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  پيام فرهيختگان شرمگين برخوردی به
  

 ی بهايی-، به  جامعه١٣٨٧در بهمن ختگان ايرانی، يايست که فره-ی سرگشاده-ی اين نوشتار نامه-برانگيزنده
   <<"!ستيقرن سرکوب و سکوت کاف  ميو ن کي !مينيشرمگ ما>>  :  اند-نوشته

  ت)س(نامه در پايان اين نوشتار درج شده ا

را  کژروندهزيرا خاموشی  .شرم آور است کژرویت: که خاموشی در برابر خمن آمو به تگاناين فرهيخی -شرمندگی
  .دکنمی ترگستاخ

در  کنم.آنها برخورد می پيامبه اندکی ، اند-روی آورده راه جوانمردی به ، کهبه همراه ستايش از کردار اين فرهيختگان
 با ساز ديگریآنها را  نوایآهنگ  و شکافتهفکران را روشن اين ی پندار-هسته ،آزاد ی، از ديدگاهاين برخورد

   .نوازممی

   .را نشانه نرفته است شما آن، بی گمان، نيش شودرانده می" شما" سوی  هاگر سخن ب

  خواهم.و از اين گستاخی پوزش می گفتسخن  بی پردهآزادگان  که با استنياز  در راستکاری

  

 بازتاب که ،نامهاين بلند است.  بسيار از آن یو کژپندار خامی بوی ولی ه شدهسرودنيک انديشی  از راه پياماين گرچه 
  برداشت شده است. بيگانگان نيست، رونوشتی است ناآزموده که از کردارخود "شما"  هایو آزمون خرد

  نوشته شده است.   << ی بهايی-به جامعه پيام "شما" >>

ی بهاييان -جامعههستند و  آزاد و آنها هم انسان هم دانستيد که بهاييانمیپس پنداشتيد می آزاد  را اگر " شما" انسان
انسان مخلوق و ايد، -در شريعت اسالم، که "شما" از همان روزنه به بهاييان نگريسته. آنها نيست يا برده دار صاحب

يا  بخشی از دارايی کسی ،يا گوسفند شتر مانند ،است او هم برده هم انسان ، در اين شريعت،بدين گونه .عبد هللا است
مجازات   .است جرمکشتن در اسالم آدمکشی در راه هللا عبادت ولی خودسرانه  که اين است. شودشمرده می ای-قبيله

   . استشتر  يا پرداخت بهای چندقاتل  گرفتن جان خودسرانه: کشتن

  .وش نکنيدببخشيد ولی فرام گويند:می یاز همين ديدگاه تنگ و تاريک است که اسالمفروش

  را های آن- ديه يا کشندمیزن  به جای را برده، زن به جای را آزاد، برده به جای را اين در اسالم "شما"ست که آزاد
، اين ننگ از گرامی داشت جان اگر شما از کردار جانستانی و انسان ستيزی ننگ داريد د.پردازنمی با شماری از شتر

   آيد.وارد می انسان ، بيزاری "شما" از ستمی است که بر گوهر جاناست انیجانستزشتی در ماهيت  ،هرانسانی است

به کشتن انسان اين ننگ تنها به خشم کشنده و خون کشته شده بستگی ندارد. هيچ کس حتا هيچ خدايی اجازه ندارد که 
   .است ماهيت اين کردار در به يکديگر پيوند دارند. شرم و ننگ های انسان-همه جان  .فرمان دهد

جهان حتا بهاييان، با نگرشی که از  .باشدمی و خدايان کشور ، بهشت،قبيله، جامعه، دين ی-هآفريننداو  که ستا انسان
از  و بهاييان هم جدا بهايی نيستولی اين جامعه صاحب پيروان  .اند-آفريدهی خود را -جامعه هم آنها هستی دارند،

  .دنيستن و بريده از مردم جهان مردم ايران

آفريده شده  آزاد ،های هستی-از پديده ،انسان ديديد کهمی ،کرديدنگاه می ،ی اسالم-تاريکخانه در ورایاگر "شما" 
  . است

   

  <<!ستيقرن سرکوب و سکوت کاف  ميو ن کي>> 

زمان بسنجيد. آيا سی سال سرکوب و ستم  درازای را باکاری متوانيد ميزان ستمی چگونه "شما" روشنفکران
 لند بودهسکوت، فرياد " شما" ب سد و پنجاه سالسکوت است؟ آيا، پيش از اين  ی-شايسته هنوز اسالمیحکومت 

  ؟ ايد-محکوم کرده را قاچار به ويژه جنايات محمدخان قاچار در کرمان جنايات در دادگاهی،"شما" ،؟ آيا است

اند، برای -ايرانی، که سنی بوده هزار ر سدهاآيا کشتاايد؟ -پرداختهاين کشتار های ريشه  به جايی"شما" هرگز در آيا 
  بشکند؟ در هم که سکوت "شما" را  نبوده استشماری شما 

چيزی  ،ريخته شده اشت پيوسته تا به امروز از آغاز پيدايش اسالم که ،دگرانديشان انبوه خون از تا کنون"شما"  آيا
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  ايد؟ -نشنيده

ها، مسيحی ها،ُمگوش دينی ها،مدينیها، خرّ يزيدی ها بلکهزرتشتی مسلمانان، در اين هزار و چهار سد سال، نه تنها
   .ايد-يادداشت نکردهکشتارها چيزی را اين ند و "شما" حتا از ا-هها را سر بريدبودايی و هايهودی

ن از خون پيروا را زمين مسلمانان کهاند -بروز نکرده ی گوناگونیهادين هارسد سالچدر درازای اين هزار و  مگر
به  اند،ها شناسايی کردهبيگانگان پس از قرن آنها رادانش  . مگر دانشمندان و انديشمندانی، کهندا-هساختآنها رنگين 

بر  د ونکشهمه را از زير خاک بيرون می مسلمانان بی شرمانهند که امروز ا-هتکفير و کشته نشد فتوای علمای اسالم
  .دنوشانپمی اسالمی آنها قبای

در همين  امامان اين کشتار دگرانديشان، به امر حکومت اسالمی، هنوز به يک قرن ونيم نرسيده است ولی ندورا البته
حتا برخی سيزده و  امامی که بيشترين آنها شيعه دوازده اند-را گرفته ايرانی زمان کوتاه جان چندين هزار جوان

  اند.-امامی بوده ردهچها

  

  <<یان و به نام آزادبه نام انس ،يیبايو ز یکينام ن به>> 

 اکنونولی  .اشاره شودآن  ی-سست مايگی نبود که به هم نيازینکرده بودند  گواهی ی فرهيختهاستادان اين نامه را اگر
  . نديده گرفتند، دار، که نام و نشان درخشانی هم را ی اين شمار دانايان- رویپس تواننمی

   اند.-روشنگرانی دارد که از همان مردم برخاسته ی-و موشکافینگری به ژرف بستگی پيشرفت يک جامعه

، جهاد، در دانيدنمی دارد؟ مردمان جامعهبينش  بستگی به نيکی و زيبايیمفهوم  دانيد کهنمی "شما" نازک بينان آيا
کشتار، به بندکشيدن، فروختن و غارت  ی ايمان مسلمانان-از روزنهدانيد ؟ نمینيک کرداری استی مسلمانان -عقيده
  ؟کندیو زيبا جلوه م نيکو ،در راه اسالم ،دگرانديشانکردن 

 انمسلمان اندکحتا  شناسند.تماشای سنگسار و به دارکشيدن جوانان میاز ايد که مسلمانان زيبايی را -مگر نشنيده
    .دان-کرده نه محکوم های احکام اسالم را توجيهزشتی تنها آنها هم اند،-، که پديدار شدههم يیآگاه و دانا

ی ايمان مفهومی ندارد. برای - . زشتی و زيبايی در تاريکخانهارزشيابی کنداوامر هللا را دارد که ناجازه يک مسلمان 
  .زيباست ، حتا در برابر گور مردگان هزارساله،خاکساری در برابر هللا انمسلمان

؟ چرا بايد "شما" هميشه خودتان را هستيد مگر خود "شما" کمتر از انسان  ايد؟-آغاز سخن کرده چرا به نام انسان
   پنداريد؟ می خود از به کسی ببنديد که او را بزرگتر

ارجمند بودن انسان در سرشت اوست که او به خرد آراسته است. جمشيد نماد انسان است که او هيچ کس را به موبدی 
در سخنان  حتا ؛بينش "شما" است ی-نهکردار "شما" آيي ؟ديراننبه نام خودتان سخن  "شما"  چرا .پذيردو ايزدی نمی

   آشگار است. ی شما-ترس هزارساله ايد،-آنها را در زربرگ پيجيده ، که"شما"

اين  که به نام  د؟اي-"شما" چگونه آزادی را شناخته؟ايد-و در کجا ديده در چه زمانیادی را ز"شما" آ ؟به نام آزادی
   .شناسندمی و در برده پروردن ندر برده بود تنها آزادی راايرانيان تا کنون  گوييد.سخن می پديده

  

 بند به بند نيستنيازی  اشاره کردم. ،دنبودآشگار  پياماين سرسخن  در ه، کهناپختهای -انديشه تنها به اندکدر اين 
   . بپردازمهای درون آن مالل آور خواهد بود. ولی نياز است که به برخی از کژفهمی برخورد کنم کهپيام شما 

های ديگر اين -ماده اجرای  خواستار و کرده را بازگو ،از منشور جهانی حقوق بشر، 2ی -" شما" در باورتان ماده
  . ايد-شدههم منشور 

ی اين های ارزش-شيره از گفتار "شما" پيداست که ولی باشيد خوانده بندهای اين منشور را  ی-"شما" شايد همه
 ای-اشارهاست  بر بهاييان وارد آمده ، از ديدگاه اين منشور،اد ستمی کهبه بني "شما" زيرا .ايد-نچشيدهمنشور 

  حتا بيشتر مردمان "شما" ،شناسيدآن را نمی ارساخت ی-زمينه ،ايد که-ای شده-ايد. "شما" خواستار پديده-نکرده
  افته است.هايی را نيزيرا در بينش آنها تاکنون چنين ارزش منشور را ندارند. های اينارزش توان شناختن

ی آنها - با جهان بينی در درازای زمان وخيزد برمی ، نه از احکام نازل شده،مردم خود ی آزادی از فرهنگ- پديده
   شود.آفريده نمی ،پرواز یآرزو داشتن قانون بيگانگان و رونويسی ازبا  ،شود. اين پديدهآميخته می 

وارد که بر بهاييان  ،ستمی :ا شايد بر "شما" روشن شودکنم تاکنون به بنياد انسان ستيزی در اسالم برخورد می
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  . که در هزار و چهارسد سال گذشته بر ايرانيان وارد آمده است است خشمی های-برخاسته از مانده ،شودمی

  

  از منشور جهانی حقوق بشر (برگردان از آلمانی) ١ماده  

با  ستو باي آراسته هستندجدان  وبه خرد  همه اند.-دهبه شايستگی با حقوق يکسان زاييده ش و آزاد ی آدمها-همه  >>
  <<.برخورد کننديکديگر با منشی برادرانه با 

. نيازی نيست که اند-د و در سرشت انسان آميخته شدهنشوگويد که با انسان زاييده میسخن می یاين ماده از حقوق 
   .اند-را از انسان گرفته وقاين حق ،دين اسالم به ويژه ،های دين-را به انسان ببخشد. ولی همه وقسازمانی اين حق

ی هللا است - عبد يعنی برده انسان ،هللا انسان را از خون گنديده يا آدم را از خاک خلق کرده است ،ی اسالمی- در عقيده
د که بر رسول هللا فرو مجبور به اطاعت از اوامريست که نادان است هيچ حقی بر خالق خود ندارد. اين مخلوق او که

  اند. -آمده

عبد، که اين  حاکم است. نيز انسان، صاحب شده و بر اند-، که ميلياردها سال پيش از او وجود داشتههايی-پديدهبر هللا 
   .روزی بدهد اوبه تا هللا  عبادت کند با خواری و زاری بايد پيوسته هللا را ،است بوده گناهکارخلقت  آغازاز 

، که بستگان خود را ،به امر شريعت ،مسلمان با ايمان گروگان گرفته شده است. ،هاز سوی واليان فقي ،وجدان مسلمان
ولی وجدان او  آسوده بخوابند خشمش فرو ريزد وکند تا سنگسار میبرد حتا سرمی آميزشی نامشروع داشته باشند،

  .شودبيدار نمی

اين  به آسانی دنتواننمی آنها شود ورفته میگ مسلمان از ايرانيان نزاد هنگام  ايد که از-" شما" خواهان حقوقی شده
  د.نحقوق را شناسايی کن

 هایارزش " بانيست خدايی به جز هللا"به تضاد توانستيدمی شايد کرديدمی انديشه  "ال اله اال هللا"به شعار  اندکی راگ
  . پی ببريد حقوق بشر منشور

تنها حاکم، جباز، مکار، غاضب، او پذيرد. نمی امر او باشد،، که ورای اوای را-، هيچ انديشهیهللا هيچ کس، هيچ قانون
  آيد.او بشمار می دالتعاز ابزارهای  يکی گير و عادل است، که جهنمسخت

ی ستمکاری - يد ولی " شما" از پديدها-است شرمگين شده بهاييان وارد آمده بر درست است، "شما" از ستمی که
  .ايد-ستمکاری  و زشت ناميده ،ای را-آن هم کشتن کسان ويژه ،ها کشتن راتن "شما" زيرا بيزار و شرمنده نيستيد.

  ايد:  -" شما" نوشته

 غيخود، به ت ینيد یباورها نيا ليهزاران تن، تنها به دل ران،يدر ا یو سپس بهائ یباب نيآئ یريشکل گ یازابتدا>> 
  .<<اند دهيتعصب و خرافه به قتل رس

اکنون، که چرا  ترسيد؟ايد، ديگر از چه می-در ديار بيگانه هنوز بی ريشه مانده"شما"، که در ميهن خود بيگانه و 
    ؟شرمندگی را در پشت دروغ پنهان کنيد اين بايديد، ا-هشرمگين شد

   ؟آيين بابی برپا شده است آغازاز  تنها آيا کشتار دگرانديشان

هزار و  با چه بينشیاکنون "شما"  .اند-پوشيدهچشم ن هم گور نياکان "شما" کشور و حتا ويران ساختناز  که مسلمان
،  يورش مجاهدين اسالم به ايرانيان به امريد. کنمرزبندی می کوتاه، در اين زمان جنايت خشم آوران را، چهارسد سال

 های-حتا نشانه ،سال کشتار ٣٠٠ايرانی را در درازای  هاميليون آنها ی اسالم بوده است که-خليقه اميرالمومنين عمر،
  نه با " تيغ تعصب و خرافه"  اند -با شمشير اسالم در راه هللا کشتار کرده مجاهدين عرب اند.-کرده ،تمدن آنها را نابود

هنگام آن رسيده  ولی .دنا-درمانده ، ناتوان وشونددر شناسايی حقوقی که با انسان زاييده می ،شايد مردمان اسالمزده 
   آشنا بشويد. ،خواهد افزودی "شما" -به شرمندگی برآيند آنکه  ،ی خرافه ایبا اسالم بی تعصب و ب "شما" است که 

و "شما"   کنندرا روشن می اندکی ماهيت اسالم اند،-بر رسول هللا نازل شده خرافه بدونو  تعصب دونب که آيات زير، 
  با منشور جهانی حقوق بشر هيچ همخوانی ندارند. خواهيد ديد که اين آيات

  

  :  ٢٨ یآيه ران،ی ال عمسوره

  مسلمان نبايد دوست غير مسلمان برگزيند، که اين خواست هللا نيست، مگر آنکه شر ايشان را دفع کنيد. 
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  :   ۴۵ یء، آيهی النساسوره

  هللا کافی است.  یهللا بهتر می داند که چه کسانی د شمن شما هستند, برای شما دوستی و ياری

  :   ٨٩ یء، آيهی النساسوره

امسلمانان دوستی نکنيد تا ايمان بياورند و اگر باز از ايمان برگشتند، آنها را بگيريد و بکشيد، که آنها دوست و يار ن با
  شما نيستند.

  :   ١٩٠ یآيه ی البقرهسوره

  بکشيد در راه هللا، مخالفان را, ولی بدون شورش، که هللا شورش را دوست ندارد.

   :  ٢٨ یآيه  ی التوبه،سوره

س ای م سلمانان مشرک ها نجس هستند و نبايد از امسال به کعبه وارد شوند. اگرشما از کاهش درآمد خود در هرا
  هستيد، هللا از فضل خود شما را بی نياز می سازد. (حج واجب همان فضل هللا است)                       

  :   ١٩١ یآيه ی البقرهسوره

ورد کرديد، آنها را دنبال کنيد و بيرون برانيد، ولی در مسجدالحرام اگر مقاومت خ بکشيد آنها را در هر کجا که بر
  نکنند، آنها را نکشيد، بکشيد اگر مقاومت نشان دادند، که اين است مجازات کافران.

  : ۵ یآيه  ی التوبه،سوره

توانيد، با هر نيرنگی که می ن راهمين که ماه حرام گذ شت، در کمينشان باشيد، بر آنها هجوم بياريد و بکشيد مشرکا
  چنانچه نماز بگزارند و زکات بپردازند از خون آنها بگذريد که هللا غفور و رحيم است. 

  :  ١٢٣ یآيه  ی التوبه،سوره

س کنند.   بکشيد کافران را از پس هم، تا جد يت و خشم شما را احسا

  :    ٣۵ یآيه ی محمد،سوره

  چون هللا شما را قويتر و بی نقص گردانده است.هيد, سستی نکنيد، به صلح تن در ند

  : ٢٩ یآيه  ی التوبه،سوره

بکشيد کسانی  را که به هللا و احکام (...) او ايمان ندارند، همچنين آن د سته که خود اهل کتاب هستند ولی اسالم را 
   انديشی در اسالم) بپردازند.دگر یند، مگر اينکه تعهد کنند که با خواری و خفت بدست خود جزيه(جريمهانپذيرفته

  :  ۴ یآيه ی محمد،سوره

کفار را در هر کجا يافتيد گردن بزنيد تا زمين از خون آنها رنگين شود. اسيران را محکم ببنديد که قادر به گريز 
  نباشند. 

  

را از آتش  یمسلماننها هر اجرای آ و پندارندآنها را نيک و زيبا میکه مسلمانان  هستند،ی احکامی اين آيات نمونه
  دهد.جهنم نجات می

خواهيد به نمی و پنداريدمی يا حاکمی ديگر ی حکومت اسالمی-ستمی، که بر بهاييان رفته است، از خواسته "شما"
 زهر اين کينه توزی را، که در ايمان مسلمانان آميخته توانيدنمی از اين روی برخورد کنيد. اين خشونت های-مايهبن

  .ناسيدبشاست،  شده

اين  ١۶پس بهتر است نخست آيات زير را با بند  ،که بر اجرای بندهای منشور حقوق بشر پافشاری داريد ،"شما"
  منشور بسنجيد.

  

  :)٢٢٣ی (آيهی البقره>> سوره
  زنان شما کشتزار شما هستند، پس وارد شويد بر آنها هرآنگاه که بخواهيد و با هر روشی که بخواهيد.<<

  :)٣۴ی نساء(آيهی اله>> سور

ه کنند، هللا به مردان بزرگی و نيرومندی دادند، آنها از دارايی خود خرج میامردان به سروری بر زنان گماشته شده
زن بايد فرمانبردار و راز دار او باشد. چنانچه نافرمانی کند او  دهد.اين است که هللا برخی را بر برخی برتری می ،است

تا فرمانبرار شود، پس از آن چاره جويی نکنيد  آنگاه او را بزنيدرا از خوابگاه دور کنيد و پسپس او را بترسانيد و س
  که هللا باالتر و بزرگ است.<<
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حقی بر هللا ندارد ولی حکمت هللا چنين بوده که  ،ی هللا است-خود گناهکار و بنده مخلوق نرينه، که در احکام اسالمی
  .بگمارداو را به سروری بر زنان 

  

  .من برآنم که رنج خود را برای "شما" بازگو کنمولی من بر آن نيستم که "شما" را برنجانم 

  : گذاريدپيمان میی خود -"شما" در پايان نامه

   .<<ميستيا یحقوق بشر در کنار شما م یشده در منشور جهان حيتصر یبه حقوق انسان دنيدر راه رس ما>> 

بخواهند با شما  آنها هاييان بر اجرای منشور جهانی حقوق بشر پافشاری دارند؟ کهد که باي-از کجا گمان برده "شما"
  شوند.بهم پيمان 

يعنی آنها به در تضاد است.  ی منشور حقوق بشر-ماده های هستی با همان نخستين-پديدهنگرش بهاييان در پيرامون 
  رسند.ايد، نمی-، که "شما" آنرا در باور خود بازگو کرده 2ی -ماده

؟ که خود آنها پيرو کسانی ديگر هستند يديستبا کسانیچرا بايد در کنار پس پنداريد "شما" که خود را آزاديخواه می
يک انسان آزاد را، حقوق  برای خودتان،دستکم  چرا "شما" شويد؟پيشتاز آزديخواهی نمی "شما" خودتان چرا

  خواهان نيستند؟   

 انمرد به برای تصرف را زنانش، در کشوری که پوش خود آزاد نيستنددن تندر برگزي مردمانش در سرزمينی که
  ؛برندسر می ، به گمانی،ای که مردان دختران و زنان خود را-، در جامعههندفروشند يا به اجاره میمی

  است. آشگار شده جهانيان برای پيش از اين هم آن بخش کنيد کهاشاره می از انسان ستيزی تنها به بخشی"شما" 

برای  اند نه برای کسانی که-ی اروپا نوشته-ی خردمندان اروپا برای مردم پيشرفته-اين منشور را با جهان بينی
  . کنندمردگان هزارساله جانفشانی می

گرنه در همان  اند و-شمردهاند که تنها مردمان کشورهای جهان خود را بشر می-اين منشور را حقوقدانانی نوشته
هم  را اگر آنها مردمان مسلمان اند.-سيايی و آفريقايی هنوز در زير ستم استعمار انگليس بودهرهای آزمان مردم کشو

  :سرودندنمیچنين را  ١٨ی -هرگز ماده دانستندمی ی بشری-جامعه بخشی از

  

  ی منشور جهانی حقوق بشر( برگردان فارسی از زبان آلمانی): ١٨  ماده

مذهب يا  در تعويضآزادی  یدر برگيرندهاين حق دارد،  را ان و مذهب، وجدانديشه در آزادی داشتن هر کس حق< 
همچنين آزاد است که، مذهب يا بينش خود را، به تنهايی يا همراه با ديگران، همگانی يا  ،باشدمی خود بينش

   بنماياند>. های مذهبیخصوصی، از راه آموزش، کردار، عبادت و انجام آئين

  

   اند؟هخبر بوداين منشور بی از تضاد احکام اسالم با ،شور حقوق بشرمن نگاسازند ،آيا استادان

  ند.ا-هدانستکه آنها اين مردم را بشر نمی دهدنشان می آنها شناختند ولی کرداراين احکام را می آنهاکه بديهی است 

س ماده  هايی يا همراه باه تن جهاد گران اسالمی آزاد هستند که ب ،ی حقوق بشر- از منشور جهانی ،١٨ی - بر اسا
  ی آنهاست.-های مذهبیدگرانديشان را گردن بزنند. زيرا انسان ستيزی بخشی از عبادت و آيين ديگران

     که کشتار دگرانديشان با آرمان زورمندان جهان همسو باشد) حق بشر است اسالمیهای اجرای آيين (البته تا زمانی

  

  جاودان خواهد ماند.  ،بر پيشانی جهادگران مسلمان ،هست کبه هر روی کشتار دگرانديشان داغ ننگی ا

   ی خرد، دانش و فرهنگ مردم ايران سامان يابد.-بر پايه تواندمن بر اين باورم که کشور ايران می

  نخواهم پذيرفت.نپذيرفته و من سرفرازم که هيچگاه حکومت هللا يا حکومت هيچ االهی را 

  د (از ديدگاه هگل)شوآغاز می فرهنگ کهن ايران ستوار انديشه باان ا، که سامايرانی هستم ،من سرفرازم

، حافظ، خيامنی مانند بيرونی، فردوسی، رازی، سينا، امن سرفرازم، که پيوسته از اين فرهنگ انديشمندان و دانشمند
  اند.-نمايان ساخته با خرد انسان آزاد اسالم را تضاد ند و پسماندگی وا-همولوی و..  برآمد
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ی اسالم دالوری جوانمرد چون باب پديدار گشته و جهان پسماندگان اسالم را به لرزه - از تاريکخانه که رازم،سرف  من
  سته است. شک تقدس رسول هللا، قرآن و امام زمان را در هم آگاهانهاو درآوره است. 

با  . اوران برخاسته استگ اياز فرهن ،زرين تاج (طاهره) ،و رادمنش جهان خردمند انبانو پيشتازمن سرفرازم، که 
  .سازدروشن می ،انديشه سوختهمردان  زنان و بر  ،را مفهوم آزادی و برابر تيزبينی

دانش   سامان کشورآرايی را وابسته به او .پديردنمیمن سرفرازم، که بهاهللا با هوشياری احکام جهاد و حکومت هللا را 
     .دور بدارندشيعه  ی-تاريکخانهخود را از  د کهده. او به مردم اندرز میداندمی و خرد انسان

اند هرگز از مهر خود نسبت به ايران -ی سرکوب و رنجی که از هم ميهنان خود ديده-من سرفرازم، که بهاييان با همه
  اند.-پيشگام بوده در ايران و هميشه در راه گسترش دانش، فرهنگ و تمدن اند-نکاستهو ايرانی 

مانده خاموش های اسالمزده آلوده و حکومت ستماست که در زير  باشکوهی از فرهنگی شانن ها-اندک شرارهاين 
  .ی کشتن ضحاک را ندارد- حتا فريدون هم اجازه اين فرهنگدر   است.

  

  ی ايران هستند، جايگزين-فرهنگ نوشونده هایباشد که گستاخی، خردورزی، خودانديشی و راستی، که تراوش

    گردند. باشند،ی اسالم می-شريعت کهنه زهرهایو دروغ، که نگی ترس، ايمان، ازخودبيگا

  مردو آناهيد

  MarduAnahid@yahoo.de  دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان:

__________________________________________________________________________  

 هنرمندان، سندگان،ينو ان،ياز دانشگاه یسرگشاده گروه ۀنام 

 در سراسر جهان، یرانينگاران و فعاالن ا روزنامه

 :يیجامعه بها به

 !مينيشرمگ ما

 !ستيقرن سرکوب و سکوت کاف  ميو ن کي

 یبه نام انسان و به نام آزاد ،يیبايو ز یکينام ن به

 

 مينيروا شده است، ما شرمگ انييدر حق شما بها ران،يقرن گذشته در ا ميو ن کي یاز آنچه ط ،یرانيان انسان اعنو به

 ن،يزبان، د ت،ينژاد، رنگ، جنس ثياز ح ژهيبو ،یزيتما چگونهيه یبتواند "ب ديبا یرانيکه هر ا ميباور نيبر ا ما
از تمام  گريد تيهر وضع ايثروت، والدت  ،ی"اجتماع اي یممنشاء قو ني" و همچنگر،يد دهيهر عق اي یاسيس دهيعق

 یروزها نياز اول رانيا انييبهره مند شود، اما بها شرحقوق ب یذکر شده" در منشور جهان یها یحقوق و همه آزاد
 محروم بوده اند. یاز حقوق انسان یاريخود از بس ینيد یتا به امروزبه خاطر باورها ت،يبهائ نييظهور آ

 نيا ليهزاران تن، تنها به دل ران،يدر ا یو سپس بهائ یباب نيآئ یريشکل گ یازابتدا ،یخيهد و مستندات تارشوا به بنا
 ستيبه ب کينزد ن،ييآ نيا الديدهه م نياند. تنها در نخست دهيتعصب و خرافه به قتل رس غيخود، به ت ینيد یباورها

 .دنديرسقتل به  رانيمختلف ا یهزار تن از وابستگان آن در شهرها

 کشتار بربرمنشانه ثبت نشده است و نيدر مخالفت با ا يیدر آن دوران صدا نکهياز ا مينيشرمگ ما

 و نارسا بوده است. ختهيهولناک جسته و گر تيجنا نيا تيصداها در محکوم زيتا به امروز ن نکهياز ا مينيشرمگ ما

گروه از  نيا ز،يدر صد سال گذشته ن ان،ييضور بهاح یادهه ه نينخست ديعالوه بر سرکوب شد نکهياز ا مينيشرمگ ما
شده و به جان و مال  بيو تخر دهيقرار گرفته، منازل و محل کار آنها به آتش کش یادوار یهموطنان ما مورد حمله ها

 فاجعه خاموش مانده است. نيمقابل ا در رانيا یو ناموس آنها تجاوز شده اما جامعه روشنفکر

به خود گرفته و  یشان شکل قانون ینيد یتنها به جرم باورها ان،ييسال گذشته قتل بها یس یط نکهياز ا مينيشرمگ ما
 اند و دهيبه قتل رس يیبها ستياز دو شيب

 کرده اند. زهيرا تئور انييبها هياز روشنفکران فشار عل یگروه نکهياز ا مينيشرمگ ما
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 افتياز در ران،يپس از ده ها سال خدمت به ا يیان بهالمنداز سا یاريبس نکهياز سکوت خود در مقابل ا مينيشرمگ ما
 محروم هستند. یحقوق بازنشستگ

 نيا انيخود و صداقت در ب ینيد یباورها ليبه دل ،يیهزاران جوان بها نکهيخود در مقابل ا یاز خاموش مينيشرمگ ما
 ند.هست محروم رانيا یدر دانشگاه ها و مدارس آموزش عال لياعتقادات، از امکان تحص

خود، در مدارس و معابر  نيوالد ینيد یباورها ليبه دل يیکودکان بها نکهياز سکوت خود در مقابل ا مينيشرمگ ما
 .رنديگ یقرار م ريمورد تحق

به طور  انييبها هيعل ريما فشار و تحق هنيدردناک که در م تيواقع نيخود در مقابل ا یاز خاموش مينيشرمگ ما
برند و خانه ها و محل کار آنها  یدر زندان به سر م ینيباور د نيفقط به خاطر ا یتعدادود، ش یاعمال م کيستماتيس

 یگروه از هموطنان ما از تعرض به دور نم نيمردگان ا یآرامگاه ها یو گاه حت رديگ یقرارم بيمورد حمله و تخر
 ماند.

 نيشده در قوان نهينهاد یها یحق کشاِک اندوه بار و دهشتن ،یطوالن اههياز سکوت خود در برابر س مينيشرمگ ما
 گروه از هموطنان نيدر مورد ا یررسميو غ یرسم یدستگاه ها یها و فشارها یعدالت یو ب ان،ييبها هيکشور ما عل

 اعمال. نيسکوت خود در برابر ا ليبه دل مينيها و ما شرمگ یعدالت یها و ب تياعمال جنا ليبه دل مينيشرمگ ما

 

 .ميخواه یپوزش م ران،يا انييبها هيها عل تيجنا انياز قربان ژهيبو ان،يينوشته، از شما بها نياامضا کنندگان  ما

 .ميکن یدر مورد شما سکوت نم یعدالت یدربرابر ب نياز ا شيب ما

 .ميستيا یحقوق بشر در کنار شما م یشده در منشور جهان حيتصر یبه حقوق انسان دنيدر راه رس ما

 

 .مينفرت و جهل کن نيگزيجا را یتا عشق و آگاه باشد

 

 ٢٠٠٩ هيسوم فور – ١٣٨٧بهمن  پانزده
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