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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است[

 

 ]روزنامه:[ پیغام امروز

 ۲۵۳۱اسفند  ۲۱]تاریخ:[ 

 شماره چهارم

 

 دانشجویان مسلمان؟چرا 

گیرند. اما  کند و از این زاویه دانشجویان در صف واحدی قرار می کسی است که در دانشگاه تحصیل می دانشجو

ترین قشرهای جامعه هستند و سبب این امر نیز گویا جای بحث ندارد. اما  دانید که دانشجویان از سیاسی دانیم و می می

 قرار گیرند... توانند ینمدی دانشجویان از این زاویه در صف واح

اما بر ما روشن است که این اسالم رزمندگی در خود دارد و خمودگی. و باز بر ما روشن است که اسالم رزمنده با  

. و رود ینم یخوان روضهو  یخوان نوحهرزمد و اسالم خمود فراتر از  سرسختانه می« زر و زور و تزویر»خداوندان 

در ذهن ما « دانشجویان مسلمان»عنوان تجزیه طلبانه  ردیگ یمقرار گرفته است و  به شدت در خدمت زر و زور

ای از ابهام افکنده است، کدام اسالم؟ اسالم رزمنده یا اسالم خمیده و تطمیع قدرت حاکم؟ و تازه معتقدیم که این  سایه

« ان بهاییدانشجوی»، «دانشجویان یهودی»گشاید و خدای ناکرده فردا  گذاری، زمینه را برای فرقه گراییها می شکل نام

 …و

اینچنین باشد، دانشجویان  ها یبند دستهو... و چه بهتر که « دانشجویان آذربایجانی»و « دانشجویان گیالنی»آسوری، و 

 …هوادار دکتر شریعتی، دانشجویان هوادار مجاهدین، دانشجویان هوادار چریکهای فدایی و

ی، جنسی، جغرافیایی، مذهبی و... عملی است خالف جهت بر مبنای، تفاوتهای نژاد یبند دسته هرگونهما معتقدیم که  

بیاوریم الجزایر را و  ادیبه پروراند.  های شدیدتر را در خود می مبارزات ضد امپریالیستی چرا که نطفه تفرقه

 ای را تقویت کرد و... های مذهبی و منطقه های امپریالیسم فرانسه را که چگونه فرقه بندی دسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورباال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


