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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[

 

 ریوا ران یا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۶آبان   ۳]تاریخ:[ 

 

 فیبا ظر ییاقتصاددان بها یگفتگو

شهروند شاخص   کیو   رانیا یاسالم یجمهور پلماتید نیتریعال نیب یی: گفتگوییاستثنا  یدارید  ینادر برا یفرصت

در  شبید نیاتفاق هم نیسرکوب شان کرده است. ا رحمانهیب رانیکه حکومت ا یمتعلق به مذهب یفرد یعنی  ،ییبها

  ریوز ف،یسازمان داده بود. جواد ظر ،یجنوب یقایآفر یاسیس تختیپا ا،یتوردر پره ران یافتاد که سفارت ا یایمهمان

آمده بود تا عالوه بر شرکت در  اهیکشور قاره س نیتریجنوب نیخود به ا ییقایدر آغاز سفر آفر  ران،یخارجه ا

کند، اما در   داریکشور، جاکوب زوما، د جمهورسیبا رئ یاقتصاد یمشترک دو کشور و مجامع ونیسیکم  نیزدهمیس

  ان،یعابد رجیرو به رو شد: دکتر ا یجنوب یقایآفر یهایرانیا نیتراز شاخص  یک یبا  فیسفارت، ظر شبید یمهمان

باشد  یاسالم یجمهور  خیبار در تار ن یاول دیشا نیسابق نلسون ماندال و از اقتصادانان ارشد کشور. ا یمشاور اقتصاد

را داشته است.   ییبها ی عال یهاخدمت در سمت ابقهدارد که س یدوستانه با فرد یاز مقامات ارشد آن صحبت یک یکه 

مذهب   نیارگان ا نیتری بوده که عال یجنوب یقایرآف یهاییبها «یروحان یدار »محفل ملها خزانهسال  انیدکتر عابد

مهاجرت کرده و از آن پس   یجنوب یقایاول انقالب به آفر یهاکه در سال  ان،یاست.  از دکتر عابد یدر سطح کشور

 .میدیپرس دار ید نیبازگشت به کشورش را نداشته در مورد ا انامک 

  د؟یکرد  دارید فیشد که با جواد ظر چه

هم توقف داشتند که به   یجنوب  یقایعازم اوگاندا هستند و در آفر یمارستانیبه قصد افتتاح ب شانیا دیدانیکه م طورهمان

در ضمن در تالش است تا   رانیا شودی لغو م رانیا هیعل  هامیکه تحر یدو دولت است. در حال نیعلت روابط گسترده ب

 اهیس یقایبه چند کشور در منطقه آفر یدر سفر فی. دکتر ظربفروشد جان یخودش را ا  ییایم ینفت و محصوالت پتروش

  ۲۰۰داده بود و حدود  بیترت شانیا یبرا یایمهمان ران یهست. سفارت ا شانیهم همراه ا ینسبتا بزرگ اتیاست و ه

  .ها سال از من هم دعوت کردند و من هم رفتمبار پس از ده  نیاول یرا دعوت کرده بود و برا یرانیا

 د؟یصحبت کرد  یچه مورد در

. من صبر کردم تا  رندی با او دست بدهند و عکس بگ  خواستندیبودند که م یاریکه تمام شد مهمانان بس شانیا یسخنران

. بهشان  میدست داد گریکردم و بعد با همد یتر شد و بعد خودم را معرفتر و ٰآرام محترم یلینفر برود و فضا خ نیآخر

خارجه از زمان   ری وز نیاول  شانیک گفتم. من واقعا باور دارم ایتبر یالمللنیدر سطح ب شانی عال یبخاطر کارها

است که من از   یهوشمند اریداشته باشد. فرد بس یالملل نیو سخن ب یالمللنیتفکر ب تواند یانقالب تا کنون است که م

به   یرانیبه عنوان ا کهن یفرصت استفاده کردم تا اشاره کنم که با ا نیام. در ضمن از اکارشان را دنبال کرده کینزد

  یهمگام با منافع مل هاتیاقل ریو سا ییجامعه بها یرو  شی پ طیشرا نمیمتاسفم که بب  کنم،یافتخار م شانیدستاوردها

اند  کرده یگفتم که دوستانم را زندان فی.من به دکتر ظرستیهم ن یاسالم-یرانیا ای یاسالم یهاو مطابق ارزش ستین

است. که   یمساله مرگ و زندگ نیکردم که ا دیاالن در زندانند. تاک نیهم هایبعض واند را کشته هاییبها یو بعض

  یو اسالم سازدیم یرانی را ا یرانیچه او به آن  گرددیکل جامعه برم اتیچون به اخالق  ستیکوچک ن یتیمساله فقط اقل

در   شان یمتوجه بودم که ا نبا خشونت جواب داد. من در ضم شودیاست که به خشونت نم نی. اصل من ایرا اسالم

مواجه   یمشخص یاسیس  ماتی متوجه مساله هست اما درون کشور با تنظ یاست. از نظر فکر یدشوار اریبس تی موقع

مطرح است. البته  مانیرانیوطنان اها هزار نفر از هم ده  یحال اما زندگ نیها حرکت کند. در عحول آن  دیاست که با
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حل  برخورد. گفتند که راهخوش یلیمتمرکز بود و خ یلیخ شان یحضور داشتند اما ا هایل یمحدود بود و خ یلیکه زمان خ

 یهمه مستقل از باورها ی را برا یباشد که حقوق بشر و شهروند یمنشور حقوق شهروند قیاز طر تواندی مساله م نیا

 یکردی. من گفتم هر روکردحل  شودیمذهب نم قیمساله را از طر نی. در ضمن گفتند که ادهدیپوشش م شانیمذهب

  ی. در ضمن گفتم که دستاوردهاریخ ای دهدیپاسخ م می ن یمحک زده شود تا بب دیوع کرد و باشر دیاتخاذ شود، کار را با

درون کشور هم هست که   یاجتماع یهااز مشکالت است و تخاصم  یتنها پاسخ بخش یاو هسته  یدر سطح جهان شانیا

  شانیمان او توسعه کشور لطمه بزند. در طول صحبت شرفتیبه پ زانیم نیبه هم تواندیاست و م یهمانقدر انفجار

 .پرتنش بودند انشانیاطراف کهن یبرخورد و آرام بود با اخوش یلیخ

 ممکن باشد؟ یکه گفتگو و همکار دیهست دواریام ایآ

شان را در  مذهب کنندی اصرار م هاییبها  یلیگفت خ فیدکتر ظر ی. وقتگردمیحل مو دنبال راه  دوارمیام شهیهم من

ستون  دیمساله را حل کند با نیا خواهدینخواهد بود من گفتم اگر دولت م یمشکل سندی و اگر ننو  سندی ها بنوفرم یتمام

اجازه  هاییبها رایداشته باشد، ز کسانی  یتیوضع ییو بها یهودی و یحیببرد تا همه، مسلمان و مس انیمذهب را از م

  قیها در کار تشوبه آن  شومیدروغ گفتن ندارند. من در ضمن با کارمندان سفارت صحبت کردم و گفتم خوشحال م

 .نمی بیم یمنفعت مل یکار را در راستا نیکمک کنم، چون ا یجنوب یقایدر آفر رانیمنافع ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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