
  
  راه بلندي در پیش داریم 

  
در  انیعی(ع)، امام سوم شیبن عل نیو نام حس ادیبه  یمجالس زیاست ماه محرم آغاز شده، در شهر تورنتو ن يچند روز

هم  ،یرانیا انیعی. هم شردیگیم يشتریمحافل رونق ب نیاز روز پنجم تا دهم محرم، ا است، خصوصاً يحال برگزار
 یشمال ياکن اروپاس انِیعیاز ش يریکه کث یکنند، مراسمیم گزارافغان، مراسم خود را بر انیعیو هم ش یپاکستان انیعیش

 یشود؛ از مراسم یها برگزار مشب نیدر ا یرانیدانم، چهار مجلس در چهار مرکز ا یکه م ییآورد. تا جایرا گرد هم م
 ندیگویخن مس نجادر آ ینید شانینواند دارد و عموماً شانهینواند ۀکه صبغ یبرپاست تا محافل یسنت يکه درآنها عزادار

که در  ي). روزگارمیمراکز سخن بگو نیاز ا یکیدو شب در » کربال ۀبا حادث یعقالن ۀمواجه«بناست تحت عنوان (
  . بودم... دهیتنوع و تکثرِدر محافلِ ماه محرم را د نیکردم هم ایم یانگلستان زندگ

 یشیو گشا يدلخواه خود از آزاد یِمراسم مذهب يدر برگزار یاسالم ریروزگار است که مسلمانان در بالد غ طنز
 یمذهب خواهند مراسمیتوانند، آنطور که میساکن کانادا م انِیعی. شستندیبرخوردارند که در کشور خود برخوردار ن

 زین ...هندوها ان،ییبودا ان،یهودی ان،یحیندارد، مس سنتو اهل  انیعیبه ش یامر اختصاص نیخود را برگزار کنند، ا
 نیا يبرگزار که یمختار خود رفتار کنند؛ مادام »یِنید ستیز ةنحو«ها و معابد مطابق با سهیکن ساها،یتوانند در کلیم

در  دیبا اقصه ر نیسرّ ا .ستیآنها ن يدر برگزار یشهروندان نباشد، مانع و رادع گرید تیمراسم متضمن آزار و اذ
 rights ofها ( تی) و پاسداشت حقوق اقلfreedom of religionمذهب (  يچون آزاد ییهاشدن آموزه نهینهاد

minoritiesتحقق تجارب يبرا یو رهگشاست و مجال یاخالق قاًیکه عم یچون کانادا جست؛ نگرش ي) درکشور 
  کند.یو احوال خوش شهروندان را فراهم م ینیو د يمعنو يکوین

متعلق به خود که بتوانند در آن نماز  ياهل سنت، مسجد زیمثل تهران، هموطنانِ عز يشهر ـ در کالن گر،ید يسو از
سف أت از عدم تساهل و مدارا، اسباب زانیم نیا». تفاوت ره از کجاست تا به کجا نیبب«کنند، ندارند؛  شیایبخوانند و ن

ر است؛ تغمبار ثیح نیو عراق و عربستان از ا هیچون سور ییورهاکش تیبرد. وضع ینم ییبه جا یو غمبار است و راه
  مانده است. ياز آن بر جا يبالد آتش گرفته و تنها خاکستر نیدر ا یمذهب يروادار ییتو گو

 ـ یتایااله قِیرغم اختالف نظرعمتوان بهی، ممیریبگ ادیشود و  یو درون نهیما نهاد انیدر م یمذهب يروادار کاش
 چیه شناخت و به تیبه رسم نژاد... ت،یها را، فارغ از مذهب، جنسانسان نیادیحقوق بن گران؛یبا د یاسیسـ  یمذهب

مان را در کشور خود يروزگار نیام، چندهیدر نقاب خاك نکش يروام و زنده یدانم تا وقتیآنرا فرو ننهاد. نم یمتیق
  . ...میدار شیدر پ يدانم راه بلندیر چند مه ستم،ین دیوناام وسینه. ما ای نمیب یم یبالد اسالم گریو د
 


