
  

 »خدمت به وطن  هامِبه مناسبت سومين سال دستگيري جوانان بهايي شيراز به اتّ« 

نقاشيِ  مداد رنگي هاي كوتاه و بلند، كاردستي هايي خاك خورده و تعداد زيادي    

هايي روي هم انباشته شده و  آموزشي، همه در كارتنعات مختلف با موضوديواري 

   .خورند خاك مي

چند نفر و   جوان بهايي شيرازي 54دتها توسط وسايلي هستند كه م هماناينها    

اطراف شيراز به كار گرفته محروم  ي چند محلّهآموزش در دوستان مسلمانشان براي 

  . شد مي

ها  ها، نقاشي مدادرنگي  ،با اسلحه يا ، عده 1385ارديبهشت  29روز جمعه تا اينكه    

   !ها را دستگير كرده با خود بردند ها را جمع كردند و معلّمينِ كالس و كاردستي

ديگر و از آن موقع . ا به طول انجاميدروزه نفري كه بهايي بودند، 54بازجويي از    

احترام به والدين  تشكيل نشد تا در آنجااين محله هاي محروم براي كودكان كالسي 

، نظم و ترتيب را، مهرباني را، رعايت ادب را، احترام اموزند، بهداشت شخصي رارا بي

  به همديگر را، دوستانه بازي كردن و همكاري را و هر روز صبح و شب از خدا طلب 



همديگر كمك كردن را بياموزند، ديگر كالسي تشكيل نشد تا باهم شاد بودن و به فكر 

كالسها ان و نوجوانان در همين مدت كوتاهي كه اين كودكبودن را تجربه كنند، شايد 

موخته باشند شايد هم نه، ولي چيزي كه مطمئناً در روح و آ برقرار بود اين صفات را

هاي  ل سختيتأثير فداكاري كساني است كه با تحم هد ماند،باقي خوا تا ابدضميرشان 

  .زحمت كشيدند عاشقانه براي آنها د،وو استقبال از خطرات موج شمار بي

را دوباره مطرح مي كني؟ فاقي مربوط به سه سال پيش شايد شما بپرسيد كه چرا اتّ   

است سه تن  ماه  19زداشتگاه اطالعات شيراز اشاره مي كنم كه به با در جواب فقط

  .در خود جا داده است به ناحق ها را در بدترين شرايط  اين كالس مينِاز معلّ

ها زبان داشتند و شهادت مي دادند به اينكه اين  و كاردستيها  كاش مدادرنگي   

، مي مرتكب نشده اند بلكه با كمك آنهاجوانان از روي ظلم در زندانند و نه تنها جر

ت را آموزش مي دادندبه كودكان بي پناه، انساني .  

گير ها نيز دستآن ، حتماًها زبان داشتند ها و مداد رنگي اين كاردستياگر  !ولي نه   

ت ملي به دن امنيجاسوسي و ابزارِ بر هم ز سناداَ شدند و خودشان نيز به عنوان مي

      !افتادند و يا سوزانده مي شدند زندان مي


