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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[

 

 پایگاه اطالع رسانی دفتر عبدالحمید معصومی تهرانی ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴مهر  ۲ ]تاریخ:[

      

 هم نهیم به مهراخبار: دست در دست 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

ی عداوت، كشتار و نقض حقوق انسانی برادران قومی خود را در پیشینه سابقه -نسبت به اقوام مجاور خود-ایرانیان 

های امروز، این رأیی ایشان از دوران باستان تا سدهاند و چه بسا شاهدیم كه بارها یكرنگی و همتاریخی خود نداشته

را از بالیای انسانی چون فساد و ظلم با امید سدید و مجاهدت وثیق و بهره گیری از ایمانی منیب نجات داده  سرزمین

های گوناگون در ها و آیینهای مذهبی و ادیان مختلف در مسلكاست. همچنین بود وقتی كه در این سرزمین، فرقه

پیمودند و به یكدیگر منفعتی خویش را می آمیز، راه رشد و تالشمعاشرتهای اجتماعی و همزیستی مسالمت

 .كندرساندند كه همانا انسان در بستر جامعه خویش انسانیت خود را شكوفا میبخش میزندگی

ها خاموش دوستی در دلاما چه شد كه امروزه آن فرهنگ كهن ترك گفته شده و آن آیین و سنت مهرورزی و همنوع

بینیم احكام جاهالنه مرزهای ارزش گردیده؟؛ آن طور كه نه تنها میسان بیگشته و جان و مال و آبرو و كرامت ان

كه از طرفی  دوستی و آدمیت چنان به مغاك ضاللت درافتادهاند، بلكه فرهنگ انساندار كردهانسانیت را خدشه

طلوع فجر  مردمانی برای تماشای جان دادن یك انسان محكوم به اعدام همچون بدویان قرون گذشته در انتظار

ی كند و خانوادهآویز میگیرد و به ظلم حلقایستند و از طرف دیگر هموطنی، هموطن خویش را به گروگان میمی

ی "ارزش انسانیت" و حق "انسان بودگی" را چه كسانی خط نماید!!. تكملهبرادر خود را در ایام شادی عزادار می

 گاری حك نمودند؟انستیزی و دشمنكشیدند و بر جایش آیات انسان

بلكه به جهت قداست جان و روح  آن هنگام كه خداوند حكیم بر انسانیت خلقت خود احسنت فرمود، وی را نه در شاكله

انسانیتی كه در آدمی دمیده شد ارج نهاد و حق حیات اعطا كرد. چنین حقی كه هر انسان آزاده برای حیات در 

ها و احكامی ها یا عقیدهتوان بواسطه ایدهبرداری كند را هرگز نمیآن بهرهسرزمین خود دارد تا از امكانات اجتماعی 

كند، ناحق جلوه داد و محدود نمود؛ چه رسد كه اینچنین بر صفحه تاریخ كه فرض اساسی كرامت انسان را مخدوش می

ین و افترا، ناموس معاصر یك ملت، رنگ آپارتاید عقیدتی خودنمایی نماید و دروغ و تزویر و ریا و نفرت و توه

بخصوص –ی ایران انسانیت این مرز و بوم را به دریدن بكشاند و برادر را در مقابل برادر قرار دهد. امروزه جامعه

داری و سوز است. برادری و دوستی، صداقت و راستگویی، امانتدچار افسردگی و عصبیتی پس خانمان -نسل جوان

خواری و شفقت و همیاری، صفا و صمیمیت، ایثار و از خودگذشتگی، غم دوستی،اندیشی و نوعحفظ حرمتها، نیك

دستگیری همنوع، افتادگی و جوانمردی در میانمان كم رنگ، و به یك شعار و ژست توخالی تبدیل شده؛ و جایش را به 

رحمی و بی اعتمادی،گویی، خیانت و تجاوز، دورویی و ریاكاری، ظاهرنمایی و بیاختالف و افتراق، كذب و دروغ

های فرهنگ و اخالق مردمان ما آن حرمتی و ضعیف كشی و استثمار سپرده است. واقعیت این است كه شانهبی

ای از عالمان و مروجین اخالقش، انسانیت و شرافت و دین را گردآلود دروغ، روزی بر خاك ذاللت افتاد كه عده

 .های باطل در جهت منافع دنیوی خود نمودندو وعدهتزویر، ریا، ظلم و اعمال ناصالح و گفتگوهای بی حاصل 

ات را چون نفس [؛ از انجیل آموختم:"همسایه۱این كمترین، از تورات آموختم:"همنوعت را چون خودت دوست بدار"]

[ و از قرآن كریم آموختم: "با هر ۲ی خود نیز احسان كن و دعای خیر نما"]خود دوست بدار و به دشمن و لعن كننده

ترین شما در نزد خدا با با نیكی و عدالت رفتار كنید " و همچنین:" گرامی آن كسی كه با شما نجنگیده و یا ظلم نكرده
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آدم اعضا یك پیكرند // كه در  [ و از فرهنگ غنی و كهن ایرانی آموختم: "بنی۳ترین( شماست"]تقواترین )= انسان

 [۴] ."غمی // نشاید كه نامت نهند آدمیك گوهرند..... تو كز محنت دیگران بیآفرینش ز ی

ی احساس نیاز به یك اقدام عملی و نمادین دیگر به منظور تذكر و یادآوری بر ارج نهادن به انسانیت بنابراین برپایه

ای از ورزی، عصبیت و تعصبات كور مذهبی؛ آیهآمیز، همیاری و همدلی و پرهیز از كینهانسان، همزیستی مسالمت

و تذهیب نمودم تا سندی نمادین و ماندگار از احترام به كرامت  "كتاب اقدس" بهائیان را در قالب تابلویی خوشنویسی

آمیز بدون توجه به تعلقات دینی، مذهبی و عقیدتی باشد. این اثر نمادین دوستی و همزیستی مسالمتذاتی انسان، نوع

ی انسان به اندیشم كه برامیهنان آزادخورشیدی از طرف خود و تمامی هم۱۳۹۳ی آغاز سال ارزشمند را در آستانه

ی بهائیان جهان، بخصوص هموطنان بهائیم به همه -نه بخاطر دین یا نوع عبادتش-جهت انسانیتش ارج و احترام قایلند 

كنم. اگرچه قلبا اند به منظور دلجویی و همدردی تقدیم میكه به شكلهای مختلف از تعصبات كور مذهبی آسیب دیده

چون كتب "قرآن كریم"، "تورات"، "زبور"، "انجیل" و "عزرا" خوشنویسی و خواستار آن بودم تا "كتاب اقدس" را هم

كه در –داد. امیدوارم این اثر كوچك ولی ارزشمند معنوی ام اجازه نمیجسمی و مالی تذهیب نمایم، اما متاسفانه توانایی

های رانیان باشد و عیبتذكاری بر فرهنگ غنی و كهن مهروزی و همزیستی ای -العدل اعظم نگهداری خواهد شدبیت

  .ی اغماض نگریسته شوداش به دیدهفراوان هنری

رسد را به كه سخنم بدو می -با هر دین و مذهب و مسلكی-این كمترین، مشفقانه و برادرانه مردم عزیز میهن خویش 

ایش جان و مهر و محبت، دوستی و شفقت، رحم و مروت، گذشت و رأفت، همدلی و همبستگی، یاری و حمایت؛ و ست

خوانم. اینك كه در آغاز بهار قرار داریم، پسندیده است تا در افكار خویش تفكر كنیم و مال و آبروی یكدیگر فرامی

ای خود نسبت به یكدیگر بشوییم و دست محبت و یاری به سوی انسانیت یكدیگر پیش آریم های كلیشهزنگار از نگرش

هایی زیست بهره-كت و روحیه بخش زندگی در قالب تفكر شهروندو از نعمت همبستگی و همزیستی پرخیر و بر

خواهند به شكلهای جاویدان به خود و آیندگان برسانیم، و دست رد بر سینه صاحبان زر و زور و تزویر كه می

 .گوناگون دشمن یكدیگر باشیم و به جان، مال و آبروی همدگر تعدی نماییم بزنیم

تواند زمینه برچیدن فرهنگ خصمانه را از میان های عملی و گسترده میرم حركتاین كمترین، خرسندانه ایمان دا

ی فرو برده شده در دوستی و همبستگی را كه احتیاج روزافزون جامعهجامعه ما برداشته و محبت و مهر و انسان

 .ها است، برافراشته گرداندتاریكی افتراق و كینه

 من اتـبع الهـدى و السـالم على

 تهران

 الراجي؛ عبدالحمید معصومی تهرانی

 ۱۸آیه  -۱۳فصل  -كتاب الویان-۱

 ۴۰تا  ۳۶آیه – ۲۲؛ باب۴۷تا ۴۴آیه  -۵باب  –انجیل متی -۲

 ۱۳آیه  -و حجرات ۸آیه  –ممتحنه -۳

 باب اول -گلستان سعدی-۴

  

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

