکمه بهائیها توسط پاسداران انقالب توقیف شده و از آن زمان ناپدید شده

ا وابستگی به نهادهای بهائیت اعدام دو بهائی را در شیراز توجیه میکند و این دیوانعالی دادگستری اعالم کرده که تنه

 باعث اختالف و تفرقه بین مسلمانها شده است.

بود که به یک مذهب مستقل جهانی ارتقاء یافته است پیروان این فرقه معتقدند  ۱۸۴۴منشاء فرقه بهائی در ایران سال 

مکاشفات تدریجی تجلی کرده است از نظر اینکه ریشه در اسالم دارد روحانیون اسالمی آنرا   که خدای واحد در

 آنهاست. کاریرافضی میدانند. آنچه بهائیها را آسیب پذیر کرده ترقی نسبی آنها و موفقیت 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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