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صفحه:2 * سرمقاله

در اخبار این شماره خبر از اعتقاد بازرسان ایران 
اما  است.  شیراز  بهایی  جوان   54 بیگناهی  به 
بحال  تا  چرا  که  اینجاست  برانگیز  سوال  نکته 
آزاد نشده اند. یعنی تنها اتهام این افراد بهایی 
بودن آنان است و الغیر. این نکته اصیل را باید 
مسئولین  ادعای  طبق  بر  که  داشت  نظر  مد 
بازپرسی از بهاییان اگر هر فرد از بیست و اندی 
نفر از بهاییان مسجون و یا چهارصد هزار پیرو 
حضرت  دیانت  به  خود  اعتقاد  از  بهایی  دیانت 
بهااهلل عقب بنشیند آنی از تمامی اتهامات تبرئه، 
زندگی  یک  از  البته  و  مسترد  او  اموال  تمامی 

مرفه تضمین شده برخوردار میگردد. 
دو نکته در این لحظه قابل بررسی است. یکی 
آنکه این چطور جاسوسی و اعمال خالف قانونی 
نیستم«  »بهایی  کوتاه  جمله  یک  با  که  است 
یک  چطور  آنکه  دیگر  و  میشود!  نابود  و  محو 
بهایی با وجود چنین وعده هایی هرگز حاضر به 

دست برداشت از اعتقاد خود نمیشود.
درخت  این  مبارک  عمر  از  سال   165 اکنون 
بر  زخمها  انواع  مدت  این  در  میگذرد.  تنومند 
پیکرش وارد شده. ولی او همچنان با قدرت به 
هزار  بیست  خون  میکند.  رشد  آسمان  سوی 
شهید دور بابی این شجر را آبیاری کرد و این 
در  دارد.  ادامه  امروز  به  تا  فیوما  یوما  آبیاری 
تاریخ این دیانت هر زمان الزم بود بهاییان گوی 
سبقت در شهادت از هم میربودند و عاشق فدای 

جان و مالشان در مسیر محبوب خود بودند. 
امروز نیز نفوسی چون هاله ها، رها ها، ساسان 
ها، مهرانها و ..... با استقامت و مقاومت در برابر 
اصرار و ابرام دشمنان پیراهن عزت ابدی را برای 

خود خریدند.
شقاوت  و  ستم  و  ظلم  اینمه  علت  واقعا  اما 
میشود  داشته  روا  بهایی  جامعه  به  نسبت  که 

چیست؟ 
افراد  انکار  با  امر  ابتدای  در  جدیدی  چیز  هر 
کسانی  طرف  از  انکار  این  و  میشود  روبرو 
خطر  در  را  خود  قدرت  که  میکند  پیدا  رونق 
همین  به  نیز  بهایی  دیانت  مورد  در  میبینند. 
وجود  با  اسالمی  روحانیون  که  چرا  بود.  گونه 

باز  عظیم  امر  این  صحت  به  اتقان  و  اطمینان 
ناخنهای خود را به هوس خراش چهره گلگون 
غافل  کردند.  پرتاب  آن  چهره  به  بهایی  دیانت 
از اینکه خداوندی که این دیانت را برای امروز 
آن  دشمنان  برابر  در  بلورین  سپری  برگزیده 
قرار داده است. سپری که با هر خراش چنگال 
چهره  و  میخورد  تراش  بیشتر  و  بهتر  معاندان 
زیبای پشت سپر را بهتر و زیباتر جلوه میدهد. 
در این میان کم نبودند روحانیونی که خود نیز 
قدرت را کناری گذاشتند و به قصد چهره بهتر 
به پشت سپر حرکت کردند. ابولفضائل ها، مال 
در  زن  مجتهد  تنها  طاهره)  قدوسها،  حسینها، 
از  دوران اسالم(ها، مالباقر ها، دارابی ها، غیره 

این رسته بودند. 
این افراد چونان محو عظمت این دیانت شدند 
که حجت در زنجان چهره در نقاب خاک کشید، 
افتاد،  زیر  به  اسب  از  طبرسان  در  مالحسین 

طهران  در  مشکین طاهره  راه  دستمالی  به 
بسته  شد و دارابی در نیریز نفسش 
تن  از  جدا شد.سرش 
نیز  مسجونان  امروز 
بهایی  ز جامعه  ا

تبارند.  ز همان  ا
تباری که  همان 

ساله  هیفده  منای 
بوسه  دار  طناب  بر 

تباری  همان  از  و  زد 
که مستقیم هشتاد ساله 

خویش  براعتقاد  منشادی 
تباری  همان  از  ماند.  مستیقم 

که.....
براستی این دیانت چه قدرتی دارد که 

مهرویان و مهجبینان را عاشق و دلباخته 
خود کرده؟  آیا چیزی غیر از شعله طور 

علت  ن میتواند  آ
شعله  باشد؟ 

از  ای 
دیده  دور 
 . د میشو
ی  د ا فر ا
برای نزدیک 
به  شدن 
تالش  آن 

میرسند.  تر  نزدیک  و  برمیدارند  قدم  میکنند. 
و  میشود  واضحتر  و  واضحتر  شعله  این  کمکم 
سیل  میشوند.  بیشتر  آن  مفتونان  نتیجه  در 
عظیم جمعیت ناخواسته پی نور حرکت میکنند 
میشود.  اضافه  عاشق  جمعیت  این  به  مرتب  و 
این  احساس میشود. در  نیز  آن  کمکم حرارت 
به  قدم  آن  بهتر  شناخت  برای  افرادی  هیمنه 
درونش میگذارند. محو میشوند. نابود میشوند و 
بود میشوند. از هستی خود دور میشوند و جزئی 

از نور عظیم را تشکیل میدهند.

ندای سیمرغ

سرمقاله:



هر چه قلم خواست نتوانست در این باب چیزی نگارش نماید. چشمان 
بی تابش را به نگاه ماه گره زد تا شاید آرامش عمیق ماه او را در آغوش 
خود، آرام کند. ماه، به زمان سفر کرد. به آن هنگام که از پشت شیشه، باز 
هم در نیمه های شب، آهسته و دزدانه، به خلوتی راه پیدا کرده بود که 
دلش میخواست جاودانه می ماند. خلوت عاشقانه عابدی الهی با معبودی 
کبریایی؛ اما آنشب، غمناک نظاره میکرد. چرا که عابد، آنگاه پر از درد 

بیماری.  رنجور  و  بود 
و  پیاپی  های  سرفه 
نیمه  نفسهای  نفس 
در  که  ای  بریده 
ریشه  بازدمش  هر 
در  کند،  می  را  جان 
می  رعشه  اتاق  فضای 
پشت  سالها  انداخت. 
عبادت،  شیشه  آن 
اشک،  لبخند،  جشن، 
نگارش و حتی بیماری 
بود؛  دیده  را  او  های 
چیز  بیماری  این  اما 
دیگری در خود داشت 
که قلب ماه را به لرزه 
زمان،  آن  افکند.  می 
افندی  شوقی  هرکس 
را می شناخت، سخن 
از او می گفت و از آن 
وحشتناک.  کسالت 
دانست  نمی  کسی 
این  یا  چیست  عاقبت 

به مناسبت صعود حضرت ولی امراهلل
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چه امتحانی برای همسر مهربانش، روحیه خانم بود.
ولی او می دانست. خود آگاه بود که باید همسر نازنینش را رها می کرد 
و به سوی قافله عشق معبود، سوار بر اسب مرگ می تاخت. آن روز ها 
احوال روحیه خانم چگونه بود، کسی واقعأ نمی داند. تنها چیزی که در 
تجسم قلم از اشک های ماه مانده بود اینست که »آنشب، صدای سرفه 
ها، آرام آرام قطع شد، تصور برق اشکی که صبح فردایش بر گونه آن زن 
صبور می درخشید، به جان 
ماه چنگ می انداخت. از آن 
شب، دیگر چراغ آن اتاق، به 
آن دست آشنا روشن نشد. 
کتابها  خوردن  ورق  صدای 
به گوش نرسید، سایه مرد 
داشتنی  دوست  و  مهربان 
هرگز  و  نشد  دیده  زمان، 
به  عشق  از  لرزان  دعاهای 
معشوقی الهوتی، به آسمان 

بر نخواست.«
به  افسرده،  و  گرفته  ماه 
رقص قلم روی سینه سپید 
کاغذ، می نگریست و از به 
خاطر آوردن آن غم بزرگ 
که برای چندمین بار شاهد 
تاریخ  در  اش  دوباره  وقوع 
این  میگشت.  محزون  بود، 
می  جوهر  نوای  آنچه  بود، 

رسید.

نیایش

حضرت ولی امراهلل در کنار پدر بزرگشان حضرت عبدالبهاء



محورهای کلی مقاله زیر به شرح زیر است:

1-نحوه بررسی تساوی حقوق زن و مرد

2-بررسی حاالت جسمی و روحی

3-نتیجه تکامل زن و مرد با هم

4-جایگاه حقوق زن و مرد) ارزش برابر با کارکرد 
های متفاوت(

مندان  عالقه  که  بهایی  دیانت  تعالیم  از  یکی   
دارد،  نیز  دینی  برون  فضای  در  را  بسیاری 

تساوی حقوق زن و مرد می باشد

اما اصوال تعالیم 
می  دین  یک 
نقطه  از  تواند 
های  نظرگاه 
مورد  متفاوتی 
واقع  تبیین 
این  زیرا  گردد، 
یک  به  تعالیم 
محقق  باره 
شد  نخواهند 
طی  در  تنها  و 
های  دوره 
می  متمادی 
باشد که قابلیت 
خود  و  بروز 
پیدا  را  نمایی 
نمایند،  می 
توجه  باید  پس 
باشیم  داشته 
که در هر دوره 
با  توان  می  ای 

توجه به درک و فهم بشر در همان دورهء خاص، 
تعاریف و مفاهیم خاصی از یک تعلیم ثابت را 
استنتاج نماییم ، ضمن اینکه اصول کلی و مبانی 

آنها از ابتدا تا انتها ثابت خواهد ماند.

بدون  مرد،  و  زن  تساوی حقوق  پیرامون  بحث 
این 2  در نظر گرفتن حاالت جسمی و روحی 

موجود کامال بی نتیجه می ماند.

رجوع  دینی  درون  های  مثال  به  بخواهیم  اگر 
نماییم به شیوا ترین مثال واصل می گردیم که 
زن و مرد را همچون دو بال یک کبوتر می داند، 
یعنی زن و مرد مکّمل یکدیگر می باشند و این 
بدان معنا می باشد که زن ومرد دارای دو بُعد 
متفاوت جسمی و روحی می باشند، و زمانی که 
با یکدیگر باشند می توانند یکدیگر را  به سوی 
کمال سوق دهند. پس در اینجا 2 مطلب حائز 

اهمیت می باشد:

1- زن و مرد هر کدام دنیای جسمی و روحی 
خاص خود را دارند

 2- زن و مرد با یکدیگر می توانند یک دنیای 
مشترک روحی بنا نمایند.

اگر دقت نماییم خواهیم دید که از دیدگاه ادیان 
،به خصوص دیانت بهایی، زن و مرد در پیشگاه 
مثال  اند،  نداشته  هم  با  تفاوتی  هیچ  خداوند 
حضرت بهاءاهلل می فرمایند: اناث و ذکور عنداهلل 
دیانت  در  که  بینیم  می  از طرفی  بوده.   واحد 
ایشان  بر عهدهء  بهایی، مسئولیت های خاصی 
گذاشته شده است، مثال تربیت کودکان در لوای 
جهد بلیغ مادران است و مدیریت خانواده تحت 

نظارت پدران.

پس در اینجا می بینیم که فعالیت های متفاوتی 
برای زن ومرد در نظر گرفته شده است که هر 
به خصوصیات  با توجه  فعالیت ها  این  از  کدام 
گردیده  تعیین  دوموجود  این  روحی  و  جسمی 
یک  صورت  به  قضیه  این  به  اگر  اما  است؛ 
تمام  عاقبت  که  دید  بنگریم،خواهیم  مجموعه 
این فعالیتها به سوق دادن هر یک از زن و مرد 
باعث  دو  این  انجامد،یعنی  می  کمال  سوی  به 

تکامل یکدیگر می گردند.

در  اینجا  به  تا 
چیز  همه  مورد 
بحث شد، غیر از 
حقوق. اگر حقوق 
را به صورت یک 
نظر  در  کل 
بتوانیم  و  بگیریم 
ترین  کالن 
مشهود  معنی 
را  آن  موجود  و 
نماییم،  بیان 
عنوان  با  آن  از 
اجتماعی  حقوق 
بریم،  می  نام 
شاید  چه  اگر 
این عنوان نتواند 
تمامیت ماجرا را 
در بربگیرد اما در 
حال حاضر ساده 
ملموس  و  ترین 
داشته  توجه  باشد.  می  همین  انتخاب،  ترین 
باشیم ما در مورد دو موجودی بحث می کنیم 
که قرار است یکدیگر را تکمیل نمایند، از طرفی 

تساوی حقوق زن و مرد
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مکمل  توانند  نمی  یکسان  موجود  دو  هیچگاه 
نیمهء  به  آنها  از  کدام  هر  زیرا  باشند،  یکدیگر 
بود که  قرار  اگر  احتیاج دارند و  گمشدهء خود 
کس  هر  پس  باشد،  هم  همانند  نیمه  دو  این 
می توانست خودش مکملی باشد جهت تکمیل 
این دو  از  خویش! و در آن صورت وجود یکی 
اما  بود.  اضافی  که  مصرف  بی  کامال  موجود، 
خدمت آن دسته از فمینیسم ها و پدرساالرهای 
آب  لطیفشان  دل  در  قند  احتماال  که  محترم 
شده است، عرض نمایم که آدرس را اشتباهی 
است!  بست  بن  هم  کوچه  اند،این  داده  بهتان 
زیرا  باشد،  می  جا  همین  در  هم  بحث  کلیت 
هر یک از این دو گروه قصد دارند اینگونه جلوه 
دهند که ما از دیگری برتریم و این همان نکته 
نهفته  بهاءاهلل  حضرت  تعلیم  در  که  است  ای 
می باشد. یعنی اگر چه ممکن است زن و مرد، 
دارای نیازهای متفاوت باشند،وقطعا هم همین 
گونه است اما این تفاوت به معنای برتری یکی 
بر دیگری قلمداد نمی گردد. در واقع در دل این 
تفاوت یک تساوی نهفته است که به هیچ یک 
از زن و مرد با اینکه دارای روحیات متفاوتی می 
بهتریم.  ما  بگویند  که  دهد  نمی  اجازه  باشند، 
به  توجه  با  که  حال  عین  در  دو،  هر  ما  بلکه 
نیازهای جسمی و روحی خودمان دارای حقوق 
از  جامعه  یک  در  باشیم،  می  خویش  خاص 
نظرگاه ارزشی،دارای جایگاهی با ارزش برابر وبا 

کارکردهای متفاوت می باشیم.

پس تساوی حقوق زن و مرد به معنای برابری 
حقوق ایشان نمی باشد زیرا این حّق طبیعی و 
اقتضای روحی این دو موجود می باشد که آن 
متغایری  نتیجه حقوق  و در  نیازها  به سوی  را 
سوق می دهد اما این بدان معنا نمی باشد که 
نیاز یکی بر نیاز دیگری ارجحیت دارد یا حقوق 
یکی با ارزش تر از حقوق دیگری می باشد. در 
واقع رجال و نساء از لحاظ بار ارزشی حقوقی، 
و  ماهیت  اینکه  ولو  باشند  می  تساوی  دارای 
کارکردهای حقوقشان با یکدیگر متفاوت باشد.

پس باز هم تکرار می نمایم که این تنها جایگاه 
حقوقی زن و مرد می باشد که باید از هر لحاظ 
جایگاه  در  باید  زن  یک  یعنی  باشد،  متساوی 
حقوق زنانهء خویش در همان ردیفی قرار بگیرد 
خویش  مردانهء  حقوق  درجایگاه  مرد  یک  که 

قرار دارد اما نفس حقوق آنها با یکدیگر مغایرت 
داشته و قطعا نیز همین گونه است. ضمن اینکه 
چنین تعریفی از تعلیم جمال مبارک ،با توجه 
مورد  در  جدیدی  تعاریف  ایجاد  و  برقراری  به 
دیگری  بوی  و  رنگ  بشر،  بین  در  واژهء حقوق 
استنباط  از آن  و معنای جدیدی  یافت  خواهد 
خواهد شد که با روح آن زمان همخوانی داشته 

و متعلق به زمان فعلی ما نمی باشد. 

شده  نوشته  مقاله  چند  از  اقتباسی  مقاله  )این 
درباره حقوق زن و مرد است که توسط اینجانب 

جمع آوری شده است(

ارباب
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مجموعه نصوصی پیرامون تساوی حقوق زن و مرد
مطلب اّول - در بیان اینکه ید عنایت نسوان را در این دور بدیع از حضیض ذلّت نجات داد:

حضرت عبدالبهاء میفرمایند: » در این دور بدیع اماء رحمن باید هر دم هزار شکرانه نمایند که 
ید عنایت نساء را از حضیض ذلّت نجات داد و باوج عّزت رجال رسانده. مالحظه نمائید که چه 
موهبتی است زیرا حزب نساء بدرجه ای در شرق ساقط بودند که در لسان عربی چون ذکر زن را 
میخواستند اجلّک اهلل نسوان میگفتند نظیر آن اجلّک اهلل حمار میگفتند و در لسان ترکی » حاشا 
حضوردن قاری در » و در لسان فارسی در ذکر زن »بالنسبت« میگفتند و تعبیر بضعیفه مینمودند. 

حال الحمد هلل در ظّل عنایت مبارک نساء در نهایت احترامند
اینک برخی از بیانات مبارکهء حضرت بهاءاهلل در بارهء مقام نسوان در امر مبارک بهائی:

حضرت بهاءاهلل میفرماید: » ..... امروز اوراق سدره باید بکمال تقدیس و تنزیه اماء ارض را بافق اعلی 
راه نمایند. امروز اماءاهلل از رجال محسوب طوبی لهّن و نعیماً لهّن .... »

مطلب دوم - در بیان اینکه مساوات حقوق بین مرد و زن مانع حرب و قتال است:
حضرت عبدالبهاء میفرمایند: » ...... و همچنین وحدت نوع را اعالن نمود که نساء و رجال کّل در 
حقوق مساوی بهیچوجه امتیازی در میان نیست. زیرا جمیع انسانند فقط احتیاج بتربیت دارند 
اگر نساء مانند رجال تربیت شوند هیچ شبهه ای نیست که امتیازی نخواهد ماند. زیرا عالم انسانی 
مانند طیور محتاج بدو جناح است یک اناث و یکی ذکور مرغ با یک بال پرواز نتواند نقص یک بال 
سبب وبال بال دیگر است. عالم بشر عبارت از دو دست است چون دستی ناقص ماند دست کامل 
هم از وظیفهء خویش باز ماند. خدا جمیع بشر را خلق کرده جمیع را عقل و دانش عنایت فرموده 
و جمیع را دو چشم و دو گوش داده دودست و دوپا عطا کرده در میان امتیازی نگذارده است. لهذا 
چرا باید نساء از رجال پست تر باشند؟ عدالت الهی قبول نمیکند عدل الهی کّل را مساوی خلق 
فرموده در نزد خدا ذکور و اناثی نیست هر کس قلبش پاک تر عملش بهتر در نزد خدا مقبول تر 
خواه زن باشد خواه مرد. چه بسیار زنان پیدا شده اند که فخر رجال بوده اند مثل حضرت مریم که 
فخر رجال بوده مریم مجدلّیه غبطهء رجال بود مریم اّم یعقوب قدوه رجال بود آسیه دختر فرعون 
فخر رجال بود سارا زن ابراهیم فخر رجال بود و همچنین امثال آنها بسیار است. حضرت فاطمه 
شمع انجمن نساء بود حضرت قّرة العین کوکب نورانی روشن بود. و در این عصرالیوم در ایران زنانی 
هستند که فخر رجالند عالمند شاعرند واقفند در نهایت شجاعت هستند. تربیت نساء اعظم و اهّم 
از تربیت رجال است. زیرا این دختران روزی مادران شوند و اطفال را مادر تربیت میکند اّول معلّم 
اطفال مادرانند. لهذا باید در نهایت کمال و علم و فضل باشند تا بتوانند پسران را تربیت کنند و اگر 
مادران ناقص باشند اطفال نادان و جاهل گردند. همینطور حضرت بهاءاهلل وحدت تربیت را اعالن 
نموده که بجهت اتّحاد عالم انسانی الزم است که جمیع بشر یک تربیت شوند رجاالً و نساًء دختر 

و پسر تربیت واحد گردند.
و چون تربیت در جمیع مدارس یک نوع گردد ارتباط تاّم بین بشر حاصل شود. و چون نوع بشر 



یک نوع تعلیم یابد وحدت رجال و نساء اعالن گردد بنیان جنگ و جدال بر افتد و بدون تحّقق این 
مسائل ممکن نیست. زیرا اختالف تربیت مورث )موجب ( جنگ و نزاع، مساوات حقوق بین ذکور 
و اناث مانع حرب و قتال است زیرا نسوان راضی بجنگ و جدال نشوند این جوانان در نزد مادران 
خیلی عزیزند هرگز راضی نمیشوند که آنها در میدان قتال رفته و خون خود را بریزند. جوانی را که 

بیست سال مادر در نهایت زحمت
و مشّقت تربیت نموده، آیا راضی خواهد شد که در میدان حرب پاره پاره گردد؟ هیچ مادری راضی 
میشود ولو هر اوهامی بعنوان محّبت وطن و وحدت سیاسی وحدت جنسی وحدت نژاد و وحدت 

بگویند  و  دارند  اظهار  مملکت 
و  بروند  باید  جوانان  این  که 
برای این اوهامات کشته شوند. 
مساوات  اعالن  وقتیکه  لهذا 
بین زن و مرد شد یقین است 
که حرب از میان بشر برداشته 
اطفال  هیچ  و  شد  خواهد 
انسانی را فدای اوهام نخواهند 

کرد ..... »
اینکه  بیان  در   - سوم  مطلب 
تا مساوات تاّمه بین مرد و زن 
عالم  نشود  حاصل  حقوق  در 
العاده  خارق  ترّقیات  انسانی 

ننماید:
میفرمایند:  عبدالبهاء  حضرت 
ذکور  بین  تاّمه  مساوات  تا   «
و اناث در حقوق حاصل نشود 
خارق  ترّقیات  انسانی  عالم 
رکن  یک  زنان  ننماید.  العاده 
مهّم از دو رکن عظیمند و اّول 
مربّی و معلّم انسانی. زیرا معلّم 
آنان  مادرانند  خردسال  اطفال 
اطفال  و  کنند  اخالق  تأسیس 
را تربیت نمایند بعد در مدارس 
حاال  میکنند.  تحصیل  کبری 
باشد  ناقص  معلّم  و  مربّی  اگر 
چگونه مربّی کامل گردد؟ پس 
مردان  ترّقی  نساء سبب  ترّقی 
باید نساء را تربیت  است. لهذا 
رجال  بدرجه  تا  نمود  کامل 
رسند زنان هم همان تعلیمات 

و امتیازات را بدست آرند تا همچنانکه در حیات مشترک با رجالند در کماالت عالم انسانی نیز 
مشترک شوند و البّته اشتراک در کمال از نتائج تساوی در حقوق است. عالم انسانی را دو بال است 
یک بال ذکور و یک بال اناث باید هر دو بال قوی باشد تا عالم انسانی پرواز کند. اّما تا یک بال 
قوی و یک بال ضعیف مرغ پرواز نکند حرکتش بطیء است. خداوند هر دو را بشر خلق کرده و در 
جمیع قوی مشترک فرموده هیچ امتیازی نداده. چیزی که خداوند نداده، چگونه ما بدهیم؟ ما باید 
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تابع سیاست الهی باشیم. از این گذشته در عالم 
اّما هیچ امتیازی  اناث است  حیوان نیز ذکور و 
نیست در عالم نبات ذکور و اناث است و هیچ 
امتیازی نه با وجود آنکه از عقول محرومند قّوهء 
ممّیزه ندارند. ما که بفیض عقل موّفقیم و قّوه 
ممّیزه داریم، چگونه چنین چیزی را روا بداریم 

که مخالف عقل است؟ ....« انتهی
نسوان  ترّقی   - مطلب چهارم 
بسیاری  امور  اجرای  سبب 
است که حال از عهده بر نمی 

آیند.
حضرت عبدالبهاء میفرمایند:

نساء  عالم  در   ....  « هواهلل 
نهایت  است  عظیم  هیجان 
و  است  ترّقی  آرزو  و  آمال 
شبهه  انسانی  بعالم  خدمت 
در  نساء  جمعّیت  نیست  ای 
و  مینمایند  ترّقی  عصر  این 
میکوشند تا با رجال همعنان 
بزرگی است.  نّیت  این  گردند 
و  ترّقی  نساء  جمعّیت  اگر 
بسیاری  نمایند  پیدا  اقتدار 
از عهده  از اموری را که حال 
مجری  و  جاری  نمیآیند  بر 
اعظم  امروز  داشت.  خواهند 
مصائب عالم حرب است عالم 
و حرب  نیست  راحت  انسانی 
دائمی است. زیرا جمیع دول 
مستمّراً در تهّیهء حربند جمیع 
اموال صرف حرب میشود این 
بیچارهء زارع بکّد یمین و عرق 
جبین شب و روز میکوشد تا 
چند دانه بدست آید و خرمنی 
فایده  اندوخته گردد ولی چه 
حرب  تجهیز  آن  حاصل  زیرا 
تفنگ  و  توپ  و خرج  میشود 
و قورخانه و کشتیهای جنگ 
مالی  حرب  این  و  میگردد 
دائمی است. دیگر مالحظه اتالف نفوس نمائید 
میشوند.  پایمال  چگونه  حرب  میدان  در  که 
و  محدود  نفوس  یعنی  جانی  حرب  چند  هر 
و  است  دائمی  مالی  حرب  اّما  است  مخصوص 
عمومی و ضرر آن راجع بعموم بلکه عالم انسانی 



به  قرن  این  در  زنان  حال چون  متضّرر.  آن  از 
حرکت آمده اند باید این را مّد نظر داشته باشند 
عالم  وحدت  شود  ترویج  عمومی  صلح  امر  تا 
انسانی ظاهر گردد فضائل بشر جلوه نماید قلوب 
و مذهبی  دینی  تعّصب  ارتباط جوید  بهم  ملل 
بر طرف شود تعّصب جنسی زائل گردد تعّصب 
سیاسی نماند و تعّصب وطنی از میان برخیزد. 
اوالد  و جمیع  اند  عائله  بشر یک  زیرا جمعّیت 
ممالک  جمیع  هستند  خدا  فرزندان  همه  آدم 
یک کره و یک وطن است و جمیع امم بندگان 

یک خداوند ..... »
مطلب پنجم- بیان اینکه زن و مرد باید بجان و 

دل خدمت یکدیگر کنند:
حضرت عبدالبهاء میفرمایند: » شخص محترمی 
با خانمش نزد من میآمدند قدری غبار بر کفش 
بشوهرش  فوراً  بود  نشسته  محترمه  خانم  آن 
گفت کفشهای مرا پاک کن. آن مرد بیچاره غبار 
کفش خانم را پاک نمود و نگاهی بمن کرد. من 
گفتم خانم آیا شما هم کفش شوهر خود را پاک 
میکنی ؟ گفت من لباس او را پاک میکنم. گفتم 
نشد این مساوات نیست شما هم بایدکفش او را 
پاک نمائید. باری حاال شما گاهی هم خوبست 
آمریکائی  نمائید. وقتی زنی  طرف داری مردها 
اّما  مّدتها بود باروپا رفته بود و براحت مشغول 
مرد بیچاره در امریکا زحمت میکشید مصاریف 
برای او مهّیا مینمود و میفرستاد اغلب اغنیا و 
و  است.  چنین  حالشان  شرح  غرب  متوّسطین 
حال آنکه باید مساوی باشند باید حالتی تحصیل 
کنند که زن و مرد حقوق خود را فدای یکدیگر 
نمایند بجان و دل خدمت بیکدیگر کنند نه به 
جبر و عنف. و این مقام جز بقّوهء ایمان حاصل 
نشود قلوب باید منجذب بنفحات اهلل باشد تا هر 
آنکه  نه  مقّدم شمرد  خود  بر  را  دیگری  نفسی 
خود را مقّدم داند. یکی از بهائیان فارسی بعّکا 
آمد از من طلب ذکر خیری برای حرم مرحومهء 
خود مینمود و های های برای آن مرحومه گریه 
میکرد و میگفت که چهل سال آن زن در خانهء 
او  نداشتم  ثروت  من  چون  کشید  زحمت  من 
هیچوقت راحت نبود. خالصه احساسات روحانّیه 
باید چنین باشد حاالت باید الهی باشد حاالت 
ملکوتی  نورانّیت  و  است  جسمانی شأن حیوان 

سزاوار انسان « 
مطلب ششم- در حّد تساوی حقوق:

امراهلل میفرمایند: » رجال و نساء  حضرت ولّي 
و  یگانگی  و  وحدت  مقامات  در  باید  احّباءاهلل 
عّفت و فرزانگی ترّقیات روز افزون داشته باشند 
و  نمایند  تأّسی  بآنها  سائره  امم  که  ای  بدرجه 
شوند  ایشان  اخالق  و  احوال  اعتدال  شیفتهء 
..... تساوی در تحصیل علوم و فنون و صنایع و 
انسانی است نه  بدایع و کماالت و فضائل عالم 

حّریّت مضّرهء عالم حیوانی ».
زنهای  بارهء  در  مبارک  بیان  هفتم-  مطلب 

مشهور جهان:
تاالر  در   1913 سنهء  اپریل  پانزدهم  شب  در 
ادا  مفّصلی  خطابهء  بوداپست  ملّی  موزهء 
است  تورات  در   « فرمودند:  جمله  از  فرمودند 
صورت  به  کنم  خلق  را  انسانی  فرمود  خدا  که 
میفرماید  اهلل  رسول  در حدیث  و  مثال خود  و 
: )) خلق اهلل آدم علی صورته ((. مقصد از این 
صورت صورت رحمانی است یعنی انسان صورت 
رحمان است و مظهر صفات یزدان خدا حّي است 
انسان هم حّي است خدا بصیر است انسان هم 
انسان هم سمیع  است  است خدا سمیع  بصیر 
است.  مقتدر  انسان هم  است  مقتدر  است خدا 
پس انسان آیت رحمن است صورت و مثال الهی 
است و این تعمیم دارد و اختصاص برجال دون 
نساء ندارد. چه نزد خدا ذکور و اناثی نیست هر 
کس کاملتر مقّرب تر خواه مرد باشد خواه زن. 
اّما تا حال زنان مثل مردان تربیت نشده اند اگر 
آن قسم تربیت شوند مثل مردان میشوند. چون 
بتاریخ نظر کنیم ببینیم چقدر از مشاهیر زنان 
بوده اند چه در عالم ادیان چه در عالم سیاسی. 
در دین موسی زنی سبب نجات و فتوحات بنی 
مجدلّیه  مریم  مسیحی  عالم  در  شد  اسرائیل 
حواریّان  جمیع  گردید.  حواریّون  ثبوت  سبب 
بعد از مسیح مضطرب شدند لکن مریم مجدلّیه 
دو  محّمد  زمان  در  ماند.  مستقیم  شیر  مانند 
بودند و مرّوج  نساء  از سایر  اعلم  بودند که  زن 
شریعت اسالم گشتند. پس معلوم شد زنان نیز 
مشاهیری دارند و در عالم سیاست البّته کیفّیت 
امپراطوری  که  اید  شنیده  پالمیر  در  را  زنوبیا 
آلمان را بزلزله در آورد هنگام حرکت تاجی بر 
را پریشان  ارغوانی پوشید موی  لباس  نهاد  سر 
نمود شمشیر را در دست گرفته چنان سرداری 

نمود که لشکر مخالف را تباه ساخت.

بنفسه  شد  آن  بر  مجبور  امپراطور  خود  آخر 
را  پالمیر  سال  دو  مّدت  شود  حاضر  حرب  در 
حمله  بشجاعت  نتوانست  نهایت  کرد  محاصره 
کند چون آذوغه تمام شد تسلیم گردید. ببینید 
چقدر شجاع بود که در مّدت دو سال امپراطور 
بر او غلبه نتوانست. و همچنین حکایت کلوپترا 
و امثال آن را شنیده اید. در این امر بهائی نیز 
قّرة العین بود در نهایت فصاحت و بالغت ابیات 
و آثار قلم او موجود است جمیع فصحای شرق 
که  داشت  نمودند چنان سطوتی  توصیف  را  او 
جرئت  بود  غالب  همیشه  علماء  با  مباحثه  در 
بود  امر  این  مرّوج  نداشتند. چون  او  با  مباحثه 
ابداً  او  ولی  نمود  اذیّت  و  را حبس  او  حکومت 
را  نفوس  و  میزد  فریاد  حبس  در  نشد  ساکت 
او دادند او  هدایت میکرد عاقبت حکم به قتل 
خانهء  در  نیاورد.  فتور  ابداً  شجاعت  نهایت  در 
عروسی  آنجا  در  قضا  از  بود  حبس  شهر  والی 
بود و اسباب عیش و طرب و ساز و نغمه و آواز 
واکل و شرب جمیع مهّیا لکن قّرة العین چنان 
و عشرت  اسباب عیش  زبانی گشود که جمیع 
اعتنائی  کسی  شدند  جمع  او  دور  گذارده  را 
بعروسی ننمود همه حیران و او تنها ناطق بود. 
تا آنکه شاه حکم بقتل او نمود او با آنکه در عمر 
خود زینت نمیکرد آن روز خود را زینت نمود 
همه حیران ماندند باو گفتند: چه میکنی؟ گفت 
عروسی من است. در نهایت وقار و سکون بآن 
او  ولی  میکشند  را  او  میگفتند  همه  رفت  باغ 
فریاد میزد که آن صوت صافور که  همان نحو 
در انجیل است منم با اینحالت در باغ اورا شهید 

کرده بچاه انداختند

ارباب
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سال پیش یک دیانت متولد شد. با داعیه صلح و 
دوستی و برابری. اما از آن زمان جهالی به ظاهر 
علما کمر به نابودی آن بستند. اکثر از 200000 
نفس مقدس از پیروان این دیانت را در 6 سال 
ابتدایی آن به شهادت رسانیدند. شهادتهایی که 
هر کدام قصه ای دارد. اما امروز همان علما از 
طرفی انگ مظلوم نمایی به جامعه سپید روی 
بهایی میزنند و از طرفی همان کمر بسته جهل 

اند.

است؟  نمایی  مظلوم  گونه  بربر  شهادتهای 
را  بهایی  جوان  یک  سر  جهل  ایادی  وقتی  آیا 
میفرستند  مادر  برای  میوه  داخل ظرف  و  جدا 
معتمد  شکم  وقتی  آیا  است؟  نمایی  مظلوم 
الشریعه را سفره میکنند و انگشتش را به نیت 

انگشتری اش قطع میکنند و کودکش را به باغی 
بیهوش میماند مظلوم  تا سه روز  میاندازند که 
نمایی است؟ آیا وقتی یک 
همه  شب  بهایی  خانواده 
چیز دارد و حساب دارایی 
حسابدار  چندین  را  اش 
صبح  و  میدهند   انجام 
برای پوشش  پارچه  اندکی 
مظلوم  ندارد  خود  شرمگاه 
وقتی  آیا  است؟  نمایی 
از  کارش،  از  بهایی  یک 
دانشگاهش، از مدرسه اش، 
مظلوم  میشود  اخراج  از..... 
وقتی  آیا  است؟  نمایی 
بودن  بهایی  جرم  به  من 
عالیه  تحصیالت  نمیتوانم 
میهنم  به  تا  باشم  داشته 
نمایی  مظلوم  کنم  خدمت 
است؟ آیا وقتی به مقدسات 
من توهین میشود و به من 
اندازه  به  حتی  دفاع  اجازه 
نمیشود  داده  سطری 

مظلوم نمایی است؟

مظلوم  اینها  اگر  جدا 
نمایی است پس مظلومیت 
چیست؟ چه تعریفی دارد؟ 
به  وقتی  است  چگونه 
حمله  عسکریین  حرمین 
میشود پیراهن خود میدرید و وقتی بیت حضرت 
اعلی با خاک یکسان میشود وعده فردا میدهید؟ 
فرانسه  در  مسلمانی  دختر  وقتی  است  چگونه 
دوست دارد با حجاب –که تنها یه حکم مذهبی 
و  به هم میپیچید  ندارد  را  اجازه  این  و  است- 
وقتی یک بهایی بخواهد وارد دانشگاه شود باید 
لبخند میزنید؟  بزند  به تمام عقایدش  پا  پشت 
عظیم  پیامبر  به  دانمارک  که  زمانی  چگونه 
الشان اسالم توهین میکند مظلوم واقع میشوید 
و زمانی که شما مجالت سراسر تهمت و افترای 
ایام، فرهنگ پویا و صدها نمونه دیگر را منتشر 
میکنید من باید سکوت کنم و دم نزنم؟ چرا آنها 
قبر  وقتی  چرا  نیست؟  اینها  و  است  مظلومیت 
سنگین  خودروهای  حرکت  مسیر  من  عزیزان 

میشود من حتی نباید اشکم سرازیر شود وگرنه 
مظلوم نمایی کرده ام؟

سیدالشهدا مظلوم بود. در دشت کربال تشنه ماند. 
من مظلوم نیستم چون به دهان نوزاد من آب 
جوش سماور ریختند تا در نوزادی شهد شهادت 
و دو تن  بود. هفتاد  بچشد. سیدالشهدا مظلوم 
یزید  کینه  به خاک  داشت که یک یک  همراه 
افتاند. من مضلوم نیستم چون 20000 یاور من 
را از دم تیغ گذر دادند. سید الشهدا مظلوم بود. 
رئوس مقدس شهدای کربال تبرک نیزه ها شد. 
نیریز  نیستم چون سرهای شهدای  مظلوم  من 
زینت نیزه های جور شد. سیدالشهدا مطلوم بود.  
به وعظ نشست و  زینب )س( در مساجد شام 
مظلوم  من  کرد.  روشن  را  یزید  واقعی  ماهیت 
از پس پرده وعظ گفتم و حقایق  نیستم چون 

آشکارا کردم.

من مظلوم نیستم. من یک ظالمم!

ندای سیمرغ

من یک ظالمم!!!
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پاپ و مرد مرتد زندگي حقیقي جوردانوبرونو
نویسنده: مایکل وایت

مترجم: فروغ پور یاوري
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان

زبان کتاب: فارسي

مروري بر کتاب
... مایکل وایت در این کتاب با تجزیه و تحلیل 
استوار و مستدل و غنایي و بررسي علمي و ناب 
به روایت زندگي و مرگ رزمنده اي بي سالح 
کورخشگه  تعصبات  و  خردي  بي  با  تقابل  در 
مقدسان مي پردازد و نشان مي دهد که چگونه 
کساني که به دروغ خود را » مردان خدا « مي 
نامیدند هنگامي که منافع مالي شان به مخاطره 
به مرگ  و  عیان گذاشتند  پابرسرحقیقت  افتاد 

مردي فرمان دادند که جز حقیقت نگفت ...



احبای  از  نفر  چند  با  عبدالبهاء  حضرت  روزی 
دلداری عده  و  برای مالقات  امریکایی  و  ایرانی 
لباسهای   . رفتند  آنها می  دیدن  به  فقرا  از  ای 
بلند شرقی و کالههای مختلفی که داشتند در 
خیابان جلب توجه زیادی کرده بود . عده ای از 
بچه ها به دنبال آنها راه افتاده بودند و با تعجب 
بلند بلند با هم گفتگو می کردند و سر و صدا و 

شلوغی زیادی راه انداخته بودند . 
مهماندار حضرت عبدالبهاء که از 
دیدن این جار و جنجال ناراحت 
شده بود ، کمی عقب تر ماند و 
با بچه ها صحبت کرد و برایشان 
توضیح داد که حضرت عبدالبهاء 
برای  اآلن  و  هستند  کسی  چه 
انجام چه کاری می روند . یکی 
از بچه ها که سر کرده ی دیگران 
بود گفت : آیا ما هم می توانیم با 
شما بیاییم ؟ مهماندار با مهربانی 
گفت که امروز ممکن نیست ولی 
برای  توانید  می  بخواهید  اگر 
زیارت ایشان به منزل من بیایید 
و آدرس منزل خود را به آنها داد 
ولی گمان نمی کرد که آنها واقعا 

دعوتش را قبول کنند .

   روز موعود فرا رسید . اما حتی 
مهماندار هم موضوع را فراموش 
کرده بود . ناگهان دسته ی بچه 
ها به آنجا هجوم آوردند و با سر و 
صدا از پله ها ی منزل باال رفتند 
. عده ی آنها در حدود بیست یا 
و  سر  کدام  هیچ   . بود  نفر  سی 
نظر  به  و  نداشتند  خوبی  وضع 
نمی  هم  تربیتی  با  های  بچه 
باال  دسته  دسته  همه   . آمدند 

عبدالبهاء  حضرت  اتاق  به  آمده 
رفتند . حضرت عبدالبهاء دم در ایستاده بودند 
و به هر یک تعارف می فرمودند . دست یکی را 
می  دیگری  شانه ی  دور  و دست  فشردند  می 

انداختند و با محبت لبخند می زدند . بچه ها 
اصال غریبی نمی کردند . آخر از همه ، بچه ی 
کوچک سیاه پوستی وارد شد . پوستش کامال 
دلیل خیلی خجالت می  به همین  و  بود  سیاه 
 . بدهند  راه  هم  را  او  کرد  نمی  فکر  و  کشید 
همان طور که می دانید ، بیشتر سفید پوستها با 
سیاهها بد رفتارند و به آنها اجازه ی همه کاری 
نمی دهند ، ولی وقتی حضرت عبدالبهاء او را 
آسمانی  شادی  با  مبارکشان  ، چهره ی  دیدند 
صدایی  با  کرده  بلند  را  دستشان   . شد  روشن 
که همه شنیدند فرمودند : » گل سیاه آمد .« 

سکوت تمام اتاق را گرفت . صورت آن کودک 
سیاه مثل گل شکفته شد . کامال معلوم بود که 
حاال بچه ها ی دیگر به نظر سابق به او نگاه نمی 
کردند . تا آن وقت به آن طفل معصوم سیاه ، 

هزار لقب مسخره داده بودند ولی هیچ کس او را 
» گل سیاه » نخوانده بود .

، حضرت  آمدند     وقتی که همه ی مهمانان 
و  شیرینی  پذیرایی  برای  فرمودند  عبدالبهاء 
از  مشت  مشت  خودشان  و  بیاورند  شکالت 
با  و  دادند  می  خود  مهمانان  به  شیرینیها  آن 
. در آخر شکالت  آنها احوالپرسی می فرمودند 
سیاهی را برداشته به آن نگاه فرمودند . همه ی 
ایشان بودند . حضرت عبدالبهاء  اطفال متوجه 
بدون اینکه حرفی بزنند از جا بلند شده نزدیک 
خوشحالی  با   . رفتند  سیاه  طفل 
شکالت  فرموده  اطفال  به  نگاهی 
آن  سیاه  های  گونه  نزدیک  را 
کودک نگاه داشتند . با چهره ای 
درخشان دستهایشان را دور شانه 
ی طفل حلقه زدند ، درست مثل 
پر  این منظره  از  اتاق  تمام  اینکه 
احتیاجی  دیگر   . بود  شده  نور 
ها  بچه  ی  همه   ، نبود  حرف  به 

مقصود ایشان را فهمیده بودند .

دوست  گه  در  کتاب  از  تلخیص   
ص 86

حکایت:
گل سیاه
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گر از ایران جدا گردم   به دنبال کجا گردم

وطن اینجا وفا اینجا همه عشق و صفا اینجا

عزیزان خدا اینجا بدیع اینجا منا اینجا

شهیدان بها اینجا

اگر دستم کمی تنگ است اگرپایم کمی لنگ است

اگر بر فرق من سنگ است گریز از کشورم ننگ است

گر از ایران جدا گردم

به دنبال کجا گردم

قدوم رب اعلی را به جز ایران کجا جویم

وفا و مهرو احسان را به جز ایران کجا جویم

گر از ایران جدا گردم

به دنبال کجا گردم

روم شیراز پر غوغا پر از عطروپر از رویا

پر از بوی خوش گلها گلی چون حضرت اعلی

روم به اصفهان روزی به ان نصف جهان روزی

همان شهری که مهمان بود در ان قائم دو صد روزی

روم نور و روم تبریز به تبریز بال انگیز

روم یزد و روم نیریز که هر دو گشته خون امیز

روم تهران پر از فریاد که حق زانجا ندا سرداد

بهاءاهلل در تهران خبر از دین بهتر داد

گر از ایران جدا گردم

به دنبال کجا گردم

فساد از هر کجا سر زد به هر جا رنگ ماتم زد

هنوزایران پرازنوراست ز افتها کمی دور است

پر از عشق است پر از نور است

فرموده  العدل  بیت  چو  است  هور  چنان  باقی  وطن 
است

که ایران رو به بهبود است خیالم جمع و اسوده است

گر از ایران جدا گردم

به دنبال کجا گردم

سرود:
ایران



عشق: تنها نیروي خالق
 

جامعه  رشته  دانشجویان  از  دانشگاهي  استاد 
شناسي خواسته بود تا به کوچه پس کوچه هاي 
کثیف و پر جمعیت بالتیمور بروند و سوابق 200 
پسر نوجوان را گرد آورند. سپس از آنان خواسته 
آینده همان  ارزیابي خود درباره  بود که نظر و 
نوجوانان را در گزارشي به رشته تحریر درآورند. 
نوجوانان  این  از  یک  هر  مورد  در  دانشجویان 
و  بیست  ندارد«.  شانسي  هیچ   « بودند:  نوشته 
از  دیگر  استادي  واقعه،  این  از  پس  سال  پنج 
دانشگاه ضمن برخورد با مدارک و بررسي هاي 
تا  خواهد  مي  خود  دانشجویان  از  تحقیق  این 
مساله را پیگیري کنند و ببینند چه بر سر آن 
دریافتند  دانشجویان  است.  آمده  نوجوان   200
به محل  یا  و  مرده  که  پسري  استثناي 20  به 
 180 از  نفر   176 بودند،  کوچیده  دیگر  هاي 
نسبتاً خوبي چون  باقیمانده در شغل هاي  نفر 

وکالت، طبابت و تجارت مشغول بکار هستند.
گیرد  مي  تصمیم  و  شود  مي  متعجب  استاد 
کند.  پیگیري  نهایي  نتیجه  اخذ  تا  را  موضوع 
همه این مردان در منطقه تحقیق بسر مي بردند 
و از این رو براي استاد این امکان وجود داشت تا 
تک به تک آنان را مالقات کرده و بپرسد: »علت 
موفقیت شما چه بوده است؟« در هر مورد،  این 
پاسخ پراحساس را شنیده بود که: » یک معلمي 

داشتیم که...«
معلم هنوز در قید حیات بود، لذا استاد توانست 
ولي  بود  پیر شده  کاماًل  دیگر  حاال  که  را،  وي 
هنوز هشیاري و ذکاوت از سکناتش مي بارید، 
پیدا کند و فرمول سحرآمیزش را که به وسیله 
آن توانسته بود این بچه هاي کوچه پس کوچه 
هاي کثیف پائین شهر را به چنان موفقیت هایي 

برساند، بپرسد.
چشمان معلم از شنیدن این سوال برق زده بود 
درآمده  حرکت  به  مالیم  لبخندي  با  لبانش  و 

بود که:
به  قلب  صمیم  از  من   ، است  ساده  خیلي   «

یکایک آن بچه ها عشق مي ورزیدم.«

»اریک باترورث«
*****

یک همچو برادري

یکي از دوستانم به نام پل یک دستگاه اتومبیل 
سواري به عنوان عیدي از برادرش دریافت کرده 
بود. شب عید هنگامي که پل از اداره اش بیرون 
آمد متوجه پسر بچه شیطاني شد که دور و بر 
ماشین نو و براقش قدم مي زد و آن را تحسین 
پسر  رسید  که  ماشین  نزدیک  پل  کرد.  مي 

پرسید: » این ماشین مال شماست ، آقا؟«
پل سرش را به عالمت تائید تکان داد و گفت: 
برادرم به عنوان عیدي به من داده است«. پسر 
این است که  متعجب شد و گفت: »منظورتان 
برادرتان این ماشین را همین جوري، بدون این 
که دیناري بابت آن پرداخت کنید، به شما داده 

است؟ آخ جون، اي کاش...«
آرزویي  چه  پسر  که  بود  واقف  کاماًل  پل  البته 
مي خواهد بکند. او مي خواست آرزو کند. که 
اما  داشت.  برادري  او هم یک همچو  کاش  اي 
به  را  پل  وجود  پاي  سرتا  گفت  پسر  که  آنچه 

لرزه درآورد:
» اي کاش من هم یک همچو برادري بودم.«

پل مات و مبهوت به پسر نگاه کرد و سپس با 
تو  با هم  داري  آني گفت: »دوست  انگیزه  یک 

ماشین یه گشتي بزنیم؟«
»اوه بله، دوست دارم.«

بر  پل  طرف  به  پسر  که  بودند  افتاده  راه  تازه 
برق مي  از خوشحالي  با چشماني که  و  گشت 
زد، گفت: »آقا، مي شه خواهش کنم که بري به 

طرف خونه ما؟«
پل لبخند زد. او خوب فهمید که پسر چه مي 
همسایگانش  به  خواست  مي  او  بگوید.  خواهد 
نشان دهد که توي چه ماشین بزرگ و شیکي 
به خانه برگشته است. اما پل باز در اشتباه بود. 
پسر گفت: » بي زحمت اونجایي که دو تا پله 

داره، نگهدارید.«
پسر از پله ها باال دوید. چیزي نگذشت که پل 
و  تند  دیگر  او  اما  را شنید،  او  برگشتن  صداي 
تیـز بر نمي گشت. او برادر کوچک فلج و زمین 
گیر خود را بر پشت حمل کرده بود. سپس او را 
روي پله پائیني نشاند و به طرف ماشین اشاره 

کرد :

همون  درست  بیني؟  مي  جیمي،  اوناهاش،   «
طوریه که طبقه باال برات تعریف کردم. برادرش 
عیدي بهش داده و او دیناري بابت آن پرداخت 
به  ماشیني  یه همچو  روزي من هم  یه  نکرده. 
براي  توني  مي  اونوقت   ... داد  خواهم  هدیه  تو 
خودت بگردي و چیزهاي قشنگ ویترین مغازه 
هاي شب عید رو، همان طوري که همیشه برات 

شرح مي دم، ببیني.«
پل در حالي که اشکهاي گوشه چشمش را پاک 
در  را  پسربچه  و  پیاده شد  ماشین  از  کرد  مي 
با  بزرگتر،  برادر  نشاند.  ماشین  جلوئي  صندلي 
چشماني براق و درخشان، کنار او نشست و سه 

تائي رهسپار گردشي فراموش ناشدني شدند.
 

» دان کالرک«
*****

لبخند
 

در  را  او  آمد  گرفتار  دشمن  دست  به  وقتي 
سلولي زنداني کردند. از نگاه هاي تحقیر آمیز و 
برخوردهاي خشن زندانبانان فهمید که روز بعد 
اعدام خواهد شد. داستان را از زبان راوي اصلي 

آن بشنوید:
به  کشت.  خواهند  مرا  که  داشتم  اطمینان   «
همین خاطر خیلي ناراحت و عصبي بودم. جیب 
هایم را گشتم تا شاید سیگاري از بازرسي آنان 
در امان مانده باشد. یک نخ سیگار یافتم و چون 
میان  دشواري  به  را  آن  لرزید  مي  هایم  دست 
قوطي  آنها  نداشتم،  کبریت  اما  نهادم.  لبهایم 

کبریتم را گرفته بودند.
از میان میله هاي سلول به زندانبانم نگریستم. 
نگاهش از نگاهم گریزان بود، چون معموالً کسي 
به مرده نگاه نمي کند. به صدا درآمدم و گفتم: 
ببخشید، کبریت خدمتتان هست؟ نگاهم کرد، 
شانه هایش را باال انداخت و براي روشن کردن 

سیگار به من نزدیک شد.
کبریت را که روشن کرد چشمانش ناخواسته به 
چشمانم دوخته شد. در این لحظه، من لبخند 
زدم. نمي دانم چه دلیلي داشت. شاید ناشي از 
حالت عصبي ام بود. شاید هم به خاطر این بود 
که وقتي آدم خیلي به کسي نزدیک مي شود 
لبخند نزدن کار مشکلي بنظر مي رسد. به هر 
ترتیب، لبخند زدم. در آن لحظه، انگار جرقه اي 
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زده  انساني،  روح  دو  میان  ما،  هاي  قلب  میان 
شد و مي دانم که نمي خواست، اما لبخند من 
لبخندي  و  کرد  عبور  زندان  هاي  میله  الي  از 
روي لب هاي او پدید آورد. او سیگارم را روشن 
کرد اما دور نشد. مستقیماً به چشمان من مي 

نگریست و همچنان لبخند مي زد.
من نیز با لبخند به او جواب مي دادم، اما حاال 
به او به عنوان یک انسان و نه یک زندانبان مي 
بخود  اي  تازه  بعد  نیز  او  هاي  نگاه  نگریستم. 

گرفته بود. او پرسید: ببینم، بچه داري؟
را  کیفم  ایناهاشون«  ایناهاشون،  دارم،  »بله 
عکس  دنبال  لرزان  هاي  دست  با  و  درآوردم 
خانواده ام گشتم. او نیز عکس بچه هاي خود را 
به من نشان داد و درباره امیدها و نقشه هایي 
که براي آنان کشیده بود، صحبت کرد. اشک در 
چشمانم حلقه زد. به او گفتم ترسم از این است 
که دیگر بچه هایم را نبینم و شاهد بزرگ شدن 

آنان نباشم. چشمان او نیز پر از اشک شد.
قفل  بیاورد،  زبان  بر  اي  کلمه  آنکه  بي  بناگاه 
برد.  بیرون  آرامي  به  مرا  و  کرد  باز  را  سلولم 
سپس، مرا از طریق راه هاي مخفي، از زندان و 
بعداً از شهر خارج کرد. آنجا، در بیرون شهر مرا 
باز بدون اینکه کلمه اي بر زبان  رها ساخت و 

جاري سازد به شهر بازگشت.
»زندگیم را با یک لبخند باز یافتم«

» آنتوان دوسنت اگزوپري«
*****

توله هاي فروشي

مغازه داري روي شیشه مغازه اش اطالعیه اي به 
این مضمون نصب کرده بود »توله هاي فروشي«. 
نصب این اطالعیه ها بهترین روش براي جلب 
به  است،  نوجوان  مشتریان  بخصوص  مشتري، 
همین خاطر خیلي بعید بنظر نمي رسید وقتي 
پسرکي در زیر همین اطالعیه هویدا شد و بعد 
پرسید:  و  شد  مغازه  وارد  مکث  لحظه  چند  از 

»قیمت توله ها چنده؟«
مغازه دار پاسخ داد: »هر جا که بري قیمتشون 

از 30 تا 50 دالره.«
مقداري  و  کرد  جیبش  تو  دست  کوچک  پسر 
پول خرد بیرون آورد و گفت: من 2 دالر و سي 
و هفت سنت دارم. مي توانم یه نگاهي به توله 

ها بیندازم؟
با  زد.  سوت  لبخندي  از  پس  مغازه  صاحب 
صداي سوت، یک سگ ماده با پنج توله فسقلي 
اش که بیشتر شبیه توپ هاي پشمي کوچولو 
بودند، پشت سر هم از النه شان بیرون آمدند و 
توي مغازه براه افتادند. یکي از توله ها به طور 
محسوسي مي لنگید و از بقیه توله ها عقب مي 
افتاد. پسر کوچولو بالفاصله به آن توله لنگ که 

عقب مانده بود اشاره کرد و پرسید:
»اون توله هه چشه؟«

از  بعد  صاحب مغازه توضیح داد که دامپزشک 
معاینه اظهار کرده که آن توله فاقد حفره مفصل 
ران است و به همین خاطر تا آخر عمر خواهد 

لنگید. پسر کوچولو هیجان زده گفت:
»من همون توله رو مي خرم.«

صاحب مغازه پاسخ داد:
»نه، بهتره که اونو انتخاب نکني. تازه اگر واقعاً 
اونو مي خواي، حاضرم که همین جوري بدمش 

به تو.«
منقلب شد.  این حرف  با شنیدن  پسر کوچولو 
و  نگریست  دار  مغازه  چشمان  به  مستقیم  او 
انگشت سبابه روي  تکان دادن  با  در حالي که 

حرفش تاکید مي کرد، گفت:
به  اونو همین جوري  نمي خوام که شما  »من 
من بدید. اون توله هه به همان اندازه توله هاي 
شما  به  قیمتشو  کل  من  و  داره  ارزش  دیگه 
پرداخت خواهم کرد. در واقع، دو دوالر و سي و 
هفت سنت شو همین االن نقدي مي دم و بقیه 
شو هر ماه پنجاه سنت، تا این که کل قیمتشو 

پرداخت کنم.«
مغازه دار بالفاصله گفت: »شما بهترًه این توله 
رو نخرید، چون اون هیچوقت قادر به دویدن و 

پریدن و بازي کردن با شما نخواهد بود.«
پسرک با شنیدن این حرف خم شد، با دو دست 
باال کشید. پاي  را  لبه شلوارش را گرفت و آن 
چپش را که بدجوري پیچ خورده بود و به وسیله 
به  بود،  نگهداشته شده  فلزي محکم  اي  تسمه 
مي  او  به  که  حالي  در  و  داد  نشان  دار  مغازه 

نگریست، به نرمي گفت:
خوب  توانم  نمي  هم  خودم  من  بینید،  »مي 
بدوم، این توله هم به کسي نیاز داره که وضع و 

حالشو خوب درک کنه!«
دان کالرک

*****
دو برادر

دو برادر با هم در یک مزرعه خانوادگي کار مي 
خانواده  و  بود  متاهل  برادرها  از  یکي  کردند. 
در  دو  آن  بود.  مجرد  دیگري  و  داشت  بزرگي 
پایان هر روز ما حصل کار و زحمتشان را به طور 

مساوي بین هم تقسیم مي کردند.
این  اندیشید:  خود  پیش  مجرد  برادر  روزي 
کار و زحمت مان  نیست که ماحصل  منصفانه 
را به طور مساوي با هم تقسیم کنیم. من مجرد 
هستم و تنها و بالطبع نیازم هم خیلي کم است. 
به همین خاطر، او هر شب کیسه اي گندم از 
مابین  مزرعه  داشت،  مي  بر  خود  کوچک  انبار 
و  پیمود  مي  پنهاني  را  برادرش  و  خود  منزل 

کیسه گندم را به انبار برادرش حمل مي کرد.
خود  پیش  هم  متاهل  برادر  دیگر،  طرف  از 
اندیشید: این منصفانه نیست که ما حصل کار 
با هم تقسیم  را به طور مساوي  و زحمت مان 
کنیم. از هر چه که بگذریم، من متاهل هستم 
و صاحب زن و بچه هایي که مي توانند در سال 
هاي آتي زندگي با یاري ام بشتابند. برادرم تک 
ها  سال  آن  در  تا  ندارد  را  کسي  و  تنهاست  و 
هر  نیز  او  به همین خاطر،  باشد.  یاورش  و  یار 
بر  خود  کوچک  انبار  از  گندم  اي  کیسه  شب 
مي داشت، مزرعه مابین منزل خود و برادرش 
انبار  به  را  و کیسه گندم  پیمود  پنهاني مي  را 

برادرش حمل مي کرد.
سال هاي متمادي هر دو برادر گیج و مبهوت 
نمي  کم  هرگز  دو  آن  انبار  گندم  چون  بودند، 
برادر  دو  هر  که  زماني  تاریک،  شب  یک  شد. 
پنهاني در حال حمل گندم به انبار برادر دیگر 
از  پس  دو  آن  برخوردند.  هم  به  بناگاه  بودند، 
یک مکث طوالني متوجه حادثه اي که در طي 
دو  شدند.  پیوست،  مي  بوقوع  گذشته  سالیان 
و  نهادند  زمین  بر  را  گندم  هاي  کیسه  برادر، 

همدیگر را در آغوش کشیدند.
الدري
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این اولین باری است که از خوانندگان بشتاب متن و یا نوشته ای در مجله شان منتشر میشود. در این شماره دو تن از دوستان ما مطالب جذابشان 
را برای نشر به ایمیل ما ارسال داشتند که از این دو نفس عزیز کمال تشکر را داریم.

امید ما آنست که دیگر دوستان ما نیز مقاالت، اشعار، قطعات ادبی و به طور کلی هر موضوعی که ارتباط با ادب و فرهنگ جوانان دارد برای ما ارسال 
کنند. خواه این مطالب از خودشان باشد یا نباشد. تنها نکته ای که گفتنش شاید تکرار مکررات باشد اینکه از دوستان تمنا داریم اگر مطلبی مطعلق 

به خودشان نیست با ذکر مرجع و منبع برای ما ارسال کنند.
منتظر متون فرح انگیز شما خواهیم بود....

که  بود  شهري 
دزد  آن  اهالي  همة 
از  پس  شبها  بودند. 
هرکس  شام،  صرف 
بزرگ  کلید  دسته 
برمي  را  فانوس  و 
خانه  از  و  داشت 
براي  میزد؛  بیرون 
دستبرد زدن به خانة 
همسایه.حوالي  یک 
به  پر  دست  با  سحر 
خانه برمي گشت، به 
خانة خودش که آنرا 
به  بود.  زده  دزد  هم 
در  همه  ترتیب،  این 
خوبي  به  هم  کنار 
زندگي  خوشي  و 
چون  میکردند؛ 
دیگري  از  هرکس 
هم  او  و  دزدید  مي 
تا  دیگري،  از  متقاباًل 
آنجا که آخرین نفر از 
اولي مي دزدید. دادو 
و  تجاري  ستدهاي 
به طور کلي خرید و 
فروش هم در این شهر 

به همین منوال صورت مي گرفت؛ هم از جانب خریدارها و هم از جانب 
فروشنده ها. دولت هم به سهم خود سعي مي کرد حق و حساب بیشتري 
از اهالي بگیرد و آنها را تیغ بزند و اهالي هم به سهم خود نهایت سعي 

خودشان  کوشش  و 
که  کردند  مي  را 
شیره  را  دولت  سر 
پس  نم  و  بمالند 
چیزي  و  ندهند 
بکشند؛  باال  آن  از 
در  ترتیب  این  به 
زندگي  شهر  این 
سپري  آرامي  به 
کسي  نه  شد.  مي 
بود  ثروتمند  خیلي 
خیلي  کسي  نه  و 
درمانده.  و  فقیر 
چطورش  روزي، 
مرد  دانیم؛  نمي  را 
گذرش  درستکاري 
و  افتاد  شهر  به 
اقامت  براي  را  آنجا 
شبها  کرد.  انتخاب 
با  اینکه  جاي  به 
دسته کلید و فانوس 
راه  ها  کوچه  دور 
دزدي،  براي  بیفتد 
مي  که  را  شامش 
خورد، سیگاري دود 
مي کرد و شروع مي 
کرد به خواندن رمان. دزدها مي امدند؛ چراغ خانه را روشن مي دیدند و 
راهشان را کج مي کردند و میرفتند. اوضاع از این قرار بود تا اینکه اهالي، 
احساس وظیفه کردند که به این تازه وارد توضیح بدهند که گرچه خودش 
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با خوانندگان:

دزد آباد



به این تازه وارد توضیح بدهند که گرچه خودش اهل این کارها نیست، 
ماند،  ندارد مزاحم کار دیگران بشود. هرشب که در خانه مي  ولي حق 
معنیش این بود که خانواده اي سر بي شام زمین مي گذارد و روز بعد 
هم چیزي براي خوردن ندارد. بدین ترتیب، مرد درستکار در برابر چنین 
استداللي چه حرفي براي گفتن مي توانست داشته باشد؟ بنابراین پس 
از غروب آفتاب، او هم از خانه بیرون میزد و همانطور که از او خواسته 
بودند، حوالي صبح برمي گشت؛ ولي دست به دزدي نمیزد. آخر او فردي 
بود درستکار و اهل اینکارها نبود. مي رفت روي پل شهر مي ایستاد و 
برمي گشت  به خانه  بعد  و  نگاه مي کرد  رودخانه  به جریان آب  مدتها 
از 1  در کمتر  است.  قرار گرفته  مورد دستبرد  دید که خانه اش  و مي 
هفته، مرد درستکار دار و ندارد خود را از دست داد؛ چیزي براي خوردن 
نداشت و خانه اش هم که لخت شده بود. ولي مشکلي این نبود. چرا که 
این وضعیت البته تقصیر خود او بود. نه! مشکل چیز دیگري بود. قضیه از 
این قرار بود که این آدم با این رفتارش، حال همه را گرفته بود! او اجازه 
داده بود دار و ندارش را بدزدند بي آنکه خودش دست به مال کسي دراز 
کند. به این ترتیب، هر شب یک نفر بود که پس از سرقت شبانه از خانة 
اموالش  دیگري، وقتي صبح به خانة خودش وارد میشد، میدید خانه و 
دست نخورده است؛ خانه اي که مرد درستکار باید به آن دستبرد میزد. 
به هر حال بعد از مدتي به تدریج، آنهایي که شبهاي بیشتري خانه شان 
را دزد نمیزد رفته رفته اوضاعشان از بقیه بهتر شد و مال و منالي به هم 
مي زدند و برعکس، کساني که دفعات بیشتري به خانة مرد درستکار )که 
حاال دیگر البته از هر چیز به درد نخوري خالي شده بود( دستبرد میزدند، 
دست خالي به خانه برمیگشتند و وضعشان روزبه روز بدتر میشد و خود 
را فقیرتر میافتند. به این ترتیب، آن عده اي که موقعیت مالیشان بهتر 
شده بود، مانند مرد درستکار،این عادت را پیشه کردند که شبها پس از 
صرف شام، بروند روي پل چوبي و جریان آب رودخانه را تماشا کنند.. 

این ماجرا، وضعیت آشفتة شهر را آشفته تر میکرد؛ چون معنیش این بود 
که باز افراد بیشتري از اهالي ثروتمندتر و بقیه فقیرتر میشدند. به تدریج، 
آنهایي که وضعشان خوب شده بود و به گردش و تفریح روي پل روي 
آوردند، متوچه شدند که اگر به این وضع ادامه بدهند، به زودي ثروتشان 
ته میکشد و به این فکر افتادند که »چطور است به عده اي از این فقیرها 
پول بدهیم که شبها به جاي ما هم بروند دزدي«. قراردادها بسته شد، 
دستمزدها تعیین و پورسانتهاي هر طرف را هم مشخص کردند: آنها البته 
هنوز دزد بودند و در همین قرار و مدارها هم سعي میکردند سر هم کاله 
بگذارند و هر کدام از طرفین به نحوي از دیگري چیزي باال میکشید و 
آن دیگري هم از .... . اما همانطور که رسم اینگونه قراردادهاست، آنها که 
فقیرتر میشدند. عده اي  پولدارتر بودند و ثروتمندتر و تهیدستها عموماً 
هم آنقدر ثروتمند شدند که دیگر براي ثروتمند ماندن، نه نیاز به دزدي 
مستقیم داشتند و نه اینکه کسي برایشان دزدي کند. ولي مشکل اینجا 
بود که اگر دست از دزدي میکشیدند، فقیر میشدند؛ چون فقیرها در هر 
فقیرترین  و  آمدند  رسید؛  خاطرشان  به  فکري  میدزدیدند.  آنها  از  حال 
فقیرها حفاظت  را در مقابل دیگر  اموالشان  تا  استخدام کردند  را  آدمها 
کنند، ادارة پلیس برپا شد و زندانها ساخته شد. به این ترتیب، چند سالي 
از آمدن مرد درستکار به شهر نگذشته بود که مردم دیگر از دزدیدن و 
دزدیده شدن حرفي به میان نمیاوردند. صحبتها حاال دیگر فقط از دارا 
تنها فرد درستکار، همان  بودند.  واقع هنوز همه دزد  اما در  بود؛  ندار  و 
مرد اولي بود که ما نفهمیدیم براي چه به آن شهر آمد و کمي بعد هم 

از گرسنگي مرد.

به نقل از کتاب : شاه گوش میکند؛ ایتالو کالوینو

فرستاده: پیروز خروش
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بهایی شدم:
سرگردان بودم. عصیانگر بودم . از وقتي کودکي بودم فراست و تیز هوشي 
خدادادي داشتم که خرافات را نمي پذیرفتم. اگر چه مقدس!!! بودند.اگر 
چه از پیامبرو ائمه و والیت مطلقه فقیه بود. خدا جو بودم . هر چقدر که 
ذهني کنجکاو و جستجوگر داشتم قلبي پر احساس نیز داشتم که خدا 
چرا  دونستم  نمي  ولي  میکردم.  نیازشو حس  همیشه  میکردم.  را حس 
خداوند حکیم این همه خرافات و تعصب در دینش گذاشته و از طریق 
روحانیون اونا رو به زور اسلحه و شمشیر و مجازات مي خواد که تو کله 
و  داشتم  عقالني  بحث  معارف  و  دیني  کالس  سر  همیشه  کنه.  فرو  ما 
کلي سوال که همیشه جوابشون با احادیث داده میشد . کالم من نیز در 
برابر این ها باید بسته میشد چون از طرف ائمه و خدا یا مجتهدین بود. 
ولي ذهنم قبول نمي کرد که خدا این همه موانع دست و پا گیر براي ما 
گذاشته تا اینجا که مزرعه آخرت است رو سخت زندگي کنیم تا اون ور 

بهمون حوري و پري و غلمان بده.عجب معامله اي میکنه این خدا ! 

پس عصیان کردم. زدم زیر همه چیز. خدا خرافاتي را در سن 25 سالگي 
گذاشتم کنارو زندگي کردم. آره زندگي کردم بدون خدا. 7 سال اینجوري 
خودم  از  مدت  این  تو  همیشه  کردم.  عصیان  هم  باز  من  و  گذشت. 
میپرسیدم که آدمها در قرن 21 چرا این قدر تنهایند. االن باید چیکار 
کنیم. االن برنامه خدا براي زمین چیه؟ با این همه پیشرفت و تکنولوزي 
ایا باز هم دغدغه ما باید آستین کوتاه و موي خانمها و چادر و... باشه؟ 
پس غربیها که هیچ کدومو ندارن چرا اینقدر جلو هستن با وجودیکه دین 

کامل متعلق به ماست.
خالصه با این افکارم با سرعت جلو میرفتم و عمرو سپري میکردم. ولي 
جوابي نمیگرفتم. شاید هم جواب میآمد و من اونو نمیدیدم. تا اینکه خدا 
مهلت  من  براي  و  گرفت  منو  جلوي سرعت  بیماري  با  بر حکمتش  بنا 
دوباره فکر کردن ایجاد کرد. برگشتم و دوباره فکر کردم. چرا خدا مارو 
تنها گذاشته؟ این احکامي که مال 1400 سال پیش است هیچ کدوم با 



عقل و دانش امروزي جور در نمیاد. این چه دین کاملیه که عقل نمیتونه 
باهاش کنار بیاد؟ 

.در همین حین مجله اي ضد بهایي از روزنامه جام جم به دستم رسید.
که خرافاتي بودن و عامل استعمار بودن بهاییان در تک تک برگهاي مجله 
تاکید شده بود. با خودم گفتم عجب آدماي ساده اي هستند این جماعت 
بهایي که به این دین ساختگي هنوز اعتقد دارن)راستش تا اون موقع نمي 
دونستم که بهایي ها اصال وجود خارجي دارند. فکر میکردم در زمان قاجار 
و پهلوي قصه!! و فتنه!!!اونا تموم شده(خوب این هم از نادیده گرفتن کامل 
اهل بها در جراید کشور ماست دیگه. ولي یه دفعه 1 سال بعد از این ماجرا 
ذهنم باز تر شد و با یک جرقه) شاید هم عنایت خدا( برام جالب شد که 
دنبال این دیانت ساختگي!!! هم برم. چون حتما این دین چیزي داره که 

بعد از 150 سال هنوز پیرو داره.
)وقتي اینجارو مي نویسم گریه ام میگیره( آره . من بطور کامال تصادفي 
!!!!! )راستش این کلمه دیگه برام معني نداره(با دین بهایي آشنا شدم. من 
تا به حال هیچ بهایي ندیدم. با هیچ بهایي صحبت نکردم. و هیچ کس منو 

با این دیانت آشنا نکرد. خدایي که همیشه با من بود و نمیدیدمش. راهو 
به من نشون داد.باورتون میشه؟ وقتي بهایي شدم جواب بیشتر سواالتمو 
گرفتم. بهاییت دین منطقي و عقالني است که قلب هر انساني را که هر 
چقدر هم بزرگ باشه اشباع میکنه. فهمیدم که خدا در قرن بیست ویکم 

هم مارو تنها نگذاشته.
دوستان اگه من این طوري بهایي شدم و اگر آموزه هاي حضرت بها اهلل 
بعد از 150 سال قلب منو فتح کرد پس دین خدا به زودي قلب تمام دنیا 

رو فتح میکنه.
پیروزي نزدیک است

بهایي شده در 19 مرداد 

فرهاد سلحشور

بعلت مسائل امنیتی خود شما از انتشار نام واقعی شما خودداری شد.
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با پیامهای بیت العدل اعظم الهی:

ترجمه پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ 20 اکتبر 2008

جمیع بهاییان عالم مالحظه نمایند
یاران عزیز و محبوب

امروز سالگرد والدت حضرت باب، میانه راه نقشه پنجساله ای را رقم میزند که بهاییان جهان را تا رضوان 2011 مشغول خواهد 
داشت.

در نهایت خضوع و امتنان، در پیشگاه حضرت بهااهلل سر تعظیم فرود میاوریم که عنایت و تاییدات الریبیه اش را نصیب نفوسی 
فرمود که با جدیت و ایثار در خط مقدم امر تبلیغ به بذل مساعی مشغولند. از زمان اختتام دهیمن انجمن شور روحانی بین المللی 
در چند ماه قبل، تا کنون، با اشاعه و انتشار وسیع بینشهای کسب شده توسط نمایندگان انجمن در سراسر عالم بهایی، آگاهی به اثر 
بخشیچارچوب حاکم بر عملکرد نقشه پنجساله فزونی یافته است. دهها محدوده جغرافیایی در اطراف و اکناف عالم در جریان توسعه 
سیستماتیک قرار میگیرند، و انتظار داریم شروع موجی از برنامه های فشرده رشد را در ماههای آینده منتهی به رضوان سال آتی 

مشاهده کنیم.
چالشی که در این محدوده جغرافیایی و در همه محدوده ها پیش روی یاران قرار دارد ماهیتا دو جنبه خواهد بود. آنها در حالی که 
نحوه شناسایی بخشهای مستعدجامعه بشری و ابالغ پیام امر الهی به نفوس مستعد را -آرمانی که معموالً تحقق آن دشوار نیست- یاد 
میگیرند، تالش میکنند، در عمل درک کنند چگونه عناصر متنوع الگوی سالم رشد، بخصوص افزایش منابع انسانی، را باید در یک 

کل منسجم و یکپارچه تلفیق نمود.
مشاهده این صحنه چقدر دلگرم کننده است که لحظه ای که یاران در منطقه ای شروع به رفع این چالش دوگانه میکنند، پیشرفت 

فوری حاصل میگردد و حصول هدف که آغاز قریب الوقوع برنامه فشرده رشد است، میسر میشود.
تعجب آور نیست که تداوم تقویت جامعه باید با انحطاط روز افزون نظم کهن جهانی همراه باشد. در حقیقت، یاران باید مراقب باشند 
مبادا توسعه قابلیت در جامعه بهایی با استعداد پذیرش در عالم مایوس انسانی همراه و هماهنگ نباشد.مالحظه نمایید چگونه حتی 
در برهه کوتاهی از زمانی که این هشدار را در پیام رضوان مطرح کردیم، ساختارهای مالی که تصور میشد مستحکم هستند به لرزه 
در آمده متزلزل شده اند و رهبران جهان ناتوانی خود را از تدبیر تمهیداتی مگر راه حلهای موقت و گذرا، نشان داده اند؛ ضعفی که 
به نحو فزاینده ای به آن اذعان دارند. به هر معیار مقتضی که به آن متوسل میگردند، اعتماد و اطمینان، تزلزل یافته و حس امنیت 
از بین رفته است. تردیدی نیست که چنین تحوالتی سبب شده که احبا در جمیع اقالیم بر شرایط تاسفبار نظم کنونی تامل و تفکر 

نمایند و این یقین را در آنها تقویت نموده است که مدنیت مادی و معنوی باید با هم پیشرفت نمایند.
در حالی که این افکار را در نظر داریم با قلوبی که در کمال تضرع و تبتل، همواره متوجه حضرت بهااهلل است از حضرتش ملتمسیم 
که با فیوضات مداوم خود پیروانش را تقویت فرماید. در این لحظات، از آستان حضرتش مستدعی هستیم نفوس یاران را با نور عرفان 
و ایمان منور فرماید.مبادا اهمیت قوه ذاتی در نظمی را که برای ترویج امرش برقرار میسازندقلیل شمرند، یا در شناخت هدف نقشه 
جهانی که آغاز کرده اند مرتکب اشتباه شوند. مبادا از صراط یادگیری که قدم در آن نهاده اند آنی انحرافی جویند، یا مشغله های فانی 
و گذرای جامعه سرگشته و حیران آنها را منحرف سازد. مبادا در درک ارزش فرهنگی که اکنون در اجتماع ریشه میگیرد و مطالعه 

سیستماتیک کالم خالق الهی را در گروههای کوچک جهت ایجاد قابلیت خدمت ترویج میدهد، موفق نشوند.
هرگز لزوم توجه به نیازهای اطفال عالم را فراموش نکنند و دروسی را که پرورش دهنده استعدادهای روحانی آنهاستبدانها عرضه 
کنند و اساس شخصیتی شریف و نجیب و صدیق را بگذارند. به اهمیت کامل مجهودات خویش در مساعدت به جوانان جهت شکل 
دادن به هویت اخالقی مستحکم در سالهای نوجوانی، و نیز توان افزایی آنان جهتایفای سهم خویش در رفاه و سعادت جوامع خود 
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پی ببرند. و از اینکه در اثر اقدام منسجم و سیستماتیک یاد گرفته اندآهنگ رشدی را برقرار سازندکه آنچنان شایسته است به عناصر 
ضروری توسعه، تحکیم، بررسی و تامل، و برنامه ریزی توجه خاص دارد، مسرور و مشعوف باشند. امید آنکه هر یک از ایشانموهوب به 
ثبات و وفاداری باشند و شهامت هرگونه ایثار الزم جهت تضمین موفقیت پرآوازه نقشه به آنها اعطا گردد. رجا آنکه با صحت عمل و 
حسن سلوک، صداقت در محبت نسبت به همنوعان، و شور و شوق به خدمت به اهل عالم، حقیقتی را که حضرت بهااهلل اعالم فرموده 
اند که عالم انسانی واحد است، اثبات نمایند. امید آنکه در مساعی خویش جهت تثبیت پیوندهای دوستی که کمترین اعتنایی به 
موانع متداول اجتماعی ندارد کوشا باشند و برای پیوند دادن قلوب به حب الهی بذل مساعی مستمر و بالوقفه نمایند. امید وطید ما 
آن است که آنها مفاهیم عمیق رسال خطیر خویش را درک کنند. ادعیه صمیمانه ما در اعتاب مقدسه آن است که هر قدر بحرانهای 

محیط به عالم اطراف آنها شدید باشد، ادنی تزلزلی در حصول اهداف عالیه خویش به خود راه ندهند.
برای آنکه برای احبا فرصتی پدید آیدکه گرد هم آیند، و موفقیتهایی را که تا کنون در طی نقشه حاصل شده تجلیل و تحسین نمایند 
و به همان میزان امکانات فعلی را مورد شور و تبادل نظر قرار دهند، دعوت به تشکیل یک رشته کنفرانسهای منطقه ای، از نوامبر تا 

مارس در شهرهای زیر که عدد آنها در مجموع به چهل و یک میرسد اعالم کنیم:
ابیجان، اکرا، آلماتی، آنتوفایاستا، آتالنتا، اوکلند، باکو، بنگلور، بانگویی، باتامبانگ، بلونیا، باکووا، شیکاگو، داالس، فرانکفورت، گوآداالخارا، 
استانبول، ژوهانسبورگ،کیف، کلکته، کوواالالمپور، کوچینگ، الی، لندن، لوس آنجلس، لومومباشی، لوکاسا، مادرید، ماناگوآ، مانیل، 
ناکورو، دهلی نو، پورتلند،کوئیتو، سائوپولو، استنفورد، سیدنی، تورنتو، اوالنباتار، ونکوور، یائونده. در هر یک از این کنفرانسها دو تن از 
اعضای دارالتبلیغ بین المللی به عنوان نمایندگان ما اعزام خواهند شد. محافل روحانی ملی در کشورهای میزبان تفصیالت بیشتر در 
رابطه با نحوه شرکت در کنفرانسها را در اختیار خواهند داشت. به یاران اعم از کسانی که به طور کامل در اجرای موارد پیشبینی شده 
در نقشه مشارکت دارند و نفوسی که اوضاع و احوال آنها تا کنون ایشان را از تحقق آمال آنها در اجرای این امر منع نموده، توصیه 

میکنیم از این فرصت استفاده نمایند و در کنفرانسی که قرار است در منطقه آنها منعقد گردد حضور یابند.
بیت العدل اعظم
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احبای ممتحن ایران مالحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،
در چند ماه اخیر بهاییان عالم با مسرت و امتنان فراوان شاهد اقدامات شجاعانه و بیسابقهء ایرانیان روشن ضمیر در دفاع از حقوق 
شهروندی هموطنان بهایی خود بوده اند. از طرفی دیگر به قرار اطالع، عده معدودی از مردم آن سرزمین بازیچه دست نیروهای عناد 
و تعصب قرار گرفته و وسیله ای برای ایجاد محدودیت های بیشتر برای جامعه بهایی شده اند. در موقعیتی که اکاذیب و افترائات 
مختلف دربابره دیانت بهایی با شدتی بیسابقه منتشر میگردد و بهاییان از دسترسی به رسانه های عمومی برای دفاع از خود محرومند، 

چنین اقدامی را نمیتوان حمل بر قصور کامل این قبیل افراد نمود.
شما عزیزان که به درایت ملت شریف ایران ایمان دارید، علی رغم مشاکل فراوان با رعایت حکمت به رفع این سوتفاهمات همت 
گماشته اید. در انجام اینکار از پا ننشینید، از شدت اینگونه حمالت نگران نباشید و نا امیدی به خود راه ندهید. اشاعه تهمت و افترا 
و اثرات زیان آور آن به نحوی است که خنثی نمودن آن مستلزم تکرار و استمرار و صبر و بردباری استولی نتیجه نهایی ورشن است. 

سر انجام نور صداقت بر ظلمت کذب فائق آید و شمس حقیقت ابرهای تیره فریب را زائل سازد.
از جمله اتهامات وارده این است که دیانت بهایی وابستگی سیاسی به دولتهای خارجی دارد و بهاییان ایران در جهت مصالح کشور 
و دولت خود حرکت نمیکنند. به هموطنان عزیزتان مکرراً توضیح دهید که هرگونه دخالت سیاسی حزبی و یا جبهه گیری سیاسی 
در تمام سطوح محلی، ملی و بین المللی در دیانت بهایی اکیداً و شدیداً منع و نهی شده است. مفهوم حکومت در مقام نهادی برای 
تامین رفاه و ترقی جامعه بشری و اصل اطاعت از آن و تبعیت از قوانین مدنی از جمله ویژگی های بارز آئین بهایی است. بهاییان به 
ایران عشق میورزند و براساس تعالیم دیانت خود، خیرخواه همگان هستند و در هر کشوری که زندگی میکنند، ازجمله موطن جمال 
مبارک، به جان و دل میکوشند که شهروندانی مفیدبرای پیشبرد رفاه عمومی باشند. به همکاری با دیگران در راه ایجاد الفت و یگانگی 
و برقراری صلح و عدالت اجتماعی مامورند. برای احقاق حق خود و دیگران از طرق صلح آمیز و با استفاده از مجراهای قانونی موجود 
با امانت و صداقت میکوشند. از نزاع و تهاجم شدیدا برکنارند، از کشمکش برای دسترسی به سلطه و اقتدار دنیوی پرهیز میکنند و 
برای براندازی هیچ دولتی نه خود دست به اقدامی میزنند و نه در طوتئه و دسیسه دیگران وارد میشوند. تاریخ صد و شصت سال 

گذشته موید این ادعا است.
عده ای یا از روی بیخبری و یا به منظور پیشبرد مقاصد خاص خود وجود مراکز جهانی بهایی در کشور اسرائیل را امری سیاسی و 
نوعی وابستگی به نهضت صهیونیسم به شمار میاورند. هر طفل سبق خوان مکتب تاریخ میداند که علت وجود مراکز جهانی بهایی در 
اراضی مقدسه این است که صد و چهل سال پیش، به تحریک دولت ایران حضرت بهااهلل به این منطقه که در آن زمان تحت سلطه 
امپراطوری عثمانی بود تبعید شدند و بدین ترتیب هشتاد سال قبل از تشکیل کشور اسرائیل، مرکز جهانی بهاییدر اراضی مقدسه 
تثبیت یافت. روابط مرکز جهانی بهایی با اسرائیل مانند سایر کشورهای جهان، بر اساس اطاعت از قوانین مدنی آن مملکت و عدم 
وابستگی و دخالت در  امور سیاسی استوار است. شاید مناسب باشد که یادآور شوید در سال 1947 میالدی، یکسال قبل از تشکیل 
کشور اسرائیل،هنگامی که کمیسیون ویژه فلسطیندر سازمان ملل متحد خواهان نظر ادیان و گروههای مختلف راجع به آینده این 
سرزمین شد، رئیس این کمیسیون، عالیجناب قاضی سندستروم، نامه ای به مرجع امر بهایی، حضرت شوقی افندی، نظر و دیدگاه 
بهاییان را در این زمینه جویا شد. آن حضرت در تاریخ 14 جوالی 1947در مکتوبی خطاب به ایشان فرمودند که دیانت بهایی به کلی 
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از سیاست حزبی مبرا است و در مجادالت و منازعاتی که در آینده ارض اقدس در میان است وارد نمیشود.هیکل مبارک در همان 
نامه توضیح میفرمایند که »بسیاری از پیروان دیانت ما از اعقاب مسلمان و یهودی هستند و ما هیچگونه تعصبی نسبت به هیچ یک 
از این دو گروه نداریمو به جان و دل مشتاقیم که به منظور حفظ منافع متقابل آنان و خیر و صالح این مملکت، بین آنها آشتی و 

صلح برقرار گردد.«
جای تاسف است که اهل افترا بهاییان را مخالف و حتی دشمن اسالم میشمرند. بدون شک شما آماده اید که آثار بهایی را با این 
قبیل افراد در میان گذارید که در آن از اسالم به عنوان »شریعت مبارکه غرا« یاد میشود،حضرت محمد)ص( را »سراج وهاج نبوت 
کبری«، »سرور کائنات« و »نیر آفاق« که »به اراده الهی از افق حجاز اشراق نمود« وصف مینماید و از حضرت امیرالمومنین)ع( به 
»بدر منیر افالک علم و معرفت« و »سلطان عرصه علم و حکمت« یاد میکنند. زیارتنامه مخصوص حضرت سیدالشهداءرا که از قلم 
نفس شارع امر ابهی نازل شده با آنها زیارت کنید که در آن حضرت بهااهلل مقام آنحضرت را باالقاب »فخرالشهداء« و »نیر االنقطاع 
من افق سماء االبداع« میستایند. خطابات حضرت عبدالبهاء را که حدود صد سال پیش در اروپا و امریکادر کلیساها، کنیسه ها و در 
جمع دانشمندان راجع به مقام و اهمیتاسالم ایراد فرمودند برایشان بخوانید. شرح مراسم تشییع و تدفین حضرت عبدالبهاء را که در 
آن عده کثیری از اهالی منطقه شام، از جمله هزاران نفر مسلمان، برای ادای احترام به مقام ایشان حضور داشتند و سخنان مفتی 

شهر حیفا و دیگر رهبران مسلمانان در بزرگداشت آن حضرت را با آنان در میان گذارید.
مقابله با اشاعه اکاذیب و مفتریات تنها چالش شما عزیزان نیست.فشارهای اقتصادی و اجتماعی گوناگون از جمله محرومیت جوانان 
از تحصیالت دانشگاهی و ایجاد مشکالت برای برخی از دانش آموزان مدارس همچنان ادامه دارد. درمقابل، عده فزابنده ای از مردم 
آن مرز و بوم شجاعت، شهامت، صبر و استقامت شما در برابر امواج بالیا را میستایندو این واقعیت را که اکثریت بهاییان زندگی پر 

مشقت در آن آب و خاک مقدس را بر جالی وطن ترجیح میدهند ارج نهاده آنرا نشانه ای از وطن دوستی شما میدانند.
اخیرا چنین استنباط میشود که عده ای مترصدند تا از وجود کوچکترین عالیم کدورت بین احبا آگاهی یافته به آن دامن زنند و به 
تصور خود در جامعه اختالف و انشقاق ایجاد نمیاند و از این طریق به تضعیف روحیه پردازند. شما عزیزان البته واقفید که حفظ و 
استحکام وحدت جامعه از اعظم امور است. اسالف روحانی شما در طی یک قرن و نیم گذشته در رویارویی با حمالت مداوم دشمنان، 
چه کسانی که علنا به مخالفت امر الهی قیام نمودند و چه نفوسی که چون گرگ در لباس میش مقاصد مّزورانه خود را برای ایجاد 
تشتت و اختالف در بین احبااهلل دنبال کردند، مقاومت نموده به قوت میثاق بر قوای ظلم و تاریکی فائق شدند. شما نیز به خوبی 
میدانید که به فرموده جمال مبارک: »اختالف هادم بنیان استو سبب تاخیر در انتشار« و بیان حضرت مولی الوری را هادی اعمال و 

رفتار خود قرار داده ایدکه میفرمایند: »... الیومیوم اتحاد است و وقت وقت اتفاق به اتحاد و اتفاق کمر اهل نفاق شکسته گردد...«
اگر مردم دنیا هنوز برای رسیدن به مراحل اولیه همزیستی در تالشندشما در مکتب حضرت عبدالبهاء اتحاد و یگانگی بین اقوام را 
میاموزید و به قوای سازنده آن ایمان دارید. پس بیش از پیش درباره آنچه الزمه تحکیم روابط الفت و محبت بین احبا در شرایط 
سخت کنونی است تفکر و تامل فرمایید و طلب تاییدات الهی نمایید. با تمسک به آیات ربانی و توجه به هدایات مرجع امر، به وحدت 
نظر در مورد خدمت امراهلل و کمک به استقرار پایه های تمدنی روحانی موفق شده اید. قدر این دستاورد ارزشمند را بدانید و ارج و 
بهای آنرا کم نشمرید. به این نکته مهم و عملی نیز آگاهید که افراد احبا استعداد و کارآیی، در طرز عمل، در فهم و رعایت حکمت 
و انضباط روحانی  و در میزان تعهد و آمادگی برای گذشت و فداکاری و همچنین در سلیقه و اولویتهای زندگی متفاوتند. پس به 
عنوان اعضای جامعه ای متحد ولی متنوع، همچون رشته های حبل میثاق ، کل مرتبط و متصل بمانید.در جمیع شئون مشوق و 
پشتیبانیکدیگر باشید تا به برکت آن هر روز باب جدیدی از خدمت به روی شما گشوده شود و با کمک دوستان و همسایگان و 
آشنایان خود، ظلمت جور و جفا را به نور حب و وفا زائل نمایید. به شایعات توجه نکنید و از قوه اتحاد و نفوذ و تاثیر »کلمه طیبه و 
اعمال طاهره مقدسه« یاری جویید تا بتوانید بیش از پیش اسباب الفت و محبت و یگانگی در جامعه و در بین هموطنان عزیز خود 
گردید. هرقدمی که هر یک از احبای الهی با خلوص نیت در راه حق برداردمطمئنا به طراز قبول در آستان مبارک مزین و با عنایات 

مخصوصه اش به فیوضات آسمانی موید خواهد شد. اوست که » قطره را حکم دریا دهد و ذره را آفتاب کند«.
در اعتاب مقدسه علیا همواره به یاد شما عزیزان به دعا مشغولیم.

بیت العدل اعظم
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مسئول جامعه بهایي در شهر قائمشهر همچنان در زندان

Image در تاریخ 23 اردیبهشت ماه سال جاري ، اداره اطالعات 
شهر قائم شهر به جامعه بهایي هشدار داد و بدون معرفي محلي 
شدند.  َدرزیُکال«  »قبرستان  از  استفاده  توقف  خواستار   ، جدید 
)این قبرستان در تاریخ 87/8/2 تخریب شد.( در این در تاریخ 
30 اردیبهشت مسئوالن اداره اطالعات به همین بهانه خواستار 
مالقات با مسئولین جامعه ي بهایي شهر قائمشهر شدند اما پس 
از مراجعه این افراد، دو تن از مسئولین جامعه ي بهایي )خادمین( 
نام هاي »علي احمدي و چنگیز درخشانیان« در  به  قائم شهر، 
به کالنتري  ابتدا  و  بازداشت  قائم شهر  اطالعات  اداره ي  مقابل 
دوازده اسکندر کال و سپس به دائره ي اجراي احکام دادسراي 

قائم شهر برده و تحویل زندان قائم شهر شدند.

احمدي  علي  اولیه  دادگاه  در  شده  انجام  هاي  بازجویي  از  پس 
به 10 ماه حبس و همچنین 1 سال تبعید به خلخال و چنگیز 
درخشانیان به 6 ماه حبس محکوم شدند. الزم به ذکر است حکم. 
اتهام تبلیغ  تبعید در دادگاه تجدید نظر لغو شد و این افراد به 

علیه نظام با همان میزان محکومیت روانه زندان شدند.

در طي ماه اخیر آقاي درخشانیان پس از تحمل مدت محکومیت 
خود از زندان آزاد گردیدند اما آقاي احمدي همچنان در زندان به 
سر مي برند . بنا به دالیلي نامعلوم ایشان مدت 32 روز ممنوع از 
مطالعه و تماس تلفني با خانواده و همچنین مالقات و مرخصي 
بوده است. و به وصورت مکرر تهدید به محکومیت مجدد میگردند 
تفتیش  به جلسات  نیز  ایشان  بازجویي هاي  ، شایان ذکر است 
از  جلوگیري  ضمن  اطالعات  وزارت  است.  شده  تبدیل  عقیده 
استفاده از حق مرخصي نامبرده با آزادي مشروط وي نیز مخالفت 

نموده است .

حال اگر مروري بر وقایع اخیر شهرستان قائم شهر داشته باشیم 
خواهیم دید که ابتدا جامعه بهایي شهرستان قائم شهر تهدید به 
این  مسئولین  و سپس  مي شود  قبرستان  داشتن  از  محرومیت 
جامعه به جهت اینکه خواستار حق طبیعي خود بودند بازداشت و 
محکوم مي شوند و در نهایت قبرستان جامعه بهایي قائم شهر به 

شکلي شرم آور تخریب مي گردد.

منبع : فعاالن حقوق بشر ایران

اخبار:

مسئول جامعه بهاییان قائمشهر همچنان در زندان

در  بهاییان  قبرستان  تخریب  از  ماه  یک  از  کمتر  که  حالي  در 
اصفهان گذشته است، در بامداد دوم آبان ماه در اقدامي مشابه 
قبرستان )گلستان جاوید( جامعه بهایي در شهر قائم شهر واقع در 
استان مازندران تخریب شد. با این تفاوت که این بار این  هتک 
حرمت بي شرمانه تر و وقیح تر از پیش بوده است و قریب 80 
درصد از قبرها به وسیله لودر تخریب شده و تنها تعداد محدودي 
که  است  مطلب  این  از  حاکي  شواهد  اند.  مانده  سالم  قبور  از 
این واقعه رخ داده چرا که صبح پنجشنبه  در حدود نیمه شب 
هنگامي که تعدادي از بهاییان به قبرستان مراجعه مي کنند با 

قبرهاي تخریب شده مواجه مي شوند و هنگامي که مراتب را به 
مسئولین گزارش مي دهند چند تن از مسئولین سپاه و نماینده 
اهلل  »عزت  آقاي  شهر   قائم  شهرستان  اسالمي  شوراي  مجلس 
توجهي   هیچ  بدون  و  کنند  مي  مراجعه  فوق  محل  به  اکبري« 
محل را ترک نمودند و تا این لحظه هیچ اقدامي در جهت پیگیري 

موضوع  صورت نپذیرفته است.
تخریب در این ابعاد و به این شکل برنامه ریزي شده را نمي توان 
عملي شخصي و توسط عوامل متعصب و به ظاهر غیرحکومتي 
با  را  ضدامنیتي  اقدام  کوچکترین  حکومت  وقتي  کرد.  تلقي 

تخریب گلستان جاوید )گورستان بهاییان( قائمشهر
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راحتي  به  چگونه  حال  دهد  مي  پاسخ  ها  مجازات  شدیدترین 
نادیده مي گیرد.  چنین تعرضاتي را بي پاسخ گذاشته و آنها را 
حضور نماینده مجلس »عزت اهلل اکبري« که نماینده مردم قائم 
شهر و مدافع حقوق آنهاست و بي توجهي او و چشم پوشي آنان 

احتمال  باشد.  مي  تامل  قابل  اي  شرمانه  بي  اقدامات  چنین  از 
گسترده شدن تخریب قبور بهائیان با رویه جاري در سراسر کشور 

جاي نگراني مي باشد.

منبع: فعاالن حقوق بشر ایران

نیویورک

24 اکتبر 2008 برابر با 3 آبان 1387

سرویس خبری  جامعة جهانی بهائی

یک بازرس ایرانی که مأمور تحقیق در پروندة بازداشت گروهی از 
جوانان  بهائی شیراز در سال 1385 )2006( شده بود، در گزارش 
کرد،  ارائه   )2008 )ژوئن   1387 خرداد  ماه  در  که  محرمانه ای 
سخنی را که بهائیان در طی این مدت مکرراً اظهار داشته اند مورد 
تأیید قرار داد و نوشت که فعالیت های آنها مطلقاً انسان دوستانه 

بوده و با تبلیغ »غیرقانونی« اصول آئین بهائی ارتباطی ندارد.

این گزارش را 'مجموعة فعاالن حقوق بشر در ایران' در روز دوم 
آبان برابر با بیست و سوم اکتبر منتشر کرد.

سه نفر از 54 بهائی که در این جریان بازداشت شده بودند بعداً 

به چهار سال زندان محکوم شدند و هنوز هم در شیراز در اسارت 
هستند.

گروه  این  فعالیت های  در  تنها  نه  که  می گوید  مذکور  بازرس 
اشاره ای به مسائل دینی نشده بلکه بعضی از جوانانی که در این 
او گفته اند که عالقمند به بازگشت  کالس ها شرکت کرده اند به 
آنها هستند »)آنها( اعالم داشتند...ما جوانان و نوجوانان انصافاً از 
حضور این افراد و گروه بهره کافی بردیم و تقاضای حضور مجدد 

آنها را داریم.«

یک سخنگوی جامعة بهائی گفت این گزارش بی عدالتی را که در 
حق بهائیان شده بیشتر آشکار می کند.

بانی دوگال، نمایندة ارشد جامعة جهانی بهائی در سازمان ملل، 
گفت: »این که حکومت ایران، علی  رغم نتیجة یک تحقیق داخلی 
تعاریف غیر متعارف  اساس  بر  را، حتی  بهائی شیراز  که جوانان 
جرم در قوانین ایران، بی گناه دانسته، هم چنان آنها را در زندان 

تأیید بی گناهی بهائیان شیراز در یک گزارش داخلی از ایران
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نگه داشته یک بی عدالتی آشکار است. دروغ پردازی های حکومت 
ایران قابل دفاع نیست.«

مه سال 2006(  )ماه  اردیبهشت 1385  در  این جمع  بازداشت 
کشورها  از  بسیاری  و  کرد  جلب  را  بین المللی  رسانه های  توجه 

نگرانی خودشان را از این بازداشت ها اعالم کردند.

از دوستان  تعدادی  و  بهائی  از 54 جوان  متشکل  گروه که  این 
از  مجموعه ای  در   )2004(  1383 سال   از  بود  آنها  مسلمان 
فعالیت های انسان دوستانه مشارکت داشتند که هدف آن تشویق 
محروم  بخش های  در  اخالقی  ارزش های  اشاعة  و  آموزی  سواد 
شهر شیراز و اطراف آن بود. این فعالیت ها عمدتاً صبح های جمعه 
فقیرنشین  محله های  در  کوچک  گروه های  برای  کالس هائی  در 

متمرکز بود.

اعضای این گروه در 30 اردیبهشت 1385 )19 مه 2006( توسط 
مأمورین دولتی دستگیر شدند. همکاران مسلمان آنها و یکی از 
بهائیان بالفاصله آزاد شدند اما 53 نفر دیگر به تفاوت از چند روز 

تا بیش از یک ماه در بازداشت نگه داشته شدند.

در اوایل سال 1386 )اواسط 2007(، این جمع بر اساس اتهامات 
اتهام آنها به  مبنای این محکومیت  کاذبی محکوم شدند. ظاهراً 
»تبلیغ غیرمستقیم« آئین بهائی بود. این عمل، برخالف موازین 
بین المللی در زمینه آزادی دین، در ایران جرم محسوب می شود. 
ماه دی سال 1386)ژانویه 2007( یک سخنگوی دولت در  در 
این  اعضای  از  نفر  سه  محکومیت  بارة  در  خبرنگاران  با  گفتگو 
گروه به زندان گفت که آنها به »تبلیغ« بر ضد حکومت مشغول 

بوده اند.

اما، گزارش محرمانه مورخ 27 خرداد 1387 )16 ژوئن 2008( 
توسط یک »بازرس و مشاور حقوقی« خطاب به »نمایندة مقام 
شیراز«  معزز  جمعه  امام  و  )فارس(  استان  در  رهبری  معظم 
با  تجسس هایش  در  او  که  کسانی  تمام  گفتة  به  که  حاکی ست 
این کالس ها  در  بهائی  آئین  به  اشاره ای  هیچ  کرده  گفتگو  آنها 
را  زمینه  این  در  دولت  ادعاهای  عماًل  گزارش  این  است.  نبوده 

نقض می کند.

این بازرس که با نام »رستمی« گزارش را امضا کرده است، به عنوان 

نمونه، می نویسد با جوانانی که در کالس ها شرکت داشته اند و نیز 
اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروهای  بازنشسته  سرهنگ  یک  با 
تنها  کالس ها  که  کرده اند  تأیید  همگی  و  کرده  صحبت  )ناجا( 

جنبه آموزشی داشته است.

بنا بر این گزارش سرهنگ بازنشسته 'جدی' گفته است: »این افراد 
از آغاز فعالیت تاکنون با هدف خیراندیشی و خدمت انسان دوستانه 
به نوجوانان و جوانان هفته ای یک مرتبه کالس داشتند و بیشتر 
کالس ها جنبه نقاشی و آموزش خط و بهداشت و اخالقی داشت 
و هیچ گونه اظهار نظری در مسائل دینی و سیاسی نداشتند و 

هیچوقت از بهائیت نه اسمی و نه عنوانی مطرح نکرده اند.«

بازرس رستمی همچنین گفته است که با هشت نفر از جوانانی 
که در این کالس ها شرکت داشته اند گفتگو کرده »و )آنها( پس 
از سؤاالتی اعالم داشتند این گروه مشغول امورات تربیتی و عموماً 
و  داشته  معاشرتی  و  اخالقی  و  نقاشی، خطاطی  کالس ها جنبه 
هیچگونه بحث سیاسی و اظهار نظر خالف موازین شرعی و قانونی 

و فرهنگی نداشتند«.

ثابت  رها  جهرمی،  روحی  هاله  از  عبارتند  زندانی  بهائی  سه 
دی  ماه  در  بین الملل  عفو  سازمان  تقوی.  ساسان  و  سروستانی 
)ژانویه( گذشته با معرفی این سه نفر به عنوان زندانیان عقیدتی، 
اطالعیه ای  اسارت اند،  در  دینی شان  باورهای  خاطر  به  فقط  که 

برای دعوت به دفاع از آنها منتشر کرد.

همیشه  بهائی ها  کردن  زندانی  و  بازداشت  گفت  دوگال  خانم 
ظالمانه بوده است چون قوانین بین المللی همواره از حق »تبلیغ« 

باورهای دینی مردم دفاع کرده است.

»اما در این مورد خاص حتی چنین 'تبلیغی' صورت نگرفته است. 
بهائیان و همکاران مسلمان آنها فقط به فعالیت های انسان دوستانه 
و خدمت به کودکان و نوجوانان بی بضاعت در منطقة خودشان از 
طریق ایجاد کالس های سواد  آموزی، بهداشت و اشاعة ارزش های 

اخالقی مشغول بوده اند«.

»به خاطر این اقدام سه بهائی در زندان هستند که با توجه به این 
گزارش تازه اسارت آنها جز یک قساوت ظالمانه است. یکی از این 
افراد زندانی مدت ها از معالجه الزم برای جراحت پایش، که در 
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سانحه رانندگی پیش آمده بود، محروم بود.«

»امید ما این است که با انتشار عمومی این گزارش حکومت ایران 
این سه زندانی را آزاد کند و آنها و همراهانشان را از اتهامات وارده 

تبرئه کند.«

خانم دوگال افزود: »عالوه بر آن ما انتظار داریم حکومت ایران 

به برنامه تبلیغاتی قدیمی اش برای بدنام کردن بهائیان ایران به 
اتهامات مشابه خاتمه دهد و دیگرانی را که با چنین اتهاماتی در 
اسارت اند - از جمله هفت نفر از رهبران جامعة بهائی ایران را که 

در حال حاضر در اوین زندانی هستند - آزاد کند«.
منبع: نگاه

منبع اسناد: فعاالن حقوق بشر ایران
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خبرگزاری محترم جهان نیوز

آن خبرگزاری، مورخ 23 شهریور 1387 ، به شمارهء 32898 ، 
خبری را با عنوان »دستگیری گسترده جاسوسان بهایی در ایران« 
منتشر کرده ایدکه نه تنها موجب تعّجب بهائیان شده است، بلکه 
باید علت حیرت وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران نیز شده 
باشد! اگر چنین نباشد و وزارت اطالعات مانند بهائیان از دروغ 
هم  باشد،  نکرده  حیرت  شما  شدهء  منتشر  مضحک  بعضاً  های 

ایشان و هم شما شدیداً زیر سؤال خواهید رفت!

ازجمله مواردی که موجب تعّجب و حیرت مزبور است عبارتند 
از:

اید:  نوشته  آن  بجای  و  اید  نکرده  ذکر  را  خود  اخبار  منبع   -1
»گفتنی است...«، »شنیده ها...حاکی از آن دارد...«،...! البته برای 

از آن  اشاره شود »حاکی  نیست  بد  اعتبار آن خبرگزاری  حفظ 
دارد« ترکیبی اشتباه است!

کشور  مسؤول  مقامات  مستدل  و  رسمی  نظر  اظهار  از  قبل   -2
اید که هم دروغ است و هم  مطالبی را دربارهء متهمین نوشته 

مضحک و در شأن یک خبرگزاری نیست!

3- ازجمله خبر از دستگیری 300 نفر از بهائیان عالوه بر هفت 
نفر مدیران جامعهء بهائیان ایران داده اید که دروغ است.

4- مدعی اعتراف ایشان به جاسوسی برای دو کشور بیگانه شده 
اید، ولی نه دلیلی ارائه  کرده اید و نه نام دو کشور را برده اید.

5- مدعی کشف 350 سکه طال از بازداشت شدگان شده اید، ولی 

معلوم نیست بر فرض صّحت ادعا، چه کسی پرونده های بازجویی 
را دراختیارتان قرار داده است!

6-   نوشته اید: »هزینه های خود را از طریق فریب خوردگان 
این فرقه تامین می کردند به نحوی که در قبال دریافت وجوهاتی 
که  شد  می  اعالم  آنها  به  نقد  پول  یا  و  جواهر  و  طال  قبیل  از 
گناهانشان بخشیده شده است.« حال آن که هنوز متوجه نشده 
آئین  در  بخشش  و طلب  فرقه،  نه  و  است  دین  بهائی  آئین  اید 
سردبیر  شاید  نیست!  مجاز  خداوند  خود  جز  احدی  نزد  بهائی 
با  را  بهائی  و خبرنگاران فاضل و فرهیختهء آن خبرگزاری دین 

مسیحیت کاتولیک اشتباه گرفته اید!

7- نوشته اید: »شنیده های خبرنگار »جهان« حاکی از آن دارد 
که قرار است یک قاضی معروف که به مانورهای تبلیغاتی مشهور 
شده، بزودی از طریق صدا و سیما جزئیات بیشتری از این پرونده 

را به اطالع مردم برساند.« از این که متولی تبلیغات برنامه های 
قوهء قضائی در صدا و سیما هم شده اید گذشته، متوجه نشدیم 
منظورتان از »یک قاضی معروف که به مانورهای تبلیغاتی مشهور 

شده« و تأکیدتان بر شهرت ایشان در مانورهای مزبور چیست!

از  ترس  و  حقیقت  به  شما  توجه  به  امیدی  چه  اگر  باری      
خدا و پرهیز از رسوائی در برابر افکار عمومی هموطنان عزیز و 
جهانیان نیست، این مختصر تقدیم شد تا بدانید بهائیان بیدارند؛ 
استیصال  از روی  متوجه جّوسازی های  بهائیان  نکنید  تا گمان 
شما نیستند؛ تا بدانید نام و نشان بیش از 300000 بهائی ایرانی، 
و نه 300 نفری که اشاره کرده اید، نزد وزارت اطالعات آشکار 
نزد  و معروف  بودند، چنین مشهور  اگر جاسوس  و  و هویداست 
خاص و عام نبودند؛ تا بدانید بهائیان هزینهء ادارهء امورجامعهء 
خود را خود تأمین می کنند و دست نیازشان جز به سوی خدا 

نیوز پیرامون دستگیری گسترده جاسوسان بهایی در  پاسخ به سایت جهان 
ایران

برای  به عنوان جوابیه  پاسخی است که وبگاه نقطه نظر  اینجا منتشر میشود  در  ای که  نامه 
سایت جهان نیوز فرستاد که به علت منتشر نشدن آن اقدام به انتشار در وبگاه خود کرد. 
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نیست و حدود یک قرن و نیم است که از همان تبرعات در راه 
خدمت به ایران عزیز نیز صرف می کنند؛ تا بدانید که عالوه بر 
ایرانیان بهائی، اینک سایر هموطنان نیز دانسته اند که تالش های 
این چنینی امثال شما و سایر بهائی ستیزان به این خاطر است که 
هموطنان عزیز بسی بیش از پیش متوجه دیانت بهائی شده اند و 
علت اکاذیب و شایعات و جوسازی های شما را دربارهء آن دانسته 
اند؛ و باالخره تا بدانید که با همهء بی انصافی و نامردمی که در 
بهائیان  است،  امثال شما مشهود  نّیات  و  افکار  و  اعمال  و  اقوال 
دوستتان دارند و برای نجات شما از بدی ها و روی آوردنتان به 
خوبی ها، با چشمی اشکبار به درگاه حضرت کردگار چنین دعا  

می کنند که:

هواهلل
اغیار  را  یار  و  شمرند  بیگانه  را  آشنا  غافالن،  یگانه،  خدای  ای   
پندارند؛ صبح هدایت را شام ظلمت تصّور کنند و عین تسنیم را 
ماِء َحمیم شمرند و بر یاران تو ظلم و ستم نمایند؛ دریاق را سمِّ 
ال یطاق دانند و شهد جانپرور را تلخ تر از زهر پندارند. خدایا تو 
از ظلمت نجات  نما و هشیار فرما؛  بیدار  رها بخش و آگاه کن؛ 
ده و به مرکز انوار هدایت فرما و اَخِرجُهم ِمَن الّظلماِت اِلی الّنوِر 
َواهِدِهم اِلی الّصراِط المدوِد واَدِخلهم اِلی الَمقام الَمحمود َو ظلِّل 
َعلیِهم اللّواَء الَمعقود بِاَناِمِل ُقدَرتَِک فی هذا الَعصِر الَموعود. اِنَک 

انَت الَعزیُز الَودود.         ع ع    

منبع: نقطه نظر

15 اکتبر 2008 

منامه – روز دوشنبه برای نخستین بار در تاریخ کشور بحرین یک 
هندو و یک بهائی به عنوان اعضای هیأت رئیسه ی جدید یک 

گروه مدافع حقوق بشر در بحرین انتخاب شدند. 

بحرین«   بشر  حقوق  بان  دیده  »جامعه  جدید  ی  رئیسه  هیأت 
همچنین شامل چهار عضو مسلمان، یک مسیحی، و یک یهودی 
برنامه  یک  سازی  آماده  های  فعالیت  مشغول  که  باشد  می  نیز 
جامع نظارت بر انتخابات پارلمانی و شهری بحرین در سال 2010 
، و همچنین اطالع رسانی در مورد »شبکه حقوق بشر خلیج« 

خواهند شد. 

56 عضو از 68 نفر اعضای این گروه، هیأت رئیسه ی این سازمان 
که شامل چهار مرد و چهار زن است را در حالی انتخاب نموده اند 
که نماینده ی »جنبش احترام«  از »جامعه دیده بان حقوق بشر 
بحرین« ، فاطمه ابراهیم ، اعالم کرد این جامعه، معتقد و وفادار 
به اصل نمایندگی از اقلیت ها در امور خویش است تا نمونه ای 

برای سایر سازمان های غیر دولتی و دولتی باشد. 

بر دستاوردهای »جامعه دیده بان حقوق بشر بحرین«  او ضمناً 
در زمینه ی حقوق بشر، علی الخصوص در ترویج آزادی دینی و 

مذهبی تأکید نمود. 

منبع: خلیج تایمز آنالین

یک هندو و یک بهائی به عضویت هیأت حقوق بشربحرین انتخاب شدند 
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استفاده از این نشریه، مشتمل بر تمام شماره های منتشر شده، ویژه نامه ها و مطالب درج شده در وبالگ و تمامی تصاویر و 
ملحقات گرافیکی، بیانگر موافقت شما در رعایت شرایط ذیل است:

1 - استفاده از مطالب و تمامی محتویات نشریه و نشر تمام یا قسمتی از آنها، تنها در صورت کسب اجازه کتبی از ایمیل بشتاب 
به آدرس Beshetab@Gmail.com و یا با ذکر کامل منبع مجاز می باشد.

2 - هر گونه دستبرد به مطالب و ملحقات آنها )تصاویر و اشکال گرافیکی و ...( ممنوع است؛ مگر تغییر قلم )Font( و یا اندازه 
آن.

3 - نشر نشریه های بشتاب که از طریق پست الکترونیک ارسال می گردند، در صورتی که تغییری در محتویات آنها داده نشود، 
مجاز است. اّما متن ایمیل نباید دستکاری شود.

4 - محتویاتی که در آنها از هیچ منبعی به عنوان منبع اصلی مقاله یاد نشده است، متعلق به نشریه ی بشتاب هستند و آنهایی که 
منبع جداگانه برایشان ذکر شده است، از سایتها یا رسانه های دیگر اخذ شده اند. بدین جهت برای هر گونه استفاده از محتویات 

متعلق به منابع دیگر، باید طبق قوانین منبع آن اثر عمل نمایید.
5 - درج هر گونه پیام بازرگانی در وبالگ بشتاب و در بخش نظرات، مجاز نمی باشد؛ اّما معرفی سایت یا وبالگ غیر تجاری در 

صورتی که محتویات آن، مطابق با اصول اخالقی باشد، مجاز است.
6 - نظراتی که شامل ب یاحترامی به دیگران و یا شامل کلمات یا عبارات رکیک و غیر اخالقی باشد، در اولین فرصت حذف 

می گردند.
7 - هرگونه استفاده ی تجاری از نشریه های بشتاب، ممنوع است.

متقبل  را  مسئولیتی  آنها  قبال  در  بشتاب  مجله  و  است  آن  نویسندگان  شخصی  نظرات  مجله  در  مندرج  مطالب  8-تمامی 
نمیشود.

9 - این قوانین بسته به شرایط آتی تغییرپذیرند؛ در نتیجه کاربر موظف است در هربار دریافت نشریه، قوانین را مطالعه نماید.

قوانین استفاده:
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