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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ]روزنامه:[ پردیس

 [۱۳۶۰ بهمن ۲۴] ۱۹۸۲فوریه  ۱۳ شنبه ]تاریخ:[

 ۸۱ ]شماره:[

 ۴ ]صفحه:[

 

 دفاع از حقوق بشر وظیفه همه است -از یک هموطن یانامه

 سردبیر محترم روزنامه شریف پردیس

و  دینمامی را طرفییب تیع مقاالت رعایباشد و در جمیم هاروزنامه ترینیقصداز  یکیکه روزنامه شما ئیاز آنجا

از افراد وطن پرست  یکی زین نجانبیا نکهیندارد و با توجه با یو مذهب ، حزبدسته چینسبت به یگونه تعصبچیه

قرص  پا و از خوانندگان پر یکیو در ضمن  مهست یمناز هرگونه تعصب و غرض و دش یو انساندوست و خال یرانیا

که  دیبنظرم رس (۱۳۶۰) ۲۵۴۰ ماهید ۲۶مورخ  ۷۷چند در مورد دو مطلب در شماره  ینکات باشمیمروزنامه شما 

 یم.اظهار نما اقیدر کمال خلوص و اشت مالزم دانست

 انیاد جمیعدوستان مختلف از  م(روشنفکر بزرگ شد یدر دامان پدر و مادر) مکه داشت یتیتربه بنا ب تیدر زمان طفول

در  چه زامروه تا ب (دبه بای تو از تو ینیمصداق همنشه ب)معاشرت با افراد خوب  نیو ا امداشته یاز جمله بهائ

دو  یکی درشده بود  یااشاره .ادامه دارد یادگو خانو یاجتماع ی،و چه در ساعات ادار یعال - متوسطه کالسهای

که در واقع  گرانیاز د یو نام کنندیخود دفاع م انتیتنها از صدمات و مشقات و کشتن افراد د انبهائی چرا مورد

 ؟لح هستندصعالم وحدت عالم انسان و اتحاد و مدعی و حال آنکه  برندینم دنباشیبهر حال هم نوعشان م طن آنان وهمو

هموطنان  ریسا هغصخورند بلکه یرا م ینه تنها غم دوستان بهائ یبطور انفراد اکثرا   شناسمیمتا آنجا که دوستانم را 

دارند و  ایدر سراسر دن انیکه بهائ یمنظم التیبعلت تشک کایآمر یچنانچه جامعه بهائ . حالدارند شتریرا بمراتب ب

تظلم  یخود از برادران و خواهران بهائ یمانیا فهیبر حسب وظ رداردجامعه را به شدت در ب یهمبستگ التیتشک نیا

افراد و احزاب جامعه  ریسا نیدر ب یهمبستگ نیا یاست که از طرف نیبر ا لیدل دینمایمیت صالح یمقامات ذه ب

 .دفاع خواهند نمود دهیدستمافراد  هیمقامات از حقوق بق ریسا احیانا   گریهموطن ما متاسفانه وجود ندارد و از طرف د

بدون محاکمه  یحت یو جرم گناه چیبدون ه استیاز دخالت در س مبراو  اندحکومت عیچون مط انیآنها معتقدند که بهائ

 .استانسانی  با هر قانون و مقررات ریمتمدن و آزاد امروز مغا یایامر در دن نیشوند و ایم کشته انتیفقط به خاطر د

دفاع از حق خود ندارد که  یبرا یادر سراسر عالم بودجه ئیجامعه بها ماعتقاد کامل دار مگفته دوستانه آنجا که ب تا

 یعیطب یبپردازد ول رهیو غ رمیآنجلس تا لوس - لومونداز جمله  یارتباط جمع لیو وسا یدبه جرا یبتوانند وجوه هنگفت

 کیرا تحر سندگانیخبرنگاران و نو یشوند حس کنجکاویکشته م انتیدجرم فقط ب یاگونه موارد که عدهنیادراست که 

آن  مدار نیقی نکهیشود کما ایاز افراد مربوط به مسئله م یمنجر بمصاحبه و مذاکره با بعض جهیکه در نت دینمایم

 یبرا داریدداشته و  شهیکه هم یارزنده ا اریبس هیاست با رو دیام  .نکرده است افتیدر یوجوه زیمحترم ن هروزنام

  چاپ فرمائید. بی طرفدوست و  انسان یرانیا کیرا بعنوان م عرایض زیوطنان عز روشن شدن اذهان هم

 احترام  میبا تقد

 صادق صدیقه
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 کشتار بهائیان در ایران ادامه دارد

 نیانقالب مرکز را منتشر کردند در ا یدادگاهها سیرئ یالنیگ یمحمد یعصر تهران مصاحبه مطبوعات دیجرا

غرب درباره اعدام  یغاتیتبل هایدستگاه جنجال : در موردگفت یرانیقاتل معروف هزاران ا یالنیگ هللایتآمصاحبه 

افراد  نیواجب است که ا یشرع حکامو  هادادگاه برمملکت بوده  نیبه ا مضرفرقه ضاله  نیروشن شده که ا انیبهائ

 !برسانند یفرشانکرا به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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