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اسرممی میکوشرند ترا  غیرر قرن بیست و یکم را عصر خرد ورزی و عقل محوری میگویند؛ پیروان عقاید

ام مرننرد و تیینی را بیافرومبتنی برعصرر ددیرد و نیازمنردی  رای من عمرل وننرد و دسرتاور ا و ابتکرارات نر

 به نام خود و ملت خویش رقم زنند.  را افتخارات این قرن

لیرور  میرونرد و عملکررد  بره رررع عقر   متاسراانه  زار را سرال مسرلمانانبرخی  ،در سر زمین ما اما

 شرمگینی را مرتک  میشوند وه حتی انسانهای عصر دا لیرت و بربریرت ینرین وراری را اندرام نردا  انرد.

 نقاشری خرونگوا  عینی ی این مدعاست. مرن  رر براری وره تصرویر بره  ،فرخند  مظلومانۀ شهادت ینانیه

د عررا میشنوم؛ با حدابی پیش از مرر  و بری حدرابی بش را میبینم؛ ناله  ا و زده  ای دانگدازش شد  ا

از مررگش را بره تصرور مری مورم، تپیردن  رایش را میبیرنم و دران سرپردن بری حرد و قیاسرش را بره خرارر 

ونی خویشتن میگرردم،    اندر تساشکار عوارع واحسا پیکرش را مینگرم؛ سوختن   مرغولۀ متش   ؛میسپارم

 انسان بودن و مسلمان بودن خودم شرمند  میشوم.حتی از و منقدر غم واندو  بر من مستولی میگردد وه 

  ، بره مرر نه دید  بودیم را در زمان حیات مختصرش نه میشناختیم و فرخند  وه اصما  ،من و  میو منها

ش نریم ـرـمرادر و پردر بییرار  اش وره نع زار بره حرال  ،ولری م  ،لش اشر  میریرزیم و درد میکشریمـرـبی بدی

 دـرـمنهرا زمانیکره وی .به مغروش خراس سرپردند تند و سپ ــمظلومانه مینگریس سوخته ی دختر دوان شانرا

نند، تصراویر خرون ـرـر میبیاخروگرگران خون قمراش یر  شرتم دگرگوشرۀ خرود را بوسریلۀ  ای ضرر  ووــی

فرامرروش  بررای  مرریش تررا درازای ابررد اشر  خوا نررد ریخرت و خنررد   و تبسررم را ،ملرودش را تماشررا میکننرد

  خوا ند ورد.



تصرور خرود  یرا خروا ر را دخترر فرخنرد  قیا  ونید و رخند فعزیزان! یکبار خود را به دای مادر و پدر 

و  وره یگونره و  برا وردام شری بره خراررر بیاوریرد  را دور از انسانیت ونید و عملکرد شیارین سگ صات

و  مردمنگه وددان بیدار و غررور انسرانیت تران بره ودرد خوا رد م ؛ ای ددمنشانه وی را به شهادت رساندند

 . مسببین این عمل ضد بشریت را با روی  ترین الاـــــاظ تــــقبیـــح خوا ید ورد

ای یکدیگرندــــــــی مدم اعضـبن  

رندـــوه در مفرینش ز ی  گو   

روزگاریوعضوی به درد مورد   

رارــــــدگر عضو  ا را نماند ق  

ران بی غمیــــتووز محنت دیگ  

ی.ـــــــــنشاید وه نامت نهند مدم  

شیرازی سعدی  

وه اگر انسان در رول عمر خود وار  ا و اعمال  "وار:بزرگ سرواست ناصر خ پ  بسیار دقیق گاته

نی  را اندام د د میتواند فرشته شود ولی اگر وار ای نادرست و غیر انسانی را اندام د د به دیو مبدل 

گردیدند از دیو  م  بد تر ستند. حیوانیوسانیکه مرتک  و مسب  این عمل  "خوا د گشت .  

انـــیار دیدم در دهــــــوار ای زشت را بس  

انــــــت ناوســـشرم می مید مرا از فعل زش  

دـــنـین و  ــــــاین دنایت صاحۀ تاریخ را ننگ  

انـــــــین  سگـــــاینقدرنا مهربانی نیست در ب  

***** 

واری وندــــگر  وقتی گشنگی بسیار خونخ  

کی زاری وندـــــــیشرحم دارد در دلش گر م    

تـــــــخداسمارمیداند وه انسان برترین خلق   

 زین سب  خود را پت و پنهان به  رغاری وند

***** 



 زندـــــــت میــــاذیت ونی از تر  نیشمار را 

 زندــــــت میـــــــریش نم  بر زخم   مدم  دا ل

 است دشمن ه رنج والم محصول دست  ـــاین  م

 ت خویشت میزندـــمش ،عیوض  بیگانه بر سر

 ون درد ما بییار  گان را یار  ! دایاـــــــیا خ

 نــــخیمه ی  رنج ومصیبت، از سر  ما پار  و

 ان  ما از اش   غم، تر میشود؟ــــــــدامتابکی 

 من  دیرینه را وور و ور و موار  ون.ـــــــــدش

 رحیمی
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