
 سال انقالب،  40 پیام به کنفرانس  

 مقاومتسال  40سرکوب و سال  40

 

پیش به خاطر سفری از که سخت متاسفم  ،با سالم و سپاس از برگزارکنندگان این کنفرانس 

 شانس حضور در کنار شما را ناخواسته از دست دادم.ریزی شده به مادرید، برنامه

ای از تجاوزاتی است که رژیم اسالمی در ایران دیدید تنها گوشه "تابوی ایرانی"چه در فیلم آن

هموطنان باورمند ما به آئین بهائی مرتکب شده است. و تجاوز به حقوق بهائیان تنها گوشه بر 

دینی، از  ی رژیم اسالمی است به دگرباوران  ک و گستردهیکوچکی از تجاوز سیستمات

تا  –شوند که ادیان الهی از سوی رژیم تلقی می –مسیحیان و بهودیان و زرتشتیان گرفته 

اش ای و دارودستهمسلمانند. شیعیان هم اگر کمی با نگرش خامنهها که دراویش و سنی

 ها.رسد به خداناباوران و الئیک  هزاویه داشته باشند از یورش اوباش حکومتی مصون نیستند چ

مقاومت در مقابل این رژیم قرون وسطائی از  ،های اسالمیدرفش  و داغ یاما علیرغم همه

دانشگاه زیرزمینی در مگیرش همین برپائی چشی یک نمونه. ادامه یافته است تا کنونآغاز 

؛ تالشی یدن را دیدآدر فیلم تصاویری از جوانان بهائی است که  ادامه تحصیل  امکان ایران برای 

 .داردادامه همچنان رژیم  ندهایو بگیر و ببعلیرغم سرکوب  که شریف

ر مقابل ند و چه آنانی که دپشت دوربین بود ، چه آنان که-و همکارانم من - مادر واقع هدف 

ین ترتدائی بار سرکوب ا دمی ایران رود که بیدادگری رژیم اسالنب، صرفا این -دوربین

ها ز اینر اتتلخ بسیار پیش  ه این حقیقت  نشان دهیم چرا کمان هموطنان بهائی های خواسته

می از ه با انتشار این فیلم رژیم اسالانه را هم نداشتیم کبیناین تصور خوش. افشاء شده بود

صلت خ ،ش شکلترین زشتدر هم آن ،یزیستاندیش ه دگرچرا کد هدگراندیشان بکاش به تجاوز

د که عنوان هدف برای این فیلم در نظر داشتیم این بوبه چه . آنسیاسی است اسالم ن  یادیبن

 رنج اعتنائی بهبیی ادامهبا تا  شیمش بکبه چالرا  یربهائیغ افتاده در میان ایرانیان  جاتابوی 

 شاننسانیز بیشتر به حقوق ازمینه را برای تجاو نکردن با آناو همدردی ن یهموطنان بهائ

 . ندیاورفراهم ن

ذرد شاهد این گمایش این فیلم میه از اولین نهشت سال کپس از امروز که حالم و خوس

اسالمی را علیه رژیم  مسمومتبلیغات کمتر از گذشته بسیار مردم ما ه م کواقعیت هستی

مین ر سرزدیان موجود دایران همچون پیروان سایر ا ائیان  پذیرند و به بهدگراندیشان مذهبی می 

 .دنگرنمیکه شایسته ایشان است مهری ، با وطن خویش ناورمان بعنوان همپه



ی یک سروده ،"موطن صدا کنمرا ه"با عنوان بائی زیکوتاه از شعر  یفرازرا با شت این یاددا

رون فرستاده تا  ای بلند زندان اوین به بیکه از پشت دیوارهبرم ان میبه پای ،موطن بهائیه

 .ابراز کند "تابوی ایرانی"فیلم  ه شدنختساخبر احساسش را نسبت به 

 

 به من نگوئید که خوابم]

 و دستان جادوئی رویائی شیرین

 ...تصویر کشیده استام را به آرزوهای دیرپای فروخفته

 

 به من بگوئید که بیدارم

  ام باور کرده است،مرا در خانه تلخ و باالخره کسی غربت  

 بودن راه مدرسه را گم نخواهد کرد،نجس  که از این پس کودکی از شرم  

 نامه خواهند گرفت.، مردگان امانو بعد از این

 

 من!

 سبز با هم بودن سربرای رسیدن به دشت  

 امهای حسرتی که نپیمودهوره راهچه ک

 و گوش جانم!

 ی که نماند...ی سکوتپشت چه درها ،"هموطن" در آرزوی خطاب  

 

 به من بگوئید "هموطن" !هموطنان

 دانید ام نمیبه من بگوئید که دیگر بیگانه

 این دیارم بگوئید که اهل  

 [.و با شما از یک تبارم

 

 
 رضا عالمه زاده
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