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  ٢٠١۶ اپريل ٠٨

 ...کنيم زندگی انسانی بگذاريد
 و مشرک ماننده ب جاھليت، عصر ھای انديشه رنھاق .کرديم تجربه را آنھا جنايات و شيعی سپس و سنی اسالم ھا قرن

 ...است گرفته پايان تحملمان ديگر...کرديد تحميل ماه ب الھی و آسمانی دين عنوانه ب را غيره و مرتد و ظاله و کافر

 روا ناروا، متوالی، قرنھای طول در آنھا به که ظلمی ۀھم با که کسانی فرھنگی، و نژادی و دينی اقليتھای با بگذاريد

 ...نيامدند بر انتقام پی در گاه ھيچ و ورزيدند عشق ايرانی و ايران به که ھستند کسانی آنان ...کنيم زندگی است رفته

 تجاوز و شکنجه را کسی و نکردند درست خود مسلمان ميھن ھم برای انفرادی و عمومی زندانھای و سياھچالھا گز ھر

 پلمپ و روزانه نان کسب و کوشش و کار و شغل مانع و نشدند مشغول ديشانان دگر اموال ۀمصادره ب و ننمودند اعدام و

  .نگرديدند مسلمانان فرزندان تحصيل و کارگاه و مغازه

 خود ۀشيع و سنی ميھنان ھم گردنه ب بندگی زنجير ايران در زرتشتيان و يھوديان يا و آشوريان ارمنيان، بھائيان، ھرگز

 ...نينداختند

 و زندان و تجاوز و شکنجه تحقير، سرکوب، کنون تا ايران تاريخ سراسر در را دينی اقليتھای ۀھم ماليان، شما اما

 برای خاطر صفای با و بزرگواری ھمه با آنان اما انداختيد؛ آتش به و سپرديد خاک به زنده زنده را آنان...کرديد اعدام

  ...نکردند خود ملی ھويت و کاشانه و خانهه ب تپش و زيستند خونخوار ظالمين شما ميان در ايرانی و ايران نيکی

 ...کنيم زندگی انسانی بگذاريد

 و صلح در خود یئبھا و زرتشتی آشوری، ارمنی، يھودی، ميھنان ھم ۀھم با یئروشنا و نور عصر در خواھيم می ما

 ...کنيم زندگی مساوی وليتؤمس و حقوق با و آشتی

 نمی فرقیً ابدا و گذاريم نمی فرقی سياسی و دينیۀ انديش نوع ھر با خود يھنانم ھم ديگر و شيعه و سنی مسلمان ميان ما

 ...بينيم

 نمی و ابدی مطلق حقيقت يک نه و دارد تعلق جاھليت عصر به و است زمانی واقعيت يک هللا رسول و قرآن اسالم،

 اسالمی حکمت با حتی و علمی نی،عقال تضاد انسان، تکامل و تحول سير جاويد و ابدی قانون با زيرا ...باشد تواند

 ...است نسبی چيز ھمه و نيست ابدی و مطلق انسانی جھان در چيز ھيچ...دارد ناسازگاری سر خودتان

 ...داريم تعلق انسانی جھان به و کنيم زندگی انسانی خواھيم می می ما

 


