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همانطور که حتما متوجه شده اید مناجاتی در 
صفحه اول قرار داده شده که نام ما از داخل آن 
ما  هدف  مناجات  این  با  است.  شده  استخراج 
کامال مشروح و مشهود است. قدرت و قوت در 
کف ماست. همه چیز برای شروعی قدرتمندانه 
حاضر است. رخش سریع هست، گوی سعادت 
از  بیش  عنایت هست. چیزی  و چوگان  هست 
این الزم است؟ البته. همت الزم است. همه چیز 
برای ما محیا شده که به کمال شتابان شویم. 
کمالی که برای ماست. کمال ما در گرو کمال 
ما.  کمال  در  ما  جامعه  کمال  و  ماست  جامعه 
الزم و ملزوم. وقت جوالن است و ربودن گوی 

از میدان.
وقت  هست.  مسیر  این  در  هم  مشکالتی  اما 
با ما نخواهد ماند.  تنگ است. امکانات همیشه 
گوی  یا  و  داد  خواهیم  دست  از  را  چوگان  یا 
و  نادم  ما  و  ستاند.  خواهند  ما  از  اهالن  نا  را 
نزدیم،  ما کف  و  بود  بزمی  پریشان  و  مدهوش 
دف نزدیم، آواز نخواندیم و شهناز بلند نکردیم. 
آیا دوباره زمانی برای این اعمال فرح آسا خواهد 

بود؟ نمیدانیم. 
چیزی که میدانیم همین اندک که اآلن وقتش 
ما  زمان  فردا  شاید  نباشد.  فردا  شاید  است. 
نباشد. شاید افرادی بیایند و گویی را که ما از 
و  را خمودت  ما  و  بگیرند  به دست  دادیم  کف 

بدحالی قرار دهند. 
از اتفاقات دیگری که در مجله رخ داده مصاحبه 
ای است که با من انجام شده. نیایش الهی عزیز 
او  از  را  نهایت سپاس  ما  و  آنرا کشیده  زحمت 
داریم. همانطور که در سرمقاله شماره نهم قول 
شماره  هر  در  انشااهلل  بودم  داده  شما  به  آنرا 
مصاحبه  بشتاب  در  شما  خادمین  از  یکی  با 
روحیاتشان  و  اخالق  افکار،  با  تا  شد  خواهد 
آشنایی بیشتری پیدا کنید. طبق گفته پیشین 
میکردیم  شروع  مصاحبه  برای  شهروز  از  باید 
چیز  همه  نرفتند.  بار  زیر  ایشان  متاسفانه  که 
برای بار اول خطرناک و وهم انگیز است. اصوال 
از  هم  شهروز  شاید  ترسناکند.  ها  ناشناخته 
همین ناشناخته واهمه داشت که زیر بار نرفت. 

به هر حال ما هیچ چیز از بازخورد این مصاحبه 
در شما عزیزان نمیدانیم. تنها میتوانیم امیدوار 

باشیم که مورد نظر شما قرار بگیرد.
در مورد دیگری نیز باید از شما عذرخواهی کنم 
و آن اینکه سامان م دوست و همکار عزیزمان 
شما  و  نمیکنند  همراهی  را  ما  شماره  این  در 
شاهد طراحی و گرافیک زیبای ایشان نیستید. 
و در عوض این شانس به من رسید تا در بخش 
هم  شما  و  باشم  شما  خدمت  در  هم  گرافیک 
چندان  نه  های  طرح  تحمل  به  مجبور  الجرم 
شاهد  باز  داریم  امید  هستید.  من  ای  حرفه 

همکاری توانمندانه سامان م باشیم.
ممنون از دوستانی که مطالب زیبایشان را برای 
ما ارسال میکنند. ولی باید توجه داشت دیانت 
با  اشتراکی  وجه  هیچ  که  است  دیانتی  بهایی 
سیاست و مسائل سیاسی ندارد و در نتیجه در 
هیچ یک از بحثهای مربوط به آن وارد نمیشود 

و  حزب  هیچ  بدتر و  یا  و  بهتر  را  گروهی 
و  از نمیداند  و  نمیشناسد 
کدام  دفاع هیچ  آنها  از 
هیچ  یا  را و  کدام 
نمیکند.  ا نفی  لذ

دوستان  از 
ست  ا خو ر د

فرستادن  از  داریم 
مطالبی که به نحوی 

با سیاست و مسائل آن 
خودداری  ارتباطند  در 

موارد  این  قبال  در  کنند. 
سانسور،  به  مجبوریم  متاسفانه 

گرفتن  نادیده  حتی  یا  و  اصالح 
مطمئنا  که  بزنیم  دست  شما  مطالب 

راضی  ما  اقدام  این  از  شما  نه  و  ما  نه 
نخواهید بود. برای بار دیگر متذکر 

در  که  میشوم 
بهایی  دیانت 

در  دخالت 
ست  سیا
ع  ممنو
ما  و  است. 
انتشار  از 
و  مطالب 
ت  عا ضو مو

سیاسی معذوریم. امیدوارم مطلب را به گونه ای 
واضح و لحنی صمیمانه ادا کرده باشم.

نکته دیگری که در باره متون ارسالی باید متذکر 
ماخذ  و  منبع  با  را  مطالبتان  حتما  اینکه  شد 
مستدل ارائه کنید. از ارائه مطالبی که مطعلق 
به خودتان نیست با نام خودتان خودداری کنید. 
نمیشود.  از سرقت خوشحال  هیچ کس  قاعدتا 
مشهور  ادبی  به سرقت  و  عین سرقت  کار  این 

است.
 در نهایت باز از دوستانی که مطالبشان را برای 
میکنیم  قدردانی  و  تشکر  میکنند  ارسال  ما 
گرمی  به  را  توانمندشان  دستان  دورادور  و 

میفشاریم.

خوش و خرم باشید 
ندای سیمرغ
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یاد ندارم کي با هم دوست شدیم چون همیشه دوست بودیم .شاید از زمان تولد. فقط خوب به 
خاطر دارم که با هم موهایمان را از ته زده بودیم تا به کالس اول دبستان برویم و هر وقت نگاه به 
هم مي کردیم از قیافه ي یکدیگر خنده مان مي گرفت.خانه هاي ما دیوار به دیوار بود شاید هم 
نه چون ما کار به دیوار نداشتیم انگار یک خانه بود.هر روز من از پشت بام به خانه اشان مي رفتم 
و صد بار هم او از نردبان به توي حیاط ما مي پرید. یادم مي یاد روزي مهمان محترمي به خانه ما 
آمد و ما میوه نداشتیم. 7 پرتغال و 5 تا سیب را از روي دیوار به داخل حوض ما انداخت تا حفظ 
آبرو شود.چقدر به خاطر این اتفاق خندیدیم. زمان مي گذشت و ما با هم بزرگ مي شدیم. تا اینکه 
روزگار خانه هاي ما را چند کوچه اي فاصله داد. آنها به خانه ي دیگري رفتند که چند کوچه با 
ما فاصله داشت، چون کار پدرش بهتر شده بود و از طرف اداره به آنها خانه داده بودند.سر میدان 

محله وعده گاه ما بود و هر روز یکبار یکدیگر را 
مي دیدیم. خیلي مرتب تر شده بود .بعضي وقت 
ها چون با لباس هاي معمولي بودم خجالت مي 
وقتي   . بیاید  که  کرد  مي  وقت  کمتر  کشیدم. 
گفتم مادرم خیلي دلش برات تنگ شده گفت: 
من وقت ندارم بیام شما بیایید. خالصه یک روز 
با اصرار فراوان من اومد در خانه ما و به مادرم 
گفت که داریم مي ریم محله اي دورتر و شاید 
افتاد  گریه  به  مادرم  ببینیم.  را  همدیگر  کمتر 
امید  را مثل  تو  و گفت سعید جون پسرم من 
دوست دارم. چه شب ها که تا صبح با مادرت 
تنگ  برات  خیلي  دلم  بودم.  بیدار  باالي سرت 
مي شه و او گفت من حتماً به شما سر مي زنم . 
هیچ وقت فراموشتان نمي کنم ، این هم شماره 
تلفن من.یک ماهي از او خبري نشد . من چند 
دفعه براي او تلفن زدم و براي او پیغام گذاشتم 
نداد.باز  من  هاي  پیغام  به  پاسخي  کسي  ولي 
دلم به من گفت زنگ بزنم و من تلفن زدم. این 
بار سعید گوشي را برداشت و بعد پرسید شما ، 
گفتم امیدم گفت کدام امید؟ گفتم مگر در دنیا 
یک امید بیشتر داشتي پسر؟ بعد از احوالپرسي 
خواهي  عذر  و  کرد  دعوت  اشان  خانه  به  مرا 
کرد که به خاطر مرتب کردن وسایل و خرید و 
انتخاب آنها مدتي گرفتار بوده.قرار شد جمعه به 
همراه مادرم به خانه ي آنها برویم.جمعه صبح با 
ذوق و شوقي وصف نشدني راهي خانه ي سعید 
شدم. وقتي زنگ زدیم سعید در را باز کرد. یک 
پسر با شخصیت که خیلي هم ادبي حرف میزد، 
لبخندي زد و گفت بفرمایید.هیچ عکس العملي 
در چهره اش پدیدار نشد. صحبت ها ، صحبت 

به یاد آنروزها:
در آمدی بر تجمل و تجمل گرایی

هاي همیشگي نبود.مامان سعید از فرش تبریز 
مادرم  و  کرد  مي  صحبت  حریر  هاي  پرده  و 
گفت  سعید  بود.  مانده  واج  و  هاج  همینطور 
موبایل  هنوز  من  گفتم  بده  را  موبایلت  شماره 
به  تو ذهن خودم گفتم مگه نوجواني  نخریدم. 
سن و ساله من و سعید موبایل به چه دردش 
مي خوره. گفت واه االن مامورشهرداري کوچه 
ما موبایل داره تو چرا نداري. دیگه شوخي هاي 
او مثل گذشته نبود. خالصه حرف هاش غریبه 
چون  نزد  حرفي  اصال  مجموع  در  و  بود  شده 
دائم داشت با موبایلش حرف مي زد و گاهي هم 
بازي مي کرد. یادم افتاد که کالس چهارم درس 
اخالق بودیم .یک بچه از شهر دیگري در کالس 
ما مهمان بود و خیلي هم خودش را مي گرفت. 
بشم  پولدار  وقت  یک  اگه  من   : گفت  سعید 
همیشه با همه خوبم . به همه کمک مي کنم و 
گفت من مي خواهم آن غني بشوم که “غنا از 
ملکوت جاوداني منعش ننماید و از دولت ابدي 
محرومش نگرداند.” در آن لحظه من به داشتن 
چنین دوستي با این طرز تفکر افتخار مي کردم. 
توي این فکر ها بودم که سعید گفت خیلي باید 
کالس.  برم   1 تا   12 ساعت  باید  من  ببخشید 
گفتم ظهر جمعه چه کالسي مي ري؟گفت باید 
برم استخر چون دکترم گفته براي سالمتي ام 
مفیده. گفتم شما که توي خونه استخر دارید. 
گفت آره ولي با بچه هایي که دوره داریم  قرار 
من همیشه  نداري خداحافظ.  کاري  گذاشتیم. 
این  از  ولي  آمد  مي  بدم  خداحافظي  کلمه  از 
خداحافظي شاید بیشتر از همیشه چون تلخي 
تمام خداحافظي هاي دنیا را براي من داشت . 
با خودم گفتم بچه هاي دوره کساني هستندکه 
دیگه امید جزء اونها نیست. من هم دیگه طاقت 
مادرم  با  و  کردم  و خداحافظي  نداشتم  موندن 
به خانه ي خاطره هاي خود برگشتم.وقتي وارد 
خانه شدم روي دیوار یادگاري را دیدم که نوشته بود ، من سعید هستم 8 سال دارم و خونه ي 
دوستم امید آب بازي مي کنم.آخر شب رو پشت بام به یاد کالس درس اخالق چند کلمات مکنونه 

را مرور کردم تا شاید اگر من هم در جاي خود قلب دوستي را شکسته بودم به اشتباهم پي برم.

بنام گوینده توانا         اي اغنیاي ارض   فقرا امانت منند در میان شما . پس امانت مرا درست 
حفظ نمائید و به راحت نفس خود تمام نپردازید.

اي پسران تراب       اغنیا را از ناله ي سحر گاهي فقرا اخبار کنید که مبادا از غفلت به هالکت افتند 
و از سدره ي دولت بي نصیب مانند الکرم و الجود من خصالي فهنیئاً لمن تزین بخصالي.

امیلی



اهمیت  به  ابتدا  در  دارم  قصد  تحقیق  این  در 
تعلیم و تربیت اشاره ای داشته باشم  و سپس 
و  بهایی  دیانت  در  مهم  مفهوم  این  بررسی  به 

جایگاه مهم آن بپردازم.

اهمیت تعلیم و تربیت
تربیت پس از نان ، نخستین احتیاج بشر است  

.) دالتون (
همه در فکر آنند که بشریت را اصالح کنند ولی 
عوض  را  که خود  نیست  آن  فکر  در  هیچکس 

کند.)تولستوی(

ها  خانواده  روي  پیش  مهم  ازمسائل  یکي 
آینده  نسل  وتربیت  تعلیم  چگونگي  ها  ودولت 
اصول  براساس  وپرورش  آموزش  .اگر  است 
دیني  هاي  آموزه  وبراساس  روانشناسي  علمي 
خواهد  حل  آینده  مشکالت  از  باشدبسیاري 
با  توان  مي  ولي  یافت  نمیتوان  را  شد.آینده 
 . ساخت  خوبي  به  را  آن  جدید  نسل  تربیت 
رشد  برای  زمینه  آوردن  فراهم  تربیت  بنابراین 
است  انسان  ذهنی  های  استعداد  فایی  وشکو 
گیرد،یکی  که صورت می  آموزشی  هر  در  زیرا 
تا  رسد  می  فعلیت  به  ذهن  های  استعداد  از 
آنجا که اگر چنان استعدادی در کار نبود،چنین 
این،کار  بنابر  گرفت.  نمی  صورت  هم  آموزشی 
به  برای  الزم  شرایط  که  نیست  این  جز  معلم 
فعلیت رسیدن استعدادهای ذهنی متعلم را فرا 
تربیت  از  تعلیم بخشی  اساس،  .براین  آورد  هم 
محسوب می شود.به عبارت دیگر،تعلیم چیزی 
جز تربیت بعد فکری انسان نیست .عالوه بر آن، 
می توان دریافت که هرتربیتی،درهر زمینه ای 
تعلیم  براین  بنا  است،  تعلیم  مستلزم  باشد  که 
شرط الزم برای تربیت است. روانشناسان و دست 
اندرکاران علوم اجتماعي و انساني معتقدند که 
بخش اعظمي از چارچوب شخصیتي انسان قبل 
از اینکه وارد جامعه شود در خانواده و در دامن 
در  گیرد.  مي  صورت  مادر  بخصوص  و  والدین 
یک  مادران  تر  جامع  تعبیر  به  و  زنان  نتیجه 
ایفا  اي  عمده  نقش  کودکان  تربیت  در  جامعه 

تعلیم و تربیت:

کوچکی  نسبتاً  جامعه  خانواده،  نهاد  میکنند. 
آن  اعضای  از  یک  هر  که  دهد  می  تشکیل  را 
به نحوی بر دیگری تأثیر می گذارد. در چنین 
اعتقادات، آداب،  از  تأثیر متقابلی، مجموعه ای 
رسوم وارزش های اخالقی، عاطفی و اجتماعی 
شکل می گیرد. والدین نخستین مسئول صالح 
وفساد جامعه اند و آنان در قبال خدا و اجتماع 
مسئولیتی عظیم دارند که سهل انگاری در آن 
این  .در  داشت  خواهد  همراه  به  عقوبتی  قطعاً 
دارد  مسئولیت  پدر  از  بیش  مادر  عظیم  امر 
مخصوصاً  و  روحیات  اعظم  بخش  کودک  زیرا 
جنبه های عاطفی و احساسی را از مادر فرا می 
گیرد. براي فرزند اولین گروه اجتماعي، خانواده 
او چند سال اول زندگي را  محسوب مي شود. 
در این گروه به سر مي برد. پدر و مادر الگوي 
اولیه و اساسي وي محسوب مي شوند. مدرسه 
دومین پایگاه اجتماعي است که بعد از خانواده 
نقش مهمي در آموزش و پرورش کودک ایفا مي 
کند. کودک حساسترین سال هاي عمر خود را 
ابتدا در خانواده و سپس در مدرسه مي گذراند. 
باشد  از تعلیم مي  براین اساس  تربیت مهمتر 
وبراي پرواز در آسمان زندگي هم به بال آموزش 

وهم به بال پرورش نیاز است.

اهداف و وظایف تعلیم و تربیت
دنبال  زیر  وظایف  و  اهداف  تربیت  و  تعلیم  در 

می شود:
و  حیوانی  غرایز  و  خام  احساسات  تعدیل   -1
تصحیح اندیشه های غلط حاکم بر ذهن انسان.

و  واقعیات  ساختن  پذیرش  قابل  و  تلقین   -2
انسان  به  انسانی  عالی  های  ارزش  و  ها  آرمان 

مورد تربیت.

تا سپس  اولین هدف تأمین شود  باید  ابتدا  در 
هدف دوم تحقق پذیرد، زیرا تا احساسات خام 
و تموجات وابسته به غرایز حیوانی تعدیل نشود 
و خطاهای ذهن انسان اصالح نشود، آرمان ها 
قرار  انسان  پذیرش  مورد  عالی  های  ارزش  و 

نخواهد گرفت.

3- تفسیر و توجیه قدرت برای انسان و چگونگی 
بهره برداری از آن. این امر هنگامی تحقق می 
برخود می پسندد،  را  انسان آن چه  پذیرد که 

بردیگران هم بپسندد.
4- آشتی دادن انسان با خویشتن. افراد بسیاری 
خود  در  را  وجدانی  نداهای  انسانی  جوامع  در 
خاموش ساخته اند و عقل و اندیشه را به انحراف 
مختل  نیز  را  انسانی  عالی  احساسات  کشانده، 

ساخته اند.

اصول تعلیم و تربیت
 تعلیم و تربیت دارای یک سلسله اصول منطقی 
است که اگر رعایت شود، شناخت های حاصله 
از آن، عمیق تر و بادوام تر خواهد بود. مثال وقتی 
که یک فرد با تربیت صحیح، لزوم راستگویی را 
بپذیرد و درک کند که راستگویی موجب تقویت 
شخصیت وی می شود، این شناخت عمیق تر 
و با دوام تر خواهد بود. برخی از اصول تعلیم و 

تربیت را به شرح زیر می توان بیان کرد:
درک  تربیت،  و  تعلیم  در  اصل  ترین  مهم   -1
ضرورت آن است. یعنی هر انسانی باید به تحصیل 
معرفت و تغییر خود در جهت آن معرفت گام 
بردارد. مسامحه و سهل انگاری درباره تعلیم و 
نیروهای  و  استعداد  نابود شدن  تربیت، موجب 

سازنده انسان می شود.
که  باشد  داشته  توجه  نکته  این  به  باید  انسان 
قانون زندگی و چگونگی رشد  تربیت،  و  تعلیم 
و کمال انسان است. تعلیم و تربیت موجب می 
شود تا انسان حق را از باطل تفکیک کند. اگر 
افراد به نقش حیاتی تعلیم و تربیت در ایجاد آن 
نوع زندگی که مبتنی بر حق است، توجه داشته 

باشند، قطعآ آن را خواهند پذیرفت.
قانون  دارای  هستی  جهان  که  گونه  همان   -2
است، جان و روان آدمی نیز قوانین خاص خود 
را دارد. بی اعتنایی به آن ها موجب اختالل در 

جان و روان آدمی می شود.
اعالی  هدف  باید  تربیت،  و  تعلیم  امر  در   -3
پذیرش  و  فهم  قابل  ها  انسان  برای  را  زندگی 

ساخت.

بررسی تعلیم و تربیت در دیانت بهایی
 اهمیت تعلیم و تربیت:

حضرت عبدالبهاء می فرمایند:« در کتاب الهی 

س
ققنو
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اجباری  امر  تربیت  و  تعلیم  بدیع  دور  این  در 
است نه اختیاری، یعنی بر پدر و مادر فرض عین 
است که دختر و پسر را به نهایت همت تعلیم و 
تربیت نمایند و از پستان عرفان شیر دهند و در 
آغوش علوم و معارف پرورش بخشند و اگر در 
این خصوص قصور کنند، نزد رب غیور مأخوذ و 
مذموم و مدحورند و این گناهی است غیر مغفور 

آواره  را  بیچاره  طفل  آن  زیرا 
 )  .»... کنند  جهالت  صحرای 
حضرت عبدالبهاء، ص 343 ، 

مکاتیب جلد 1(
الزم امور و اقدم تشبثات الزمه 
توسیع دائره معارف است و از 
هیچ ملتی نجاح و فالح بدون 
ترقی این امر اهم اقوم متصور 
نه، چنانچه باعث اعظم تنزل 
نادانی  و  جهل  ملل  تزلزل  و 
است ...«. )حضرت عبدالبهاء، 

رساله مدنیه، ص 129(
نمائید  دقیق  نظر  چون   «
که  گردد  معلوم  و  مشهود 
و  فتور  و  جور  عظمای  علت 
عدم عدل و حقانیت و انتظام 
و  حقیقی  تدین  قلت  از  امور 
است«.  جمهور  معارف  عدم 
رساله  عبدالبهاء،  حضرت   (

مدنیه، ص 23(
حقیقت  به  دیگر  دربیانی 
می  اشاره  انسان  وجود 
موجودی  انسان  که  فرمایند 
شریف و اصیل است و احتیاج 

به تربیت دارد تا آنچه با اوست به منصه ظهور 
در آید و آشکار شود: »انسان آیت کبرای الهی 
جمیع  زیرا  است،  تکوین  کتاب  یعنی  است، 
اگر  است، پس  موجود  انسان  در  کائنات  اسرار 
در ظل تربیت مربی حقیقی بیفتد و تربیت شود 
مقامات  اشرف  به  چون  گردد.  الجواهر  جوهر 
عالم انسانی رسد آن وقت دیگر ترقی در مراتب 

کماالت دارد« ) مفاوضات، ص 21(.
» تعلیم اطفال و پرورش کودکان اعظم مناقب 
حضرت  عنایت  و  الطاف  جاذب  و  انسان  عالم 
رحمن. زیرا اس اساس فضائل عالم انسانی است 
و سبب تدرج به اوج عزت جاودانی«. )منتخباتی 

از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 1، ص 126(
از ثدی تربیت  از سن شیر خواری  را  » اطفال 
در  و  بپرورید  فضائل  مهد  در  و  دهید  پرورش 
علم  هر  از  بخشید،  نما  و  نشو  موهبت  آغوش 
بدیع  صنایع  هر  از  و  نمائید  مند  بهره  مفیدی 
نصیب بخشید. پر همت نمائید و متحمل مشقت 
کنید. اقدام در امور مهمه بیاموزید و تشویق بر 

از  )منتخباتی  بنمائید«.  مفیده  امور  تحصیل 
مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 1، ص 126(

تحت  در  باید  سالگی  پنج  از  اطفال  اما   «
که  محلی  در  روزها  یعنی  شوند.  داخل  تربیت 
آموزند  ادب  و  شوند  محافظه   ، مربیان هستند 
قرائت  و  کلمات  و  حروف  بعضی  تحصیل  به  و 
مختصر به عنوان بازی تعلیم شوند.« ) مکاتیب 

عبدالبهاء، جلد اول(
در  میفرمایند:  مکاتیب  در  عبدالبهاء  حضرت 
باید  گردد.  فاسد  بسیار  عمومی  اخالق  آینده 
اطفال را تربیت بهائی نمود تا سعادت دو جهان 
یابند و اال در زحمت و مشقات افتند زیرا سعادت 

عالم انسانی به اخالق رحمانیست.
اساس  اس  کودکان  پرورش  و  اطفال  تعلیم 
اوج  به  تدرج  سبب  و  انسانیست  عالم  فضائل 

عزت جاودانی.
انگیز  حیرت  پیشرفتهای  و  پیاپی  کشفیات  با 
بزرگ  های  بحران  از  یکی  دچار  جهان  علمی، 
شدن  اعتبار  بی   – است  شده  بشری  تاریخ 
ابعادی  اعتقادات معنوی در 
گسترده، رواج فساد از انواع 
افراد  بین  در  آن  گوناگون 
های  بنیاد  سستی  جامعه، 
اطفال  محرومیت  خانواده، 
عاطفی  مطلوب  جو  از 
بیماریهای  رواج  خانواده، 
 31-30 ...)ص  و  روانی 

رسم و آئین محبت اهلل(
 ( عظیم  مورد  این  در  اگر 
جلیله  اطفال( همت  تعلیم 
انسانی  عالم  شود،  مبذول 
نورانیت  و  یابد  زینت دیگر 
جهان  نماید.  حاصل  دیگر 
ظلمانی، نورانی شود و عالم 
جاودانی  بهشت  امکانی، 
آثار  )مجموعه  گردد. 
مبارکه درباره تربیت بهائی، 

ص39(

تحقق  راهکارهای  جمله  از 
وحدت عالم انسانی:

از جمله عواملی که اختالف 
بین  از  را  عالم  ملل  بین 
می  کمک  انسانی  عالم  وحدت  به  و  برد  می 
تربیت  تربیت،  از  منظور  و  است  تربیت  کند 
در  است.  سه  هر  روحانی  و  جسمانی،انسانی 
می  عبدالبها  حضرت  آنها  از  هریک  تعریف 
فرمایند:« تربیت جسمانی به جهت نشو ونمای 
این جسم است و آن تسهیل معیشت و تحصیل 
اسباب راحت و رفاهیت است که حیوان با انسان 
در آن مشترکند. تربیت انسانی عبارت از مدنیت 
است و ترقی یعنی سیاست و انتظام و سعادت 
و تجارت و صنعت و علوم و فنون و اکتشافات 
امتیاز  مدار  که  جسیمه  مشروعات  و  عظیمه 
تربیت  الهیه،  تربیت  اما  است.  از حیوان  انسان 
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ملکوتی است و آن اکتساب کماالت الهیه است 
و تربیت حقیقی آنست . زیرا در این مقام انسان 
مرکز سنوحات رحمانیه گردد و مظهر« لنعلمن 
انسانا علی صورتنا و مثالنا شود و آن نتیجه عالم 
درباره  مبارکه  آثار  )مجموعه   « است.  انسانی 

تربیت بهائی، ص20(
و همچنین می فرمایند:« حضرت بهاءاهلل وحدت 
اتحاد عالم  را اعالن نموده که به جهت  تربیت 
تربیت  یک  بشر  جمیع  که  است  الزم  انسانی 
واحد  تربیت  و پسر  نسائا. دختر  و  شوند رجاال 
گردند و چون در جمیع مدارس یک نوع گردد، 
ارتباط تام بین بشر حاصل شود و چون نوع بشر 
یک نوع تعلیم یابد ، وحدت رجال و نساء اعالن 
بدون  و  برافتد  جدال  و  جنگ  بنیان  و  گردد 
اختالف  زیرا  نیست.  ممکن  مسائل  این  تحقق 
تربیت مورث جنگ و نزاع. مساوات حقوق بین 
ذکور و اناث مانع حرب و قتال است. زیرا نسوان 
مادری  هیچ  نشوند...  جدال  و  جنگ  به  راضی 
راضی نمی شود ولو هر اوهامی به عنوان محبت 
وطن و وحدت سیاسی، وحدت جنس، وحدت 
بگویند  و  دارند  اظهار  مملکت  وحدت  و  نژاد 
اوهامات  این  برای  بروند و  باید  این جوانان  که 
کشته شوند. لهذا وقتی که اعالن مساوات بین 
میان  از  حرب  که  است  یقین  شد،  مرد  و  زن 
بشر برداشته خواهد شد.« )مجموعه آثار مبارکه 

درباره تربیت بهائی، ص109(
حضرت بهاءاهلل می فرمایند: » همت را بر تربیت 
اهل عالم مصروف دارید که شاید نفاق و اختالف 
کل  و  شود  محو  اعظم  اسم  به  امم  بین  ما  از 
شوند«.  مشاهده  مدینه  یک  و  بساط  یک  اهل 
بهائی، ص  تربیت  آثار مبارکه درباره  )مجموعه 

)8
»... جمیع عالم باید تحصیل معارف کنند تا سوء 
تفاهم از میان برخیزد، جمیع بشر متحد شوند 
و ازاله سوء تفاهم به نشر معارف است. لهذا بر 
اگر  نماید.  تربیت  را  اوالد  که  الزم  پدری  هر 
اعانت  باید  اجتماعیه  هیئت  باشد  عاجز  روزی 
نماید تا معارف تعمیم یابد«. )حضرت عبدالبهاء، 

خطابات مبارکه، ج 2، ص 229(
فرمایند:«  می  عبدالبهاء  حضرت  همچنین 
جهل  چون  که  فرمودند  اعالن  بهاءاهلل  حضرت 
و نادانی و فقدان تربیت و دانائی علت انفعال و 
به  باید کل  لذا  است،  انسانی  افراد  بین  جدائی 

با حصول  تا  گردند  موفق  تربیت  و  علم  کسب 
این منظور عدم تفاهم بین افراد بشر زائل شود 
و وحدت نوع انسان چهره گشاید. تربیت عمومی 
شرعیت و قانون عمومی است.«) مجموعه آثار 

مبارکه درباره تربیت بهائی، ص 110 (

وظایف امنای عدل و محافل:
و  رجال  فرمایند: » جمیع  بهاءاهلل می  حضرت 
نساء آنچه را که از اقتراف و زراعت و امور دیگر 
تحصیل نمایند، جزئی از آن را از برای تربیت و 
تعلیم اطفال نزد امینی ودیعه گذارند و به اطالع 
شود«.  ایشان  تربیت  صرف  عدل  بیت  امنای 
بهائی، ص  تربیت  آثار مبارکه درباره  )مجموعه 

)9
روحانیه  محافل  مقدسه  وظایف  جمله  »از 
ایجاد  و  مدارس  تاسیس  معارف،  تعمیم   ،
تسهیالت و لوازم تحصیل از برای عموم بنین و 

است. هر طفلی من  بنات 
صغر  از  باید  استثناء  دون 
سن علم قرائت و کتابت را 
به  و  نماید  تحصیل  کامال 
به   ، رغبت  و  میل  حسب 
استطاعت  و  استعداد  قدر 
علوم  اکتساب  در  خویش 
عالیه و فنون نافعه و لغات 
صنایع  و  حرف  و  مختلفه 
سعی  و  همت  موجوده، 
موفور مبذول نماید . اعانه 
فقراء  اطفال  دستگیری  و 
کماالت  این  کسب  در 
علی الخصوص در تحصیل 
اعضاء  بر  اولیه  مبادی 
و  فرض  روحانیه  محافل 

واجب و از فرائض مقدسه وجدانیه امنای الهی 
در جمیع بالد محسوب. ان الذی ربی ابنه و ابنا 
و  بهائی  علیه  ابنائی  احد  ربی  کانه  االبناء  من 
عنایتی و رحمتی التی سبقت العالمین.« ) لوح 
جون  هشتم  مورخ  امراهلل  ولی  حضرت  مبارک 

1925، خطاب به محفل مقدس ایران(
آموختن علم و صنعت:

حضرت بهاءاهلل می فرمایند: » سبب علو وجود 
و سمو آن علوم و فنون و صنایع است. علم به 
منزله جناح است از برای وجود و مرقاة است از 

برای صعود. تحصیلش بر کل الزم و لکن علومی 
که اهل ارض از آن منتفع شوند نه علومی که از 
حرف ابتدا شود و به حرف منتهی گردد ... فی 
از برای انسان علم اوست  الحقیقه کنز حقیقی 
و  نشاط  و  فرح  و  نعمت  و  علت عزت  اوست  و 
بهجت و انبساط. طوبی لمن تمسک به و ویل 
تربیت  درباره  مبارکه  آثار  )مجموعه  للغافلین«. 

بهائی، ص 11(
» ... و از علوم و فنون آنچه سبب منفعت و ترقی 
و ارتفاع مقام انسان است اطفال به آن مشغول 
گردند تا رائحه فساد از عالم قطع شود و کل به 
همت اولیای دولت و ملت در مهد امن و امان 
بهاءاهلل،  ) حضرت   .»... مستریح مشاهده شوند 

لوح مقصود، ص 13(
کماالت  تحصیل  در   « فرمایند:  می  همچنین 
ثمره  که  نمائید چه  بلیغ  باطنه جهد  و  ظاهره 
بوده،  باطنیه  و  ظاهریه  کماالت  انسانی  سدره 
هنر  و  علم  بی  انسان 
محبوب نه. مثل اشجار بی 
ثمر بوده و خواهد بود. لذا 
الزم که به قدر قوه و وسع 
سدره وجود را به اثمار علم 
بیان  و  معانی  و  عرفان  و 
)مجموعه  نمائید«.  مزین 
تربیت  درباره  مبارکه  آثار 

بهائی، ص 9(

در  تدریس  مواضیع 
مدارس:

می  عبدالبهاء  حضرت 
... اطفال ) در  فرمایند: » 
بیگانه  و  آشنا  از  مدارس( 
که  شوند  تربیت  چنان 
حضرت  موهبت  و  گردند  انسان  عالم  مفخرت 
رحمن. نهایت ترقی را در اندک مدتی بنمایند 
و چشم بگشایند و کشف حقایق اشیاء نمایند.

در هر فنی نهایت مهارت اکتساب کنند و اسرار 
منقبت  این  و  نمایند  ادراک  هی  کما  را  اشیاء 
 ... است.  مقدس  آستان  عبودیت  باهره  آثار  از 
مدارس علوم باید دبستان تعلیم و ادب باشد و 
در آداب و اخالق بیش از علوم و فنون اهتمام 
نمایند. زیرا ادب و نورانیت اخالق مرجح است. 
اگر اخالق تربیت نشود، علوم سبب مضرت گردد. 

حضرت بهاءاهلل می فرمایند: 
» جمیع رجال و نساء آنچه 
را که از اقتراف و زراعت و 
نمایند،  دیگر تحصیل  امور 
برای  از  را  آن  از  جزئی 
نزد  اطفال  تعلیم  و  تربیت 
به  و  گذارند  ودیعه  امینی 
عدل  بیت  امنای  اطالع 

صرف تربیت ایشان شود«
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و  آداب  اگر مقارن حسن  و دانش ممدوح  علم 
اخالق گردد و اال سم قاتل و آفت هائل. طبیب 
بدخو و خائن سبب هالکت گردد و علت انواع 
امراض. این قضیه را بسیار مالحظه داشته باشید 
و  و اخالق  آداب  تعلیم  اول  اساس دبستان  که 
آثار  )مجموعه   « باشد.  کردار  و  اطوار  تحسین 

مبارکه درباره تربیت بهائی، ص49-48(
هر  اول  باید   « فرمایند:  می  بهاءاهلل  حضرت 
چیزی آخر آن مالحظه شود و از علوم و فنون 
آنچه سبب منفعت و ترقی و ارتفاع مقام انسان 
است، اطفال به آن مشغول گردند تا رائحه فساد 
از عالم قطع شود و کل به همت اولیای دولت و 

ملت در مهد امن و امان مستریح 
آثار  مجموعه  شوند.«)  مشاهده 
بهائی،  تربیت  درباره  مبارکه 

ص13(
فرمایند:  می  عبدالبهاء  حضرت 
را  اطفال  بدایت  از  باید   ...  «
و  داد  پرورش  الهی  تربیت  به 
همواره به ذکر حق متذکر نمود 
آنان  طینت  در  اهلل  محبت  تا 
ثبوت و قرار یابد و با شیر امتزاج 
مبارکه  آثار  )مجموعه  نماید.« 

درباره تربیت بهائی، ص34(
عالم  سعادت   »: همچنین 
رحمانی  اخالق  به  انسانی 
مبارکه  آثار  مجموعه  است.«) 

درباره تربیت بهائی، ص34(
تربیت نسوان و وظایف مادران:

فرمایند:  می  عبدالبهاء  حضرت 
اهلل،  دین  محافظه  جمله  از   «
تربیت اطفال است که از اعظم 

اساس تعالیم الهیه است. پس باید امهات اطفال 
زیرا  نمایند.  تربیت  اخالق  را در مهد  شیرخوار 
اول مربی امهاتند. تا چون طفل بالغ گردد، به 
جمیع خصائل حمیده و فضائل پسندیده متصف 
و متخلق شود. و همچنین به موجب اوامر الهیه 
فنون  اکتساب  و  و کتابت  قرائت  باید  هر طفل 
صنعتی  تعلیم  همچنین  و  نماید.  مفیده  الزمه 
از صنایع، این امور را نهایت اهتمام باید قصور 
و فتور در این خصوص جائز نه.« )مجموعه آثار 

مبارکه درباره تربیت بهائی، ص30(
همچنین می فرمایند: » ترقی عالم نساء سبب 

ظهور عظمت و بزرگواری این کور بدیع است.« 
بهائی،  تربیت  درباره  مبارکه  آثار  )مجموعه 

ص46(
تربیت  و  تعلیم  خصوص  در  میفرمایند:«  و 
اهمیت  فرمایید.  مجری  همت  نهایت  اطفال، 
عظمی دارد و همچنین تربیت بنات در نهایت 
آداب. تا به حسن سلوک و اخالق پرورش یابند. 
در  و هر کودک  اطفالند  مربی  اول  امهات  زیرا 
بدو طفولیت، مانند شاخه تر و تازه است و در 
تحت تربیت مادر و پدر به هر قسم که خواهند 
درباره  مبارکه  آثار  )مجموعه  نمایند.«  تربیت   ،

تربیت بهائی، ص56- 57 (

همچنین می فرمایند: » ای اماء رحمن مدرسه 
بنات اهم از مدرسه ذکور است. زیرا دوشیزگان 
این قرن مجید باید نهایت اطالع از علوم و معارف 
باشند  این قرن عظیم داشته  بدایع  و صنایع و 
تا به تربیت اطفال پردازند و کودکان خویش را 
از صغر سن تربیت به کمال نمایند و اگر مادر 
باشد،  انسانی  فضائل  و شاید حائز  باید  چنانکه 
اطفال مانند فرشتگان در نهایت کمال و جمال 
و آداب، پرورش یابند. پس این مدرسه بنات که 
در آن سامان تاسیس شده ، باید مشمول نظر 
احبای الهی گردد و مورد اهتمام نفوس رحمانی 

اماء  این مدرسه هستند،  شود. معلماتی که در 
مقربه درگاه احدیتند. زیرا امتثال اوامر مقدسه 
اناث  اطفال  تربیت  به  و  نمودند  مبارک  جمال 
مادران  دختران  این  که  آید  روزی  برخاستند. 
به درگاه  نهایت ممنونیت  و هر یک در  گردند 
احدیت تضرع و زاری نمایند و این معلمات را 
نجاح و فالح و رستگاری طلبند و علو درجات 
در ملکوت رب االیات خواهند..« )مجموعه آثار 

مبارکه درباره تربیت بهائی، ص57(
و  تربیت   ...  « فرمایند:  می  عبدالبهاء  حضرت 
این  زیرا  است.  امور  ترین  اهم  بنات  تعلیم 
دختران وقتی مادران گردند و اول مربی اطفال، 
امهاتند. اطفال را هر قسم تربیت 
مادام  و  کنند  نما  نشو  نمائید، 
الحیات آن تربیت تاثیرش باقی 
و تبدیل و تغییر بسیار مشکل. 
مادر بی تربیت و نادان، چگونه 
نماید؟  اطفال  تعلیم  و  تربیت 
تربیت  که  شد  معلوم  پس 
پسران  از  اهم  و  اعظم  دختران 
است. این کیفیت بسیار اهمیت 
داردو باید نهایت همت و غیرت 
را مبذول داشت. خدا در قرآن 
الذین  یستوی  ال  فرماید:«  می 
یعلمون«.  ال  الذین  و  یعلمون 
خواه  مذموم  مطلقا  جهل  پس 
در ذکور خواه در اناث، بلکه در 
اناث مضرتش بیشتر است. لهذا 
را چه  اطفال  احبا  امیدوارم که 
ذکور، چه اناث در نهایت همت 
نمایند. هذا هو  تعلیم  و  تربیت 
الحق و ما بعد الحق اال الضالل 
تربیت  درباره  مبارکه  آثار  )مجموعه  المبین.« 

بهائی، ص60(
همچنین می فرمایند: » ... مادر اول مربی است 
و موسس اخالق و آداب فرزند. پس ای مادران 
اعظم  یزدان  نزد  در  که  رابدانید  این  مهربان 
به  است  کودکان  تربیت   ، عبادت  و  پرستش 
آداب کمال انسانیت و ثوابی اعظم از این تصور 
درباره  مبارکه  آثار  )مجموعه   «  ... نمود  نتوان 

تربیت بهائی، ص63(
از صغر سن  امهات   ...« فرمایند:  می  همچنین 
حسن  و  نمایند  تربیت  تام  تربیت  به  را  اوالد 
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اخالق بیاموزند و به فضایل عالم انسانی داللت 
نمایند و از صدور حرکات مذمومه منع کنند و 
آنکه  تا  دهند  پرورش  بهایی  تربیت  آغوش  در 
محبت  و  اهلل  معرفت  ثدی  از  نورسیده  طفالن 
حسن  و  نمایند  نما  نشو  و  بنوشند  شیر  اهلل 
سلوک و علو فطرت و همت و عزم جزم در امور 
و استقامت در هر کار و علویت افکار و حب و 
ترقی و بلندی همت و عفت و عصمت آموزند . 

هر کاری را که شروع نمایند از عهده برآیند.
باید  امهات  اطفال،  تربیت  خصوص  در  زیرا 
زیرا  بگمارند.  همت  و  بدهند  اهمیت  نهایت 
شاخه تا تازه و تر است، هر نوع تربیت نمائی، 
خردسال  طفالن  باید  امهات  پس  شود.  تربیت 
را مانند نهالهائی که باغبان می پرورد، پرورش 
ایمان  دهند. شب و روز بکوشند که در اطفال 
و  آفاق  بر  محبت  و  رحمن  خشیت  و  ایقان  و 
فضائل اخالق و حسن صفات تاسیس یابد. مادر 
اگر از طفل حرکت ممدوحی بیند، ستایش کند 
و تحسین نماید و تسریر خاطر طفل کند و اگر 
ادنی حرکت بی قاعده ای صدور یابد ، طفل را 
نصیحت کند و عتاب ننماید و به وسائط معقوله 
باشد، مجری  اگر الزم  حتی زجر لسانی جزئی 
ابدا جائز نیست. بکلی  دارد. ولی ضرب و شتم 
اخالق اطفال از ضرب و شتم، مذموم گردند.« 
بهائی،  تربیت  درباره  مبارکه  آثار  )مجموعه 

ص64-63(
اثرات عدم تعلیم و تربیت:

مالحظه   « فرمایند:  می  عبدالبهاء  حضرت 
بفرمایید که چقدر زندان وسجون و محل عذاب 
تا  است  مهیا  بشر حاضرو  نوع  برای  از  و عقاب 
به این وسائط زجریه نفوس را از ارتکاب جرائم 

عظیمه منع نمایند و حال آنکه این زجر و عذاب 
مطلوب  و  گردد  می  اخالق  سوء  ازدیاد  سبب 
باید  پس  نشود.  حاصل  شاید  و  باید  چنانچه 
که  نمود  تربیت  چنان  سن  صغر  از  را  نفوس 
اکتساب جرائم ننمایند، بلکه جمیع همشان به 
را  قصور  و  جرم  نفس  و  باشد  فضائل  اکتساب 
را  اعظم عقوبت شمرند و نفس خطا و عصیان 
اعظم از حبس و زندان دانند. چه که می توان 
انسان را چنان تربیت نمود که جرم و قصور اگر 
به کلی مفقود و معدوم نگردد، ولی نادر الوقوع 
شود. )مجموعه آثار مبارکه درباره تربیت بهائی، 

ص30(
باری مقصود این است که تربیت از اعظم اوامر 
آفتاب  تاثیر  تاثیرش  و  است  احدیت  حضرت 
مواظبت  باید  بسیار  را  اطفال  ثمر.  و  شجر  در 
حقیقت  است  این  نمود.  تربیت  و  محافظت  و 
گردند  علف خودرو  اال  و  مادر  و  پدر  و شفقت 
و شجره زقوم شوند. خیر و شر ندانند و فضائل 
و  گردند  غرور  مربای  نتوانند.  تمیز  رذائل  از  را 
منفور رب غیور.لهذا، جمیع اطفال نورسیدگان 
باغ محبت اهلل را کمال مواظبت و تربیت الزم« 
بهائی،  تربیت  درباره  مبارکه  آثار  .)مجموعه 

ص31(
نادانی و جهالت است لهذا  اس اساس سیئات، 
و  نمود  دانائی تشبث  و  بصیرت  اسباب  به  باید 
در  تا  داد  آفاق  به  روشنی  و  اخالق کرد  تعلیم 
دبستان انسانی تخلق به اخالق روحانی نمایندو 
یقین کنند که هیچ جحیم و سعیری بدتر از خلق 
و خوی سقیم نه. و هیچ جهنم و عذابی کثیف تر 
از صفات موجب عتاب نیست. تا تربیت به درجه 
ای رسد که قطع حلقوم گواراتر از کذب مشئوم 

شود. و زخم سیف و سنان آسان تر از غضب و 
بهتان گردد. آتش غیرت برافروزدو خرمن هوی 
و هوس بسوزد. هر یک از یاران الهی رخش به 
اخالق رحمانی چون مه تابان بدرخشد و نسبت 
مجاز.  نه  گردد  حقیقی  الهی  آستان  به  شان 
اساس بنیان شود نه طراز ایوان. )مجموعه آثار 

مبارکه درباره تربیت بهائی، ص31(
... تعلیم و تهذیب بعد از بلوغ بسیار دشوار شود. 
تجربه شده است که نهایت سعی و کوشش را 
تبدیل  را  نفسی  اخالق  از  تا خلقی  نمایند  می 
کنند ، نمی شود. اگر الیوم اندکی متنبه گردد، 
بعد از ایامی معدود فراموش کند و بر حالتی که 
معتاد و خوی نموده، راجع شود... )مجموعه آثار 

مبارکه درباره تربیت بهائی، ص32(
تعلیم و تربیت ، خدمت است :

حضرت عبدالبهاء می فرمایند: » تعلیم کودکان 
معلمان  لهذا،  واجب.  و  فرض  صریح  نص  به 
این  به  قائم  زیرا  رحمانند.  حضرت  خادمان 
)مجموعه  است.«  عبادت  از  عبارت  که  خدمت 

آثار مبارکه درباره تربیت بهائی، ص43(
همچنین می فرمایند: » ... تائید و توفیق نفوس 
منوط و مشروط به خدمت و عبودیت حضرت 
تربیت  فائقه  خدمات  جمله  از  و  قدوس  سبوح 
شتی  فنون  و  معارف  ترویج  و  اطفال  تعلیم  و 
تربیت  درباره  مبارکه  آثار  )مجموعه  است.« 

بهائی، ص46(

و  یکسان  تعلیمی  و  تربیت  تحقق  آرزوی  با   
صحیح برای همه مردم دنیا

چرا اسم بچه ات را کالو گذاشته ای !؟
ندای سیمرغ

مطلب زیر از وبالگ دیر نش باد نوشته سرباز معلم متعهد جنوبی، عبد 
المحمد شعرانی برداشته شده است. او یک سرباز است. و او در سنگر علم 
و ادب است. سنگری که روزی متعلق به فارابی معلم اول بود و امروز او 
سالح قلم را به دست دانش آموزان میدهد. جمال آباد کالو دهکده ای 
ای  مدرسه  محدودیتهایش  تمام  با  ای  دهکده  است.  کوچک  و  ساحلی 
این  جمعیت.  ملیون  هفتاد  با  ای  مدرسه  دارد.  بزرگتر  معلمی  و  بزرگ 
مدرسه ای نیست که دانش آن تنها به الفبا و ضرب و تقسیم محدود شود. 
مدرسه ای است که درس ایمان و ایقان و خدمت و پایداری هم میدهد.

از  اسمی  کوچکش  مدرسه  بزرگ  وبالگ  در  هیچگاه  عزیز  شعرانی 
محدودیتها نبرد. از همان محدود ها استفاده کرد و محدودیتها را فرصت 
کرد. چنان با محدودیتها برخورد کرد که ستودنی شد. این نوشته به قلم 
خود عبد المحمد است. که من بدون هیچ دخل و تصرف آنرا برای شما 

قرار میدهم:
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   تقدیم به دیر تش باد عزیز ! 

اسیر خشم فرمانده بد عنق مان شده بودیم . در 
آفتاب گرم وسط میدان صبح گاه به خط مان 
کرده بود و می گفت: »سینه خیز بروید جیک 
تان هم در نیاد و گرنه تنبیه ها بیشتر می شود 
کنید!  در  به  پا  از  هم  ها  پوتین  باید  گرنه   و 
،شما فردا می خواهید بروید به بچه های مردم 
درس بدهید اما خودتان نظم ندارید !آسایشگاه 
را روی سرتان گذاشته اید تا کی باید چشممان 
باید  و  که شما می خواهیدمعلم شوید  ببنیدم 
باید  شما  کنیم.  حفظ  را  تان  معلمی  حرمت 
از  دیگر  های  گردان  و  باشید  پادگان  الگوی 
از  یکی  ی  بچه  که  بگیرند«عدنان  درس  شما 
و  کرد  می  خنده  دزدکی  بود  قشم  روستاهای 
من هی  برایش چشمک میزنم تا شاید با اشاره 
ابروهایم بفهمد که خنده اش  کار دستمان می 
گوش  اما  بدهیم  نگهبانی  صبح  تا  باید  و  دهد 
عدنان به این حرف ها بدهکار نبود.شاید خنده 
هایش برای این بود که از قشم زنگ زده بودند 
که خانواده اش در زلزله قشم سالم مانده اند ...

آن  از  مان  نظامی  آموزش  روز  آخرین  عصر 
که  ،عصرهایی  بود  همیشه  که  نبود  عصرهایی 
آموزش  پایان  برای  کردیم  می  شماری  لحظه 
نظامی مان و آجر دیواری که 60 مربع رویش 
کشیده بودیم و با  هر عصر که از دوره مان می 
گذشت یکی از خانه هایش را رنگی می کردیم 
نداشت  شدن  رنگین  برای  جایی  دیگر  حاال 
حاال آموزش نظامی مان تمام شده بود . دلمان 
اما دزدکی  بود  کیده  تر  مان  ،بغض  بود  گرفته 
بود چون می خواستیم هر کدام به دیاری برویم 
و از هم جدا شویم با خاطراتمان ،من باید می 
خنده   ... ویکی  عباس  بندر  یکی  بوشهر  رفتم 
مان گرفته بود وقتی داشتیم ادعای معلم بودن 
می کردیم . یکی می گفت : تالفی تمام سختی 
هایم را در مدرسه جبران می کنم! یکی دیگر 
می گفت : باید گربه را دم حجله کشت ،من روز 
اول را محکم شروع می کنم. ومن سکوت کرده 
بودم چون نمی دانستم به کجا می خواهم بروم 
،فکرش هم تا حاال به سرم نزده بود .فقط یک 
را  تیر ،شب  برویم میدان  بار که می خواستیم 

تیری  بروم شاید  اگر  . گفتم  نخوابیدم  تا صبح 
برگشت سر دلم ! در دفتر خاطراتم که حاال پر 
آسایشگاه  بچه های  یادگاری های  از  بود  شده 
چند  اندازه  به  نوشتم  کوتاهی  ی  نامه  ،وصیت 
امضا کردم و بزرگ نوشتم  سطر و آخرش هم 
حاللم کنید.همان شب میدان تیر بود که فکر 
کردم کدام مدرسه اطراف شهرمان خالیست و 
به تنها مدرسه ای که فکر نکردم همین مدرسه 

روستای جمال آباد کالو بود .

رئیس آموزش و پرورش در عرض چند دقیقه 
ابالغ معلمی ام را به دستم داد و گفت : شعرانی 
بر  ،فردایش سوار  کالو  آباد  به جمال  برود  باید 
مدرسه   . رفتیم  روستا  به  راهنما  معلم  موتور 

،تنها  نبود  که  ای 
در  روستا  مدرسه 
و  بود  حسینیه 
پرورش  و  آموزش 
برای  امسال 
ی  خانه  مدرسه 
خریده  جدیدی 
بود  شده  که  بود 
کوچک  مدرسه 
. مدرسه جدید  ما 
وسایل  از  پر  که 
تمیز  بود  صیادی 
هیچ  شاید  کردیم 
و  )من  ما  از  کدام 
وبچه  راهنما  معلم 
و  مدرسه  های 
حتی  اهالی کالو ( 
نمی دانست همین 
انبار وسایل صیادی 
شود  می  زمانی 
خبری  بمب  انبار 
که  کالویی  و  دنیا، 
جایش  کس  هیچ 
را حتی روی نقشه 
روزانه  نیست   بلد 
خبرنگارها  میزبان 
زیادی  مسئوالن  و 

باشد .

و  ماندم  من  و  رفت  موتورش  با  راهنما  معلم 
مدرسه کوچک مان با حمیده ،حسین ،پریسا و 
مهدی که تعداد شان   از انگشتان یک دست هم 
کمتر بود . روزها گذشت ،روزی به فکرم رسید 
که اتفاقات مدرسه زیباست باید جایی بنویسم 
نوشتم هر  برداشتم و می  اما کجا،دفتری  شان 
روز از چیزهایی که می دیدم گفتم شاید روزی 
پولدار شوم و این دفتر را کتابش کنم.اصال مگر 
کردند  کجا شروع  از  معروف  های  نویسند  این 
اند  از همین جاها شروع کرده  اول  آنها هم  !؟ 
نوشتن تا بعدها مشهور شوند.  وبالگم بهترین 
جایی بود که می توانستم از مدرسه ام بنویسم 
گفتم چه اشکال دارد همه از خاطرات گذشته 
از خاطرات حاالیم  بیام   نویسند من  شان می 
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بنویسم . نوشتم و چه نوشتنی شد اولین پست 
مدرسه کالو ،هزاران بازدید کننده داشت . یکی 
از گزارشگر های تلویزیون وبالگ را دیده بود از 
تهران به جمال آباد کالو آمد و گزارش گرفت . 
مدرسه کالو تکانی خورد همه جا خبر از کوچک 
تنها  که  ای  مدرسه   . بود  ایران  مدرسه  ترین 
4 دانش آموز داشت و همسایه ی بدون دیوار 
نام  به  بود و وبالگی داشت  فارس  ابد  تا  خلیج 

»دیر تش باد«...

گزارش ها از مدرسه کالو روز به روز بیشتر شد 
. وبالگم روز به روز بر تعداد مخاطبینش افزوده 
کالو حرف می  از مدرسه  و حاال همه  می شد 
زند . ده ها گزارش از تلویزیون و رادیوی  کشور 
تلویزیون های خارجی هم  و  رادیو  پخش شد. 
برای اینکه از قافله عقب نمانند از مدرسه جمال 
به وسعت دانش  آباد کالو می گفتند و جهانی 

آموزان مدرسه اش ...

دیر تش باد خیلی زود توانست آرزوهای اهالی 
پرورش  و  آموزش  رئیس  کند.  برآورده  را  کالو 
اتاقش را هدیه می دهد   وقت منطقه کامپیوتر 
به مدرسه کالو، و روزی که برای کار اداری به 
جای  به  دیدم  بودم   رفته  پرورش  و  آموزش 
مدرسه  های  بچه  ی  ها  نقاشی  کامپیوترش 
تکانی می خورد  داشت  کالو  . مدرسه  گذاشته 
نیمکت های زوال در رفته مدرسه عوض شدند 
می  کتاب  مدرسه  برای  ها  نویس  وبالگ   .
را  شان  آشپزخانه  کابیت  حسین  و  فرستادند 
که بیرون انداخته بودند به مدرسه اورد تا شود 
مستقیم  دستور  به  مان...  مدرسه  خانه  کتاب 
شد  آسفالت  روستا  جاده  جمهور  رئیس  دفتر 
.مشکل آب و برق روستا با نگاه ویژه برطرف شد 
.خیر مدرسه سازی پیدا شده و برای کالو دارد 
مدرسه می سازد آن هم چه مدرسه ای ،به قول 
بچه ها حاال  پُز مدرسه مان را به  دنیا می دهیم 
. دختر های روستا تا ابتدایی بیشتر درس نمی 
خواندند اما حاال که حمیده )دانش آموز کالس 
پنجمی سال گذشته مدرسه کالو( سنت شکنی 
کرده و  رفته شهر برای درس خواندن ،دو تا از 
دخترهای روستا که قبال ابتدایی را تمام کرده 
بودند اما برای ادامه دادن به شهر نرفته بودند 
حاال با حمیده به شهر می روند و ادامه تحصیل 

کالو در  ای  از مدرسه  می دهند. مستندی که 
اتفاق  از همین  برگرفته  است هم  حال ساخت 
هایی است که در کالو رخ داده . و چه زود هم 
به آرزویم که کتاب کردن اتفاقات مدرسه بودم 
رسیدم و تا چند مدت دیگر کتاب قصه کوچک 

ترین مدرسه دنیا هم به چاپ خواهد رسید .

ساختش  روزها  همین  که  کالو  جدید  مدرسه 
تمام می شود...

 

»حاج  که  روزی  باد«،  تش  »دیر  اما  و 
کالو  کاش  گفت  کالو(  روستای  عباس«)بزرگ 
را  اش  جایزه  داشت  وبالگ  پیش  سال  چند 
گرفت . روزی که گفت :» اگر این وبالگ چند 
سال پیش بود  زندگی مان خیلی بهتر از حاال 

بود « .

 » باد  »دیر تش    . بود  اما شیرین  بود  سختی 
چه کرد که ساکنان دهکده جهانی را مجذوب 
،می  بود  شده  سخت  نوشتن  ؟  کرد  خودش 
از  فردا  بنویسم  خواهم  می  که  پستی  دانستم 
سایت  ،خیلی  شود  می  پخش  )جوان(  رادیو 
و  ها  روزنامه  در  و  دهند  می  لینک  آن  به  ها 
به  ساعتها  شود.  چاپ  خواهد  می  هم  مجالت 
کردم  می  فکر  وبالگم  جدید  های  پست  روی 
چون می دانستم خیلی ها مطالب را می خوانند 
و من تنها کاری که می توانم کنم همین است 
که پستی که می خواهم بگذارم باید مخاطبینم 
را به مدرسه بیاورم و انگار آنها هم در مدرسه 
ما حضور دارند .و در برابر اقیانوس مهربانی شان 
ی  همه  با  کوچک.  و   باشم  کوچک  ای  قطره 
مشکالت کاری و درسی سعی می کردم به تمام 
ایمیل هایم ولو در حد یک جواب کوتاه پاسخ گو 
باشم. و مهم ترین چیزی که در وبالگ نویسی 
ام دنبال می کردم نه گالیه از کمبود امکانات و 
نه اعتراض و شکایت از زمین و زمان بلکه روایت 
جاری زندگی و مشق زیستن و عشق آموختن و 
یاد دادن در هر شرایطی و نگاهی جدید به دنیا 

و مسایل اجتماعی بود  .

اون که دهاتی و نجیبه مشتی       میون شهری 

ها غریبه مشتی

از طریق همین وبالگ بود که با خیلی از کسانی 
دیدار کنم که زمانی آرزویش داشتم. بچه های 
بازار  به  رفتیم  پارک  به  بردم  تهران  به  را  کالو 
رفتیم ،آزادی)میدان!( را از نزدیک دیدیم و بُرج 
میالد را از دور... حاال هر روز کالو میزبان آدم 
های مختلفی است که مهمان مدرسه کوچک 
آنجا  تا  کالو  مدرسه  تب   . هستند  بزرگش  اما 
که  هایی  مدرسه  روزها  این  که  رفته  پیش 
بوده اند اما نبوده اند می گویند مدرسه ما کم 
جمعیت تر از مدرسه کالوست ! آیا تنها همین 
کم جمعیت بودن باعث معرفی مدرسه ما شده 
است ؟ و جالب تر این است که یکی از مسئوالن 
بخش فن آوری آموزش و پرورش می گفت بعد 
از معرفی وبالگت و مطرح شدن آن میل معلم 
ها به وبالگ نویسی افزایش چشم گیری یافته 
خیلی از اون ها به من می گویند می شود روزی 
وبالگ مدرسه ما هم مثل وبالگ مدرسه کالو 

صدا کند !؟

کالو حتی در خواب هم همراه من است . خیلی 
مطالب  تمام  بودم  دیده  خواب  که  پیش  وقت 
وبالگم پریده نزدیک بود در همان خواب سکته 
کنم. و همین تابستون هم  خواب دیدم وسط 
ام که همه سئوال  افتاده  از آدمها گیر  گروهی 
می کنند چرا اسم بچه ات را کالو گذاشته ای 

!؟

 

 

نوشته  عبد المحمد شعرانی

وبالگ دیر تش باد
http://www.dayyertashbad.blogfa.

/com
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میخواهم بعد از مدتها، بغض سنگینی که از جور و ظلم خواهران و برادران 
هموطنم در گلو نگه داشته ام را با فریاد این خطوط بیرون بریزم و به 
گوش همه برسانم. می خواهم بدانم تا کی ما، این بشر نادان خودخواه، 
می خواهیم اینگونه بی تفاوت و بی اعتنا از ظلماتی که دور خویش تنیده 
تجدید  یکبار  وقت  چند  هر  را  تاریخ  و  بگذریم  ها  گذشته  کنار  از  ایم، 
کنیم؟ چرا هرگز از خود نمی پرسیم این کاری که امروز من انجام می 
است؟  بوده  تاریخ  شخصیتهای  از  یک  کدام  نقش  ها  گذشته  در  دهم، 
بیتفاوتم،  یا  موسی  یا  فرعونم  روزگار، سپاه  این صحنه گسترده  در  من 

اورشلیم  مردم  از  بسیاری  چون 
که به مصلوب شدن مسیح نگاه 
میجنبانم؟  فقط سری  و  میکنم 
تمام  از  دارم  شکایت  دارم.  گله 
صلح،  آزادی،  میگویید  که  شما 
محبت، زندگی و جز مرگ برای 
هموطنتان نمی خواهید. دوست 
من، مرا نمی شناسی و نابخردانه 
گناهم  گردانی.  می  روی  من  از 
تازیانه  پیکرم  بر  و  دانی  نمی  را 
نفرت می زنی. شاکیم از تو  که 
ام؛ ولی  ام، میشناسی  می بینی 
من  بر  که  دروغهایی  ترس  از 
می بندند، مرا در گور تنفرت به 
تعریف  چیزی  میسپاری.  خاک 
می کنم. خوب گوش کن و بعد 
من  داستان  این  کن.  مقایسه 

نیست؟ داستان اجداد ما نیست؟ و داستان اجداد آنها نبوده؟
فیلم »راه دراز کودکان« تنها روایت مقطعی از تاریخ یهودیان اروپا نیست، 
بلکه نگاهی عبرت آموز به تاریخ معاصر ایران نیز هست. درست 65 سال 
هالوکوست  بازماندگان  از  کودک  هزار  نزدیک  روزهایی  چنین  در  پیش 
به ایران پناه بردند و از یاری و همدلی ایرانیان برخوردار شدند. این در 
شرایطی است که برخی از دولتمردان امروز ایران، تردیدهایی را درباره 
من، یک هموطن عاشق، یک جوان که جز خیر همسایگانش نمی خواهد، 

گوش کن با تو میگویم سخن...

در دل تو می اندازند و ای همان ایرانی دیروز، امروز، حتی با هم خاک 
مرا؟  دریابی  تو  تا  زنم  نعره  کجا  به  که  آه  نمیکنی.  هم  خود، همدردی 

دردی که در سینه هست؛ ولی...
این فیلم، گزارشی جالب و تکان دهنده و در عین حال بسیار تلخ است، 
حاوی سرگذشت پدرانی که به گورهای دسته جمعی سرازیر می شوند، 
گرسنگی  از  که  مادرانی  و  می بازند  جان  مادر  آغوش  در  که  بچه هایی 

می میرند، چون آخرین لقمه نان را برای بچه های خود کنار می گذارند. 
 

سرکوب  یگان های  تصویر3: 
حزب نازی آلمان در شامگاه 
 1938 سال  نوامبر  نهم 
یهودیان  به  سراسری  حمله 

را شروع کردند

یاد  به  مرا  داستان،  این 
شده  ریزی  برنامه  تاریخ 
کن  ریشه  و  سرکوبی  برای 
انقالب  نیز  و  بهاییان  سازی 
فرهنگی و پاکسازی بهاییان 
ها  دانشگاه  و  ادارات  از 
مرا  همکیشان  که  میاندازد 
در  بودنشان  بهایی  به خاطر 
از کاشانه، زادگاه و  یکزمان، 
بیرون  حتی خانواده خویش 
کردند. چه خانواده هایی را از هم پاشیدند و چه جانهایی که در این راه 
گفتند،  ناسزا  خواندیم.  دعا  و  کردیم  ما سکوت  و  زدند  سیلی  نگرفتند. 
شنیدیم، دم نزدیم و دعا خواندیم. رانده شدیم با سکوت، اشک ریختیم و 
دعا خواندیم. تهمت زدند و دروغ بستند، بی صدا ماندیم و دعا خواندیم. 
امروز تو شنیدی و نفرت کردی، ندیدی؛ ولی باور کردی، بی خبر از آنکه 

در تمام مدت این سکوتها، دعای من، برای آرامش تو بود .

ش الهی
نیای
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دا دارد!
عجب صبری خ

 او بودم
اگر من جای

همان یک لحظه ی اول

که اول ظلم را می دیدم از مخلوق بی وجدان

ه زیبایی و زشتی
 را با هم

جهان

ی کردم
ر، ویرانه م

به روی یکدگ

دا دارد!
عجب صبری خ

 او بودم
اگر من جای

ن و لرزان، دیگری پوشیده از صد جامه رنگین
ی عریا

که می دیدم یک

زمین و آسمان را

ی کردم
واژگون، مستانه م

دا دارد!
عجب صبری خ

 او بودم
اگر من جای

راگرد بی سامان
 تنها یکی مجنون صح

برای خاطر

شعر:
صبر خدا

را کو به کو
 ناز آفری 

هزاران لیلی

ی کردم
و دیوانه م

آواره 

دا دارد!
عجب صبری خ

 او بودم
اگر من جای

وز مردم 
ی، ز برق فتنه این علم عالم س

ف و عام
ش عار

که می دیدم مشو

کش

م هر فکری
 وفا معدو

به جز اندیشه عشق و

ی کردم
ی پر افسانه م

ن دنیا
در ای

دا دارد!
عجب صبری خ

ی او باشم
چرا من جا

خود بنشسته و تاب تماشای تمام زشتکاری 
بهتر که او خود جای 

همین 

را دارد
های این مخلوق 

وگر نه من به جای او چون بودم

ی کردم
 و فرزانه م

یک نفس کی عدالنه سازشی با جاهل

دا دارد.
عجب صبری خ

فیروز

از کتاب ای شمعها بسوزید...
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کوروش،  وطن   ، تو  وطن  من،  وطن  ایران 
وطن داریوش، وطن رستم و آرش کمانگیر. 
 . حافظ هاست   و  فردوسي ها  وطن  اینجا 
اینجا وطن ابوعلي سینا و رازي است. اینجا 
کشوري است که تمدني بزرگ و 2500 ساله 
دارد. اینجا همان جایي است که با حمله ي 
مغول و اعراب فرهنگ، زبان و تمدن خود را 
به بیگانه نفروخت. اینجا همان مرز و بومي 
جان  پاي  تا  خوارزم  جالل الدین  که  است 

برایش ایستاد.
همان  افسانه هاست،  کشور  همان  اینجا 
جاودانه  و  ناپذیر  انکار  تمدني  که  جایي 
،در  پیش  سال   2500 که  دارد.کشوري 
زمان هخامنشیان عدالت بر آن حکم فرما 
بود. کشوري که فقیر و غني در آن معنایي 

نداشت.
از نسل کوروش و ماندانا هستیم  من و تو 
)درود بر کوروش کبیر که دولت هخامنش 
از   ، آریا  نسل  از  تو  و  کرد(من  تأسیس  را 
نسل آزادي خواهان ، از نسل عاشقان صلح 
ما  هستیم.  خونریزي  و  جنگ  بیزاران  و 
که  همانان   ، هستیم  هخامنشیان  نسل  از 
نوشتند. جهان  در  را  آزادي  منشور  اولین 
آنان   ، بودند  پرست  یکتا  ابتدا  از  که  آنان 
که)) پندار نیک،گفتار نیک و کردار نیک (( 
را سر لوحه ي اعمال خود قرار دادند. آنان 
که زن و مرد را یکي مي دانستند نه مرد را 
ساالر زن... آنان که یک زن را همانند یک 

مرد محترم مي شماردند.
اینجا ایران است، اینجا همان کشوري است 
جهان  سراسر  مردم  پیش  سال   2500 که 
.اینجا  مي آورند  هدیه ها  آن  حاکمان  براي 
مردم جهان  تمام  که  است  همان کشوري 

دوستش داشتند.
اینجا   . است  بوم  و  مرز  همان  اینجا  آري 
دریاي  از  روزي  که  است  کشوري  همان 

ایران من...

تحت حکومت هخامنشي  را  تا چین  سیاه 
داشته است.

اینجا جایي است که شاهان آن دستورات و 
احکام خداوند را در 2500 سال پیش اجرا 
تساوي  که  است  جایي  اینجا   . مي کرده اند 
را در میان مردم خود  نسا  و  حقوق رجال 
حتي  که  جایي  .تا  است  بوده  داده  رواج 
بعضي از مواقع حقوق زنان بیش از مردان 

بوده است.

من و تو از نسل همان حاکمانیم ، از نسل 
همان مردم... .

مي دانم که خوب مي داني ایران هم اکنون 
پیش  متمدن 2500 سال  ایران  همان  ما، 
کشور  این  که  امیدوارم  من  اما  نیست. 
مقدس به جایگاه گذشته ي خود باز گردد و 
حتي در مسیر صلح عمومي و وحدت عالم 

انساني پیش قدم شود.
اگر  مي توانیم...!  بخواهیم  تو  و  من  اگر 

خواهیم ُرز سیاه شویم  متحد  و  یکدل  تو  و  من 
توانست کشورمان را از نو بسازیم . میتوانیم 
و  من  باشیم.  دنیا  تمدن  بزرگترین  دوباره 
تو هموطن ایراني هستیم ،آریایي هستیم و 
قلبهایمان در سینه به عشق وطن مي تپد. 
پس بیا یکي شویم و سرزمین خود را دوباره 

احیا کنیم.
و  احکام  از  اطاعت   ، دین حق  به  توجه  با 
دستورات  پیامبران الهي میتوانیم کشورمان 
صلح  و  انساني  عالم  وحدت  مرکز  به  را 
بهاییان  هدفهاي  بزرگترین  از  که  جهاني 

است تبدیل کنیم.
ما شویم.  تو  و  اگر من  دارم که  ایمان  من 
از  را  کشورمان  مي توانیم  شویم  یکدل  اگر 

نو بسازیم.
ایران مرکز   ... حضرت عبدالبها میفرمایند: 
این  و  شود  تابناک  خاک  این  گردد؛  انوار 
کشور منور گردد و این بي نام و نشان، شهیر 
آفاق شود و این محروم، محرم آرزو و آمال؛ 
و این بي بهره و نصیب، فیِض موفور یابد و 

امتیاز جوید و سرافراز گردد.
به امید آن روز
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قورباغه
دو قورباغه ناگهان به درون کاسه ی گود و عمیقی که پر از خامه بود ، فرو افتادند . قورباغه کورش

اول روحیه ی مقاومی داشت اما دیگری ناامید و غمگین بود . او ضمن اظهار تأسف گفت 

:» غرق خواهیم شد . « و در حالی که با ناامیدی و یأس می گریست ، پاهایش را شل 
کرد و گفت :» خداحافظ «!

اما غورباقه اول با عزمی راسخ گفت :» من نمی توانم بیرون بروم ، اما 

تسلیم هم نخواهم شد . تا توان دارم شنا می کنم . حتی اگر نتوانم 

خود را نجات دهم ، با رضایت خاطر مرگ را می پذیرم . «

او با شجاعت تمام شنا کرد تا طرح و تصمیم خود را عملی سازد . تالش 

و تقالی قورباغه سبب شد که خامه سفت شود . او هر چه بیشتر شنا می 

کرد و دست و پا می زد ، خامه سفت تر می شد . سر انجام بر روی کره 

ایستاد و با شادی و امید از کاسه بیرون پرید .

داستان کوتاه:
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ادیسون در سنین پیري پس از کشف چراغ 
برق یکي از ثروتمندان آمریکا به شمار مي 
رفت و درآمد سرشارش را تمام و کمال در 
آزمایشگاه مجهزش که ساختمان بزرگي بود 
بزرگترین  آزمایشگاه  این  کرد.  هزینه مي  
جدید  اختراعي  روز  هر  بود.  پیرمرد  عشق 

تا  گرفت  مي  شکل  آن  در 
به  ورود  و  سازي  بهینه  آماده 

بازار شود.
نیمه  که  بود  روزها  همین  در 
هاي شب از اداره آتش نشاني 
دادند،  اطالع  ادیسون  پسر  به 
آتش  در  پدرش  آزمایشگاه 
از  کاري  حقیقتا  و  سوزد  مي 
دست کسي بر نمي آید و تمام 
تالش ماموران فقط جلو گیري 
سایر  به  آتش  گسترش  از 
تقاضا  آنها  است  ساختمانها 
نحو  به  موضوع  که  داشتند 
پیرمرد  اطالع  به  قبولي  قابل 

رسانده شود.
که  اندیشید  خود  با  پسر 
احتماال پیرمرد با شنیدن این 
از  لذا  و  کند  مي  سکته  خبر 
منصرف  پیرمرد  کردن  بیدار 
محل  به  را  خودش  و  شد 
دید  تعجب  با  و  رساند  حادثه 
که پیر مرد در مقابل ساختمان 
صندلي  یک  روي  آزمایشگاه 
نشسته است و سوختن حاصل 
تمام عمرش را نظاره مي کند.

پسر تصمیم گرفت جلو نرود و 
پدر را آزار ندهد. او مي اندیشید 
شرایط  بدترین  در  پدر  که 

ناگهان پدر سرش را  عمرش به سر میبرد 
و  بلند  با صداي  و  دید  را  پسر  و  برگرداند 

سر شار از شادي گفت: پسر تو اینجایي مي 
بیني چقدر زیباست!  رنگ آمیزي شعله ها 
فکر  من  است!   آور  حیرت  بیني؟   مي  را 
مي کنم که آن شعله هاي بنفش به علت 
سوختن گوگرد در کنار فسفر به وجود آمده 
زیباست!   ! خداي من، خیلي  واي  است!   

کاش مادرت هم اینجا بود و این منظره زیبا 
عمرش  طول  در  کسي  کمتر  دید.  مي  را 

امکان دیدن چنین منظره زیبایي را خواهد 
داشت. نظر تو چیه پسرم؟

تمام  پدر  داد:  جواب  گیج  و  حیران  پسر 
زندگیت در آتش مي سوزد و تو از زیبایي 
رنگ شعله ها صحبت مي کني؟ چطـور مي 
تواني؟ من تمام بدنم مي لرزد و تو خونسرد 

نشسته اي؟
که  تو  و  من  دست  از  پسرم  گفت:   پدر 
تمام  که  هم  مامورین  آید.  نمي  بر  کاري 
این  را مي کنند.  در  تالششان 
بردن  لذت  کار  بهترین  لحظه 
تکرار  دیگر  ایست که  منظره  از 

نخواهد شد
باز سازي  در مورد آزمایشگاه و 
مي  فکــر  فردا  آن  سازي  نو  یا 
کنیم. االن موقع این کار نیست 
نگاه کن که  زیبا  به شعله هاي 
نخواهي  را  امکاني  چنین  دیگر 

داشت! 
بعد  سال  ادیسون  آلوا  توماس 
جدیدش  آزمایشگاه  در  مجددا 
سال  همان  و  بود  کار  مشغول 
یکي از بزرگترین اختراع بشریت 
تقدیم  را  صدا  ضبط  یعني 
جهانیان نمود. آري او گرامافون 
آن  از  پس  سال  یک  درست  را 

واقعه اختراع نمود
 

روحش شاد

لذت حقیقی
فیروز

مجله الکترونیک بشتاب * شماره12* آذر یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت
صفحه:16 * داستانهای کوتاه



دوست  و  عزیز  خوانندگان  تمامی  به  درود 
بشتاب.  حریف  فن  همه  مجله  داشتنی 
تمام  با  امیدوارم همیشه  و  دارم  دوستتون 
موفقیته،  و  آرامش  وهرچی  بخندید  وجود 
همه  که  اونجایی  از  باشه.  زندگیتون  تو 
چیز قراره اینجا خاص بشه و باشه، تصمیم 
یا  شماره  هر  توی  بعد  به  این  از  گرفتیم 
مصاحبه  یه  یکبار،  شماره  چند  حداقل 
داشته باشیم تا بیشتر با برو بچ مجله آشنا 
سعی  عزیز،  دوستان  که  اونجایی  از  بشید. 
یه  این مصاحبات رو  بلیغ مبذول داشتند، 
بندازن گردن منه گردن شکسته،  جورایی 
منم تصمیم گرفتم که کمی قلمم رو در این 
بد  واسمون  طنز  کم  یه  بدم.  تغییر  بخش 
نیست. حضرت عبدالبهاء به سرور و مسرور 
کردن افراد، بسیار تأکید داشته اند. ما هم 
این هم هدیه  بزرگوار. پس  این  عاشق  که 
ای به شما عزیزان باشه.  تقدیم به کسانی 

که دوستدار طنزند.

براتون  رو  مصاحبه  فضای  دارم  دوست 
بوده.  اوضاعی  چه  بفهمید  تا  بدم  توضیح 
من و شهروز و چند تا دیگه از بچه ها دور 
هم جمع شدیم و ندای سیمرغ رو محاصره 
مصاحبه  باهاش  و  نشوندیمش  کردیم. 
نوشته  که  حالتی  قراره  متن  این  کردیم. 
شده، نوشته بشه که تمامی حرفهای توی 

فضا رو انگار بشنوید!؟

شهروز عزیز یه صوت صوتک، دست گرفته 
و  نواخت  می  متن  موسیقی  مدام  و  بود 
اعصاب هممون رو ریخته بود تو فرغون و 
لگد میکرد. بکراند اتاق هم که پچ پچ و خنده 

و تیکه پروندن داغ و تازه، سرو میشد. من و 
ندای سیمرغ نشسته بودیم جلوی همدیگه 
و من و بقیه با خالقیت سکته ناقصی، سوال 
فی البداهه طرح میکردیم و سردبیر محترم، 

جدی و استوار پاسخ میدادند.
)توضیح ندای سیمرغ در زمان نشر:

خداییش من و شهروز موقعی که داشتیم 
مصاحبه رو برای نشر باز بینی میکردیم از 

خنده روده بر شدیم!!!(

 

ندای  آبی:  رنگ  قرمز:شهروز،      رنگ 
رنگ  نیایش،    نارنجی:  رنگ  سیمرغ،    

سبز: بکگراند جمعیتی!!!

بندازه  پارازیت  این وسط  ها هر کس  بچه 
که  نیستم  اونایی  از  من  کنه،  صدا  سرو  و 
رو  سیمرغ  باشید،  آروم  بگم  مالیمت  با 

برمیدارم و به طرفتون پرتاب میکنم...

 

1- اول خودتو معرفی کن، ندای سیمرغ.

چند تا سوال کوتاه، سریع جواب بده، خب؟ 
خب.

- بگو، متولد...؟  8/شهرالرحمه 144 بدیع.  
یا به عبارتی متولد هزار و سیصد و اندی!

- پستت توی مجله...؟ میگن سردبیر؛ ولی 
من که نمی دونم این یعنی چه!!!!؟

- وزن؟ 25 گرم.

خیلی  اینکه  بابا  واقعٌا؟...ای   .176 قد؟   -
ناقصه که!؟ نمی خوای تو وزنت یه تجدید 
نظری بکنی؟ حداقل بگو 25 کیلو...   80 
کیلو گرم، اینم فقط چون شمایی ها...   بله 
خیلی برات کوتاه اومد وگرنه اصوال از 100 

پایین تر نمیاد...

مستعار  اسم  این  واسه  انتخابت  علت   -2
چیه؟  

واال اینجا مسئله کمی فلسفی میشه.   به به...   
الطیرعطار  منطق  به  میگرده  بر  قضیه  این 
زیادی  تعداد  که  زمانی  روز  یه  نیشابوری. 
برای خودشون  از مرغان تصمیم میگیرند، 
و  باشه  همتا  بی  که  کنند  پیدا  پادشاه  یه 
هدهد که بیشتر از همه دنیا رو دیده بود، 
که:  کرد  صحبت  مرغی  درباره  کرد  شروع 
و  و جالل  شکوه  زیبایی،  و  خردمندی  »با 
تونست  می  خواست  می  کار  هر  دانشش 
نیست  ما  توان  در  او  و سنجش  بده  انجام 
و... و او کسی نیست جز سیمرغ که در قله 
یک  روی  قاف،  کوه  یعنی  کوه،  ترین  بلند 
درخت آشیانه داره.« خالصه کلی توصیف 
او  دیدار  مشتاق  پرندگان،  تمام  که  میکنه 
شهریاری  برای  و  کنن  پیداش  تا  میشن 
بیارنش به اون سرزمین. طبق معمول عرفا، 
مرغان از هفت وادی طلب، عشق، معرفت، 
استغنا، توحید، حیرت و فقر، گذر می کنن 
و سرانجام فقط سی مرغ، رنجور و بی بال 
و پر و دلشکسته، به کوه قاف میرسن. اونا 
پیدا  رو  سیمرغ  که  ناامیدی  و  از خستگی 
نگردند، از حال میرن و در خواب میشنوند 
که: در خود بنگرید، سیمرغ حقیقی همان 
از خواب میپرن و سختی ها  شما هستید. 
رو فراموش میکنن.  به قول عطار:    چون 
نگه کردند آن سی مرغ زود         بی شک 
بود.      سیمرغ  این سیمرغ، آن سیمرغ 
بنابراین، من،  اتحاد هست؛  نماد  اینجا،  در 

 یک مصاحبه جدی با چاشنی طنز!!!    
ش الهی

نیای
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مصاحبه:



ندای سیمرغم؛ چون میخوام ندای اتحاد و 
وحدت باشم.    

       مرسی، عالی بود.

این  توی  همکاریت،  انگیزه  بگو،  حاال   -3
مجله چی بوده؟ 

سوء  و  اتهامات  یکسری  ببینید،    
وجود  به  مردم  اذهان  در  تفاهمات 
اومده که میخوایم از این طریق،  خیلی 
در  کنیم.  رفع  رو  آنها  آمیز،  مسالمت 
عین حال هم، نمیخوایم مجله، خشک 
و بی روح و تک بعدی باشه؛ بنابراین، 
و  مختلف  موضوعات  در  داریم  سعی 
مربوط  مشکالت  و  مسائل  خصوصاً 
و  بدیم  پوشش  توش  رو  جوانان  به 
موفق  مقدار  چه  حاال،  تا  نمیدونیم 
بودیم و دیدگاه جامعه بهائی رو نسبت 
کمی  تا  داده  قرار  نظر  مد  آنها  به 
کنکاش بیشتری نسبت به این مسائل 
راه  بهایی،  دیانت  دیدگاه  از  و  داشت 

حل مطرح کنیم.

باشی؟     کی  جای  داشتی  دوست   -4
واقعاً؟ چه جالب! خب  جای خودم.   
که  دیگه  هرکس  جای  چون    ... چرا 

باشم، تکرار مکرراته.

5- ببینم، زیاد عصبانی میشی؟   نه؛ 
ولی عصبانی میشم. 

   از چی بیشتر عصبانی میشی؟   از 
اینکه حریم خصوصی من رعایت نشه و 
دروغ و البته بدقولی)این نکته، مد نظر 
اعضاء...(    خب چرا؟  حریم خصوصی 
حریم  یعنی  خودشه،  رو  اسمش  که 

کوروش  قول  به  که  هم  دروغ  خصوصی.  
دشمن  شر  از  را  کشور  این  خدا  کبیر، 

ساز  دهد.)افکت  نجات  دروغ  و  خشکسالی 
زدن شهروز  مسائل، ساز  اون  به  شهروز...( 

رو هم اضافه کن.

6- بهترین خصوصیت ندای سیمرغ چیه؟             
تپل... نه، بهترین خصوصیت، اینکه...

اینکه برای دوستی، حد و مرزی قائل نیستم.    
یعنی همه رو دوست داره...

به  رو  اهدافت  بزرگترین  از  تا  سه    -7
مورد  در  میتونه  حاال  لطفاً،  بگو،  ترتیب 
 3 مثال،  ذکر  3...با   ،2  ،1 باشه.  هم  مجله 
مجله  اینکه  یک  قهقهه...(   )افکت  نمره!!! 
پربارتر بشه، دو مجله پربار تر بشه...!!! دوم، 
با شهروز، سوم...؟؟؟ میخوای سه  مصاحبه 
نقطه بذارم اگه مربوط به آینده و اینا 
میشه؟؟؟   اینکه ما از هر نقطه دنیا 

عضو وخواننده داشته باشیم.

جوابی  اون  به  ما  آخرش  که  مرسی 
بشنویم،  دهنت  از  میخواستیم  که 

نرسیدیم!!!

بابا  ...ای  مونده  چاهارش  چهار،  خب 
سه تا بود...  حاال چهار هم بنویس... 
چهارم  شماره  زور،  به  میخوای  چرا 
رو حذف  بچاپونی توش؟؟؟ خب سه 
هامون...    شماره  از  یکی  بنویس  کن. 
حاال،  خب  یکیش؟...  چرا  دوتاش، 
یکی از شماره هامون از پایگاه فضایی 
بیکران  فضای  از  یعنی  بشه،  منتشر 
اینه  منظورت  برسه....  شما  بدست 
متوجه  من  بیفته!؟  آسمون  از  که 

نمیشم؟؟؟ )افکت خنده...(

میشدی؟  چیکاره  داری  دوست    -8
اآلن که شدی دیگه گذشته... باید بگی 
دوست داشتی چی کاره میشدی؟؟؟ 
داشته...  دوست  ها  موقع  اون  یعنی 
دوست داری چیکاره میشدی؟ دوست 

داشتی چی کاره میشدی؟؟؟

دم  کن  پاره  بلیط  قطار...  مأمور   
سینما... نویسنده مگه االن نیستی؟ تا 
نویسنده شدن خیلی راه است. سیمرغ 
تبدیل  نه  شده...  ققنوس  میشود...  فروتن 
فکر  چرا  )قهقهه...(  شده!!!  خانگی  مرغ  به 
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خیلی  چون  شاید  نیستی؟؟؟  اآلن  میکنی 
کتاب میخونم، دوست داشتم اطالعاتی هم 
که دارم، به همه منتقل می  کردم پس می 

خواستی محقق میشدی!؟ یه جورایی

9-   نظرت راجع به کار نشریه ای که داریم 
انجام میدیم، چیه؟

نشریه، کار خیلی بزرگیه. کار خیلی بزرگ، 
همت  به  که  میخواد  هم  بزرگی  تالش 
بریم  می  پیش  داریم  مرتب  مجله،  اعضاء 
یک  شماره  از  کم  کم  بشه.  استاندارد  که 
که شروع کردیم، تقریباً مجله نبود .بیشتر 
داشت  نقائصی  گاهی  بود.   copy paste
حاال  ولی  نمیشد؛  ذکر  منبع،  نام  مثاًل  که 
رو به بهبوده )هر روز بهتر از دیروز میشه( 
خودش  کلی  هدف  به  رو  مجله  میخوایم 
مسائل  بهائی  دیدگاه  از  یعنی  برسونیم 
جوانان بررسی و انشاءاهلل تا حدی حل بشه 
و در کنار اون، یکسری مسائل متفرقه داریم 
که باید به اونا هم برسیم.   اشاره داره به 
این نکته که باید مجله رو تر کنیم، میخوایم 

از این خشکیش در بیاد...

10- از چه نوع موسیقی و فیلمی خوشت 
میاد؟ چه الهامی بهت میده ؟

موسیقی: سنتی مثاًل؟؟ از سنتور خوشم میاد. 
آرومم میکنه. فیلم: فیلم های هالیوودی و 
کمی  تخیلی.  و  ترسناک  کمی  و  اَکشن 
هیجان گاهی بد نیست، الزمه. )افکت ساز 
ساز  داری  دوست  جان،  شهروز  شهروز...( 
بزنی حداقل طبق فضای مصاحبه بزن. قتی 
میگه فیلم ترسناک، ترسناک بزن...   آهان 

باشه...

میاد؟  خوشت  گفتی  سازی  چه  11-از 
سنتور

روز  موسیقی  هست،  که  چیزی  12-اآلن 
مشکالتی  باعث  متأسفانه  که  رپه،  امروز 
با  یا  خانواده  با  یا  حاال  جوانان شده،  برای 
به رپ چیه  راجع  نظرت  ارزشهای جامعه. 
رپ  به  نسبت  احساسی  چه  عبارتی،  به  یا 

امروزی داری؟

یکسری آهنگهای در 
و پیکر که... بی درو 
فقط  که  بله  پیکر... 
از سر تا پاش فحش 
میباره؛ ولی خیلی از 
رپرها هم هستند که  
مسائل روز رو میگن 
یکسری  هم  اونا  که 
نظر  مد  رو  مسائل 
تندروی  و  نمیگیرن 
نظرم  به  که  میکنن 
و  نیست  درست 
چندان  روش  این 
نیست. باز  مناسبی 
پسندی(  نمی  )کال 
واسه  گاهی  البته 

تنوع گوش میکنم.

رنگی  13-هرکس 
تو  رنگ  داره، 
آسمونی  آبی  چیه؟ 
بشتابی  )روانشناسی 
میگه شخصیت آبی، 
احساسه  با  و  آروم 
شلخته،  کمی  ولی 

البته این یکسری احساسات تقریباً شخصیه( 
البته از لحاظ فوتبالی، قرمز

14-اگه یه کاغذ بودی، دوست داشتی چه 
رنگی بودی و روی تو، چی می نوشتن؟

سفید،  چرا؟ کاغذی که سفید نباشه به هیچ 

دردی نمیخوره، غیر از کار دستی... یه کار 
دستی میتونه یه بچه رو خوشحال کنه...  یه 
کاردستی، فقط میتونه خوشحالش کنه، کار 
این  اون،  برای  نظرت  به  نمیکنه  ای  دیگه 
کافی نیست؟ یه لحظه خوشحالش میکنه، 
به صورت کلی، باید یاد بگیره خودش شادی 
و کاردستی بسازه نه 
یه  بهش  ما  اینکه 

چیز آماده بدیم.

گفتی  خب 
روت  میخواستی 
مینوشتن؟؟؟       چی 
حرف  از  که  علومی 
به  که  نشه  شروع 

حرف تموم بشه.

لحظه  این  در 
ساز  شهروز  اونقدر 
با  سیمرغ  که  زد 
شد  بلند  عصبانیت 
و  مامانم  من  و...  
میخوام....................... 

بقیش بماند!

یه چندتا  15- حاال 
با  جدی،  سوال 
توجه به آثار مبارکه، 
وضعیت اآلن دنیا را 
ای  مرحله  چه  در 
مشکالت  میبینی، 
چگونه  رو  جوانان 
می بینی و چطور ارزیابی میکنی به عنوان 

یک جوان؟

به  گوش  و  ُغد  جوان  یه  شده  االن  تازه 
حرف نکن که از هر طرف که پیامبران، چه 
حضرت بهاءاهلل چه حضرت مسیح، حضرت 
و...،  اعلی  حضرت  محمد،  حضرت  موسی، 

اتهامات و سوء  ببینید، یکسری 
به  مردم  اذهان  در  تفاهمات 
وجود اومده که میخوایم از این 
طریق،  خیلی مسالمت آمیز، آنها 
رو رفع کنیم. در عین حال هم، 
بی  و  خشک  مجله،  نمیخوایم 
روح و تک بعدی باشه؛ بنابراین، 
موضوعات  در  داریم  سعی 
و  مسائل  خصوصاً  و  مختلف 
رو  جوانان  به  مربوط  مشکالت 
نمیدونیم  و  بدیم  پوشش  توش 
بودیم  موفق  مقدار  چه  حاال،  تا 
و دیدگاه جامعه بهائی رو نسبت 
به آنها مد نظر قرار داده تا کمی 
این  به  نسبت  بیشتری  کنکاش 
مسائل داشت و از دیدگاه دیانت 

بهایی، راه حل مطرح کنیم.
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دستوراتی رو گفتن که همه افراط و تفریط 
می کنن که رعایت نیست؛ بلکه شاید، یه 
جور لجبازیه با دنیا ست! اآلن فکر میکنم، 
دنیا داره به بلوغ خودش نزدیک و نزدیکتر 
می  اتفاق  داره  که  البته  همه  اینها  میشه. 
افته، مسائل و بحرانهای دوران پیش از بلوغ 
گفتی،  رو هم که  هست. مشکالت جوانان 
هر جوانی میداند.  انشاءاهلل توضیحی که در 

این مورد نداری!؟  نه.

16-اگه جای بارون بودی، رو سر مسئولینی 
که تو رو از دانشگاه یا خانوادت رو از حقوق 

شهروندی محروم کردن، میباریدی؟

نیاد،  بارون  تا  که  هست  مسئله  یه  خب، 
حتما  یعنی  نمیشه   بارور  درختی  هیچ 
میباریدی!؟  )تکان سر برای تایید و گفتن 

قطعاً(

حاال شهروز جان عزیز با دهن انواع آهنگ 
اآلن  من  نمیکنی  احساس  شهروز،  میزنه. 
میکنم؟؟؟  یکسانت  کوچه  خاک  با  رو  تو 
احساس میکنم میخوای بباری...! اون پنجره 

رو هم ببند من اآلن قندیل می بندما...

17-کدوم یکی از درس های مدرسه ات رو 
تا حاال بیشتر دوست داشتی؟ تاریخ جغرافیا 

و البته ادبیات

18-رابطه ات با خدا چه جوریه ؟

قهر  باهاش  حاال  تا  ؟  رفیقم.   کنم  فکر   
کردی؟یا سنگین شدی؟ فقط یکبار... یکبار 
تو تمام زندگیت؟ سر چی؟ موقع فوت پدر 

بزرگم.

از چه غذایی خوشش میاد و  19-سیمرغ، 
بدش میاد؟ از هیچ غذایی بدم نمیاد ) خوب 

معلوم البته...(

 از سلطانی خیلی خوشم میاد البته بختیاری 
هم میتونه شامل بشه. چه کم اشتها...

20-         به نظرت، شاهکارترین مقاله و 
داستانی که خوندی چیه؟ داستان، شازده 
نمیتونم  خوندم  زیاد  چون  مقاله،  کوچولو، 
زیاد  خوب  نویسنده  بذارم.  فرق  بینشون 

داریم.

چیه؟  عشق  به  راجع  سیمرغ  21-دیدگاه 
هم مجازی هم حقیقی.

نمنه؟................erroorrrrrrrrrrr       ای 
بابا گفتم نظرت، نگفتم تا حاال با این واژه 

کار کردی یا نه.........

 عشقهایی که از پی رنگی بود    عشق نبود، 
عاقببت ننگی بود، )حضرت موالنا(  خب تا 
حاال خودت..... اِاِاِاِاِ )توضیح ندای سیمرغ در 

زمان نشر:
عجب کلکیا این پنج تا الف مکسر رو از کجا 

آوردی؟ جل الخالق(

22-         فی البداهه یه بیت شعر 
آسمان،  شالیزار،  سقراط،  که  بگو 

به  درش  چغندر...خرسند، 
سعدی  به  باشه؟  رفته  کار 
هم  این  نمیتونه  بگی  هم 

ایها  یا  اال  سریع....  بگه!!!   شعر 
السقراط،...از این شالی و زارانی... چه 

خرسند با سقراطی... که عشق خرسند نمود 
اول ولی افتاد آسمانها... )قهقهه...(  

شالیزار  که  خرسندم  را  سقراط  آسماِن   
گفتی،  نو  شعر  ول.........  ای  بینم.   می 

احسنت....

نظرت  میشیم،  نزدیک  انتها  به  23-داریم 

راجع به ما، بچه های گل مجله چیه!؟

فکر می کنم گروه خیلی خوبی داریم، فکر 
کنی؟؟؟؟؟؟؟  مطمئن باش........ گروه خیلی 
استعدادش  تمام  از  متاسفانه  که  مستعد 

استفاده نمی کنه.

 

24-توصیه ای برای اعضاء داری؟

 یه مقدار حرف گوش کنن واسه تنوع بد 
نیست!!!! )قهقهه...(  همشم تو کار تنوعه...

و  کن  گوش  خوب  چالشی،  سوال  25-یه 
روش فکر کن، اگه جای من بودی، از دست 

خودت  چه میکردی؟

اشتباه  دوستان  گلو...  گردن،  ِخر)یقه، 
نشه...( مدیر )شهروز( رو میگرفتم تا باهاش 
باالخره  ااوه خسته شدم.  کنم......  مصاحبه 

تمام شد.........

  چون نگه کردند آن سی مرغ زود

ود.  
غ، آن سیمرغ ب

ک این سیمر
بی ش
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در حالي که هنوز هفت تن از رهبران جامعه بهایي در تهران ، سه 
تن از جوانان بهائي در شیراز و تعداد دیگري از بهاییان در سایر 
نقاط کشور در بازداشت و زندان به سر مي برند، موج جدیدي از 

بازداشت بهائیان در روزهاي اخیر آغاز گردیده است.
بهاییان  از  تاریخ 27 مهرماه دو تن  بنا بر گزارشات دریافتي در 
طرازاهلل  هاي  نام  به  مازندران  استان  در  واقع  بهشهر  شهرستان 
)ضیاء( اهلل وردي و خانم سونیا تبیانیان به اتهام تبلیغ علیه اسالم 
و ارتباط با بیت العدل )مرکز مذهبي بهائیان( توسط ماموران اداره 
اطالعات دستگیر شده اند. این افراد با وضعیتي نامعلوم کماکان 
در بازداشتگاه اداره اطالعات شهر ساري به سر مي برند. ضمن 
اینکه طبق وعده قبلي مسولین مربوطه این افراد باید طي هفته 

گذشته آزاد مي شده اند که این امر هنوز تحقق نیافته است.
همچنین آقاي سیامک ابراهیمي از بهاییان شهر تنکابن که حدود 
2 سال قبل بازداشت و با قید ضمانت آزاد شده بودند ، بصورت 
غیرقانوني روز سه شنبه 14 آبان ماه دستگیر و سپس محاکمه 
ماه حبس   6 به  نامبرده  دادگاه  این  برگزاري  پي  در   ، گردیدند 

تعزیري و 2 سال تبعید به شهر زابل محکوم شدند.
همچنین گزارش گردیده است سه تن از بهاییان در طي روزهاي 
اخیر در شهر یاسوج دستگیر شداند که اسامي و آخرین وضعیت 

آنان تاکنون مشخص نگردیده است.

منبع: مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران

اخبار:

بازداشت بهاییان همچنان ادامه دارد

بنا بر گزارشات دریافتي فعالیت هاي اجتماعي سه تن از بهاییان در 
شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد منجر به دستگیري 
آنان شده است. بنا بر این گزارشات در مرداد ماه سال جاري سه 
تن از بهاییان شهر یاسوج به نام هاي علي عسگر روانبخش و خانم 
ها زلیخا موسوي )همسر آقاي روانبخش( و روحیه یزداني که به 
تشکیل کالس هاي تربیتي براي اطفال اقدام نموده بودند مورد 
بازخواست دستگاه امیني قرار گرفته و متعاقبا وسایل شخصي از 

قبیل کتاب، سي دي و عکس هاي مذهبي آنان مصادره گردید.
اطالعات  اداره  احضار  افراد در پي  این  ماه  آبان  تاریخ ششم  در 
شهر یاسوج بازداشت گردیدند، خانواده این افراد پس از دو روز 
بي خبري مطلع گردیدند که این افراد بازداشت شده و در زندان 

مرکزي شهر به سر مي برند.
بهائیان بازداشت شده هم اکنون بنا به دالیل نامعلومي محروم از 
حق مالقات گردیده اند و اتهامات آنان اقدام علیه امنیت ملي از 
طریق تشکیل کالسهاي ضد اسالمي عنوان گردیده است. گفته 
شده است که موعد دادرسي آنان در تاریخ 28 آبان ماه خواهد 

بود.
و  باشد  به سابقه مي  بهایي مسبوق  اجتماعي  فعاالن  با  برخورد 
پیشتر نیز 54 نفر از جوانان بهایي شهر شیراز به دلیل اقدام به 
آموزش کودکان محروم با اتهامات امنیتي بازداشت گردیدند که 
کماکان سه نفر از آنان در زندان هستند و در حال گذراندن چهار 

سال محکومیت خود مي باشند.

بازداشت فعاالن اجتماعی بهایی در یاسوج
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در بامداد شنبه دوم آذر ماه 1387 نیروهاي اداره اطالعات ساري 
و  منزل  تفتیش  از  پس  و  مطلّبي شده  خانم سهیال  منزل  وارد 
خانم  هاي مذهبي،  پاره کردن عکس  و  دیني  کلیه کتب  بردن 
مذکور  شهر  اطالعات  اداره  بازداشتگاه  به  و  بازداشت  را  مطلّبي 

منتقل نمودند.
در طي سال جاري این عمل بارها به وسیله فردي که نام خود 
را »موحد« اعالم مي دارد و اظهار مي دارد رئیس اداره اطالعات 
استان مازندران است تکرار شده است. پیشتر نیز خانم سیمین 
گرجي، آقایان علي احمدي، چنگیز درخشانیان، مسعود عطائیان، 
سیامک ابراهیمي نیا و خانم و آقاي اهلل وردي نیز به وسیله ایشان 
بازداشت و روانه زندان شده اند. همچنین با تحریکات و اقدامات 
نامبرده بارها به گلستان جاوید )قبرستان بهائیان( درزیکاله حمله 

شده و قبور بهائیان به شدت تخریب گردیده است.
پاره کردن  الخصوص  بهائیان و علي  از منازل  بردن کتب دیني 

عکس هاي مقدس دیني از جمله اموري است که مغایرت محض 
با مواد حقوق شهروندي دارد.

خانم سهیال مطلّبي از چهره هاي شناخته شده موسیقي سنتي 
در  اکنون  هم  وارده  اتهام  بودن  مشخص  بدون  که  باشند  مي 

بازداشت نیروهاي امنیتي به سر مي برند.
شایان ذکر است در طي ماه هاي اخیر و پس از بازداشت اعضاي 
هیأت 7 نفره هماهنگ کننده جامعه بهائیان ایران موج جدید و 
وسیعي از آزار و اذیت علیه بهائیان در سراسر کشور آغاز شده که 
بستن مغازه هاي بهائیان، احضار بي دلیل و بدون مجوز بهائیان 
مکرر  تهدید  بهائیان،  هاي  گورستان  تخریب  اطالعات،  اداره  به 
اعضاي اداره کننده جامعه بهائیان در شهرهاي مختلف منجمله 
مازندان، تحقیر و توهین دانش آموزان در مدارس که بخشي از 

این آزار و اذیت مي باشد.

ادامه روند بازداشت بهایین در ایران

یکي از هنرمندان بهایي در شهر شیراز )با هویت محفوظ( اقدام 
به ساخت ماکتي از منزل مسکوني حضرت باب ) یکي از مقدسات 

دیانت بهایي که منزل مسکوني وي اثري تاریخي و براي بهاییان 
براي  و  نمود  انقالب تخریب شد(  پیروزي  از  بود و پس  مقدس 
انجام این شاهکار هنري که شبیه سازي مکان فوق الذکر 
در مقیاس 1 به 10 متر و با استقاده از چوب و سنگ و 

آجر و ... بوده است ؛ پنج سال وقت صرف مي نماید.
در شهریور ماه سال 86 ، از طرف اداره اطالعات شیراز 
قرار داده و عالوه  را مورد تفتیش  ایشان  منزل شخصي 
بر این ماکت ) که در زیرزمین منزل نگهداري مي شده 
آلبوم عکسهاي   ، ، رسیور ماهواره  ، کامپیوتر شخصي   )
خانوادگي و تعداد زیادي CD  و کتاب را نیز با خود مي 

برند.
شکایتي  اقدام  این  به  نسبت  بالفاصله  مذکورز  هنرمند 
تنظیم نموده و در طول بیش از یک سال اخیر بارها به 
حق  احقاق  و  هنري  و  شخصي  اثر  گرفتن  پس  منظور 
خویش ، به دادگاه و ستاد خبري استان فارس مراجعه 
مي نماید اما در نهایت این پاسخ را دریافت مي نمایند 
که »چون این اثر هنري در ارتباط با عقیده ي ایشان و 

اثر هنري یک بهائي قرباني نقض حقوق بشر
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دیانت بهایي بوده ، به هیچ وجه مسترد نخواهد شد«.
وقایع فوق در حالي اتفاق افتاده است که این امر در همه 
جاي دنیا کامال ً بدیهي و پذیرفته شده مي باشد که هر 
خویش  باورهاي  و  عالیق  ي  حوزه  در   ً اساسا  هنرمندي 
اقدام به خلق یک اثر هنري نماید ، اما متأسفانه حتي هنر 
و استعداد این قبیل افراد نیز تنها به واسطه ي اعتقادات 
شخصي و مذهبي اشان تحت الشعاع قرار گرفته و نه تنها 
اجازه ي ارائه ي اثر هنري به سایر هنردوستان داده نمي 
شود ، بلکه خلق آن نیز اقدامي مجرمانه و مستحق مجازات 

و پرونده سازي تلقي مي گردد. 

منبع: مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران

آقاي مسعود عطائیان از اعضاي جامعه بهایي در تاریخ 27 آبان 
ماه سال جاري توسط مامورین اداره اطالعات استان مازندران در 
شهر قائمشهر بازداشت شدند. شایان ذکر است مامورین اطالعات 
به صورت غیر منتظره  و بدون حکم قانوني ورود ، به منزل آقاي 
عطائیان وارد شدند و پس از پاره کردن عکس هاي مقدس دیني 
و ضبط کتب دیني و کامپیوتر شخص ، ایشان را به بازداشتگاه 
زمان  از  بهایي  جامعه  عضو  این   . کردند  منتقل  اطالعات  اداره 

بازداشت تا کنون با خانواده خود تماسي نداشته اند.
متاسفانه در تاریخ دوم آذر ماه نیز خانم سهیال مطلبي از دیگر 
امنیتي  نیروهاي  توسط  قائمشهر  شهر  بهایي  جامعه  اعضاي 

بازداشت شدند که بدون مشخص بودن اتهام وارده هم اکنون در 
بازداشتگاه اداره اطالعات به سر مي برند. همچنین علي احمدي 
مسئول جامعه ي بهایي قائم شهر نیز از مدتي پیش در زندان به 

سر مي برد .
قابل ذکر است بر طبق گزارشات دریافتي این اقدامات به تحریک 
و دستور  فردي به نام »موحد« رئیس اداره ي اطالعات استان 
مارندران انجام مي گیرد و وضعیت نا به سامان و نگران کننده اي 

را براي پیروان دیانت بهایي در این استان به وجود آورده است.

منبع: مجموعه فعاالن هحقوق بشر در ایران

بازداشت بهاییان در مازندران همچنان ادامه دارد
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تزیینات  اتحادیه  به  درخشان  حسین  آقاي  مراجعات  از  پس 
صنفي  »واحد  براي  کسب  پروانه  اخذ  اصفهان جهت  ساختمان 
تزیینات درخشان« و انجام تمامي مراحل اداري و قانوني سرانجام 
صنف مربوطه جواب مثبت خود را جهت صدور مجوز اعالم کرد و 

تنها تایید اداره اماکن در این پروسه قانوني باقي مانده بود.
و  شد  گرفته  تماس  ایشان  با  اماکن  اداره  از   86/4/3 تاریخ  در 
خواهان مالقات حضوري با ایشان در اداره اماکن شدند. پس از 
که  اي شدند  تعهدنامه  امضاي  خواستار  درخشان  آقاي  مراجعه 
ذیال ارائه شده و در آن خواستار رعایت اصول اخالقي و قوانین و 
شئونات انقالبي و اسالمي شده اند و نکته جالب توجه ، چند خطي 
است که بصورت دستي در زیر تعهدنامه اضافه شده است و در آن 
شخص متعد مي شود در تمامي ساعات کار واحد صنفي حضور 
داشته باشد و حتي یکي از اعضاي خانواده نیز حق نگهداري از 

مغازه را در صورت عدم حضور شخص متعهد ندارد!
آقاي درخشان نامه مربوطه را امضا ننمودند و بعد از گذشت چند 
روز در تاریخ 86/4/4 اخطاریه اي مبني بر تعطیلي واحد صنفي 
براي ایشان ارسال شد و متعاقبا در تاریخ 86/4/16 مغازه ایشان 

پلمپ گردید.
پس از نامه نگاري و پیگیري هاي فراوان سرانجام در تاریخ 86/6/3 
آقاي درخشان با ریاست اماکن عمومي اصفهان سرهنگ عاصمي 
حضورا مالقات نمودند. سرهنگ عاصمي در این مالقات داشتن 
ایشان در  ایشان را غیرقانوني دانست چرا که  محل کسب براي 

ستون مذهب فرم مربوطه کلمه »بهایي« را قید نموده اند.
در  نیز  بهاییان  از  دیگر  اي  عده  است محل کسب  ذکر  به  الزم 
اصفهان(  شرقي  جنوب  کیلومتري   20 در  )شهري  بهارستان 
داده  اجازه کسب  ایشان  متعدد  مراجعات  از  و پس  تعطیل شد 
شد ولي همچنان اجازه کسب براي آقاي درخشان صادر نشده و 
مراجعات و نامه نگاري هاي متعدد ایشان بي نتیجه مانده است.

همچنین در تاریخ 87/2/23 در اداره اماکن به ایشان اظهار شد 
جواز کسب شما صادر نخواهد شد مگر اینکه از این شهر بروید! 
داشتن  از  بهاییان  در طول 30 سال گذشته  است  ذکر  به  الزم 
دلیل  به  صرفا  اکنون،  و  اند  بوده  محروم  مهم  و  دولتي  مشاغل 

»بهایي بودن« از داشتن مشاغل آزاد نیز محروم مي شوند.

منبع: مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران

گزارش خبری:

گزارشي از تعطیلي محل کسب یکي از بهاییان در بهارستان اصفهان
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مجله الکترونیک بشتاب * شماره10* مهر یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت
صفحه:1 * فهرست

ماموران امنیتی جمهوری اسالمی به تازگی دو نفر از پیروان آیین 
بهاییت به نام های سونیا تبیانیان و طراز اهلل اهلل وردی گرجی را 

در ساری بازداشت کرده اند.

در روزهای گذشته مقام های قضایی جمهوری اسالمی با آزادی 
این دو در قبال سپردن قرار تامین موافقت کردند، اما مقام های 
امنیتی شهرستان ساری از آزادی آنها به دلیل آنچه که تحقیقات 

تکمیلی نامیده اند تاکنون خود داری کرده اند.

 شعله اهلل وردی گرجی در گفت و گو با رادیو فردا از و ضعیت 
پدر و مادرش گفته است:

چگونه متوجه شدید که پدر و مادرتان از سوی ماموران امنیتی 
بازداشت شده اند؟

دو سه روز بود، از آنها خبر نداشتیم. اقوام با من و خواهرم تماس 
گرفتند، تا ببینند، ما از آن ها خبری داریم یا نه. گفتم که، شاید 
جایی باشند، موبایل را خاموش کرده اند، یا شاید دستگاه مشکلی 
نگران  خبری  بی  روز  چند  از  بعد  صورت،  هر  به  باشد،  داشته 

شدیم.

ها  آن  از  خبری  و  بروند  منزلمان  به  کردم،  خواهش  عمویم  از 
بگیرند ، عمویم به پلیس 110 اطالع داد، آنها هم گفتند، نگران 

نباشید، همکاران ما از ستاد خبری، آنها را به ساری برده اند.

از  پس  خالصه  نیستند،  گفتند  کردیم،  پیگیری  ساری،  رفتیم 
پیگیری های زیاد، متوجه شدیم، که در ستاد خبری ساری، در 
بازداشت به سر می برند. وقتی به خانه پدری ام مراجعه کردیم، 
دیدیم که خانه به هم ریخته است. به چه دلیل، نمی دانم. یک 
سری از کتاب ها، اسناد و مدارک هم داخل خانه نبود. با ما هم 

تماسی نگرفتند، مبنی بر اینکه، ما آنها را برده ایم.

آیا شما موفق شدید، که آنها را، از نزدیک مالقات کنید؟

اینها را بیآورند،  از پیگیری، متوجه شدیم، که ممکن است  بعد 
و  اتفاقا، من  روز  برای صورت جلسه، یک  بهشهر،  در دادستانی 
همسرم آنجا رفتیم، سایر اقوام هم بودند، و پدر و مادر را دیدیم.

وضعیت روحی و جسمی آن ها چگونه بود؟

وضعیت جسمی آنها خوب بود، مشکلی نداشتند، معلوم بود که 
آنجا شرایط سختی ندارند ولی از لحاظ روحی، احساس کردم که 

هر دو، بسیار به هم ریخته و تحت فشار بودند.

و  نشد  داده  پاسخ  ما  سئواالت،  از  بسیاری  به  که،  است  درست 
مناسبی  رفتار  امنیتی  ماموران  ولی  کنیم،  نشدیم سئوال  موفق 
با والدین شما رفتار خوبی  اینجا  داشتند. و به ما گفتند که در 

داریم.

والدین  بازداشت  دلیل 
مقام  سوی  از  شما، 
های امنیتی، اعالم شده 

است؟

چیزی به شکل کتبی ما 
ولی  است،  نشده  اعالم 
آن روز که در دادگستری 
بهشهر بودیم، به صورت 
به  گفتند  ما  به  شفاهی 

مقدسات توهین شده و چنین چیزی را ترویج می کنید و نباید 

تداوم بازداشت دو بهایی در ساری

»تالش کرديم وکيل بگيريم، ولی هنوز موفق 
به  داخلی،  وکالی  ميان  در  چون  ايم،  نشده 
نمی  جرأت  کسی  بگويم،  توانم  می  صراحت 
برای  کنند  قبول  اگر  کند،  قبول  وکالت  کند 
خود آنها بد می شود، دنبال وکالی بدون مرز 
گشتيم، حاال کی به نتيجه می رسيم، مشخص 

نيست«.

فرزند بازداشت شدگان
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این کار را انجام دهید.

وقتی که در رسانه ها اکاذیبی درباره ما منتشر می شود می شود، 
؟.  ندهیم  پاسخ  های هموطنانمان  پرسش  به  توانیم،  می  ما  آیا 
ما به اسالم توهین نمی کنیم، در دیانت ما، از اسالم، به عنوان 
شریعت مبارکه و از حضرت محمد، به عنوان نبوت کبری، سرور 
کائنات یاد می شود و از امام حسین، به عنوان سرور شهدا یاد 

می شود.

چطور ما می توانیم، به مقدسات دینی مسلمانان ، توهین کرده 
میگذاریم،  احترام  آنان  به  اندازه   این  تا  صورتیکه،  در  باشیم، 

دوستشان داریم و آنها را قبول داریم.

داده  انجام  آنها،  آزادی  برای  اقدامی  شما،  آیا  وردی،  اهلل  خانم 
اید؟

ایم، چون در  تالش کردیم وکیل بگیریم،ولی هنوز موفق نشده 
میان وکالی داخلی ، به صراحت می توانم بگویم، کسی جرأت 
بد  آنها  برای خود  کنند  قبول  اگر  کند،  قبول  وکالت  کند  نمی 
می شود، دنبال وکالی بدون مرز گشتیم، حاال کی به نتیجه می 

رسیم، مشخص نیست.

ولی آنها به پدرومادرم اجازه داده اند که وکیل داشته باشند، ولی 
گفته اند که تحقیقات تکمیلی هنوز تمام نشده و آنها تفهیم اتهام 
نشده اند. فکر می کنم باید صبر کنیم تا  تفهیم اتهام شوند سپس 
این اطالعات را در اختیار وکیل قرار دهیم. هنوز مشغول پیگیری 

هستیم، انشا اهلل نتیجه خواهد داد.

منبع: رادیو فردا

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:

مجله الکترونیک بشتاب * شماره12* آذر یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت
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