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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[

 

 ]روزنامه:[ اطالعات

 ۷۳۳۱ماه  بهمن ۳شنبه  سه ]تاریخ:[

 ۷۳۱۵۱]شماره:[ 

 ۳]صفحه:[ 

 ها نظرها و اندیشه

 

 اسالم اصیل بر مبنای جمهوریت، دموکراسی و سوسیالیسم بنا شده

 حسن صدر

 اسدآبادی در آزادی شرق اسالمی الدین سید جمالخمینی و  هللا آیتنقش 

امام خمینی را که روزنامه  هللا آیتنامه مشروح و مستدل آقای مصطفی رحیمی حقوقدان و نویسنده محقق به محضر 

 آیندگان درج کرده با عالقه تمام خواندم.

این نامه که با منتهای صدق و خلوص و با نهایت شجاعت اخالقی نوشته شده، مرا بر آن داشت که طبقه روشنفکر و 

تا آنجا که من از  متفکر را که نامه آقای رحیمی زبان حال آنها است متوجه و مطمئن کنم که دور از مبالغه و مداهنه،

ام، خداوند به این ها و سایر آثار گرانقدر زعیم بزرگ ملت ایران درک کردهها، مصاحبهها بیانیهها، خطابهاعالمیه

های قشری و عنایت کرده که هرگز بافراد و گروه دوراندیشیمرد فوق عادت چنان نیروی تفکر و جهان بینی و 

 های ایدئولوژیترین مهوری اسالمی یا حکومت اسالمی که حقا از پیشرفتهمتعصب وقت نخواهد داد، از مفهوم ج

فکری، سیاسی و اجتماعی است راه و روش و آداب و رسمی بسازند که مستلزم تحمیل عقیده و خفقان فكر و اختناق 

 های متفکر باشد.آراء و افکار طبقات مترقی و گروه

ی متفکر دنیا دیده اسالم و مبانی اسالمی را چنانکه هست کمتر هاو گروه کرده تحصیلکه طبقه جوان و  متأسفم

 .میشناسند..

ها هم مادام که در صدد از تعرض بدانید بلکه متعرض بهائی را مصوناند: نه تنها اهل کتاب در پیامی گفته هللا آیت

 توطئه و فتنه نیستند، نشوید و در مقام تعرض فتنه جویان، از آنها حمایت کنید.

بینم که صدر می و وسعتعلو همت  و آن خلوص ایمان و و فکریخمینی را دارای آن قدرت، روحی  هللا آیتمن 

برداشته و بخواست خداوند اسالمی  قدمهای بلندی در آزاد کردن شرق اسالمی از بند استعمار و استبداد مغرب زمین،

 و سربلندی هدایت فرماید. خاصه ملت مسلمان ایران را در این راه پر پیچ و خم با کامیا بی

 

 

 

 

 

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[


