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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[

 

 ز محبت نیو]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٣فروردین   ۲۴ ]تاریخ:[

 

 اله معصومی از جامعه بهاییتقدیر اسقف کاونتری از حمایت آیت

اله »عبدالحمید معصومی تهرانی« روحانی ایرانی را برای  دکتر »کریستوفر کاکسورت« اسقف کاونتری تصمیم آیت

 .کرد و آن را ستود  اهدای یک اثر هنر به منظور حمایت از جامعه بهایی قدمی شجاعانه توصیف

شنبه دهم آوریل برابر با بیست و یکم فروردین ماه اسقف »کریستوفر« که به گزارش » محبت نیوز« صبح روز پنج

های فعال در زمینه سیاست خارجی است با تقدیر از حمایت روحانی ایرانی از جامعه بهاییت ایران گفت که از اسقف 

 .تحت شکنجه دولت قرار داردطور مداوم در ایران جامعه بهایی به

اله »معصومی« آمده است، اسقف »کریستوفر« در این زمینه گفته به نقل از رادیو کوچه، در صفحه فیسبوک آیت

ای از آثار  اله عبدالحمید معصومی تهرانی در اهدای تابلوی تذهیب ارزشمند با آیه است: »بنده از تصمیم اخیر آیت

های ها آسیبن بهایی بسیار خوشنود گردیدم و این در حالی است که جامعه بهایی مدتگذار آییحضرت بهاءاله بنیان

 «.کنمفکر عالیرتبه ایرانی تلقی میاند و بنده این امر را گامی شجاعانه توسط یک روشنزیادی را تجربه کرده 

چنین تاکید مذاهب جهانی است هماسقف کریستوفر« که عضو گروه پارلمان احزاب در موضوع حقوق بشر و آزادی «

انسانی رغم بسیاری از اعمال غیر اله عبدالحمید معصومی تهرانی به ما یادآوری کرد که علی کرده است: »حرکت آیت

های دینی و احترام عمیق به  های امروزی، رهبران مذهبی سهم قابل توجهی به تشویق آزادیحاصل از کشمکش

 «.جایگاه واالی انسانی دارند

اله معصومی به رونق فرهنگ کنم که این تابلوی اهدایی آیتوی در پایان افزوده است: »بنده بسیار امیدوارم و دعا می 

 «.آمیز در ایران کمک کندسازش مذهبی و همزیستی مسالمت

آثار   ای ازاله عبدالحمید معصومی تهرانی، یکی از روحانیون ایران روز هجدهم فروردین اعالم کرد که آیه آیت

 .گذار آیین بهایی را خطاطی و تذهیب و به بهاییان جهان اهدا نموده است»بهااله« بنیان

رسانی خود گفته بود که نیت او از تهیه و تقدیم خطاطی این آیه از آثار بهایی »تذکر و اله تهرانی در پایگاه اطالعآیت

ورزی، عصبیت و دلی و پرهیز از کینهیاری و هممیز، هم آزیستی مسالمتیادآوری بر ارج نهادن به انسانیت انسان، هم 

 .باشدتعصبات کور مذهبی« می

 

 

 

 

 

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[
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