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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[

 

 کیهانروزنامۀ  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۴]تاریخ:[ 

 

 شیرازجمهور در پایه و اساس دستیار ارشد رئیساظهارات عجیب و بی

اسرائیل به جمهور در سفر به شیراز طی اظهاراتی عجیب و غریب از نزدیکی حکومت بنیدستیار ارشد رئیس

 !طلبان خبر داد و خواهان بازگشت نشان شیر و خورشید شداصالح

دارد و  نظرانه معدودی وجود های تنگها خاطرنشان کرد: نگاهجمهور در امور اقوام و اقلیتدستیار ارشد رئیس... 

ها اعتماد کنند، اما توانند به قومیتای نمیافرادی ذهن متوهم امنیتی دارند ولی این مسائل را نباید مالک قرار داد. عده

ها در انتخابات بیشترین کنند. همینباید باور کنیم که ایران یعنی همین اقوام و کسانی که به ایرانی بودن خود افتخار می 

 .نان به دولت اعتماد کردند و مدیران و دولت هم باید به آنان اعتماد کننداند، آحضور را داشته 

هایی مانند القاعده، سلفی و وهابی در اسالم یا  های تند مذهبی، محکوم است؛ گرایشگرایشیونسی تاکید کرد: همه... 

رناک هستند و همه باید های تند، تعدادشان معدود است. اینان برای صلح جهانی خطصهیونیست در یهودی و مسیحی

کنیم، وی افزود: پیام مشترک همه پیامبران این است که ما همه به زبان خود عبادت می  .برای مقابله با آنان تالش کنیم

نه من به فکر مسلمان کردن شما باشم نه شما به دنبال آن باشید که تفکر دینی خود را غالب کنید، در کنار هم زندگی  

نگذاریم، همدیگر را آنگونه که هستیم بپذیریم و رسالت دین را رسالت اخالقی آن بدانیم. دین نیامده کنیم، کاله سر هم 

 .ما را از هم جدا کند و به جان هم بیندازد، دین آمده تا ما را با هم مهربان کند، رابطه ما را با خدا خوب کند

دادن پیروان هیچ دین و مذهبی نیست«، تصریح  یونسی با تاکید بر اینکه »سیاست جمهوری اسالمی تحت فشار قرار

کس حق تعدی و تجاوز به حقوق هیچ اقلیتی را ندارد. حقوق شهروندی معنایش این است که حقوق برابر کرد: هیچ

داریم. باید به سمتی حرکت کنیم موانع برداشته شود که هیچ ایرانی به واسطه ایرانی بودن از حقوق خود محروم 

 .نشود

 

 

 

 

 

 

 

 

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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