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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

  سایت[وب ]

 [۵۱۰۲مارس  ۰] ۰۱۳۱اسفند  ۰۱

 

 ی مهربان به نام خداوند بخشنده

 .ای بهائی متولد شدم ای هستم که در خانواده ساله ۰۵سالم من فرید کاشانی نوجوان 

از اّول بچگی تا به حال چیزهای زیادی یاد گرفتم. مثالً اینکه باید همیشه راست بگویم، با همه مهربان باشم، به همه 

 ...کنند، نباید به کسی تهمت بزنم و نباید غیبت بکنم و کنم حتی به کسانی که به من بدی می محبت

م محروم شدم یعنی آمدند پدرم را گرفتند و به زندان ساله بودم از وجود پدر ۰۱ که یوقتاز دو سال و نیم پیش یعنی 

بار او را  نیدومسال دیگر هم در زندان بود و حاال برای  ۲سال حکم دارد. او قبل از ازدواج  ۲انداختند. او برای 

برادر بزرگم پدری کرده ولی حاال  ۱گذرد، مادرم برای من و  دستگیر کردند و در این دو سال و نیم که از حکمش می

 ...برند یا نه؟ دانم که تا چند وقت دیگر او را هم به زندان می او هم قرار است در دادگاه محاکمه بشود و نمی

خواهم موضوعی به شما بگویم: عدالت اصالً چیست؟ این است  رده. میاین روزها چیزهای زیادی فکرم را مشغول ک

و خدمت کردن به مردم ندارند در  محبتکوشند و هدفی بجز  که آدمایی را که به خاطر بهبود مشکالت کشورشان می

 فشار تحتیا زندان باشند؟ به نظر من وقتی کسی را به خاطر دین و یا نژاد و یا با تهمت و اجبار به زندان ببرند و 

 .اند انداختهقرار بدهند، عدالت را مثل کاغذی بیخود مچاله کرده و دور 

کنیم ولی باالخره همه انسان هستیم. "همه  نمی فکر همها مثل  ی ما آدم اصالً کاری ندارم؛ بگذریم. درست است که همه

 ."بار یک داریم و برگ یک شاخسار

آموزیم که: "ای دوست در  ر کنید حتی معنای آن هم چیز مثبتی است. ما میی بهایی فک ما بهایی هستیم. اگر به کلمه

 :ی قلب جز گل عشق مکار". ما یاد گرفتیم که روضه

و نرم آن به جای شیر" ... "صدق و راستی اساس جمیع فضائل انسانی  شود یمگفتار درشت به جای شمشیر دیده "

وری اسالمی است؟ آیا اینها بر هم زدن امنیت ملی است که بهائیان به است". آیا اینها بد است؟ آیا اینها ضد نظام جمه

؟ چرا؟ برای چی؟ ما چه میزجر بکششوند؟ اصالً آیا این حق ماست که در زادگاهمان بخاطر اعتقاد یا دین  آن متهم می

بخاطر اعتقاد و دین خود،  ها و کسانی که گم بلکه برای تمام زندانی ایم؟ من اینها رو بخاطر مادر خودم نمی گناهی کرده

 .گویم اند می به زندان رفته گناه یب

هستند آزاد  ها زندانو به دلیل اعتقاد و فکرشان و دین و مذهبشان در  گناه یبآرزوی من اینست که تمام افرادی که 

 .کنم یمآنها دعا  ی همهشوند. برای 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دبرخورای ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


