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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[

 

 آیندگان :[روزنامه]

 ۱۳۵۸خرداد ۱۰پنجشنبه  :[تاریخ]

 ۳۳۶۴ :[شماره]

 ۸]صفحه:[ 

 

 باید با قدرت قلم و حس مسئولیت به میدان آمد

 رسول مهربان

این روزها هرکس به دولت موقت جمهوری اسالمی ایران اعتراض نماید و از شیوه زمامداری شورای انقالب نامرئی 

نماید و با صراحت و مدیریت مستبدانه صدا و سیمای آن جدی انتقاد کند و صمیمانه پافشاری در نشان دادن راه از چاه 

بی های انقالبی و مردمی آموخته است هشدار و اعالم خطر کند بجای تشکر و امتنان مارکو صداقتی که در مکتب

نشیند انگ زدن و مارک چسباندن دین کافر، منافق، ساواکی، ضدانقالب، فرصت طلب، تجزیه طلب بجان و نامش می

مبارزات فکری و اجتماعی ثبت شده  خیدر تارهائی است که ترین حربههمراه با تکفیر مذهبی از کثیفترین و موحش

است و این خاصه ایران و سالهای دور و نزدیک مبارزات مردمی و عدالتخواهی این سرزمین فلک زده نیست این 

 ...شیوه کثیف همیشه شایع بود و هر بار بنامی و برنگی

حجابند و واجبات را بدست اهمال میسپارند باید با آنها روش بی ...بعد فتواها شروع میشود که چون زنان اسماعیلیه

مرتدان بیش گرفت یعنی مالشان بر دیگران حالل و خونشان مباح و زنانشان بر آنها حرام است و اگر از این معتقدات 

آنها را بكشد و یا  توبه كنند و براه راست برگردند باید تمام عبادات سابق را تکرار کنند و امام عصرالخیر است که یا

 اند...در مقابل فدیه آزاد کند یا جزیه بگیرد و یا به بردگی ببرد و یا بکشد و آنها که مرتد بوده

های اینگونه احکام و فتاوی سیاسی که به الیه و پوشش مذهبی و قدس الهي آراسته شده است بقدری در حکومت --... 

ای محلی سالجقه و آل زیار و آل غزنوی صادر شده است که شمارش بظاهر اسالمی خلفای اموی و عباسی و حکومته

نمونه از فتاوى ضد مردمی در نهضت مشروطه اشاره میکنم تا معلوم گردد  ۲آن در حد این مقاله نیست فقط به 

الدین سید ابوالقاسم امام جمعه تهران داماد ناصر -اند چگونه مشروطه طلبان و آزادیخواهان حق طلب را تکفیر کرده

الدین واعظ روحانی مبارز و شیفته آزادی را از کنی؟ سید جمالشاه جالد با فریاد ای بابی ملعون بشاه اسالم توهین می

شد این گونه منبر بزیر کشید و اگر نبودند فدائیان و مجاهدان جان بكف مشروطه سید جمال بنام بابی قطعه قطعه می

ود سید علی سیستانی مجتهد مقیم حوزه علمیه مشهد فتوا داد )المشروطه كفر و تكفیر و عناد دینی به آنجا کشید که خ

دله هدر( یعنی مشروطه کفر است و مشروطه طلب كافر است مالش حالل و خونش  المشروطه طلب كافر ماله مباح و

 ارزش و ریختنی است...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[
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