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در ماهی که گذشت اتفاقات خوب زیادی افتاد. 
عالم  بهایی در سراسر  ماه کنفرانسهای  این  در 
انتظار  آن  از  که  هم  نتایجی  به  و  شد  تشکیل 
بین  کنفرانسهای  آن  از  پس  رسید.  میرفت 
المللی با شرکت جامعه بهایی. که نمونه هایی 
از آن را در اخبار این شماره میتوانید مشاهده 
از  یکی  اینکه  دیگر  خوب  های  خبر  کنید. 
آزاد  روزه  ویک  سی  مرخصی  برای  مسجونین 
شده. و گاهی در میان اخبار مغرضانه معاندین با 
مواردی برخورد میکنیم که شادی بخش قلوب 
ماست و از پیشرفت تبلیغ و نشر نفحات اهلل در 

گوشه و کنار ایران عزیز خبر میدهد. 
اول  شنید.  خوب  اخبار  نمیشود  همیشه  اما 
سایت منبع همیشگی اخبار ما، مجموعه فعاالن 
حقوق بشر، مورد حمالت اینترنتی قرار گرفت 
و نزدیک به دو هفته از آن ماجرا میگذرد ولی 
مرمت  را  آن  تخریبی  اثرات  اند  نتوانسته  هنوز 
کنند. که البته امیدواریم هر چه سریعتر از پس 
و  کامل  صریح،  اخباری  و  آیند  فائق  مشکالت 
به روز را در اختیار ما و شما و سایر هموطنان 
قرار دهند. در مرحله بعد دفتر کانون مدافعان 
حقوق بشر در ایران با مدیریت شیرین عبادی 
در ایران پلمپ شد. که جامعه بهایی نیز در برابر 
آن بیانیه ای مبنی بر بازگشایی هر چه سریعتر 
آن صادر کرد. و باز اخبار مربوط به این جریانات 

هم در این شماره موجود است.
روند  اینکه  مهمتر  ولی  است.  مهم  اینها  همه 
و  خوبها  همه  با  میدهد  ادامه  خود  به  زندگی 
بدها. یادمان هست.مبصر کالس در مدرسه روی 
تخته خوبها و بدها را مینوشت. خوبها از معلم 
از مثبت خوبها  بدها منفی.  مثبت میگرفتند و 
خوشحال میشدیم و از منفی بدها غمگین. اما 
آیا در نهایت در ما اثری داشت؟ آیا مثبت خوبها 
روند آموزشی ما را تسریع میکرد؟ یا آیا منفی 
بدها جلوی ما را میگرفت؟ نه. آنروز وظیفه ما 
این  یا  گذشت.  حال  بهر  که  بود  آموزی  علم 
و  نه.  یا  دادیم  انجام  احسن  نحو  به  را  وظیفه 
پس  از  چرا  که  نداریم  و  نیست  هم  ای  بهانه 
آن برآمدیم یا خیر. امروز هم در کالس زندگی 

آیا چیزی جز  ما  این وظیفه  داریم.  ای  وظیفه 
مهر و محبت و الفت به همنوعان و احیای ایران 
ماست؟  اطراف  دنیای  آبادانی  و  عمران  و  عزیز 
میگذرد.  هم  این  گذشت  مدرسه  که  همانطور 
اما اگر نتوانسته باشیم کامال از پس آن برآییم؟ 
را  ما  بهانه  میپذیرد؟  ما  از  را  ای  بهانه  کسی 
بپذیرند. در برابر وجدان بیدار خودمان چه؟ او 
هم میپذیرد؟ ما باید وظیفه مان را انجام دهیم. 
به  زمانمان؟  قیمت  به  شده.  که  قیمتی  هر  به 
قیمت مالمان؟ به قیمت جانمان؟ فرقی نمیکند. 
باید این خاک تابناک شود. باید این بینام و نشان 
شهیر آفاق شود. وقتی این تغییرات حاصل شد. 
آنوقت میتوانیم افتخار کنیم که من. یک جوان 

ایرانی. در اعتالی کشورم نقش داشته ام. 
مجله بشتاب هم در همین مسیر قدم برمیدارد. 
رهرو  شاید  باشیم.  نداشته  تجربه  خیلی  شاید 
خسته  گاهی  و  تند  گاهی  که  نباشیم  خوبی 

آیا  ولی  این میرویم.  مهم  ایستاد؟  میشود 
که  کم است  کم  میرویم. 
کسب  سعی تجربه  میکنیم. 
بهتر  . میکنیم  شیم با
نه  قا مشتا

و  انتقادات 
ت  ا د پیشنها

را  عزیزان  شما 
هرکت  تا  میپذیریم 

حرکت  یک  به  ما 
قدرتمند و پیوسته تبدیل 

دوستان  راه  این  در  شود. 
به ما کمک میکنند  زیادی هم 

و برای ما پشتگرمی خوبی هستند. 
بهایی  های  پروژه  وبسایت  آن  نمونه 

است که در ماه پیش بشتاب را به منابع 
انتشار  در  و  کرد  اضافه  وبگاه  این 

بشتاب  بیشتر 
کمک شایانی 

هم  کرد. 
ن  کنو ا
د  ا تعد
ی  تر د یا ز
را  ما 
سند  میشنا
بشتاب  با  و 

آشنا شده اند. این مسئله همانقدر که خوب و 
قابل ستایش است همانقدر ما را در برابر افراد 
بیشتری مسئول میکند و وظیفه ما را سنگینتر 
این مهم  از پس  امیدواریم که  از پیش میکند. 
نیز برآییم. در این راه نظرات شما عزیزان چراغ 

راه ما خواهد بود. از ما دریغ نکینید.

خوش و خرم باشید 
ندای سیمرغ

سرمقاله:
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درسال 60 قمری واقعه ای رخ داد که عالم را در حزن و اندوه فروبرد. 
هنوز دو هفته از سال شصتم هجری نگذشته بود. وای... چه اتفاق فجیعی. 

عالم خون گریه کن که حسین سید الشهدا شد. حسین زخم 
با خون  را  لبان خشک حضرتش  دل موحدین شد. 

چیز  آیا  براستی  کردند.  سیراب  مطهرش 
دیگری جز خون حسین لیاقت حسین را 

داشت؟ ال و اهلل. وای بر شما یزیدیان که 
گلی از گلستان خداوند جداکردید.

سالهای سال در این غم گریستیم. 
و  سوختیم  رجعتش  امید  به 
که  با  را  غم  این  گداختیم. 
میشود گفت؟ چه کسی یارای 

تحمل چنین غمی را داشت؟

سالها از پی هم گذشتند. بیش 
از هزار سال از آن تاریخ گذشت. 

سالها پیش سالهایی که هیچکس 
به یاد ندارد. مرسوم است برای رفع 

عزا رخت عزا را از تن صاحب عزا به 
لباس  و  میبرند  حمام  به  و  میاورند  در 

را  عزا  این  باید  کسی  چه  اما  میدهند.  تازه 
برمیچید؟ آیا کسی غیر از قائم او و خود او از پس 

این مهم بر میامد؟ ال و اهلل. شیراز و طهران. شاهد والدت 
دو نفس مقدس. ظهور قائم آل محمد)ص( و رجعت حسینی. حضرت باب 
و حضرت بهااهلل. دو نفس مقدسی که ملیونها بهایی عالم هر سال با شور و 

دو مولود، مرحم یک اندوه...

ندای سیمرغ

هذه زيارة نزلت من قلمی االبهی فی االفق االعلی

لحضرة سيد الشهداء حسين بن علي روح ما سواه فداه

 ) هو الُمعّزي الُمسلُّي الناطق العليم (

و  المقّربين  أفئدة  فی  المذکور  و  الّصحف  و  الکتب  فی  الموعود  انّه هو  أتی  الّذی  و   * ااّل هو  اله  انّه ال  الّل  شهد 
َّاُم األحزان بما  المخلصين * و به نادت سدرُة البيان فی ملکوت العرفان * يا أحزاَب األديان لعمُر الّرحمن قد اتَْت اي
ورد علی مشرق الحّجة و مطلع البرهان ماناح به أهل ِخباء المجد فی الفردوس األعلی * و صاح به أهُل ُسرادق 

نشاطی افزون از سال قبل تولدشان را جشن میگیرند. این دو نفس آمدن 
از مروت و مردانگی و جوانمردی گفتند.  از دوستی و  از صلح و  و 
از وحدت و جالل و جبروت و شکوه و عظمت خداوند 
و  را ستودند  ازلی  و  ابدی  گفتند. خداوند  متعال 
امر به اجرای فرامین وحدت بخشش دادند. 
در  روزگاری  عظمتش  که  خداوندی 
بر  روزگاری  و  بود  هویدا  آدم  چهره 
چهره نوح نقش بست و زمانی زینت 
تا در نهایت  ابراهیم شد و  سیمای 
اینبار  و  شد  محمد  صورت  جلوه 
بهااهلل نشست.  و  باب  در دیدگان 
اینبار این دیدگان جهان را روشن 
امام  حضرت  شهادت  با  کردند. 
حسین فروغ نور الهی از زمینیان 
بازماند و با وجود مبارک حضرت 
باب بر جهانیان بازتابید و با قدرت 
علی  من  وجود  در  بهااهلل  حضرت 

االرض نهادینه شد.

تا  نشد.  رفع  کامال  غم  این  هم  باز  ولی 
و  آثار  در  بارها  و  بارها  بهااهلل  آنجا که حضرت 
الواحشان از امام حسین و رشادتها و دلیرمردیهاشان 
یاد کردند و در نهایت لوح سید الشهدا نازل شد. لوحی که در 
12 ظهر عاشورا تالوت میشود تا یادآور عشق آن حضرت باشد. و اینک 

آن لوح:
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رُّ المکنون الّذی به أظهر  الفضل فی الجنّة العليا شهد الّل انّه ال اله هو * و الّذی ظهر انّه هو الکنز المخزون و السِّ
اللُّ اسراَر ما کان و ما يکون * هذا يوم فيه انتهت آيُة القبل بيوم يقوم النَّاُس لرّب العرش و الکرسّي المرفوع * و فيه 
ُنِکَسْت راياُت األوهام و الّظنون * و برز حکم إنّا لّل و إنّا إليه راجعون * و هذا يوم فيه ظهر النّبأ العظيم الّذی بّشر 
به الّل و النبيّون و المرسلون * و فيه سرع المقّربون الی الّرحيق المختوم و َشِربوا منه باسم الّل المقتدر المهيمن 
القيّوم * و فيه ارتفع نحيب البکاء من کّل الجهات و نطق لسان البيان اَلْحزُن الولياِء الّل و اصفيائه * و البالء ألحبّاء 
الّل و امنائه * و الهّم و الغّم لمظاهر أمر الّل مالک ما کان و ما يکون * يا اهَل مدائِن األسماِء و طلعاِت الغرفات فی 
الجنّة العليا و أصحاَب الوفاء فی ملکوت البقاء * بَدِّلوا أثوابَکم البيضاَء و الحمراَء بالّسوداِء بما أتت المصيبُة الکبری 
سول و ذاب کبُِد البتول * و ارتفع حنين الفردوس األعلی * و نحيُب البکاء من أهل  زيَّة العظمی الّتی بها ناح الرَّ * و الرَّ
سرادق األبهی * و أصحاب الّسفينة الحمراء المستقّرين علی ُسُرر المحبّة و الوفاء * آه آه من ظلم به اشتعلت حَقائُق 
الوجود * و ورد علی مالک الغيب و الّشهود من الّذين نقضوا ميثاَق الّل و عهَده و انکروا حّجَته و جحدوا نعمَته و 
جادلوا بآياته * فآه آه ارواُح المأل األعلی لمصيبتک الفداء يا ابَن سدرة المنتهی و الّسر المستسّر فی الکلمة العليا * يا 
ليت ما ظهر حکم  لمبدأ و المآب و ما رأت العيون جسَدک مطروحًا علی التّراب * بمصيبتک ُمنع بحُر البيان من أمواج  
لحکمة و العرفان و انقطعت نسائم الّسبحان * بحزنک ُمِحَيت اآلثار و سقطت االثمار و َصَعَدْت زفراُت ألبرار و 
نزلْت عبرات األخيار * فآه آه يا سيَّد الّشهداء و سلطانَهم * و آه آه يا فخَر الّشهداء و محبوبَهم    شهد بک اشرق نيّر 
االنقطاع من افق سماء االبداع و تزيّنت هياکل المقّربين بطراز التّقوی * وسطع نور  لعرفان فی ناسوت االنشاء * 
لو ال ک ما ظهر حکم الکاف و النّون و ما ُفتَح َخْتُم الّرحيق المختوم * و  و ال ک ما غّردْت حمامُة البرهان علی غصن 
البيان * و ما نطق لساُن العظمة بين مأل األديان * بحزنک  هر الفصل و الفراق بين الهاء و الواو * و ارتفع ضجيج 
الموّحدين فی البالد * بمصيبتک ُمنَع القلُم األعلی  ن صريره و بحُر العطاء عن أمواجه و نسائُم الفضل من هزيزها 
حمن فی األمکان * و ظهوَر  * و انهاُر الفردوس من خريرها * و شمُس  لعدل من اشراقها * اشهد أنّک کنَت آيَة الرَّ
الحّجة و البرهان بين األديان *  ک أنجز اللُّ وعَده و اظهر سلطانَه * و بک ظهر سّر العرفان فی البلدان * و اشرق 
نيّر االيقان من افق  ماء البرهان * و بک َظهرْت قدرُة الّل و أمُره و اسراُر الّل و ِحکُمه * لو ال ک ما ظهر الکنز 
المخزون و  مره المحکم المحتوم * و لو ال ک ما ارتفع النّداء من االفق األعلی * و ما ظهرت آللُئ الحکمة و البيان 
من  زائن قلم األبهی * بمصيبتک تَبّدل فرح الّجنة العليا و ارتفع صريخ أهل ملکوت األسماء* انت الّذی  اقبالک أقبلِت 
الوجوُه إلی مالک الوجود * و نطقت الّسدرُة الْملک لّل مالک الغيب و الّشهود * قد  انت األشياء کلّها شيئًا واحداً فی 
الّظاهر و الباطن فلّما َسمَعْت مصائَبَک تفّرقْت و تشتّتْت و صارت  لی ظهورات مختلفة و ألوان متغايرة * کلُّ الوجود 
لوجودک الفداء يا مشرَق وحِي الّل و مطلَع اآلية  لکبری * و کلُّ النّفوس لمصيبتک الفداء يا مظهَر الَغيب فی ناسوت 
االنشاء * اشهد بک ثبت حکم  النفاق فی اآلفاق * و ذابت أکباد العّشاق فی الفراق * اشهد أّن النّوَر ناح لمصيباتک و 
حمن البن عمران فی طور العرفان * أناديک و اذکرک  وَر صاح بما  رد عليک من أعدائک * لوالک ما تجلّی الرَّ الطُّ
يا َ ْطلََع االنقطاع فی االبداع * و يا سرَّ الظهور فی جبروت االختراع  * بک ُفتح باُب الکرم علی العالم *    شرق نور 
القَِدم بين األمم * اشهد بارتفاع يد رجائک ارتفعت أيادی الممکنات الی الّل منزل اآليات *    اقبالک إلی االفق االبهی 
َل ِعْلُم ما کان    ا يکون * و المعدن الّذی منه ظهرت  أقبلت الکائنات الی الّل ُمْظهر البيّنات * انَت النقطة الّتی بها ُفصِّ
جواهر العلوم و الفنون * بمصيبتک توقّف قلُم التقدير * و َذَرَفْت  موُع أهل التَّْجريد * فآه آه بحزنک تزعزَعْت 
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أرکان العالم * و کاد أن يرجَع حکم الوجود إلی العدم *  نت الّذی بامرک ماج کّل بحر وهاج کّل َعْرف و ظهر کّل 
أمر حکيم * بک ثبت حکُم الکتاب بين  ألحزاب * و جری فرات الّرحمة فی المآب * قد اقبلُت اليک يا سّر التّوراة 
و االنجيل * و مطلَع آيات الّل  لعزيز الجميل * بک ُبنَِيْت مدينُة االنقطاع و ُنِصَبْت رايُة التّقوی علی أعلی البِقاع 
ه  لوالک انقطع َعْرف  لعرفان عن األمکان و رائحة الّرحمن عن البلدان * بقدرتک ظهرت قدرُة الّل و سلطاُنه و عزُّ
و اقتداُره      ک ماج بحر الجود و استوی سلطاُن الّظهور علی عرش الوجود * اشهد بک ُکِشفْت سبحاُت الجالل 
*    رتعدت فرائص أهل الّضالل * و ُمِحَيْت آثاُر الّظنون و سقطت اثمار سدرة االوهام * بدمک األطهر  زيّنت مدائن 
العّشاق * و أخذت الظلمُة نوَر اآلفاق * و بک َسَرع العّشاق إلی مقّر الفداء * و أصحاُب  الشتياق إلی مطلع نور اللّقاء 
* يا سرَّ الوجود و مالَک الغيب و الّشهود * لم أدِر أيَّة مصيباتک اذکرها  ی العالم و أيَّة رزاياک ابثّها بين األمم * 
أنت َمْهَبُط علِم الّل و مشرُق آياته الکبری و مطلُع اذکاره بين  لوری و مصدُر أوامره فی ناسوت االنشاء * يا قلم 
األعلی قل أّول نور سطع و الح و أّول َعْرٍف تضّوع    اح عليک يا حفيَف سدرِة البيان و شجَر االيقان فی فردوس 
العرفان * بک اشرقت شمس الّظهور و نطق  کلّم الّطور * و ظهر حکم العفو و العطاء بين مأل االنشاء * اشهد أنّک 
کنَت صراَط الّل و ميزانَه و  شرَق آياته و مطلَع اقتداره و مصدَر أوامره المحکمة و أحکامه النّافذة * انت مدينُة 
العشق و العّشاُق  نوُدها * و سفينُة الّل و المخلصون َماّلُحها و ُرّکاُبها * ببيانک ماج بحر العرفان يا روَح العرفان و 
اشرق  يّر االيقان من افق سماء البرهان * بندائک فی ميدان الحرب و الجدال ارتفع حنيُن مشارق الجمال فی  ردوس 
الّل الغنّي المتعال * بظهورک ُنِصبت رايُة البّر و التّقوی و ُمحَيت آثاُر البغي و الفحشاء * أشهد انّک کنَت َکنَز آللئ 
علم الّل و خزينَة جواهر بيانه و حکمته * بمصيبتک تََرکِت النّقطُة مقّرها األعلی و  تّخَذت لنفسها مقامًا تحت الباء 
* أنت اللّوح األعظم الّذی فيه ُرقم أسراُر ما کان و ما يکون و علوُم ألّولين و اآلِخرين * و أنت القلم األعلی الّذی 
بحرکته تحّرکت األرض و الّسماء * و توّجهت األشياُء   ی أنوار وجه الّل رّب العرش و الثّری * آه آه بمصيبتک 
ارتفع نحيُب البکاء من الفردوس األعلی * و      َت الحوريّاُت ألنفسهّن مقامًا علی التّراب فی الجنّة العليا * طوبی لعبد 
ناح لمصيباتک * و طوبی أِلَمٍة           الياک * و طوبی لعين جرت منها الّدموعُ   * وطوبی ألرض تشّرفت بجسدک 
الّشريف * و لمقام فاز  استقرار جسمک اللطيف * سبحانک اللّهّم يا إلَه الّظهور و المجلّی علی غصن الّطور * أسألک 
ل  و التّفويض فی االبداع * و باألجساد الّتی ُ ِطَعْت  بهذا النّور  لّذی سطع من أفق سماء االنقطاع * و به ثبت حکُم التّوکُّ
فی سبيلک * و باألکباد الّتی ذابت فی حبّک * و بالّدماء الّتی ُسفکت فی أرض التّسليم أَماَم  جهک * أن تَغفَِر للّذين أقبلوا 
الی هذا المقام األعلی و الذِّروة العليا و َقدِّْر لهم من قلمک األعلی ما ال  نقطع به َعرُف اقبالهم و خلوِصهم عن مدائن 
ذکرک و ثنائک * أْي رّب تراهم منجذبين من نفحات  حيک و منقطعين عن دونک فی أيّامک * أسألک أن ُتسقَِيهم من 
يد عطائک کوثََر بقائک * ثّم اکتب  هم من يراعة فضلک أجَر لقائک * أسألک يا الَه األسماء بأمرک الّذی به سّخرت 
الملک و الملکوت * و  ندائک الّذی انجذب منه أهُل الجبروت * أن تؤيَّدنا علی ما تحّب و ترضی و علی ما ترتفع به 
مقاماُتنا فی  احة عّزک و بساط قربک * أی رّب نحن عبادک أقبلنا الی تجلّيات أنوار نيّر ظهورک الّذی أشرق من  
فق سماء جودک * أسألک بأمواج بحر بيانک اَماَم وجوه خلقک أن تؤيَّدنا علی أعماٍل أَمْرتَنا بها فی  تابک المبين * 
انک أنت أرحم الّراحمين * و مقصوُد َمن فی الّسموات و األرضين * ثّم أسألک يا إلَهنا و  يَّدنا بقدرتک الّتی أحاطت 
علی الکائنات و باقتدارک الّذی أحاط الموجودات أن تنّوَر َعْرَش الّظلم  أنوار نيّر عدلک و تبّدَل أريکَة األعتساف 

بکرسّي األنصاف بقدرتک و سلطانک انّک أنت المقتدر علی  ا تشاء * ال إله إاّل أنت المقتدر القدير * 
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پرورش  و  آموزش  وزیر  یک  اگر  اغراق،  بي 
بخواهد، نقش وزیر آموزش و پرورش بودن خود 
وزراء  تمام  بین  در  کند،  ایفاء  خوبي«  »به  را 
سنگین ترین وظیفه را بر عهده خواهد داشت. 
عالوه بر پرسنل و مواجب بگیران عدیده اي که 
عهده  بر  را  معیشتشان  تامین  مسئولیت  وزیر، 

بایستي  دارد، 
و  ملتزم 
ي  بگو ا جو
 » ش ز مو آ «
»پرورش«  و 
سیل میلیوني 
آموزان  دانش 
و  دبستاني 
یي  ییا هنما ا ر
دبیرستاني  و 

باشد.
امروز  البته 
ي  وظیفه 
کر  لذ ا خیر ا
به  تقریبا 
ي  ورطه 
شي  مو ا فر
شده  سپرده 
تمام  و  است 

پرداخت  مصروف  وزیر،  یک  تقالي  و  همت 
حقوق و سنوات و عیدي و سایر مزایاي صنف 
فرهنگیان - که بزرگتریِن اصناف کشور محسوب 
مي گردند- مي شود و در این بین تنها چیزي 
قرباني مي شود، »تربیت« بچه مدرسه اي  که 

هاست.
و  خواند  »فاجعه«  توان  مي  را  ماجرا  این 
سنگیني این فاجعه زماني آشکارتر مي نمایاند 
به  اعتماد  با  ها،  از خانواده  بسیاري  بدانیم،  که 
تربیت  خویش،  بال  فراغ  براي  اجتماعي،  نظام 
فرزند خود را به جامعه و در معناي خاص آن 
به مدرسه سپرده اند و خود را از زیر بار سنگین 
آنکه  از  غافل  اند،  رهانیده  فرزندشان  »تربیت« 
این مدارس، تبدیل شده اند به محل آموزش و 

مدارس ما، قتلگاه دانش آموزان
رز سیاه

داد و ستد رکیکترین الفاظ و فحاشی ها، سیگار 
و حشیش و اکستازی و هروئین و سي دي هاي 

مستهجن و حتي امروز ... .
شرم دارم این حقیقت را بگویم اما مي گویم تا 
کار  به  زودتر دست  و هرچه  بیدار شویم  شاید 

شویم:

که  کرد  مي  نقل  ما  ي  طلبه  دوستان  از  یکي 
یک سال، دبیر تربیتي یکي از مدارس راهنمایي 
بچه  به  اول  ي  جلسه  همان  در  شدم،  پسرانه 
برایم  کاغذ  روي  دارید  درددلي  هر  گفتم  ها 
بنویسید. بچه ها حریصانه دست به قلم شدند 
و بمعني واقعي کلمه درددلهایشان را نوشتند؛ 
فکر مي کنید نتیجه چه بود؟ مي گفت تعداد 
زیادي از این بچه ها از آزار جنسي خود توسط 
یعني  کردند.  مي  شکایت  آموزان  دانش  دیگر 
مدرسه به جاي اینکه محل آموزش و تربیت و 
پرورش بچه هاي ده دوازده ساله شود به محلي 
مبدل  آنان  جسمي  و  روحي  ي  شکنجه  براي 
ها،  بچه  همین  که  بفرمایید  تصور  بود.  گشته 
یک یا چند سال بعد به دبیرستان پاي خواهند 

گزارد و ... . تو خود بخوان حدیث مفصل از این 
مجمل!

نقطه ي اوج این حکایت تکاندهنده آن جاست 
که بدانیم قوام و پي ریزي شخصیت یک انسان 
ریخته مي شود  الي 20 سالگي  در سنین 10 
سنین  ي  بازه  همان  در  دقیقا  سنین،  این  و 
بچه هاي راهنمایي و دبیرستان است و به این 
شکل  سن  در  که  شود  مي  آن  نتیجه  ترتیب 
پذیري شخصیت یک فرد به جاي آنکه او را با 
مفاهیم اخالقي و تربیتي و ارزشي آشنا ساخته 
به  موثر  ورود  برای  و 
کنیم،  آماده  جامعه 
و  انواع  از  نمایشگاهي 
اعم   – خالفها  اقسام 
از سبک و سنگین- را 
ساخته  فراهم  برایش 
با  ایم و تربیت مطابق 
آالت  و  وسایل  همان 
را در وجودش نهادینه 

ساخته ایم.
اگر  کنم  می  فکر 
های  ریشه  بخواهیم 
چالشهایی  و  معضالت 
امروز  را که جامعه ی 
ما با آنها دست و پنجه 
دسته  کند،  می  نرم 
علت  کنیم،  بندی 
بحران  این  اکثر  العلل 
ها را در همین آموزش 

و پرورش ناصحیح در مدارس باید بجوییم.

منبع: خاکریزیسم
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بعدش میام تو منو بخور، همش خواب و همش 
خواب و همش خواب تو گرما زیر آفتاب، سالم 
علیکم تو خرسی؟  تو که میبینی پس چرا دیگه 

حلوای  میپرسی؟، 
نخوری  تا  تنترانی 

ندانی

بردم  رو  همتون 
و  خوب  روزگار  به 
کودکی.  قشنگ 
داستانهایی  درسته؟ 
برامون  شبها  که 
میخوندن تا خوابمون 
که  داستانهایی  ببره. 
هزاران  هرکدوم  با 
داریم.  خاطره 
داستانهایی که فرهنگ 
و ادب غنیمان را به ما 
داستانهایی  آموخت. 
و  قومی  باورهای  که 
آمیخته  در  ما  ملی 
که  داستانهایی  بود. 
های  افسانه  برپایه 
و  ساخته  وطنی 
پرداخته شده بود. هر 
زیبایی  عین  در  کدام 
ما  به  را  مفیدی  چیز 

اضافه میکرد.

برای  نباشد  بد  شاید 
متوجه  که  دوستانی 
جمالت  این  نشدند 
از  مقاله  این  اول 
منبع  اند  آمده  کجا 
کنم.  ذکر  مائخذی  و 
دوران  داستانهای 

کتابهای  از  ترتیب  به  جمالت  این  ما.  کودکی 
بابا سلیمون، خرس و  قلقله زن، سلیمون  کدو 
کوزه عسل و دزده و مرغ فلفلی بودند. اینها تنها 

علی روغنی بسوزی که سوختم!!!

ندای سیمرغ

کودکی  در  ما  که  بود  کتابهایی  از  هایی  نمونه 
ساعت«  یه  نگو  »خروس  با  میکردیم.  مطالعه 

مجموعه  با  شدیم.  متوجه  را  وقت  اهمیت 
برای  حمام  گرفتیم  یاد  »حسنی«  داستانهای 
و  مدرسه چه جای خوب  گرفتیم  یاد  چیست. 

قشنگیست و یاد گرفتیم که لباس پشمی ما از 
کجا آمده و چرا باید قدر دان آن باشیم.

بنظر شما جای چنین داستانهایی پشت ویترین 
»کک  شما  نظر  به  نیست؟  خالی  کتابفروشیها 
ریزون،  پر  کفتر  بسر،  خاک  مورچه  تنور،  به 
یه  آغا   ،.... آلود،  گل  آب  ریزون،  برگ  درخت 
و  قشنگتر  سبیل« 
مفهومی تر از »تاتی 
کوچولو آب میخواد، 
خواب  شده  خسته 
»تاتی  یا  میخواد« 
میمی  کوچولو 
گرسنشه  میخواد، 
خیلی زیاد« نیست؟ 
مگر فرهنگ دوهزار 
از  کم  چه  ما  ساله 
آمریکای  فرهنگ 

200 ساله دارد؟

نکنید.  اشتباه   
اینجا  نیست  قرار 
و  بزرگ  فرهنگی 
جلوه  مشکل  بدون 
داده شود و فرهنگی 
هر  شود.  مال  لگد 
قابل  فرهنگ  دو 
چرا  ولی  احترامند. 
ناشرین کتاب کودک 
ما نگاهی به گذشته 
نمیاندازند؟  خود 
به  فلفلی  با  چرا 
و  اصفهان  و  کاشان 
منارجنبان نمیروند؟ 
چرا کودک ما باید با 
رضازاده  هرکول  نام 
را متصور شود؟ مگر 
عیبی  چه  رستم 
نوجوان  چرا  دارد؟ 
را  ققنوس  باید  ما 
را  عطار  های  افسانه  سیمرغ  نباید  و  بشناسد 
بشناسد. سیمرغی که تالش و کوشش و اتحاد و 

اتفاق را به ما گوشزد میکند.
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این چند روز این موضوع دایما فکرم را و ذهنم 
را مغشوش کرده بود. به همین دلیل این چند 
روزه چندین کتابروشی را گشتم. تنها در یکی 
از آنها سه کتاب از مجموعه داستانهای منظوم 
حسنی را پیدا کردم. بقیه یا تاتی کوچولو بود یا 
نانی نقنقو. هیچ فکر کرده اید این داستانها چه 

اثری بر آینده ما خواهد داشت؟

در  و  همیشه  که  است  بحثی  کودکان  ادبیات 
نیکو، سهل  فعلی  به  آن  از  ادبی  مجالس  تمام 
و در عین حال ممتنع یاد میشود. ذهن کودک 
داستان  دارد.  را  خود  خاص  های  پیچیدگی 
کودک  دارد.  الزم  را  خود  تخصص  نیز  کودک 
باید  شود.  بارور  باید  اینده  در  که  است  نهالی 
و  اقسام مکمل های غذایی  و  انواع  در کودکی 
قیم و سایر لوازم رشد و سعادت او در باروری 
بود  باید متوجه  اما  او گذاشته شود.  اختیار  در 
از  باید  است.  معرض خطر  در  بسیار  نهال  این 
به  که  مکملی  بود  مراقب  باید  کرد.  مراقبت  او 
خاکش اضافه میشود سم مهلک نباشد. و باید 
دقت کرد همیشه نیترات الزم نیست. گاهی هم 

باید سولفات اضافه کرد.

امروزه همانطور که کودک ما باید حسنات غرب 
را بگیرد و نباید اجازه داد سیئاتش وارد شود؛ 
باید حسنات ملی و قومی خودمان را نیز چون 
او  به  نیز  را  نوازی و گرمی و جوشش  میهمان 
آموخت. غرب دنیای علوم است و ایران دنیای 
عرفان. هر یک بدون دیگری ناقص است. ایران 
سبقت  گوی  عرفان  در  و  مانده  عقب  علوم  از 
ربوده و غرب هم در علوم و صنایع زبانزد خواص 
و عوام است، اما دریغ از عرفان و فلسفه. و هردو 
ایران مجبور  اند.  مانده  آن  آلود  در گل  زانو  تا 
بنزین  و  بفروشد  ارزان  قیمت  به  را  نفت  است 
و  روز  فنی  دانش  باز پس خرد، چون  گران  را 
و  فلسفه  همه  با  که  ایرانی  ندارد.  آنرا  بصرفه 
عرفان مجبور است برای کوچکترین نیازش که 
مواد اولیه پودر لباس شویی است دست به دامن 
فروشندگان خرده پای دست سوم و چهارم شود 
ازای مبلغ گزافی در  به  را  اولیه  اندکی مواد  تا 

اختیارش گذارند.

و غرب باید در دام دوری از عرفان و خودخواهی 
و غرور خود در منجالب مشاکل مادی غوطه ور 
مشاکل  همانا  آن  نخشتین  که  منجالبی  شود. 
با  آمریکا  است.  جهان  امروز  بحث  اقتصادی 
قصد  خود  داری  سرمایه  نظام  حرارت  و  داعیه 
دهند  نجات  را  او  کند  متقاعد  را  دیگران  دارد 
بازی  و  ها  برنامه  و  برهند  دام  از  خودشان  تا 
اینکه  از  غافل  دیگر.  اقتصادی  و  سیاسی  های 
است  کودکی  دست  در  مشکل  این  قفل  کلید 
که در سنگال با فقر و گرسنگی دست و پنجه 
اینکه کلید قفل در دست  از  نرم میکند. غافل 
فقر  در  دنیا  آباد  ناکجا  در  که  است  پیرمردی 
میسپرد. غافل از اینکه آن پیر خردمند آن طفل 
مستعد را میاموزد تا جهان را بسازد. در واقع او 
را بسازد. آمریکایی را بسازد که جزئی از جهان 

است.

و  زیباست  ایران  وضعیت  نه  داشت  توجه  باید 
نه رفتار ملی گرایانه و در عین حال جاه طلبانه 
و  انگلستان  و  آمریکا  مانند  غربی  کشورهای 
سایرین. هیچ یک از این دو فرهنگ به تنهایی 
ثواب  راه  تنهایی  به  هیچکدام  نیست.  کامل 
انواع  عرفان  بدون  علم  نتیجه  نمیپیمایند.  را 
است  امثالهم  و  پیما  قاره  و  بالستیک  بمبهای 
که  است  خرافاتی  علم  بدون  عرفان  نتیجه  و 
هر  آن  هولناک  تارهای  در  ایران  امروز  جامعه 
روزه بیشتر و بیشتر فرو میرود. اما هر جا علم 
شتابدهنده  و  هابل  آمدند  هم  کنار  در  ادب  و 
ذراتی بوجود آمدند که ادامه زندگی ما شاید در 

گرو آنها باشند.

ناشرین ما شاید در پی قدرت علمی غرب همه 
چیز آنها را خوب پنداشته اند و ناخواسته عقاید 
سرمایه داری مارکس و عقاید جنسی فروید را 
در ذهن کودک ما میگنجانند. عقاید مکاتبی که 

نخنمای آنها از چند فرسخی پیداست.

پدر بزرگم در کودکی افسانه ای را تعرف میکرد 
که در دهج اتفاق افتاده بود. داستان علی روغنی. 

در این افسانه آمده است:

دیوی در نزدیکی دهج میزیست. شایع شده بود 
اینقدر  یعنی  است.  کار  آینه  دیوی  مذکور  دیو 

کار شما را تکرار میکند تا شما را خسته کند و 
بخواب بروید و نوش جان. علی روغنی هم تاجر 
روغنی بود که به شهرهای اطارف برای تجارت 
روغن سفر میکرد. در یکی از این سفرها با این 
دیو روبرو میشود. در عین واقع متوجه میشود 
تمامی شایعات درست است و دیو همه حرکات 
او را انجام میدهد. اوضاع را در خطر دید. خمره 
و  مالید.  خود  بدن  و  تن  به  و  برداشت  روغنی 
سپس از آتشی که به همراه داشت هیزم شعله 
وری برداشت و به لباسهای خود نزدیک کرد. اما 
به گونه ای که به روغنها نرسد و لباسش شعله 
ور نشود. دیو از همه جا بیخبر هم این عملیات را 
تکرار کرد. غافل از اینکه علی نمیگذارد آتش به 
لباس برسد. و آتش گرفت. بلند شد و گریخت. 
در همین حین فریاد میزد علی روغنی بسوزی 

که سوختم، علی روغنی بسوزی که سوختم!

قصه  دیو  از  بغیر  چیزی  ما  ناشرین  داستان 
ماست؟ همه اعمال علی را بدون تفکر و تعقل و 
در هوس گوشت لذیذ علی انجام میدهند غافل 
از اینکه با دست خود گور خود را به انواع جهالت 
میکرد  تعقل  قدری  دیو  اگر  میکنند.  مزین 
شعله  برسد  روغن  به  آتش  اگر  میشد  متوجه 
میکردند  تعقل  اگر  هم  ما  ناشرین  میشود.  ور 
متوجه میشدند در خیلی از موارد فرهنگ خود 
ما بهترین فرهنگهاست و نیازی برای جایگزین 
شدن آن نیست. شاید علی روغنی داستان ما در 
اینطور  باشد.  پی هالک کشورهای جهان سوم 

نیست؟

به نظر من باید حسنات را گرفت و باید سیئات 
را گذاشت. نظر شما چیزی جز این است؟
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در اوایل سلطنت شاه عباس صفوی در ایران 
یعنی مقارن با اولین حضور دولت انگلیس 
شرلی  برادران  سازی  )اسلحه  ایران  در 
انگلیسی( زمزمه هایی از این کلمه در ایران 
شنیده شد. در این زمینه از مورخین بنام 
نقل است روزی شاه عباس برای سرکشی 
به محل کار برادران شرلی میرود تا از روند 

اسلحه  ساخت 
لکن  شود.  آگاه 
شرلی  برادران 
جواب  در 

میگویند:

وی آر بیزی.

بانو  ما  یعنی 
ذلیل هستیم!

لغت  باب  در 
 Busy شناسی 
این  شده  گفته 
مخفف  از  کلمه 
لغات بانو و ذلیل 
به دست برادران 
الهام  با  و  شرلی 
از کلمات فارسی 
و  شده  ساخته 
زمان  مرور  به 
لغتی  صورت  به 
انگلیسی  در 
حرف  آمده.  در 

به  معموال  جمله  میانه  در  انگلیسی  Uدر 
باذی  نتیجه  در  و  میشود  تلفظ  آ  صورت 
کار  به  در  سختی  علت  به  میشود.  تلفظ 
ذی  بی  به  زمان  مرور  به  لغت  این  بردن 

تبدیل شده.

تاریخ زی ذی و زی ذی گری در ایران!!!

اما در چرایی بوجود آمدن این لغت اینکه 
انگلیسی ها بسیار مامانم اینا هستند و در 
اتول برای بانوان باز میکنند و همیشه بانوان 
مقدمند، وقتی در جایی خطری باشد در جلو 
حرکت میکنند، و حتی از رسوم ازدواج در 
انگلستان اینکه پسر در برابر دختر مینشیند 

و یک زانوی خود را بر زمین میگذارد و سر 
را به پایین آورده حلقه ای را رو به صورت 
بانو و با دو دست به باال میگیرد. از این رو 
انگلیسی ها نیاز مبرم به این کلمه داشتند 
برادران شرلی ساخته شد.  به مرحمت  که 

ندای سیمرغ

که در اوایل به همان معنای بانو ذلیل بود 
به  ذاللت  این  که  آنجا  از  آینده  در  ولی 
مشغله تبدیل شد و الجرم معنای این کلمه 

به مشغله تغییر کرد.

که  ها  انگلیسی 
دیدند پایه های 
با  حکومتشان 
وجود این ذاللت 
سست  حال  در 
از  است  شدن 
این در بر امدند 
رفتار  این  که 
گری  ذی  بی 
را در کشورهای 
و  سوم  جهان 
نیافته  توسعه 
فرهنگ  به 
تا  کنند  تبدیل 
از  استفاده  با 
آنها  اضمهالل 
نوایی  و  نان  به 
این  از  برسند.  
از  ایران  در  رو 
زنانی  طرفی 
چون طاهره قره 
را  بابی  العین 
مردان  برابر  در 
که  کردند  علم 
برابر آنها بایستند و خود پشتوانه آنها برای 
جلوگیری از خطر شدند و از طرف دیگر در 
مدرسه های ایران فرهنگ خود را به مطالب 
درسی تزریق کردند تا فرهنگ بی ذی گری 

را جا بیاندازند.
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این ایده تا آنجا پیش رفت که به زنان اجازه 
خروج از منزل و حتی درس خواندن داده 
علیا  مهد  که  پیشرفت  جایی  تا  باز  و  شد. 
مادر ناصرالدین شاه بصورت کامال علنی در 
این طرح  اما  میکرد!  مملکتی دخالت  امور 
ایران  ساالر  مرد  جامعه  شدید  مقاومت  با 
مواجه شد و شعار » چه مردی بود کز زنی 
کم بود« به وفور در کوی و برزن و به صورت 
تضاهرات شنیده میشد. از طرف دیگر دولت 
و  کوتاه  ای  تا جمله  آمد  پی  در  انگلستان 
کوبنده در براب این شعار پر مغز قرار دهد. 
و در نهایت به این نتیجه رسید که عبارت: 

موفق  مرد  هر  »پشت 
است«  ایستاده  زن  یک 
آنجا  از  کند.  اختراع  را 
که گوش حکومت ایران 
بر در دهان حکومتهای 
اجنبی و علی الخصوص 
بریتانیای کبیر بود برای 
چه  هر  شدن  مترقی 
مردان  جامعه  بیشتر 
خط  اتوبوسهای  ایران 
قسمت  دو  به  را  واحد 
کرد و زنان را به قسمت 
وجود  تا  فرستاد  عقب 
زنان باعث ترقی جامعه 
مردان و در نتیجه ایران 

شود.

صورت  به  گری  ذی  بی  باز  احوال  این  با 
این  ایرانی  مردان  و  نشد  ایران  وارد  کامل 
ننگ را نپذیرفتند تا اینکه محمد رضا شاه با 
باب کردن کاخ جوانان و همچنین مسابقات 
»Miss World«در ایران به این جریانات 
دامن زد و موفق به ورود شکل ابتدایی بی 
ذی گری به ایران یعنی زی ذی گری شد. 
وارد  نتوانست  ذلیلی  بانو  که  معنی  این  به 
و کوچک  ابتدایی  تنها شکل  و  ایران شود 

توجه  ایران شد.  وارد  نام زن ذلیلی  به  آن 
کنید که دامنه این ذاللت در زن ذلیلی یا 
همسر  که  زن  یک  به  تنها  گری  ذی  زی 
فرد باشد محدود میشود و تمامی بانوان را 

شامل نمیشود.

انگلستان که از این اقدام چندان راضی به 
اذهان  اغتشاش  در  سعی  با  نمیرسید  نظر 
عمومی و اختالل در امور دولتی خشم مردم 
پهلوی  حکومت  علیه  بر  تا  انگیخت  بر  را 
کلی  اندازی  بر  آن  نتیجه  و  شود.  شورش 

حکومت پادشاهی بود.

که  میشود  مشاهده 
زمان  آن  اقدامات 
زیادی  حد  تا  انگلستان 
کارامد بوده تا جایی که 
ایران  در  گری  ذی  زی 
گری  ذی  بی  به  نیز 
و  است  شده  تبدیل 
این روند به شدت ادامه 
دارد. تا آنجا که در چند 
ورود  آمار  اخیر  سال 
دانشگاهها  به  بانوان 
از  و  شده  زیاد  بسیار 
گرفته  پیشی  مردان 
میلیون  یک  کمپین 
امضا برای برابری حقوق 
هایی  رپر  میشود.و  عملی  مردان  با  زنان 
خود فروخته آوای »ما همه زن ذلیلیم« را 
تا بصورت کامال حرفه ای ای  سر میدهند 
القا  شنونده  مغز  در  را  ذلیلی  زن  ذهنیت 

کنند.

نیز  بهاییان  چون  گروههایی  میانه  این  در 
به شدت طالب  این جریان  از  با پشتیبانی 
تساوی حقوق رجال و نسا هستند تا جایی 
که یکی از تعالیم دوازده گانه ایشان تساوی 

حقوق رجال و نساء است.

با توجه به تاریخ نگاری من -که حاصل از 
مطالعات شبانه روزی بنده است- ایران به 
سوی جامعه ای زن ساالر و مرد ستیز در 
باید هرچه سریعتر چاره ای  حرکت است. 

اندیشید.

انتهی.

در باب لغت شناسی Busy گفته 
لغات  مخفف  از  کلمه  این  شده 
برادران  دست  به  ذلیل  و  بانو 
شرلی و با الهام از کلمات فارسی 
ساخته شده و به مرور زمان به 
در  انگلیسی  در  لغتی  صورت 
در  انگلیسی  Uدر  آمده. حرف 
آ  صورت  به  معموال  جمله  میانه 
باذی  نتیجه  در  و  میشود  تلفظ 
تلفظ میشود. به علت سختی در 
مرور  به  لغت  این  بردن  کار  به 

زمان به بی ذی تبدیل شده.

شم؟
ی می

خوب
س 

 نوی
دیه

ما ر
ر ش

به نظ
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بودم؛  پاریس  مهاجر  بود؛   1931 سال 
اطاقی  در  که  بود   هتلی  سکونتم  محّل 
صعود  از  سال  ده  می زیستم.   تنها  آن  از 
تاریخ  از  سال  بیست  و  عبدالبهاء  حضرت 
سفرشان به این شهر می گذشت.  در شهر 
پاریس مهاجری دیگر نیز بود که او نیز تنها 
به  بگذارید  نمی برم؛  را  نامش  می زیست.  

عنوان »خانم س« از او یاد کنم.

بودم.   خوابیده  بود.   گذشته  نیمه  از  شب 
فرمود،  و  آمد  خوابم  به  عبدالبهاء  حضرت 
» ایندیا، برخیز؛ همین اآلن برخیز، برو نزد 
خانم س؛  برایش بغلی گل ببر و قدری پول. 
بیش از این سفارش نکنم.  کار را به تأخیر 

نینداز.«

بیدار شدم؛ بالفاصله برخاستم و آماده شدم 
که از هتل خارج شوم.  موقعی که در مقابل 
برق  هنوز  می کردم  شانه  را  موهایم  آینه 
شادمانی و اثرات دیدار موالیم را در سیمایم 
می دیدم.  به کارمند هتل زنگ زدم که برایم 
تاکسی خبر کند.  ساعت نزدیک پنج بامداد 

بود و حرکتم شاید قدری حیرت آور.

قدری  فقط  برداشتم؛  داشتم  پول  هرچه 
برای هزینه هایم کنار گذاشتم و بقیه را در 
کیفی جای دادم..  از اطاق خارج شدم و از 

پلّه ها پایین رفتم.

 از کارمند هتل سراغ گل فروشی را گرفتم.  
گفت، »همین نزدیک یک گل فروشی هست، 
اّما این وقت صبح بعید به نظر می رسد باز 

باشد.«

 حق با او بود؛ گل فروشی بسته بود.

حکایت:
دیدار با حضرت عبدالبهاء

تاکسی از راه رسید.  سوار شدم.  از راننده 
خواستم مرا به یک گل فروشی برساند؛ گفت، 

» این وقت صبح همه جا بسته است.«

حضرت  اگر  می دانستم  نکردم.  اعتنا   
باید  بخرم  گل  فرموده  اراده  عبدالبهاء 
را  گل فروشی ها  باشد.   فراهم  وسیله اش 
یکی بعد از دیگری سر زدیم.  اسفا که همه 
بسته بودند.  نهایتاً به بازار بزرگ گل و گیاه 
رفتیم.  فروشنده ها آمده بودند تا محصوالت 
از  خود را به فروش رسانند.  پیاده شدم.  
فروشنده ای یک بغل اللهء سرخ  خریدم و به 

داخل تاکسی باز گشتم.

خانم   « نشانی   
روی  که  را  س« 
نوشته  کاغذی 
راننده  به  بودم 

دادم.

 کمی بعد ، راننده 
نشانی  در  مرا   ،
پیاده  نظر  مورد 

کرد و رفت.

وقت  آن  در   
زنی  من،   ، صبح 
که  امریکایی 
سخت محافظه کار 
بغل  یک  با  بودم، 
قرمز،  اللهء  گل 
در آن نقطهء شهر 

چه می کردم؟  

رفتم؛  جلو  باری، 
صدای  زدم.   در 
به  خش خش 
گوش رسید و در 

باز شد.

»خانم س« پشت در ظاهر شد؛ کت سیاه 
کلفتی به تن داشت.  معلوم بود که سخت 
گریسته است.  دیدگانش سرخ شده و ورم 
کرده بود.  از سیمایش پیدا بود که شدیداً 

افسرده و مغموم است.

و  انداخت  ایندیا  به  نگاهی  س«  »خانم 
زد،  فریاد  و  سرخ  اللهء  گل های  به  سپس 
نداد.  امانش  گریه  دیگر  و  عبدالبهاء«  »آه، 
عاقبت  و اشک می ریخت.   هق هق می زد 
کرد.   دعوت  درون  به  مرا  و  آمد  خود  به 
نشستیم.  خانه سخت سرد می نمود، گویی 
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کردم  سعی  آَوَرد.   خانه  این  به  حرارتی  که  نبود  وسیله ای  هیچ 
دلداری اش دهم و آراَمش کنم.  بعد از مّدتی که »خانم س« آرام 

شد، پرسید، »چرا اینجا آمدی؟«

جواب دادم، »حضرت عبدالبهاء به خوابم آمد و فرمود از برای تو 
گل بیاورم و پول.  من نیز چنین کردم.  اینک این گل و این پول 
که هدیهء او است نه من.« پس کیف پول را نیز همراه با گلها به 

او دادم.

  »خانم س« متعّجب و متحّیر در من نگریست و چون توان سخن 
گفتن یافت چنین گفت:

» تصّورت این است که من ثروتی دارم.  دیگران نیز چنین تصّور 
می کنند.  آری، پول داشتم اّما تمام شد و من در خجلت که چگونه 
فقر خود را برمال سازم و دیگران را بگویم.  شرم و حیا مرا از گفتن 
نشود.  می بینی  یافت  این خانه  ذّره ای غذا در  اینک  باز داشت.  
چقدر سرد است خانه ام؛ توان مالی ندارم تا گرما را دیگربار به آن 

باز آورم.  بسیار در رنج و عذاب بودم و دیگر طاقتم به آخر رسید.  
شبی که گذشت عزم را بر آن جزم کردم که به زندگی ام پایان دهم.  
امروز صبح برخاستم و این کت را پوشیدم تا بیرون بروم و خود 
را در رودخانهء ِسن اندازم تا که شاید در انبوه آبهایش غرق شوم 
و زندگی ام به نهایت خود برسد.  به طرف در رفتم و دستگیره را 
گرفتم که باز کنم؛ در همان موقع تو ضربه به در زدی.  در را که 
برایم باورکردنی نبود.   باز کردم تو را در آنجا ایستاده دیدم.  ابداً 
می دانی، بیست سال پیش، در همین شهر، حضرت عبدالبهاء به 
خانه ام آمدند.  وقتی در را باز کردم تا از ایشان استقبال کنم، در 
ایوان جلوی خانه ایستاده بودند در حالی که انبوه اللهء سرخ در 
بغل داشتند.  حال که تو را دیدم با انبوه الله های سرخ در بغل که 

با پول نزدم آمدی، ابداً نمی توانستم باور کنم.«

بود،  نوشته  آن  در  به دستم رسید.   از »خانم س«  کارتی  بعدها 
این هدیه ای که آن روز صبح، در آن لحظات سخت  » می دانی، 
پایان  به ما  برایم آوردی، نشانم داد که محّبت حضرتش  زندگی، 

ندارد و همیشه دیدگان پر از مهرش مراقب ماست.«

نیم صحبت:
کاسه چوبی

چندي پیش تصمیم گرفتم سري به کتاب 
جالبي  مطلب  شاید  تا  بزنم  قدیمي  هاي 
هاي  کتاب  سراغ  به  کنم.  پیدا  مجله  براي 
زیر زمین رفتم. از این کارتن به اون کارتن از 
این قفسه به اون قفسه کلي کتاب پیدا کردم 
اما متاسفانه هیچ کدوم مناسب مجله نبود. 
دیگه کم کم از گشتن خسته شده بودم که 
یکدفعه یک کتاب جیبي نظرم را جلب کرد. 
بي اختیار شروع کردم به تورق. همین جور 
به یک داستان  بودم که  مشغول ورق زدن 
هر  از  بیشتر  داستان  تیتر  برخوردم.  جالب 
چیزي مرا متوجه کرد و مصر شدم داستان 
را بخوانم بعد از اتمام داستان تصمیم گرفتم 
داستان  .تیتر  کنم  استفاده  مجله  در  آن  از 

این بود:

)کاسه ي چوبي(

مردي به علت پیري در خانه ي پسرش به 

همراه عروس و نوه اش زندگي مي کرد.خانه 
ي آنها در روستایي قرار داشت که همه ي 
اعضاي خانواده براي امرار معاش مي بایست 
این  از  مرد  پیر  ولي  کردند  مي  کار  سخت 
از کار روزانه  قضیه مستثني بود. شبي بعد 
بخورند. شام  تا  شدند  جمع  هم  دور  همه 
عروس طبق روال همیشگي غذاي پیر مرد 
را در کاسه اي چیني ریخت اما پیرمرد که از 
نوجواني کار کرده بود دستانش یاراي هیچ 
لرزید  دستش  در  کاسه  و  نداشت  را  کاري 
به زمین ریخت ولي قبل  از غذا  و مقداري 
از بین برود پسرش کاسه  از اینکه کل غذا 
را از او گرفت.چندین شب به همین منوال 
گذشت تا اینکه شبي پیرمرد که دستانش به 
شدت بي قوه شده بود نتوانست وزن کاسه را 
تحمل کند و کاسه به زمین افتاد و شکست. 
عروس او از این اتفاق بسیار ناراحت شد . از 
آن شب به بعد غذاي پیرمرد را در کاسه اي 
چوبي ریخت و او را مجبور کرد که بر روي 
زمین بنشیند. چند روز بعد پسر فرزند خود 

را مشغول کاري دید جلوتر رفت تا ببیند که 
او چه مي کند. گفت پسرم چه کار مي کني؟ 
پسر لبخندي زد و به پدرش گفت : دارم 2 
تا کاسه جوبي درست مي کنم تا وقتي شما 

و مادر پیر شدید در آن غذا بخورید.

زندگي  و  آئیم  به خود  اي  لحظه  کاش  اي 
که  کنیم.آنطور  تصور  را  خود  ي  آینده 
خودمان مي خواهیم آینده را ترسیم نماییم 
خواهند.  مي  فرزندانمان  که  آنگونه  نه 
پدران  زندگي  زن  رقم  هم  ما  بیایید  پس 
همگام  و  همراه  بلکه  نباشیم،  مادرانمان  و 
آنها در دوران پیري باشیم تا لحظات پایاني 
زندگي را به خوشي در کنار فرزندان و نور 
چشمان خود سپري کنند و حال که اوقات 
فراغت و آسایش آنهاست به راستي خوشي 
فکر  در  همیشه  کنند.  تجربه  را  آسایش  و 
این باشیم که شاید امروز تنها روز ماندگار 
در کنار یکدیگر باشد و روز دیگر فقط یک 

رویا!!!!!
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معرفی یک وبگاه بهایی:
پروژه های بهایی

پروژه  وبگاه  در  ما  پیشنهاد دوستان  به  بنا 
شماره  هر  تا  شدیم  آن  بر  بهایی  های 
پایگاهی بهایی را به شما معرفی کنیم. در 
این شماره به معرفی وبگاه پروژه های بهایی 
میپردازیم. معرفی پیش رو توسط مدیریت 
این سایت انجام شده و در پایگاه اصلی به 
http://www.bahai-projects. آدرس 

org/ موجود است:

در  افراد  از  ای  زنجیره  بهائی،  دهندگان  توسعه  شبکه 
سراسر جهان است که برای رفع نیازهای جامعه جهانی 
بهائی در توسعه و بایگانی نمودن پروژه های مختلف، به 
صورت داوطلبانه فعالیت می کنند. ارائه نتایج این پروژه 
ها به عالقمندان در سراسر جهان و جلوگیری از انجام 
شبکه  این  اهداف  زمره  در  مختلف  های  پروژه  تکراری 
هست که این مسئله باعث صرفه جویی در هزینه و وقت 
افراد و جامعه می شود و همچنین مکان متمرکزی برای 

ارائه نتایج آنها ایجاد می کند.
وب سایت پروژه های بهائی، پایگاه مجازی شبکه توسعه دهندگان بهائی است.

در این سایت نوآوری های افراد در طراحی و پیشنهاد پروژه های مختلف و مورد نیاز با 
استقبال و تشویق تسهیلگران سایت روبرو خواهد شد و امکانات و فضای الزم برای انجام 
آن در اختیار افراد قرار می گیرد تا بتوانند پروژه های خود را به صورت آنالین و به کمک 
افراد مختلف از سراسر دنیا با توانایی ها و استعدادهای مختلف پیگیری نموده و به پایان 
برسانند. این سایت همچنین افراد و گروه های مختلف با توانائی ها و مهارت های متفاوت 
را به سایرین معرفی می کند تا بتوانند از یکدیگر در انجام پروژه ها استفاده نمایند و به 
این روش هم سرعت انجام کارها افزایش می یابد و هم نیازهای مختلف جامعه رفع می 

شود.
این گروه تعریف دقیقی از یک پروژه ارائه نمی دهد، تمام نیازهای جامعه جهانی بهائی در 
زمینه های نرم افزاری و محتوایی در قالب یک پروژه قابل تعریف است و از همین سایت 

منتشر و بایگانی می شود.
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کورش
داستان کوتاه:

همین چند روز پیش، »یولیا واسیلی     اِونا« پرستار بچه   هایم را به 
اتاقم دعوت کردم تا با او تسویه حساب کنم.

به او گفتم: بنشینید«یولیا واسیلی      اِونا«! می    دانم که دست و بالتان 
نمی   آورید.  زبان  به  را  آن  و  دارید  دربایستی  رو  اّما  است  خالی 

که  کردیم  توافق  ما  ببینید، 
بدهم  شما  به  سی   روبل  ماهی 

این طور نیست؟
- چهل روبل.

من  کرده    ام،  یادداشت  من  نه 
بچه  هایم  پرستار  به  همیشه 
سی روبل می   دهم. حاال به من 

توجه کنید.
کار  من  برای  ماه  دو  شما 

کردید.
- دو ماه و پنج روز

یادداشت  من  ماه،  دو  دقیقاً 
شصت  می  شود  که  کرده   ام. 
یکشنبه  تا  نُه  باید  البته  روبل. 
طور  همان  کرد.  کسر  آن  از 
که می     دانید یکشنبه   ها مواظب 
قدم  برای  و  نبودید  »کولیا« 

زدن بیرون می  رفتید.
واسیلی  »یولیا   ... تعطیلی  سه 
    اونا« از خجالت سرخ شده بود 
لباسش  چین  های  با  داشت  و 
در  ولی صدایش  می   کرد  بازی 

نمی   آمد.
دوازده  ما  پس  تعطیلی،  سه 
کنار.  می   گذاریم  را  روبل 
بود  مریض  روز  چهار  »کولیا« 
آن روزها از او مراقبت نکردید 

و فقط مواظب »وانیا« بودید فقط »وانیا« و دیگر این که سه روز 
هم شما دندان درد داشتید و همسرم به شما اجازه داد بعد از شام 

دور از بچه   ها باشید.
دوازده و هفت می  شود نوزده. تفریق کنید. آن مرخصی   ها ؛ آهان، 

چهل و یک   روبل، درسته؟
چشم چپ »یولیا واسیلی     اِونا« قرمز و پر از اشک شده بود. چانه   اش 
سرفه  به  کرد  می  لرزید. شروع 
را  دماغش  عصبی.  کردن    های 

پاک کرد و چیزی نگفت.
و بعد، نزدیک سال نو شما یک 
فنجان و نعلبکی شکستید. دو 

روبل کسر کنید.
فنجان قدیمی   تر از این حرف   ها 
بود، ارثیه بود، اّما کاری به این 
به  است  قرار  نداریم.  موضوع 
همه حساب    ها رسیدگی کنیم.

بی    مباالتی  بخاطر  دیگر:  موارد 
درخت  یک  از   « »کولیا  شما 
پاره کرد.  را  باال رفت و کتش 
همچنین  کنید.  کسر  تا   10
که  شد  باعث  بی    توجهیتان 
کلفت خانه با کفش   های »وانیا 
می  بایست  شما  کند  فرار   «
باز  خوب  را  چشم  هایتان 
کار  این  برای  می    کردید.. 

مواجب خوبی می   گیرید.
پس پنج تا دیگر کم می  کنیم.

در دهم ژانویه 10 روبل از من 
گرفتید ...

نجواکنان  واسیلی       اِونا«  »یولیا 
گفت: من نگرفتم.

اّما من یادداشت کرده   ام.
- خیلی خوب شما، شاید …

از چهل ویک بیست وهفت تا برداریم، چهارده تا باقی می   ماند.
چشم   هایش پر از اشک شده بود و بینی ظریف و زیبایش از عرق 

متشکرم!
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می   درخشید. طفلک بیچاره !
- من فقط مقدار کمی گرفتم.

از  روبل  سه  تنها  من  داد:  ادامه  می   لرزید  صدایش  که  حالی  در 
همسرتان پول گرفتم ... ! نه بیشتر.

دیدی حاال چطور شد؟ من اصاًل آن را از قلم انداخته بودم. سه تا 
از چهارده تا به کنار، می   کنه به عبارتی یازده تا، این هم پول شما 

سه   تا، سه   تا، سه   تا . . . یکی و یکی.
یازده روبل به او دادم با انگشتان لرزان آنرا گرفت و توی جیبش 

ریخت.
به آهستگی گفت: متشّکرم!

جا خوردم، در حالی که سخت عصبانی شده بودم شروع کردم به 
قدم زدن در طول و عرض اتاق.

پرسیدم: چرا گفتی متشکرم؟
به خاطر پول.

را  تو متوجه نشدی دارم سرت کاله می  گذارم؟ دارم پولت  یعنی 
می   خورم؟ تنها چیزی می   توانی بگویی این است که متشّکرم؟

- در جاهای دیگر همین مقدار هم ندادند.
من  ندارد.  هم  تعجب  خوب،  خیلی  ندادند!  چیزی  شما  به  آن  ها 
به شما  به شما حقه می  زدم، یک حقه   ی کثیف حاال من  داشتم 
هشتاد روبل می    دهم. همشان این جا توی پاکت برای شما مرتب 

چیده شده.
ممکن است کسی این قدر نادان باشد؟ چرا اعتراض نکردید؟ چرا 

صدایتان در نیامد؟
ممکن است کسی توی دنیا این قدر ضعیف باشد؟
لبخند تلخی به من زد که یعنی بله، ممکن است.

هشتاد  و  خواستم  عذر  کردم  او  با  که  بی  رحمانه   ای  بازی  بخاطر 
روبلی را که برایش خیلی غیرمنتظره بود به او پرداختم..

برای بار دّوم چند مرتبه مثل همیشه با ترس، گفت: متشکرم!
پس از رفتنش مبهوت ماندم و با خود فکر کردم در چنین دنیایی 

چقدر راحت می  شود زورگو بود.

اثر: آنتوان چخوف

ویولن

متروی  ایستگاه  وارد  مردی  ژانویه،  ماه  سرد  سحرگاه  یک  در 
واشینگتن دی سی شد و شروع به نواختن ویلون کرد.

باخ  قطعات  ازبهترین  قطعه  دقیقه، شش   45 عرض  در  مرد  این 
ترین  شلوغ  که  آنجا  از  نواخت.  را 
برای  نفر  بود، هزاران  ساعات صبح 
رفتن به سر کارهای شان به سمت 

مترو هجوم آورده بودند.

مرد  که  بود  گذشته  دقیقه  سه 
از  شد.  نوازنده  متوجه  میانسالی 
چند  و  کاست  قدم هایش  سرعت 
ثانیه ای توقف کرد، بعد با عجله به 

سمت مقصد خود براه افتاد.

یک دقیقه بعد، ویلون زن اولین انعام 
خود را دریافت کرد. خانمی بی آنکه توقف کند یک اسکناس یک 

دالری به درون کاسه اش انداخت و با عجله براه خود ادامه داد.

چند دقیقه بعد، مردی در حالیکه گوش به موسیقی سپرده بود، 
به ساعت خود  نگاهی  ناگاهان  ولی  داد،  تکیه  دیوار پشت  سر  به 

انداخت وبا عجله از صحنه دور شد،

ویلون  به  همه  از  بیش  که  کسی 
سه  کودک  داد،  نشان  توجه  زن 
و  عجله  با  مادرش  که  بود  ساله ای 
کشان کشان بهمراه می  برد. کودک 
تماشای  به  و  ایستاد  لحظه  یک 
تر  محکم  مادر  پرداخت،  ویلون زن 
کشید وکودک در حالیکه همچنان 
بهمراه  بود،  ویلون زن  به  نگاهش 
توسط  صحنه،  این  افتاد،  براه  مادر 
همان  به  دیگرنیز  کودک  چندین 
والدین شان  و  شد،  تکرار  ترتیب 
زور  به  بردن شان  برای  استثنا  بال 

متوسل شدند.

تنها شش  نواخت،  ویلون زن می  دقیقه ای که  در طول مدت 45 
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نفر، اندکی توقف کردند. بیست نفر انعام دادند، بی آنکه مکثی کرده 
از  ویلون زن  وقتیکه  ویلون زن شد.  عاید  دالر  دو  و  و سی  باشند، 
کسی  نه  شد،  حاکم  جا  همه  بر  سکوت  و  کشید  دست  نواختن 

متوجه شد. نه کسی تشویق کرد، ونه کسی او را شناخت.

هیچکس نمی دانست که این ویلون زن همان )جاشوا بل ( یکی از 
بهترین موسیقیدانان جهان است، و نوازنده ی یکی از پیچیده ترین 
میلیون دالر،  ونیم  ارزش سه  به  ویلون  برای  نوشته شده  فطعات 

می باشد.

جاشوا بل، دو روز قبل از نواختن در سالن مترو، در یکی از تاتر 
های شهر بوستون، برنامه ای اجرا کرده بود که تمام بلیط هایش 

پیش فروش شده بود، وقیمت متوسط هر بلیط یکصد دالر بود.

این یک داستان حقیقی است،نواختن جاشوا بل در ایستگاه مترو 

توسط واشینگتن پست ترتیب داده شده بود، وبخشی از تحقیقات 
اجتماعی برای سنجش توان شناسایی، سلیقه و الوویت  های مردم 

بود.

نتیجه: آیا ما در شزایط معمولی وساعات نا مناسب، قادر به مشاهده 
ودرک زیبایی هستیم؟ لحظه ای برای قدر دانی از آن توقف می کنیم؟ 
آیا نبوغ وشگرد ها را در یک شرایط غیر منتظره می توانیم شناسایی 

کنیم؟

یکی از نتایج ممکن این آزمایش میتواند این باشد،
اگر ما لحظه ای فارغ نیستیم که توقف کنیم و به یکی از بهترین 
قطعات  بهترین  از  یکی  نواختن  حال  در  که  جهان  موسیقیدانان 
های  چیز  ،چه  دهیم  فرا  گوش  است،  ویلون،  برای  شده  نوشته 

دیگری را داریم از دست میدهیم؟
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با درود و تبریک روز دانشجو بر تمامی دانشجویان ایران 

در 16 آذر 1332 خون سه آذر اهورایی در راه مبارزه با بی عدالتی 
و اعتالی فرهنگ ایران ریخته شد و اکنون پس از 55 سال از آن 
واقعه در حالی به استقبال این روز می رویم که که عده ی زیادی 
دانشگاه  در  تحصیل  از حق  دگراندیشی  به جرم  ایرانی  جوانان  از 

محروم می باشند.
بیش از 30 سال است که بهاییان ایران از حقوق مدنی و طبیعی 
خود محروم می باشند. تا سال 83 شرکت در کنکور نیز برای آنان 
غیرممکن بود و از آن سال نیز هر ساله تعداد معدودی به دانشگاه 
در حال حاضر  اخراج شدند.  نیز  آنها  زمان  مرور  به  و  وارد شدند 
ایران تحصیل می  بهایی در دانشگاه های  از جوانان  اندکی  تعداد 
العمل  از عکس  به دلیل جلوگیری  تنها  نیز  آنان  کنند که حضور 
به  ایرانی  جوان  هزار  بر  بالغ  ساله  هر  است.  المللی  بین  نهادهای 
هرساله  فرهنگی  جنایت  این  و  شوند  می  اضافه  محرومان  جمع 
قربانیان بیشتری را به کام خود فرو می برد. این جنایات در حالی 
انجام می شود که طبق ماده ی 26 اعالمیه جهانی حقوق بشر »هر 
کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود« و همچنین 
ای  ماده  و  بند  هیچ  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  طبق 
اصول  )طبق  ندارد  وجود  تحصیل  از  بهاییان  محرومیت  بر  مبنی 
است(  آزاد  ایران  ملت  عموم  برای  تحصیل  3،14،19،20،23 حق 
انقالب فرهنگی )69/12/6(  و استناد به مصوبه ی کذایی شورای 
است چرا  پوچ  ادعایی  نیز  از تحصیل  بهاییان  بر محرومیت  مبنی 
که چنین مصوبه ای در مصوبات ارائه شده توسط شورای انقالب 

فرهنگی وجود ندارد.
آیا بانیان این جنایات تا به حال به وجدان خود رجوع کرده اند؟ آیا 
به این فکر نمی کنند که تاریخ چه تصویری از آنان ترسیم خواهد 
که  نیست  آنقدر ضعیف  ایران  ملت  تاریخی  حافظه  مسلما  نمود؟ 
خدمات دانشجویان بهایی را به این مرز و بوم فراموش کرده باشد. 
ایران  بانیان این جنایت فرهنگی  بدانند که حافظه تاریخی ملت 

بیش از 30 سال است. 
فراموش  را  بهایی  اساتید و دانشجویان  ایران  مسلما دانشگاه های 
جوان  طراح  سابق(  )آریامهر  شریف  دانشگاه  مطمئنیم  اند.  نکرده 

خود را از یاد نبرده است. جوانی که بدون هیچ چشم داشت مادی 
نقشه ی تکمیلی این ساختمان ها را طراحی نمود و در انتها این 
عمل را وظیفه ی خود در قبال مملکتش و دانشگاهی که در آن 
تحصیل کرده بود دانست. او حتی هزینه ی کاغذهای مورد استفاده 
آن  امروز  و  کرد  پرداخت  خود  را  دانشگاه  نقشه ی  طراحی  برای 
دانشگاه مرکز نخبگان این کشور است. دانشگاه شریف، مکانی که 
امروز شاهد برگزاری مراسم روز دانشجو است، روزی که هم کیشان 
آن طراح جوان)حسین امانت( از تحصیل در کشور خودشان محروم 
می باشند. دانشجوی 24 ساله ای که طراحی نماد آزادی این کشور، 

میدان آزادی )شهیاد سابق( نیز از خدمات دیگر اوست. 
دانشجو  روز  مراسم  برگزاری  در حال  نیز  امسال  که  ایرانی  بانوان 
اولین  مشروطه  انقالب  از  پس  که  اند  نکرده  فراموش  باشند  می 
مقابل  در  سال 1909  در  تربیت(  )مدرسه  ایران  دخترانه  مدرسه 
دست  به  زمان  آن  متحجر  جو  و  روحانیون  شدید  های  مخالفت 
موسسان  فرزندان  اکنون  و  گردید،  تاسیس  آنان  بهایی  هموطنان 
آن مدارس از تحصیل محروم می باشند. اطمینان داریم که ملت 
ایران و دانشجویان ایرانی ما را از یاد نبرده اند و آنها نیز مطمئن 
باشند این غیبت 30 ساله باعث نشده است که ما هموطنان خود را 
فراموش کنیم و دانشجویان بدانند در روز دانشجو با اینکه در بین 

آنها نیستیم اما دلمان با آنهاست و قلبا در آنجا حاضریم.
به امید آن روز که بتوانیم این مراسم را در کنار دیگر هموطنان 
عزیزمان با هر عقیده و مسلکی که دارند برگزار کنیم . تاریخ پربار 
این مرز و بوم ثابت نموده است ، ایرانیان با اینکه در عقیده و نژاد 
متفاوتند، اما متحدند و برای دست یابی به وحدت در کثرت تالش 

می کنند.

به امید تحقق عدالت
دانشجویان محروم از تحصیل

نوید خانجانی و حسام میثاقی 

منبع: مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران

اخبار:

نامه دانشجویان بهایی به مناسبت روز دانشجو
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در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا که 
این هفته در شهر پزنان لهستان برگزار شد جامعه جهانی بهائی 
بر اهمیت مطرح نمودن نظام معنوی و باورهای اخالقی محاط بر 

ازدیاد جهانی گرما و تاثیر آن بر مردم دنیا تاکید نمود.

کاری  سند  در 
این  در  که 
نس  ا کنفر
شد،  منتشر 
جهانی  جامعه 
اظهار  بهائی 
که  نموده 
در  »جستجو 
حل  راه  یافتن 
برای  هائی 
و  آب  تغییر 
هوا نمایانگراین 
امر بوده که در 
و  ها  سیاست 
های  رویکرد 
برا  فناورانه 
این  تحقق  ی 
محدودیت  امر 
وجود  هائی 

دارد که سئواالتی را د رزمینه عدالت، تساوی، مسئولیت و تعهد 
برانگیخته است.«

این سند کاری که عنوان آن »استفاده از فرصت: باز تعریف چالش 
تغییر آب و هوا« می باشد مالحظات آغازینی از دیدگاه دیانت 
بهائی را درروبروئی دنیا با چالش ازدیاد جهانی گرما مطرح می 

سازد.

و  جوامع  »کشمکش  شده:  آورده  همچنین  سند  این  در 
سیاستگزاران سراسر دنیا با این سئواالت ما را به آستانه فرصتی 

عالی رهنموده است.«

روال  آن  که طی  بعدی  قدم  برداشتن  برای  است  فرصتی  »این 
تعامالت در صحنه جهانی که تحت کنترل یک کشور می باشد به 
روشی تغییر می کند که منشاء آن وحدت است و همه ما را به 
عنوان ساکنان یک کره خاکی، شهروندان یک جهان و اعضای یک 
تمدن انسانی به 
پیوند  یکدیگر 

می دهد.«

این  طی  در 
نس  ا کنفر
ن  گا یند نما
جهانی  جامعه 
دو  در  بهائی 
جنبی  رویداد 
شرکت  نیز 
نمودند که هدف 
آنها  دوی  هر 
نمودن  مطرح 
مسائل اخالقی و 
از  ناشی  معنوی 
جهانی  گرمایش 

بود.

رویداد  دو  هر 
توسط »برنامه همکاری در بعد تغییر آب و هوا« در موسسۀ »راک 
ایالتی پنسیلوانیا  اتیکس« )موسسۀ اخالقیات راک( در دانشگاه 
برنامه ریزی شد و عنوان هر دو برنامه این بود: »مسائل معنوی و 
 )Bali Roadmap( باورهای اخالقی که در اجرای راهکار بالی

باید با آن روبرو شد.«

ادرینس  پیتر  بهائی  جامعه  دسامبرنماینده   8 دوشنبه  روز  در 
در میز گردی با همان عنوان و با موضوع »طلب شجاعت: قیام 

برچالش معنوی تغییر آب و هوا« سخنانی ایراد نمود.

آقای ادرینس در بیانات خود بر اهمیت استقبال از مفهوم وحدت 

تأکید بر باورهای اخالقی در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تغییرات 
آب و هوا

با عنوان »مسائل معنوی و  اِْدریِنس، دومین نفر از سمت راست، در حال سخنرانی در سمیناری  نمایندۀ بهائی، آقای پیتر 
باورهای اخالقی که در اجرای راهکار بالی )Bali Roadmap( باید با آن روبرو شد«. سخنرانان دیگر، از چپ به راست، 
آقای ِدین اسکات از دانشگاه مونتانا در شهر مازوال، خانم پترا شاِکْرت از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، و آقای برنارد ماکی از 

دانشگاه ملّی استرالیا.
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بشری به عنوان استیالی اصول اخالقی و معنوی در مطرح نمودن 
مسائل مربوط به تغییر آب و هوا تاکید نمود.

آقای ادرینس گفت: »برای دنیا فرصت بسیار خوبی است تا درعمل 
از یک چشم انداز ملی به چشم انداز جهانی انتقال یابد.«

روز سه شنبه 9 دسامبر نمایندگان جامعه بهائی در یک سمینار 
یک روزه که آن نیز توسط برنامه همکاری در بعد تغییر آب و هوا 

تشکیل شده بود شرکت نمودند.

متحد،  ملل  در سازمان  بهائی  نمایندگان جامعه جهانی  از  یکی 
طاهره نِی لِر، که ریاست هیات نمایندگان در پزنان را به عهده 
داشت، خاطر نشان ساخت که »کار کنفرانس سازمان ملل متحد 
در مرحله ای حیاتی قرار دارد و با شرکت در این کنفرانس هدف 
در  تعمق  در شمول  اندیشه  پیشروان  و  دنیا  رهبران  تشویق  ما 

تاثیراخالقی و معنوی تصمیماتی است که اتخاذ می کنند.«

ها  حکومت  که  است  این  مستلزم  عدالت  اصل  مثال،  طور  »به 
گامی به ورای محدوده منافع ملی خود بردارند و به این مشکل 
هوا  و  آب  تغییر  بنگرند.  آن  جهانی  تاثیر  و  دسترسی  قالب  در 
مشکلی با گستره جهانی است و نیاز به سطحی از همکاری دارد 

که بشریت در گذشته با آن روبرو نشده است.«

می  حکومتی  غیر  سازمان  ها  صد  از  یکی  بهائی  جهانی  جامعه 
تا 12 دسامبر  پزنان که  ای در  باشد که در کنفرانس دو هفته 

ادامه داشته شرکت کرده بود.

از امروز وزیران کشور ها و سایر مسئوالن ارشد 200 کشور در 
یک قسمت دو روزه سطح باال که به منظور تکمیل عناصر اصلی 
یک برنامه بلند پروازانه در سال آینده برای تغییر آب و هوا ی 

دنیا تشکیل خواهد یافت شرکت می کنند.

آقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد قرار است امروز 
این بخش را مخاطب قرار دهد و از رهبران مجتمع در اجالس 
و سایر  مالی  بحران  و  ندهند که مشکالت غذا  اجازه  تا  بخواهد 
بحران های جاری آنها را از اقدام آجل در مورد تغییرات آب و 

هوا باز دارد.

کنفرانس پزنان در نیمه راه تالش برای رسیدن به توافق در زمینه 
قانونی  اختیار  دارای  که  کیوتو  معاهده  برای  جایگزینی  انتخاب 
برای کاهش پخش گازهای گرمازا می باشد و نخستین دوره تعهد 
آن در سال 2012 به پایان می رسد تشکیل شد. این جریان سال 

گذشته در بالی اندونزی آغاز شد.

منبع: سرویس خبری جامعه بهایی

هلند، الهه – این ماه در سراسر جهان افراد و گروه های مختلف 
مشغول برگزاری مراسمی به منظور گرامی داشت شصتمین سالگرد 
صدور اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، که در تاریخ 10 دیسمبر 1948 
روی داد، بوده اند. سازمان ملل مّتحد سالگرد این رویداد را »روز 

حقوق بشر« نام نهاده است.

هفتۀ گذشته جامعۀ بین المللی بهائی یکی از 11 گروه دینی بود 
که نمایندگان آن در کنفرانس بین المللی بین االدیان در الهه ِگرد 
هم آمدند تا منشور سال 2008 »ایمان و عقیده به حقوق بشر« 
را امضاء کنند. این ِگردهم آئی از سوی جامعۀ »عدالت و صلح« 

هلند، و با همکاری وزارت امور خارجۀ این کشور صورت گرفت.

برای هر یک از امضاءکنندگان، این سند نمایان گر تعّهد آنان در 
ترویج  ترفیع و  از »اعالمیۀ جهانی حقوق بشر« و  قبال حمایت 
حقوق انسانی و آزادی های اساسی هم در داخل و هم در خارج از 
جامعۀ عقیدتی خود است. خانم بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ 
بین المللی بهائی در سازمان ملل مّتحد، این قطع نامه را از سوی 

جامعۀ بهائی امضاء نمود.

نمایندگان سّنت های  ما  است که »اگرچه  آمده  اعالمیه  این  در 
تا  آمده ایم  ِگردهم  مّتحداً  اینجا  در  هستیم،  گوناگونی  دینی 
تعالیم ما به وضوح نشان می دهد،  همانگونه که در نوشته ها و 
تأکید نمائیم که دین یکی از منابع اصلی الهام بخش حقوق بشر 

است.«

گروه های دینی اعالمیۀ حقوق بشر را امضاء می کنند
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اّولین همایشی  کنفرانس  این  که  داشتند  اظهار  میزبانان جلسه 
اهّمّیت حقوق  و مّتفقاً  ادیان اصلی جهان مّتحداً  بود که در آن 
بشر و آزادی های اساسی را مورد تأکید قرار دادند. بانو بیآتریکس، 

امضاء  برای  هلند،  ملکۀ 
روز  در  که  اعالمیه،  این 
گرفت،  انجام  دیسمبر   10

حضور داشتند.

مراسم  در  نیویورک،  در 
منظور  به  دیگری  جداگانۀ 
شصتمین  بزرگ داشت 
اعالمیۀ  صدور  سالگرد 
در  بشر،  حقوق  جهانی 
جامعۀ  دسامبر،   8 روز 
بهائی سمیناری  بین المللی 
دین  »آزادی  عنوان  تحت 
وعقیده: منظرها و چالش ها 
پس از شصت سال حمایت 
سازمان ملل متحد« برگزار 

نمود.

این  در  که  سخنرانانی 
جلسه شرکت داشتند عبارتند از فیلیس گائِرا، از »بنیاد جاکوب 
ایاالت  دینی  بین المللی  آزادی  کمیسیون  در  که  بالئوستین«، 
َکَرم، عضو صندوق جمعیت سازمان  اّزا  متحده خدمت می کند؛ 
حقوقی  تحقیقات  بین المللی  مرکز  از  ُدرام،  ُکول  مّتحد؛  ملل 
حقوق  دانشکدۀ  از  اِِونْز،  َملُکم  و  یانگ،  بریِگم  دانشگاه  دینی  و 

دانشگاه بریستول.

خانم دوگال، نمایندۀ جامعۀ بهائی، به شرکت کنندگان خوش آمد 
است،  مهّم  این حّد  تا  دینی  آزادی  اینکه چرا  مورد  در  و  گفت 

توضیحاتی ایراد نمود.

وی اظهار داشت »بیش از نیمی از جمعّیت جهان تحت سلطۀ 
زمینۀ  در  را  خود  اتباع  آزادی  که  می کنند  زندگی  نظام هائی 
شعائر  به  عمل  آزادی  و  مراسم،  اجرای  اعتقاد،  تعالیم،  آموختن 

دینی خود را را به شّدت محدود و یا ممنوع می سازد.«

او همچنین بیان نمود »آزادی فرد برای تغییر دین یا عقیدۀ خود 
با چنین وضوح و صراحتی در هیچ سند بین المللی پس از این 

اعالمیه ذکر نشده است.«

جامعۀ  که  افزود  وی 
آزار  با  بهائی  بین المللی 
خاطر  به  شکنجه  و 
خوبی  »به  مذهبی  عقاید 
»آزار  آشناست.« وی گفت 
سازما  و  مداوم  شکنجۀ  و 
بهائی  جامعۀ  اعضای  یافتۀ 
سال   150 طی  که  ایران، 
متغّیری  درجات  با  اخیر 
به  داشته  ادامه  شّدت  از 
آشکار  گوناگونی  اَشکال 

شده است.«

»هدف  داد  ادامه  وی 
شرایط  که  باشد  آن  باید 
سیاسی،  اقتصادی،  قانونی، 
برای  روحانی  و  اجتماعی، 
شکوفائی  و  پدیداری 
که  توانائی هائی  همان   – آید  وجود  به  انسانی  نهفتۀ  قدرت های 
به طور مداوم تمّدن انسانی را، از طریق جستجو برای روشهای 
جدید آموختن علم و دانش و بهبود روابط انسانی و سازمان دهی 

جامعۀ بشری، به پیش برده است.«

وی افزود »فکر انسان، که به آن عطیۀ خرد و وجدان اعطا شده، 
باید آزادانه به جستجوی حقیقت بپردازد و آزادانه باورهای خود 

را انتخاب کند.«

منبع:سرویس خبری جامعه بهایی

برای مطالعه جزئیات بیشتر به منبع مراجعه فرمایید.

نمایندۀ جامعۀ بین المللی بهائی، خانم بانی دوگال، روز دهم دسامبر در الهه بیانیۀ سال ۲۰۰۸ 
آتناگوراس  عالیجناب  امر  این  بر  ناظر  میکند. شخص  امضا  را  بشر«  حقوق  در  دین  و  »ایمان 

)پکستات( اسقف امور حقوق بشر است از سینوپه در بلژیک.
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سازمان ملل متحد
18دسامبر 2008- 28 آذر 1387

سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ای که به تصویب رساند 
»نگرانی عمیق خود را نسبت به موارد نقض جدی حقوق بشر« ابراز 

داشت.

این قطعنامه، که با اکثریت 69 رأی در برابر 54 رأی به تصویب رسید، 
اعدام، »سرکوب خشونت  موارد  تعدد  از شکنجه،  استفاده  از  ویژه  به 
مسیحیان،  بهائیان،  علیه  بر  فزاینده«  های  »تبعیض  و  بار»زنان، 
انتقاد  ایران  یهودیان، صوفیان، مسلمانان سنی و اقلیت های دیگر در 

کرده است.

بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، 
گفت: »ایران باید با بررسی و تأمل در این رأی متوجه شود که از فنالند 
تا فیجی کشورهائی وجود دارند که بیشتر نگران وضعیت شهروندان 

عادی ایران هستند تا حکومت این کشور.«

نمایندۀ جامعه جهانی  نهاِد  بزرگ ترین  »مجمع عمومی سازمان ملل 
از سال 1985 )1364- 1363(  این مجمع  واقعیت که  این  و  است، 
در  بشر  حقوق  وضعیت  به  نسبت  قطعنامه  یک  و  بیست  در  تاکنون 
ایران ابراز نگرانی کرده نشان می دهد که برخالف آنچه ایران ادعا می 
کند انگیزه این اقدام ’سیاسی‘ نیست و ناشی از نگرانی واقعی در مورد 

وضعیت حقوق پذیرفته شدۀ بشری در ایران است.«

اخیر  گزارش  و  بین المللی  اعتراض  فریادهای  علي رغم  »متأسفانه، 
دبیرکل سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز وخیم تر 
می شود. با این وجود ما امیدواریم ابراز نگرانی هائی از این قبیل رهبران 
ایران را به تجدید نظر در مواضع خودشان نسبت به مبانی حقوق بشر، 

که در اکثر جوامع دیگر پذیرفته شده است، برانگیزد.«

خانم دوگال همچنین با اشاره به این که ایران در سال 2010 )1389- 
1388( مورد بازرسی دوره ای شورای حقوق بشر قرار خواهد گرفت 
گفت »بهتر است در این فرصت ایران با توجه به نگرانی های جامعۀ 
اقدام  کشور  آن  در  بشر  حقوق  اسف بار  وضعیت  بهبود  برای  جهانی 

کند.«

قطعنامۀ اخیر را کانادا در همراهی با بیش از چهل کشور تهیه کرده 
بان کی-مون،  اخیر  گزارش  از  به طور خاص  قطعنامه  این  در  است. 
دبیرکل سازمان ملل متحد، که در ماه اکتبر منتشر شد، یاد شده است. 
در آنجا آقای بان نیز ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران 
از حکومت این کشور خواسته بود پاسخگوی »نگرانی های مستند« آن 

گزارش باشد.

آقای بان در گزارش خود نوشته بود در ایران »موانعی جدی در برابر 
تأمین کامل حقوق بشر وجود دارد.« و او نیز نسبت به اعمال شکنجه، 
ابراز نگرانی  اقلیت ها  اعدام ها، وضعیت حقوق زنان و تبعیض بر علیه 

کرده بود.

از  شد،  تصویب  دسامبر(  )هیجدهم  آذر   28 روز  که  قطعنامه ای  در 
دبیرکل خواسته شده است گزارش دیگری از وضعیت حقوق بشر ایران 
در سال آینده تهیه کند. در عین حال از ایران نیز خواسته شده »به 
آزار، ارعاب و شکنجه مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر خاتمه 
دهد و کسانی را که به بهانه های مجعول یا به دلیل عقاید سیاسی شان 
زندانی هستند آزاد کند« و از »روند قانونی دفاع از حقوق شهروندان 

حمایت کند و نقض حقوق بشر را مورد بخشش قرار ندهد.«

در این قطعنامه توجه خاصی به حمالت بر علیه جامعۀ بهائی در ایران 
شده و آمده است »شواهد روزافزونی از اقدامات دولت برای شناسائی و 
تحت نظر قرار دادن بهائیان وجود دارد. پیروان آئین بهائی از ورود به 
دانشگاه و تأمین معاش خودشان ممنوع هستند و هفت تن از رهبران 
به سر  زندان  در  وکیل  به  امکان دسترسی  و  اتهام  بدون  این جامعه 

می برند.«

از  بهائی،  بیست  حداقل  حاضر  حال  در  که  کرد  اشاره  دوگال  خانم 
جمله هفت عضو هیأت رهبری این جامعه که در ماه اسفند )مارس( و 
اردیبهشت )مه( گذشته دستگیر و در زندان اوین نگهداری می شوند، 
در ایران زندانی هستند. بیش از صد نفر دیگر هم در طی چهارسال 
گذشته در جریان تشدید اقدامات دولت بر علیه جامعۀ بهائی بازداشت 

و به قید ضمانت آزاد شده اند.

این گزارش و ترجمه چهار صفحه ای آن به  برای دانلود متن اصلی 
منبع، سرویس خبری جامعه بهایی مراجعه فرمائید.

»نگرانی عمیق« مجمع عمومی سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در 
ایران
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روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر: دفتر کانون مدافعان حقوق 
ماه  دی  اول  یکشنبه  روز  تهران  آباد  یوسف  خیابان  در  مستقر  بشر 
1387 توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بدون ارائه حکم قضایی پلمپ 

شد.
 

این دفتر با قسمتی از جایزه صلح نوبل که در سال 2003 به شیرین 
عبادی تعلق گرفته بود، خریداری شده و در اختیار کانون قرار گرفته 
مردمی  نهاد  بشر،  حقوق  مدافعان  کانون  بر  عالوه  دفتر  این  در  بود. 
دیگری به نام »کانون مشارکت برای پاکسازی مین« که آن نیز توسط 
شیرین عبادی و گروهی از همفکران وی تأسیس شده بود، اداره می 
شد. در حقیقت با پلمپ غیرقانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، 
محل کار دو نهاد مردمی تعطیل شد. ریاست این نهاد مردمی شیرین 

عبادی برنده جایزه صلح نوبل بر عهده دارد.

اعالمیه  تصویب  سالگرد  مناسبت شصتمین  به  یکشنبه  روز  بود  قرار 
جهانی حقوق بشر، در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مراسم جشنی 
انتظامی منطقه  نیروی  به مسئول مربوط در  برنامه  این  برگزار شود. 
یوسف آباد تهران جهت حفظ امنیت مراسم و طبق معمول قبال اطالع 

داده شده بود.

کانون مدافعان حقوق بشر از سال 1379 شروع به کار کرد و درخواست 
خود را به کمیسیون ماده ده احزاب تقدیم کرده بود که حتی مسئوالن 
وقت ) علی جنتی، معاون سیاسی وزارت کشور ( صحه بر قانونی بودن 

این نهاد مردمی گذاشته و اعالم عمومی در روزنامه ها شده بود.

کانون مدافعان حقوق بشر به ثبت جهانی نیز رسیده و عضو رسمی 
فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر است که 190 کشور جهان 

عضو آن هستند.

بر  اصلی  اساسنامه خود سه وظیفه  بشر طبق  کانون مدافعان حقوق 
»حمایت  سیاسی«،  و  عقیدتی  متهمان  از  رایگان  »دفاع  دارد،  عهده 
از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی« و »گزارش دهی منظم 
از آنجایی که در دو  ایران«.  و مستمر در موارد نقض حقوق بشر در 
ملل  سازمان  بشر  ویژه حقوق  گزارشگران  از  یک  هیچ  به  اخیر  سال 
سازمان  از  بسیاری  بود،  نشده  داده  ویزا  ایران  به  ورود  جهت  متحد 
های بین المللی به گزارش های این کانون استناد می کردند، از جمله 
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی که به مجمع 

به  منجر  و  کرد  ارائه   2008 دسامبر  در  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
صدور قطعنامه علیه دولت جمهوری اسالمی ایران شد نیز به گزارش 

کانون مدافعان حقوق بشر استناد شده بود.

به نظر می رسد مجموعه فعالیت های حقوق بشری این نهاد مردمی 
باعث برخورد غیرقانونی روز یکشنبه اول دی ماه 1387 شده است.

برنامه جشن کانون مدافعان حقوق بشر قرار بود با سخنرانی تعدادی 
از فعاالن سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برگزار شود و راه اندازی سایت 
کانون و اعالم فعالیت آن و همچنین جایزه تالشگر حقوق بشر به تقی 
رحمانی انجام شود که یک ساعت و نیم قبل از شروع برنامه نیروهای 

انتظامی و لباس شخصی ممانعت به عمل آوردند.

کانون  دفتر  پلمپ  در  انتظامی  نیروهای  اقدام  در حین  است  گفتنی 
مدافعان حقوق بشر که بدون ارائه حکم قضایی انجام می شد، تعدادی 
از افراد لباس شخصی با دوربین های عکاسی و فیلمبرداری از داخل 
ماشین های پارک شده در خیابان یوسف آباد و داخل ساختمان های 
مقابل و همچنین دفتر کانون مدافعان حقوق بشر تصویربرداری می 
کردند. این در حالی بود که نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها از 
انجام وظیفه قانونی خبرنگاران که برای پوشش خبر و گزارش به محل 
دفتر این کانون اعزام شده بودند، ممانعت به عمل آورده به گونه ای که 
دوربین عکاسان خبرنگار حاضر در محل توسط نیروهای لباس بدون 
ارائه کارت شناسایی ضبط شد. هرچند در این محل نیروهای انتظامی 

نیز حضور داشتند.

عدم ارائه حکم قانونی و قضایی به مسئوالن کانون مدافعان حقوق بشر 
با اعتراض آنان مواجه شد. این اعتراض با برخورد توهین آمیز برخی 
از نیروهای مسئول در محل همراه شد که برخورد فیزیکی هم وجود 

داشت.

منبع: گفتمان ایران

دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران پلمپ شد
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سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی

ژنو- جامعۀ جهانی بهائی از بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر، که 
زیر نظر خانم شیرین عبادی فعالیت می کند، به شدت ابراز نگرانی کرد 

و خواستار بازگشایی این مرکز شد.

دیان عالئی، یکی از نمایندگان جامعۀ جهانی بهائی در دفتر سازمان 
ملل متحد در ژنو، گفت: »بستن دفتر خانم عبادی ضربه   ای جدی به 

حقوق بشر در سراسر ایران است.«

سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران گفته است دلیل بستن این کانون 
عمل  آنها  به  جوازی  چنین  دادن  اما  است.  فعالیت  جواز  نداشتن 
ساده ای است. اگر این کار انجام نشود اقدام حکومت ایران به بستِن 
دفتر معروف ترین مدافع حقوق بشر در این کشور، که تنها برندۀ جایزۀ 
نوبل از ایران و نخستین زن مسلمانی است که به دریافت این جایزه 
نائل شده، از نظر مردم جهان گواه دیگریست که این حکومت حرمتی 

برای آزادی و حقوق بشر قائل نیست.

در  متعددی  گروه   های  و  افراد  از  دفاع  در  همکارانش  و  عبادی  خانم 
آنها  تالش های  بر  قطعاً  آنها  کانون  شدن  بسته  و  دارند  نقش  ایران 
تأثیر خواهد گذاشت و امکان ارائۀ خدمات حقوقی را، که به آن متعهد 

هستند، مسدود خواهد کرد.

در میان کسانی که خانم عبادی و همکاران او از آنها دفاع می کنند 
باید از هفت تن رهبران جامعۀ بهائیان ایران نام برد که در حال حاضر 
بدون اتهام مشخصی در زندان اوین در تهران زندانی هستند. این هفت 
نفر در ماه های اسفند و اردیبهشت طی حمالت گسترده ای که یادآور 
دستگیری و اعدام رهبران جامعۀ بهائی در اواخر دهۀ 1350 و اوایل 

دهۀ 1360 بود بازداشت شدند.

خانم عالئی گفت: »علی  رغم اقدامات بر علیه مدافعان حقوق بشر در 
ایران، خانم شیرین عبادی و همکارانش با شجاعت کار خود را پی گیری 
می کنند. ما، به خاطر مصالح ایران، از مقامات کشور می خواهیم این 
صادر  را  کانون  فوری  بازگشایی  اجازۀ  و  برطرف  را  اداری  مشکل 

کنند.«

بهائیان خواستار بازگشایی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران شدند

حمالت جدید دشمنان امر در اینترنت

متاسفانه مدت اندکی است که فرد یا افرادی سودجو، در فضای اینترنت یا دنیای مجازی، با به دست آوردن اطالعات شخصی دختران بهایی و 
سوء استفاده از اعتماد دوستان این افراد، ضمن تقاضای عکس و اطالعات شخصی از آنها، اقدام به  »هک« نمودن ایشان کرده اند. این مساله 
زمانی بیش از پیش مشکوک به نظر می رسد که در حدود چند ماه پیش نیز چنین برخوردی اما به نوعی متفاوت و در محیط های دوستیابی، 

بر ضّد دختران بهایی در جریان بوده است.
از این حیث از تمامی جوانان بهایی خواهشمندیم که ضمن آگاهی و هوشیاری نسبت به وضعیت موجود در کشور که هر گونه فشار و تبعیض 
را بر علیه بهائیان ایران اپیدمی کرده است، در مواجهه با چنین افراد کینه جو و بهائی ستیز که قصد تخریب چهرهء صادق جامعهء بهائیان ایران 

را دارند، آگاهانه و هوشیارانه برخورد نمایند.
از دوستان بهائی خصوصا دختران بهائی تقاضا می شود که از دریافت فایل های مختلف خصوصا عکس از افراد ناشناس خودداری نمایند. چه 
که این فایل ها و عکس ها برنامه های تروجانی هستند که پس از دریافت، پسورد آی دی و ایمیل شما را در اختیار فرد هکر قرار می دهد و 

بدین وسیله امکان هر گونه سوءاستفاده از آی دی و ایمیل شما را برای شخص مورد نظر فراهم می کند
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» مامورم و معذور. باور کنید« »ما را حالل کنید« این جمالتی 
بهاییان  به خانه  مامورین اطالعاتی که  زبان  بر  ست که گه گاه 
مامورین  گسترده  هجوم  بار  این  و  گردد  می   ، برند  می  یورش 

اطالعات به خانه بهاییان سمنان.

7:15 صبح روز دوشنبه 25 آذر ماه به 20 خانواده بهایی هجوم 
برده شد.)این در حالیست که اولین گزارشها تعداد یورشها را 12 
مورد ذکر کرده بودند( تعداد مامورین بازرسی در برخی خانه ها 
به 12 نفر نیز می رسید. این افراد با ماشینهای شخصی و پالک 
تهران به در منزل این خانواده ها رفته و در بعضی موارد از نشان 

دادن حکم به طورواضح نیز سر باز زدند.
در بدو ورود، تمام موبایلهای ساکنین منازل ضبط و سیم تلفن ها 
کشیده شد تا از انتشار خبر جلوگیری شود. حتی از رفتن بعضی 
کودکان این افراد،به مدرسه ممانعت به عمل آمد. گشتن منازل و 
بردن وسایل افراد تا 11:30 صبح به طول انجامید و از عکسهای 
فردی و خانوادگی ، کتابها، موبایل، کامپیوتر، ماهواره و در برخی 
موارد چک پول و سند خانه مسکونی نیز فروگذار نکردند. حتی 
پس از هجوم به منزل بهفر خانجانی، اقدام به اخذ نقود موجود 
در گاوصندوق و تمام سندهای مسکونی و جواز کسب و کار وی 

نمودند.

نظر  مورد  وسایل  بردن   ، صورتجلسه  تنظیم   ، بازرسی  از  پس 
به دستگیری خانم صهبا رضوانی  اقدام  از محل،  فیلمبرداری  و 
نمودند. صهبا رضوانی- تنها فردی بازداشت شده در حمله اخیر- 
ساعت 7:30 صبح توسط دو مامور اطالعاتی- یک مرد و یک زن 
اطالعات سمنان  به حراست  و  دستگیر   – دار و چادری  روبنده 
منتقل شد و با وجود قول مساعد مامورین مبنی بر آزادی وی تا 

ظهر دوشنبه، هنوز خبری ازآزادی وی به دست نیامده است.

این در حالیست که اقدامات گسترده ای از 4 ماه پیش بر ضد 
جامعه بهایی سمنان آغاز گردیده است. طی 4 ماه گذشته، تقاضای 
صدور جواز کار به 5 تن از بهاییان سمنان علی رغم طی شدن تمام 

مراحل اداری، 
شده  رد 

است.

از سویی دیگر 
2 هفته پیش 
یورش  این  از 
وزارت   ،
ت  عا طال ا
به  سمنان 
مغازه  تمام 
بهایی  داران 
نموده  اعالن 
که  بود 
تمام  باید 
ن  ا مند ر کا

مسلمان خود را اخراج نمایند؛ چرا که هیچ مسلمانی نباید نزد 
کارفرمای بهایی مشغول به کار باشد.

اشاعه  برای  حضور گسترده روحانیون در سطح مدارس سمنان 
مفتریاتی درباره بهاییان ،درست یک هفته قبل از یورشه اخیر، از 
دیگر نشانه های این حمالت گسترده ضد بهایی به شمار می رود. 
دستگاه های حکومتی این اقدام را با هدف آلودن اذهان دانش 
آموزان و نیز تحت فشار قرار دادن دانش آموزان بهایی انجام داده 

است.
نام  به  از خادمین سمنان  یکی  مغازه  دیوار  بر  احیان  در همین 
البته  اینجا نجس است« نوشته شده که  ایقانی جمله«  سیامک 
چند روز بعد به علت سواالت بسیار خریداران در این ارتباط ، به 

دستور نیروی انتظامی توسط مالک پاک شده است.
صورت  شهر  این  در  بهایی  جامعه  ضد  بر  که  دیگری  فعالیت 
پذیرفته، تشکیل سمیناری با عنوان« سایه شوم« توسط کانون 
رهپویان وصال بوده است. این همایش در تاریخ 5 آذر ماه امسال 
به دعوت هیئت محبان حضرت فاطمه زهرا و با هدف » بررسی 

گزارش خبری:

گردباد هجوم به سمنان
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و نقدی برپیوند فرقه ضاله با صهیونیست« در تاالر هالل احمر 
ضد  کانون  این  موسس  واقع  در  و  سخنران  شد.  برگزار  سنان 
بهایی، محمد انجوی نژاد بود که به ایراد تهمت و توهینهایی به 
تعلیمات  پرورشی،  مربیان  از  خاص  طور  به  پرداخت.  آیین  این 

دینی و بعضی جوانان دعوت به عمل آمده بود.
برنامه ای  از آن است که  اقدامات حاکی  این  نگاه کلی به تمام 
گسترده و متمرکز برای شهرهای مختلف ایران برنامه ریزی و در 

حال اجراست.
نکته قابل توجه در اینجاست که بعضی مامورین بازرسی از علت 
کار خود اظهار بی اطالعی می کردند و خود را مامور و معذور می 

خواندند و یا در نهایت ناآگاهی در پی دالرهایی بودند که به ظن 
آنها در جهت حمایت از فعالیتهای صهیونیسم می باید جمع شده 
باشد. حتی یکی از مامورین که از حمله ناجوانمردانه و غیر انسانی 
خود به شرم آمده بود، در زمان ترک منزل اظهار داشته است » 

ترا به خدا این کارها را به پای اسالم نگذارید«.
و نگرانیش نیز به جاست. وای به روزی که بر تن پلید سیاست و 
قدرت، پیراهن دین کنند و به نامش بکشند و ببرند و بدزدند و 

دروغ گویند. دیگر درباره آن دین چگونه می توان اندیشید؟

منبع: خبر نورد

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 بی احترامی 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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