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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[

 

 المللی ایران تایمزبین :[روزنامه]

 ۱۳۶۲ مهرماهجمعه پانزدهم  ]تاریخ:[

 ۶۲۰ ]شماره:[

 ۹]صفحه:[ 

 

 شان میکشند؟چرا انسان را بخاطر عقاید مذهبی

 سردبیر محترم ایران تایمز:

تر از کشتن فردی به دلیل ایمان شخص به مذهب و مرام بخصوصی تر، بیرحمانهتر، سنگدالنههیچ جنایت در دنیا فجیع

یش بعد از مسیح انجام میگرفت و کشتن مسیحیان نیست. کشتن انسان بدست انسان تنها بخاطر عقاید مذهبی قرنها پ

های مذهبی در ایمان آورده توسط یهودیان و رومیان از صفات تلخ و سیاه انسانیت میباشد. این درست است که اقلیت

ها بخاطر مذهبشان سالهای سال بود که منسوخ شده بود تا ایران تحت فشار بوده و هستند ولی کشتن و مجازات بهائی

رژیم جمهوری اسالمی شروع به زنده کردن آن خاطرات تاریک آن هم در قرن بیستم کردند. انسان حیرت می اینکه

کند از اینکه آنان چطور به خود اجازه میدهند زندگی انسان را که هدیه خداوندی به بشر است این چنین هیچ پنداشته و 

بهره نمایند. بدبختی اینجاست که با نعمت زندگی بی خود را مصدر اجرای احکام خدایی قالب کنند و انسانی را از

شان سکوت ما ایرانیان خارج از کشور ما خود به خود جواز کشتار به آنها میدهیم. چرا انسان را بخاطر عقاید مذهبی

با خدا، هیچ انسانی حق قضاوت و کشتار  شان در اشتباه هستند حسابشانها در انتخاب عقاید مذهبیمیکشند؟ اگر بهایی

ای را ندارد. تراژدی بزرگی در مملکتمان در جریان است که دل هر وطن دوستی را انسانی دیگر تحت هر نوع بهانه

ای هست که بتواند ما را از ظلمت عقب از قافله بدرد میآورد نه میتوان کاری در این زمینه کرد و نه بدل سیاسی

مان میباشد. من به خون دل خوردن و شرم از آوردن نام وطن این بزرگترین شکست روحی در زندگیبشریت برهاند. 

عنوان یک ایرانی وطن پرست احساس غرور میکنم وقتیکه میبینم اسم داریوش و کوروش و شاهان هخامنشی در 

 ست.کتاب مقدس قدیم در کنار اسم دیگر پرهیزگاران و مردان خدا چندین بار آورده شده ا

 فلوریدا -« ب»امضاء محفوظ: ناصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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