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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[

 

 :[ جمهوری اسالمی]روزنامه

 ۱۳۵۸بهمن  ۹ ]تاریخ:[

 ۱۹۸ ]شماره:[

 

ای نماینده امام در دانشگاه تهران طبق معمول هر هفته در مسجد دانشگاه االسالم سید علی خامنهحجتروز گذشته 

 حضور یافت...

 ...استبداد چکمه و استبداد نعلین

س: در اوایل پیروزی انقالب از طرف کسانی گفته شد که استبداد چکمه رفت و استبداد نعلین بجای آن آمد آیا این 

 و آیا اینمدت چنین چیزی را ثابت کرده است؟... درست است یا خیر

...کمونیست طرفدار روسیه چندین نوع روزنامه دارد کمونیست طرفدار چین چند نوع روزنامه دارد. لیبرالها و ملیون 

 ها حتی فرصت پیدا کردند و اعالمیه میدهند و حرف میزنند و ورقه را امضاء میکنندو مذهبیون روزنامه دارند، بهائی

ها هر کسی میتواند خواسته و دیده و منظور هایشان را مطرح میکنند توی روزنامهده، بیست، صد امضاء و خواسته

 اظهارنظرخودش را آزادانه منعکس کند شما در کجا و کدام کشور آزاد سراغ دارید که بیش از این مردم امکان حق 

آمیز هم میزنند حرفی دارند میگویند، حتی گاهی حرفهای تهمتداشته باشند حتی نسبت به باالترین ارگانهای دولتی هر 

و کسی مانعشان نمیشود. و تعقیبشان هم نمیکند و نمیگویند چرا؟ با این آزادی استبداد معنی ندارد و امکان ماندن و 

مردم شاید  رشد هم ندارد حتی بسیاری از روشنفکران و انقالبیون ما )آنکسانیکه در تقوی و پاکی آنها اکثر شما و

تردیدی ندارند( در چند ماه قبل از این معتقد بودند این مقدار آزادی دادن به مطبوعات و نوشتجات و اجتماعات در 

ای به هر شکلی هر حرفی را بتواند بزند مصلحت نیست و برای آینده سیاسی ما دانشگاه و مسجد و غیره که هر گوینده

 خطرناک است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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