
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
   سازمان موحدین آزادیخواه ایران ١٣٨۵ بهمن ٨نویسنده محترم بيانيه مورخ 

 ساله شيعه ساآن ایران هستم وقتي بيانيه شمارا خواندم تصميم گرفتم در یادداشتي نظرم را به شما بگویم ۴۵من یك مرد مسلمان 
  . را فراهم آردم شما نيز چند دقيقه وقت بگذارید و این چند خط را بخوانيدو اميدوارم همانطور آه من فرصت خواندن بيانيه شما

در جاهائي به نكاتي اشاره . در بيانيه خود مطالبي گفتيد آه بعضي درست و قابل تعمق برخي به عقيده بنده داراي لغزش است 
مانند اینكه چرا اگر امامت ارثي است فقط تي سواال. را وادار به تجدید تفكر آرد و سواالت جدیدي را ایجاد آرد آردید آه من 

یكي از دختران پيامبر این ارث را منتقل آرده ، پس سایر دختران پيامبر سهمي ندارند ؟ آیا همسران دیگر پيامبر نيز حقي 
ند ولي آدرس آه حتما شنيدند چون یاران یكرنگ بود(نداشتند ؟ اصال چرا آنها آه در واقعه غدیر نبودند وقتي خبررا شنيدند 

هزار سوال دیگر هم به ذهنم ونرفتند و آسب حقيقت نكردند آه شبهه اي باقي بماند؟ ) ص( سراغ پيامبر)سكونت متفاوت داشتند 
ولي دوست دارم چند نكته . رسيده و خواهد رسيد آه حتما به دنبال پاسخ خواهم رفت و از همه ميخواهم آه به من جواب بدهند 

  .ذآر آنم ، لطفا مثل من بدون تعصب مذهبي و عقيدتي گوش آن را در مورد متن تو 
 سال شناي بي قاعده در امواج جورواجور سياسي آشور این درس را فراگرفته ام آه حقيقت نزد هيچ گروه و ٣٠من بعد از 

ست یك گروه و حقيقت آامل پازلي است آه هر تكه اش د. مرامي نيست و هيچ گروه و مرامي نيز بدون حقيقت حرف نميزند 
 سال بيشتر ١٧-١۶زماني آه . " همه چيز را همگان دانند و همگان از مادر هنوز زاده نشده اند " عقيده است و به راستي آه 

نداشتم و مختصر تمایلي به آمونيسم پيدا آرده بودم آنهم به دليل اعتقادات آزادایخواهانه و عدالت طلبانه تئورسين هاي آمونيسم ، 
 آه فضاي سياسي آشور باز بود در یك ميتينگ از آنار چادر ها ودسته هاي  حزب ها و گروههاي مختلف رد ميشدم در هنگامي

جوابهاي مختلفي " آیا براي عقيده اي آه از آن دفاع ميكنيد و به آن ایمان دارید الگوئي حكومتي سراغ دارید ؟" یك سوال ميكردم 
 ني ، ولي دوست عزیز همانموقع متوجه شدم آه هيچكدام بدون اشكال نيستند ، حتيشنيدم ، شوروي ، چين ، آوبا و حتي آلبا

آشور هاي آمونيستي با وام گرفتن از . نيز به شكلي همان سيستم آمونيستي اداره ميشد ) آمریكا( دنياي آزاد متوجه شدم 
پا ميكردند ولي بعد از به حكومت رسيدن و اعتقادات و عقاید صحيح شعارها واهدافي را تعيين و طرفداراني براي خود دست و 

بعد از سالها متوجه شدم آه اصال حكومت عقيده  . تشكيل دولت ظالماني ميشدند آه در آره شمالي و چين و شوروي سابق دیدیم 
و حقایقي در همه عقاید نكات درست . حاآميتي آه عقيده یك گروه خاص باشد مسلما دیكتاتوري و فساد است . داراي اشكال است 

عقاید . هست آه متاسفانه افراد فرصت طلب و منفعت جو از آن بهره چيني ميكنند و همين باعث رویگرداني و ظلم ميشود 
مختلف در دنيا از یك مشرب مشترك فكري سرچشمه ميگيرند ، شيعه و سني آه هيچ حتي وهابي و بهائي و فراتر از آن 

از آن هر عقيده دیني و غير دیني آه منادي عدالت و آزادي باشد از یك مشرب فكري مسيحيت و یهودیت و اسالم و  حتي فراتر 
  . اوليه و مختصراست ریشه ميگيرد چند اصل محدود به آه 

شاپور ساساني حاآم خوبي بود ولي یزدگرد . آورش آبير منادي همين عقيده بود ولي داریوش سوم نبود و اسكندر نابودش آرد 
  . ابودش آردند ، صفویان در ابتدا باعث خيلي تحوالت شدند ولي یك روز از محمود افغان شكست خوردند سوم نبود و اعراب ن

دوست عزیز ميخواهم بگویم آورش اصولي را رعایت ميكرد آه مسيح هم رعایت ميكرد و در اصول اوليه همه عقاید آزادیخواه 
ك مكزیكي یا آفریقائي ؟ فقط توجه آن آه آورش آبير با عقاید و منش وجود داشته ، چه فرقي ميكند آه این منش ایراني باشد یا ی

هر آس آه مانند او رفتار آرد ميتواند ادعاي هویت او را بكند حتي اگر این . اآنون نيست و هيچ ایراني امروز مانند او نيست 
م مانند من است همان ایرادي است آه شما اینكه من چقدر شبيه پدرم هستم و یا چقدر برادر. فرد آمریكائي باشد مثال جرج بوش 

من و تو و همه ما گوشه هاي حقيقت را ميدانيم نه به تنهائي حق هستيم نه نا حق . به درستي به حكومت وراثتي ميگيرید 
را آمریكا اینقدر چ. این چيزي بوده آه تا آنون نگذاشته اند تحقق پيدا آنند . ما با احترام به هم حقيقت مي شویم . ميگوئيم 

. پيشرفت آرده ولي عربستان آه مهد اسالم است نميكند ؟ من فكر ميكنم به خاطر همين رنگارنگي عقاید در حكومت است 
استراليا و آانادا نيز آشورهائي هستند آه تعصب رنگ و نژاد و مذهب ندارند و پيشرفت خود را مدیون همين چند عقيدگي 

چرا اقليت صائب یا حتي بهائي نباید در .  عقيدگي باعث شایسته ساالري و عدم تبعيض ميشود دمكراسي و حكومت چند. است 
  . گفتار آزاد باشند 

  :اما چند نكته آه به نظرم در متن تو داراي اشكال است 
ن شيعه از بيرون از ایران وارد شد و توليد صفویه نيست صفویه مرآز و دانشگاه براي آن تاسيس آرد و صاحب نظرا 

امروزه هم شيعه به جز ایران در خيلي از مناطق دیگر وجود دارد آه به . را جمع آرد ولي شيعه از قبل وجود داشت 
نميدانم چقدر این حرف صحيح است ولي ميگویند آه شيعه از لبنان به ایران . نوعي با جمهوري اسالمي مخالف هستند 

 ..مهاجرت آرده 
ارم است و یزید پسر معاویه است آه هيچ چيز جز پول و سياست نداشت و به امام حسين پسر علي خليفه ارشد چه 

 .آنكه حكومت و خالفت را ارثي آرد معاویه بود . دنبال حكومت بود 
 .دین ایرانيان قبل از اسالم از ادیان صاحب آتاب است و بهتر است بيشتر در مورد زرتشت تحقيق آنيد  
شاید خرافاتي به نظر بيایم ولي فكر ميكنم این سرزمين نظر خاص .  نداشته این سرزمين هيچگاه آئيني جز وحدانيت 

 ، با وجود چند بار سوزاندن خدائي بر آن است چون هيچ آفري در آن نشده ، هيچ انساني در آن براي خدا قرباني نشده
اما دوباره متولد .   ...و خاآستر شدن دوباره جوانه زده ، روزي مغول روزي اسكندر روزي اعراب روزي دیگر هم 

 .من فكر ميكنم یك نوع نگاه رباني به این آشور است . شده 
خيلي از آنها فقط سرباز بودند و خيلي ها اسالم . اعرابي آه به ایران حمله آردند همه داراي اعتقادات یكسان نبودند  

ه دین عدالت و عشق است راهي به جز آیا براي انتشار دین اسالم آ. بنابه بيعت شيخ و بزرگ قبيله پذیرفته بودند 
 . شمشير نبود 

ساختن مقبره براي یك قاتل آنهم در جائي آه واقعا دفن نشده . نه آشتن آار انساني است و نه مرگ آسي را خواستن  
 . آار درستي نيست 



صفویه مقایسه آنيد و به گذشته و تاریخ باید مراجعه آنيد و وضعيت آشور را بعد از حمله اعراب ببينيد و با بعد از  
صرف نظر از تعصبات دیني و مذهبي باید از خود پرسيد بين . آنگاه قضاوت آنيد آه آداميك خيرخواه آشور بودند 

 حمله مغول و اسكندر واسالم چه تفاوتي است ؟ 
   واقعا اسالم بعد از حمله اعراب به ایران آمد ؟ از چه زماني اسالم بعنوان دین رسمي رواج یافت ؟ 
حكومت ظالم جمهوري اسالمي قصد سازش و همكاري با آمریكا ندارد بلكه خودش مدعي یك حكومت و قطب جدید در  

ایران براي این نظام سكوي پرش است و برایش فرقي نميكند بعد از پرش چه بالئي بر سر آن . نظام بين المللي است 
 .بيچاره من و تو آه ميمانيم و ميسوزیم. بياید 

جاي ورا تا آن تاریخ سابقه نداشت ولي خونخواهي آن جاي تامل دارد ، بعنوان یك واقعه دلخراش تاریخي اتفاق عاش 
  .تحقيق و ریشه یابي دارد 

شاید اگر ما در آن دوران دمكراسي داشتيم یزید جانشين معاویه نبود و یكي از یاران باتقوا محمد و یا شاید فرزند آنان  
  .سين بود و نه حسن و نه معاویه و نه یزید را انتخاب ميكردیم آه نه ح

  
اگر به آزادي و اتحاد و عدالت اعتقاد داري و مثل خيلي از گروهها به دنبال ریاست و حكومت نيستي به در خاتمه مجددا ميگویم 

است با شعارهاي جذاب آنار مي آئي وگر نه تو نيز امروز با این اعتقاداتي آه بر مبناي حقایقي استوار دیگران راحتي با عقاید 
 اگر تو یا هر .عده اي را به دور خود جمع ميكني و بعد از تصاحب حاآميت ظالمي ميشوي شاید بدتر از جمهوري اسالمي 

عقيده دیگر بخواهد صرف خودش را حق بداند و الیق حكومت پس چه فرقي با حكومت ظالمي منسوب به جمهوري اسالمي 
ایران آشور هزار رنگ است با .  اصلي همه عقاید برسيم و به عقاید هم احترام بگذاریم  دوست عزیز بيا به مشرب؟ داري

ما هفتاد ميليون با هم خيلي راحت ميتوانيم . هزاران فكر بدیع و خالق ، حق نيست آه زیر دست عده اي خاص از شيعه تباه شود 
  .ومت پرست شده ایم افكني هاي عده اي حكزندگي خلق آنيم ولي متاسفانه فریف اختالفات 

  رضا نصيري
  اهواز


