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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٨آبان   ۵]تاریخ:[ 

 

 ی مالمحمد امک یگفتگو از س/ییشهروند بها  ،یول امیبا پ ران؛گفتگویدر ا انیی بها  کی ستماتیو آزار س ضیتبع 

  ییبها لیصرفا به دل ،ی انقالب فرهنگ   یعال  یکه مطابق مصوبه شورا ییشهروند بها   ،یول امیپ – خط صلح  ماهنامه

شده، در گفتگو با خط صلح، آن چه را که در سه   مالیو گسترده پا کیستماتیاش به صورت س یبودن حقوق شهروند

 :کند یگذشته، بازگو م یبر و ریدهه اخ

روا داشته  ییکه به جامعه بها یو آزار ضیعاز تجربه خودتان در خصوص تب  ران،یدر ا ییشهروند بها کیعنوان  به

 .دییشود، بگو یم

 قیبود که از طر یمسموم غاتینوجوان، تبل کیکودک و بعد به عنوان  کیخاطرم هست به عنوان  شتریکه ب یزیچ

  کیشد و من به عنوان  یزده م انییبها هیداخل کشور بر عل یو رسانه ها وهایمنابر و مساجد و راد یها بونیتر

شود، صحت ندارد و آن   یجمله خانواده ام گفته م زا انییبها هیکه دارد بر عل ییزهایچ ن یکردم که ا یکودک احساس م

مثال در مدارس   یکه داشت برا یریکنند و تاث یکار را م نیکه چرا ا دمیفهم یبود، نم نییعلت که سنم پا  نیزمان به ا

  ینگاه م ،ییبها  کیبه من به عنوان   یمنف اریبس دید  کیبا  ،ییچه در دوره دبستان و به خصوص در دوره راهنما

از   یبودن از بعض ییدرب مدرسه به خاطر بها یجلو  میشد یم لیاز مدرسه تعط یبود که وقت ییو روز ها ندکرد

 .میخورد یدانش آموزان کتک م

در مقابل   یبود. حت شتریب یلیسکونت داشتند خ انییکه بها ییدر محله ها یمسموم و نفرت پراکن غاتیتبل نیا البته

 هیو با تهمت و افترا، نفرت همسا ،یاند و آن جور یجور نیا انییکردند که بها ینصب م ییها بنرها ئتیمساجد و ه

 .ختندیانگ  یبر م ییشهروندان بها هیها را عل

 وجود دارد؟  انیینسبت بهائ یبدرفتار  یکه در بدنه اجتماع و سطح عموم هم به نوع دیکن  یم دییتا ایآ

بودند. به عنوان مثال  انیی بها هیعل غاتی و متاثر از تبل تی حاکم  یها استیس رویاز مردم، پ یمیاز انقالب بخش عظ بعد

 یکند و م یم یفرت پراکنما و شروع به ن یدر مسجد روستا دیآ  ی، م۶٨آن هم در سال   ،یروحان کیکه  یزمان

“اگر  دیمگو  ایهستند” و  ستیون یجاسوس صه انیی“بها  ،مباح هست” انیی“خون بها  اینجس هستند” و  انیی“بها دیگو

آن روستا    یکه از اهال یرود”، دو جوان یشود و به بهشت م یم دهیگناهانش بخش یرا بکشد، تمام ییبها یفرد یکس

ساله بودم، به   ١۰که من  یرا زمان ن”یساله من به نام “افش ١۲و برادر  رندیگ یقرار م یمنف یالقا ریهستند تحت تاث

اندازند. البته اکنون   یکشند و جسدش را در چاه م  یشود، م یم دهیبخش زیروند وگناهانشان ن یزعم آن که به بهشت م

از بدنه حکومت به  یبخش یمردم آشکار شده و مردم و حت یبرا قیاز حقا یلیخ ،یمجاز ی به علت رسانه ها و فضا

 .برده اند یتهمت ها پ نیکذب بودن ا

 ست؟یدر چ تیوضع نیا شهینظر شما ر به

  یهم من فکر م گرید ییاست. از سو رانیا ییجامعه بها هیعل یحمالت نیموجب چن ین یاست که تعصبات د نیا نظرم

  نیکه بعد از انقالب ا نیدر دوران قبل انقالب به وجود آمد، با ا یزیست ییبها یکه برا ”،هیکنم تفکرات “گروه حجت 

که   ییانجام دادند؛ از جمله اعدام ها انییبها هیگروه عل  ن یکه ا یاقدامات یگروه از طرف حکومت، مردود اعالم شد ول

مشاغل  ایمدت، اخراج از دانشگاه ها و  یطوالن یمانند حبس ها نیصورت گرفت، صدور احکام سنگ  ۶۰در دهه 
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است، در   ییکه ضد بها ه”ی“حجت  غاتیهمان تبل قایکه دق دمیکردم د یبا آنان صحبت م  یوقت ،یخصوص یو حت یدولت

 . افکار آنان وجود دارد

 دیبا نیآنان خطر سازند و بنابرا یبرا ییبها نییآ روانیرا نگران کند که پ ونیتواند طبقه روحان یکه م یلیاز دال یک ی

  نیوجود ندارد. به طبع ا تی طبقه روحان ییبها نییاست که در آ نیبه در کرد، ا دان یاز م یقیآن ها را به هر طر

دستور   نیکه در ا یر شده است. در صورتطو نیشده باشد و قطعا ا ونیروحان دیشد یدستور ممکن است باعث نگران 

 . و دشمن آنان باشند  ونیضد روحان ان،ییکه بها ستیبر آن ن یلیکاربرد دارد و دل ییو جامعه بها ییبها نییفقط در آ

چه به عنوان   یچه به صورت فرد یحد از ظلم و آزار آشکار، در صورت اقدام به دادخواه نیتوجه به وجود ا با

 هست؟ یموجود تا چه حد امکان دادخواه نیدر دست شماست؟ با توجه به قوان یچه امکانات ییجامعه بها

کسبم پلمب شد، من  که محل  ٨۷کنم. از سال   انیمورد ب نیتوانم تجربه خودم را در ا یسوال شما م نیرابطه با ا در

  ،یمختلف از جمله دادگستر ینهاد ها قیجهت احقاق حق از طر یریگ یهر روز اقدام به پ یسال و اند کی

بود، کردم که بلکه محل کسب   ایاحقاق حق مه یراو هر آنچه که ب یانتظام یروین ،یها، بازرگان هیاتحاد ،یفرماندار

از دو ماه  شیمرا ب یبود که با پرونده ساز نیمن انجام شد ا هیکه بر عل یمن فک پلمب شود. اما در مقابل اقدام

ادامه   یشود که من به دادخواه  یا یکه بلکه گوشمال تین ن یقرار دادند، با ا یبازداشت کردند و تحت شکنجه روح

 .ندهم

احقاق حق کردند، در    یشد، وقت عیاز آنان ضا یکه حق یزمان رانیدر ا ییشهروندان بها تیکثرتاکنون، ا ۶۰دهه  از

به احتمال باال در   یهست ول رانیدر ا انییبها یبرا یدادخواه  ریبا موارد مشابه من مواجه شدند. مس یدادخواه ریمس

که در   یکه از دانشگاه اخراج شدند و زمان یانیشوند. مانند دانشجو یمواجه م یدتریشد داتیبا تهد یصورت دادخواه

 ۴به  کیهستند که نزد یزانیمواجه شدند. اکنون هم عز غیاتهام تبل  ایو  تیامن هی احقاق حق بودند، با اتهام اقدام عل یپ

در   ایده است و آنان حکم پنج سال حبس صادر ش یکه برا یزانیعز ایبرند و  یسال است که در زندان به سر م 

دو نفر از آن ها   یال کینفر بودند،  ۲۰اگر مثال  یپلمب شد، به صورت تصادف انییکه محل کسب بها گرید یشهرها

  یرا ط  یاحقاق حق و دادخواه ریهم مس هیشود که بق جادیا یرا بازداشت کردند و تحت فشار قرار دادند که وحشت

 . و کماکان ادامه دارد ودهب انییبها ه یعل شهیفشارها هم ن ینکنند. در واقع ا

از  ایکنند  یرا را پلمب م ییفرد بها  کیها ابتدا مغازه  نیاست که ا نیا دیباره به نظرم رس نیکه در ا یمهم نکته

  ای یکه فرد اقدام به دادخواه یکنند و زمان یم عیاز آنان ضا  یحق یگریبه شکل د ایکنند و  یدانشگاه اخراجش م

است که فرد    نیآنان ا یشوند. مرحله بعد برا  یو هدفمند وارد مرحله بعد م کیستماتیکند، به صورت س یاحقاق حق م

پس   ،یکن یم غیرا تبل  تییبها یتو االن دار ندیگو یکنند و م یم  ت”ییبها  غیتبل قینظام از طر هیعل غیرا متهم به “تبل

 . کنند که آن فرد سرکوب شود یعمل م بیترت نی. در واقع به ایشو یمرتکب م یجرم

و  یچه به صورت سازمان تیی بها غیاست که تبل بیدر حال تصو یاسالم یدر مجلس شورا یقانون  ریدو سه ماه اخ در

  شیشاپیاتهام پدر مرحله اول  قیطر نیشود. در واقع به ا یجرم است و با احکام زندان مواجه م یسازمان ریچه غ

اتهامات و تهمت ها از آنان سلب شده و   نیرابطه با ا رد ت،یثیاعاده ح ایوارد شده و حق احقاق حق و  انییبها هیعل

 غینظام از طر هیعل غی اتهامات نادرست است، با اتهام “تبل نیا دیاحقاق حق باشد و بگو  یدر پ ییشهروند بها نیاگر ا

  ذشتهگ انییسال گذشته بر بها ۴۰ یط یاتفاق ناگوار نیشود و متاسفانه چن یزندان م یمواجه و راه ت”یی بها غیتبل

 . شود یبه قانون م لیدارد تبد دیآپارتا نیاست و اکنون ا

دشمن اسالم  ییبها نییرا در ذهن مردم القا کنند که آ نیکردند ا یسع نونیروحا ،ییبها نییآ شیدایپ یهمان ابتدا از

آمد و   یبه جوش م رتشیغ دیشن یرا م نیا یمسلمان متعصب یببرد. به طبع وقت نیخواهد اسالم را از ب  یاست و م

دشمن  انییروغنش را داغتر کردند و گفتند بها  انیروحان یضکه بع نجاستیپنداشت. ا ی را دشمن خدا م ییفرد بها کی

 .جاسوس هستند انییبها ایخونشان مباح است و  یعنیو در واقع محارب اند،  غمبریخدا و پ

 رتیغ ختنیبرانگ  یبرا یگریاتهام د انیبا ب نیهمچن ونیبه “ناموس” حساسند، روحان ی رانیکه جامعه ا نیتوجه به ا با

فرد  کیکنند.  یدر ندارند و با محارم ازدواج مبه اصطالح خواهر و ما انییگفتند بها  ییشهروندان بها هیعل انیرانیا

تا لحظه مرگ و   یاز کودک  یاتهامات در تمام زندگ  نیو ا ردیگ یم رشدت از اتهامات قرا نیدائما در مقابل ا ییبها

تحت  یو مدن یاعتقاد ،ی اقتصاد ،یفرهنگ  ،یفرد را، هم از لحاظ اجتماع نیا یپس از مرگ با نبش قبرش، زندگ یحت
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نادرست   اتاتهام نیا دیگو یفرد م نیکه ا یکنند و زمان یوارد م ییبها کیاتهامات را به  نیدهد. ا یشعاع قرار م

حقوق زن و  یو به تساو مینوع بشر است، صلح طلب  نیهدف ما وحدت ب م،یو خدا را قبول دار غمبریاست و ما هم پ

  هی“عل غیکند، آن زمان اتهام تبل تیثیخواهد اعاده ح ی شکل م نیبه ا ییفرد بها یو امثالهم، در واقع وقت میمرد معتقد

 هیکنند که متاسفانه هم دردناک و هم مضحک و ما یزندان م یو او را راه اردرا به او و ت”یی بها  غیتبل قینظام از طر

 .خنده است

به  ایآ رد؟یگ یبه شما صورت م یکنند؟ چه ابالغ یکار را م نیا  یبا چه بهانه ا د،یپلمب شدن مغازه تان اشاره کرد به

 کنند؟ یاعالم م تیرا بهائ لیدل یصورت رسم

  یدولت  یاعم از نهادها ،یحکومت یکه محل کسبم پلمب شد به صورت هماهنگ در نهادها شیسال پ ١١طور مثال  به

  یم یبودن است و سع ییخواستند عنوان کنند علت پلمب صرف بها یبود که نم نیکه مشخص بود ا یزیچ ییو قضا

  نیرا درخصوص علت امجوز از شبکه بهداشت  نکنند. به عنوان مثال نداشت هیآن را توج یگرید یکردند به بهانه ها

  یبه گرفتن مجوز از بهداشت نبود. فکر م یازیداشتم و ن  هیبود که من مجوز از اتحاد ی در حال نیاقدام مطرح کردند. ا

حقوق   یخبرش به گوش نهادها رد،یگ یصورت م ی ضاتیتبع نیچن یخواهند وقت یامر آن است که نم نیکنم علت ا

شود  ینم عیضا  رانیدر ا انییکنند که حقوق بها  یطور وانمود م نیبرسد. در واقع ا یالملل  نیب یسازمان ها ای یبشر

کنند، به  یم ران یدر ا انییحقوق بها عییاقدام به تض یوقت نیدارند. بنابرا  رانیشهروندان در ا گریبرابر با د یو حقوق

 زیاز دانشگاه ن انییانجام دهند. در رابطه با اخراج بها  اکار ر نیا یبه ظاهر قانون یدر خفا و به بهانه ها دیطبع با

بودن  ییشود که علت، صرف بها یشوند و بعضا به صراحت به آنان گفته م یبا نقص پرونده مواجه م انیدانشجو

  لیواحدها را پاس کرده اما مدرکش را به او تحو یکه وارد دانشگاه شده و تمام ییدانشجو دیر یشماست. در نظر بگ 

  گر،یدر موارد د ای یدانشگاه درس بخوان  نیدر ا یستیبا یبودن شما از ابتدا نم ییبه علت بها ندی گو یدهند و م ینم

بودن است و  ییصرف بها لشیکه دل ندیگو یبه او م مای کنند و مستق یدانشجو را در اواسط ترم از دانشگاه اخراج م

شده ام  عییحقوق تض یکه برا  ٨۴سال  میتوانم بگو  یگر از خودم مید یتوانند وارد دانشگاه شوند. در مثال ینم انییبها

ساعت بازداشت شدم.    ۲۴به  کیاحقاق حقم بودم، به سپاه در هشتگرد کرج هم مراجعه کردم و در آن جا نزد یدر پ

 نجس د،یهست  یستی ونیشما صه د،یجاسوس هست  انییگفت که شما بها یاز فرماندهان سپاه هشتگرد مرتبا به من م یک ی

  دیزنده ا رانیکه در ا نیگفت هم  یشبکه بهداشت هم م ری ! مددنیحق نفس کش یحت د،یندار رانیدر ا یحق چیو ه دیهست

بودن  ییبها  مای علت پلمب محل کسب مرا مستق یدولت ینهادها گریگله مند بود که چرا د یو حت دیخدا رو شکر کن

در کرج  ٩۵هم که در سال   یگریگفته شود. در مورد د احتاصر دیاست که با یزیچ نیعنوان نکردند و معتقد بود ا

 نیرا مقابلم قرار داد و گفت به استناد ا یفرهنگ  یعال  یاز مصوبه شورا یاطالعات، قسمت یبازداشت شدم، بازجو

 نیو ا ستیکند قانون ن ی که حقوق شهروندان را نقض م یکه در جواب گفتم قانون یدرس خواندن ندارقانون، شما حق 

 . ندارد یبا قانون اساس یمصوبه است که مطابقت کیفقط  مه

  هیاز جمله “اقدام عل ییاست غالبا اتهام ها یکنند گفتن یصادر م  انییبها هیعل ییقضا یکه نهادها  یرابطه با احکام در

شود.   یوارد م ییبه شهروندان بها ت”،یی بها غیتبل قینظام ازطر هیعل غی“تبل ایگروه” و  لیتشک  قیاز طر یمل تیامن

  هی“اقدام عل یعنوان اتهام یبرا یمصداق تییبها  غیدادند که تبل حکم ییقضا یاز نهادها یتعداد انگشت شمار نیهمچن

 . است ”یمل تیامن

  ١١  ینوشته بودم اشاره کردم، بنده در ط زینظام ن یو روسا یکه خطاب به مقام رهبر یطور که من در نامه ا همان

جا   نیرا که ا ینامه، تمام موارد قیاز طر ایبه دفعات مراجعه کردم و  ییو قضا یاز پنجاه نهاد حکومت شیسال، به ب

که دستور از   نیشدم. ا ی“دستور از باال آمده” مواجه م جواببا  شهیکردم، اما هم انیب زیکنم در آن جا ن یعرض م

در    رانیکه در ا یبردم که کس یرا مطالعه کردم و پ یانقالب فرهنگ  یمتوجه شدم که مصوبه شورا یباال آمده را زمان

  ادرص رانیا انییبها گریدمن و   هیرا عل ضیتبع نیمقامات، دستور ا گریو د یرهبر  یعنیراس حکومت قرار دارد 

 .ها هستند ضیتبع نیا یمامور اجرا ییو قضا یدولت یکرده اند و نهادها

نظام ارسال   یروسا  یرونوشت از آن را هم برا کی نوشتم،  یینهاد قضا کی یرا برا یا حهیال ایزمان نامه و  هر

 نی. تا ادیده انیپا انییبها گریمن و د هیبر عل ضینکردم که به ظلم و تبع  انیصراحت ب  نیتا به حال با ا یکردم ول یم

  رینامه را با توجه به مصوبه اخ نیشدم و ا دیسه قوه، نا ام وعهمجم ریز یاز نهادها ت یسال، در نها ازدهیکه پس از 
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با   مایبار درخواستم را مستق نیبود نوشتم و فکر کردم که ا دهیهم رس یرهبر دییکه به تا یانقالب فرهنگ  ی عال یشورا

 .ریخ ایدهند  یم ان یها پا ضیتبع نیبه ا ایچه خواهد بود و آ کردشانی رو مینی و بب  میصبر کن دیآنان مطرح کنم. با

همه نامه  نیا ؟یبرس یا جهیبه چه نت یخواه یحضرات گفت که م نیاز ا یک یبار  کی کنم.  فیرا تعر یخاطره ا کی

ها   دنیدو نیبا ا یکن ی. فکر میهم نگرفت یا جهینت چیو ه ییآ یو م یرو یسال است که م نیچند ،یسینو یم

  تیفعال نیا ی دار یدیدارند؟ با چه ام یبرم آنان  هیبرعل ضیکند؟ دست از تبع  یم رییتغ  انینسبت به بهائ کردشانیرو

  کی یحقوق شهروند ران یکه در ا یبنده هم در جواب گفتم که من در تالشم چون معتقدم زمان ؟یده  یها را انجام م

  ریکه آن زمان با شهروند غ دیشهروندان داشته باشد، مطمئن باش گریبرابر با د یشود و در واقع حق تیرعا ییفرد بها

  ی شخص یمن مسئله ا  یصرفا برا نیکه ا دیطور تصور نکن نیا یعنیشود.  یبرخورد م یشتریبا احترام ب زین  ییبها

شامل  ندهیکه در آ نیا یاست برا یاست، بلکه تالش  ییشهروند بها کیبه عنوان  میاحقاق حقوق فرد  یبرا یو تالش

 .کنند یباشد که در نظام خدمت م  ی افراد یو حت رانیتمام مردم ا

شده ام انجام دادم   عییاحقاق حقوق تض یکه برا یسال تمام، اقدامات ٨است که   نیا میخواهم بگو یکه م ینکته ا کی

ارسال کردم و مرتبا به تمام نهادها مراجعه کردم. بعد   یحکومت ی از هزار نامه به ارگان ها شینشد. من ب یرسانه ا

ما   هیکه بر عل ییها ض یبعهم از ت یو در واقع افکار عموم دمکه بهتر است که مر دمیرس جهینت نیاز هشت سال به ا

بود که   نیدر خصوص احقاق حقوقمان دارند. ا یچه عملکرد یدولت یمطلع باشند و بدانند نهادها شودیاعمال م انییبها

 .بگذارم  انیدرم  رانیرسانه با مردم ا قیاقداماتم را از طر یگرفتم بعد از هشت سال تمام میتصم

شود، همراه   یروا داشته م تیکه نسبت به جامعه بهائ کی ستماتیجامعه در رابطه با آزار س تیکل دیدان یکه م همانطور

خود   ییرها یصرفا برا ییجامعه بها ایاست که آ نیشود ا یکه مطرح م یدر مقابل آن هستند. سوال یو حت ستندین

 ه خواهان احقاق خود هستند؟داشته باشد ک یاجتماع  شاراق گریبا د یتواند تعامل سازنده ا یم ایکند  یتالش م

 یم جهیبه نت ایآ ،یده  یم حهیو ال یسینو یهمه نامه م نیکه ا نیبر ا یکه از من شده بود، مبن ی رابطه با سوال در

 کی هم به مانند  ضیو تبع میا یانسان کلیه کیبه مانند  رانیکه معتقدم که همه ما در جامعه ا میبگو دیبا ر؟یخ ای یرس

 کلیتمام ه جیغده درمان نشود، به تدر  نیشود و اگر که ا یم شکاربخش از بدن آ کیاست که ابتدا در  یغده سرطان

ها اعمال خواهد شد. همچنان که اکنون  تیبه تمام گروه ها و قوم ضیتبع نیرا فرا خواهد گرفت. در واقع ا یانسان

  یسرطان هغد نیآن هستم که مانع رشد ا یدر پ ییشهروند بها کیکه من به عنوان  یزمان نی. بنابرامیشاهد آن هست

 یحقوق تمام یبرا یبلکه تالش ان،ییجامعه بها ایو  یتالش نه صرفا در جهت احقاق حقوق فرد ن یشوم، درواقع ا

از  زین یمدن نیو فعال رانیا شیاند کیاز مردم ن یاریبس ر،یاخ یسال ها  یحال ط  ن یدر ع  است. رانیشهروندان ا

جا از همه آن ها   نی اند و من از ا دهیهم صدمات فراوان د اراست  نیکرده اند و در ا  تیحما  ییحقوق شهروندان بها

 . کنم یتشکر م

 ییبها  نییآ میاز تعال یک یاست. به عنوان مثال  قیحساس و دق اریبس ینسبت به عدالت اجتماع ییشهروند بها کی

صرفا خواسته   میتعل نیمطرح شد که ا شیمسئله صد و هفتاد و شش سال پ نیا یحقوق زن و مرد است و حت یتساو

وحقوق برابر با مردان و   یدر تالشند که به عدالت اجتماع ران یجامعه زنان ا زی. در حال حاضر نستین انییبها

 زیکنند که به صورت کامال مسالمت آم یم یسع انییاست و بها انییبها میاز تعال یک ی ی برسند. در واقع عدالت اجتماع

ا ظلم  خالف قانون کشور انجام بدهد. هرج یبخواهد اقدام ییشهروند بها کیکه  ستیطور ن نیامر محقق شود و ا نیا

است و  ینییچه آ رویپ نکهیگروه، فارغ از ا ایآن فرد  یو انسان یاز حقوق شهروند انیی بها  رد،یصورت بگ  یضیو تبع 

 . خواهد کرد تیحما شد،یاند یچگونه م ای

  رهیبلوچ ها، کردها، ترک ها و غ ان،یعیمذهبان، ش یسن  ان،یحیکوچکتر از جمله مس ی از جوامع رانیبزرگ ا جامعه

جوامع   نیاز ا یک یکه در  یهستند. وقت یانسان کلیه کیاندام از  کیها به مثابه  نی شده است و هرکدام از ا لیتشک 

در   یبر آن داشته و دارند که با اقدامات یهمواره سع انییاعمال شد، بها یضاتی از همان ابتدا تبع ان،ییمانند بها

 .شوند یغده سرطان نیا شرفتیکرده و به اصطالح مانع پ یستادگیا ضاتیتبع  نیچهارچوب قانون، در مقابل ا

 جادیا ییبها نییکه هدف آ نیمنع شده است. درواقع با توجه به ا یحزب یها استیاز مداخله در س ییما فرد بها نییآ در

کند. در واقع   ینم گرید  یرد حزب ایحزب و  کیو دفاع از  دییاقدام به تا ییشهروند بها  کیانسان ها است،  نیاتحاد ب

  شهیانسان ها فارغ از اند یو شهروند یحال از حقوق انسان نیع رشود و د ینم یاسیوارد احزاب س ییفرد بها کی
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رشد و توسعه   یبوده اند که برا یگروه اینهاد  همواره همراه با هر انییکند. بها یم  تیشان حما یو مذهب یاسیس

با   یهگرو دیریبرداشته است. به طور مثال در نظر بگ  یقدم یو آموزش یمدن ،یفرهنگ  ،یچه از لحاظ اقتصاد  رانیا

  یبه آنان در راستا ییفرد بها کیدهد.  یجهت کمک به کودکان کار انجام م یخاص خودش، اقدام یاسیس یها شهیاند

 . رد کند ایو  دییآن ها را تا شهیهم ندارد که بخواهد اند یلیتحقق هدفشان کمک خواهد کرد اما دل

 : ندیفرمایم انیعبدالبهاء خطاب به بهائ حضرت

و اعتساف را به انصاف   دی. ظلم را به عدل مقاومت کن دیینادانان ننما یانصافینظر به اعتساف و ب یاله یاحبّا یا" 

 هیّ عموم  تیّ و در مدن دیباش رخواهیخ انیرانیو ا رانیا ی. در ترقّ دییمعامله نما یرا به مهربان یو خونخوار دیینما  یمقابل

 ."دیبکوش 

 . دییهست بفرما یاگر نکته ا انیپا در

هم   یو کشور یشهر نیاز مسئول یاز مردم و برخ یاریاست که بس نیکه تقاضا دارم حتما ذکر بشود، ا یا نکته

 .کنند یم یمخالف هستند و متاسف بوده و ابراز همدرد رد،یگ یصورت م انیبهائ هیکه عل یضیاکنون با تبع

 .دیخط صلح گذاشت  اریکه در اخت یسپاس از وقت با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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