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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[

 

 امروز ران یا]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٩مهر  ١۴]  ٢٠٢٠اکتبر   ۵ ]تاریخ:[

 

 ی دآبادیاز آِن شما همه خوب و از آِن من همه بد! / احمد ز

بود و هنوز هم به   نی سخت و سنگ یهانهیو اندرز به زمامداران کشور همراه با هز ت ی نصح ش،یچند وقت پ نیهم تا

قابل فهم   یابرتابند، طبعاً تا اندازه ی اصحاب قدرت، اندرز را ناپسند دارند و از آن رو نکهینباشد! ا نهینظرم بدون هز

 !است استیدر عالم س یاتازه ۀدیقدرت را ناخوش دارند، پد ان مخالفاِن نظام، اندرز به صاحب نکهیاست، اما ا

به   ییهشدار و اندرزها  یعلت که حاو نی!” به ادیابیمن تحت عنوان “کشور را در ادداشتیاست که  نیماجرا ا راستش

به اصالح وضع موجود  یدیام چیه گریکه د یدوستان روبرو شده است، دوستان یزمامداران کشور بود، با نقد برخ

 یریپذو “دامن زدن به تّوهم اصالح  ”یلیغلط تحل ید“صورتبن ۀهرگونه اندرز را به مثاب لیدل نیندارند و به هم

 !دهندی م یمردود ۀو به آن نمر کنندیوصف م ”یاسالم یجمهور

آن باشند، به   یو سرنگوناسقاط  یقابل اصالح بدانند و در پ ریرا “ذاتاً” غ یاسالم ینظام جمهور یکسان نکهیا

به تکرار   یازین گریام و د کرده  انینظرم را ب حیو تصر حیباره به تلو نیدر ا  ن،یاز ا شیخودشان مربوط است. من پ

دهند و   لیتقل یبرانداز  -اصالح  ۀخودساخت ۀرا به دوگان یمربوطآن دوستان هر امر مربوط و نا نکهی. اما انمیبیآن نم

خط  تی نسبت به موفق یدیو نوم یکنند، به نظرم عمدتاً از سرخوردگ لیرا در چارچوب آن تحل یاهر حرف و اشاره 

 !اندگرفته شیاست که در پ یمش

باشد،  ریناپذاصالح -واژه   نیصرف نظر از ابهام نهفته در ا -در ذات خود  یاسالم ی نظام جمهور میفرض کن اصالً 

آن   ”یریپذکشور، بالضروره، “دامن زدن به تّوهم اصالح یرو شیپ یدهایاندرز و هشدار به آن در مورد تهد ایحال آ

از   شیاصطالحاً برانداز، ب یروهایکه خوِد ن میرا قائل شو قفو یدو، ربط منطق نیا نیناصواب است؟ اگر ب یو اقدام

 !زنندیمنظام” را دامن  یریپذ“تّوهم اصالح گرانید

بخواهند چه بکند و  یاسالم یاز جمهور هیانیصدور ب ایو  نیکمپ یاندازراه قیآنها شبانه روز جز آنکه از طر مگر

 یاسالم یجز درخواست از جمهور یزیمخالفت با اعدام، چ یهانیکمپ نیمگر ا دهند؟یانجام م یگریچه نکند، کار د

  یدرخواست چینظام “کور و کر” است و به ه نیا شما ۀحکم محکومان است؟ خب، اگر به گفت یِ توقف اجرا یبرا

 د؟یخوانی احکام اعدام فرا م  یگوناگون، آن را به توقف اجرا یمجاز یهانیکمپ قیپس چرا از طر دهد،یاثر نم بیترت

و   یآنها تهاجم یهانیدارد، اما کمپ انهیو مداراجو میمال یمن، لحن یکه اندرزها ند یدسته از دوستان بگو نیا دیشا

 !کندی دو روش را از هم جدا م نیا ینکته، مرزها نیاست و هم  زیآمتحکم

  یکار یعدم اجرا ایاجرا  ،یدولت ایاز فرد  میاگر ما بخواه را ی! زآوردیبه بار م یانوع استدالل، تناقض تازه نیا اما

نکته کامالً واضح است   نیبه نظر من ا ز؟یرآمیو تحق یلحن تهاجم ایاست  رگذارتریتأث میلحن مال ایآ م،یرا مطالبه کن

بعضاً پاسخ مثبت   زی آممالطفت یهابه درخواست دیشا سر،رهیو خ وجو چه لج یو منطق رخواهیچه خ ی که هر فرد

 !دهدینشان م یمعموالً واکنش منف زیآمتحکم یهادهد، اما به درخواست

 یدرخواست از جمهور یمخالفت با زندان و اعدام، اصالً به معنا یهانیکمپ یاندازگفته شود که منظور از راه دیشا

است که   یاخالق ریاز اندازه غ شیب یاگزاره  نیمستتر در چن ی! متأسفانه معناستین یاحکام نیتوقف چن یبرا یاسالم

 .میبحث بگذر نیدوستان نسبت دهم! از ا ن یمن بخواهم آن را به ا
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  نهیهزی و آن را ب دادیبه خرج م یگشودگ زیمحترمانه ن یاندرزها نیدر برابر هم یاسالم یکاش جمهور یا اما

 .مطرح کنم کیبه  کیو گلو مانده دارم تا آنها را  نهیاندرِز در س تینهای ! در آن صورت من بکردیم

 شهرییاو در زندان رجا شودیفرهاد فهندژ در زندان است. گفته م طِ یاندرزها مربوط به شرا نیاز ا یک ینمونه  یبرا

 .منتقل شده است یبه انفراد  یآزاد  یکرج به کرونا مبتال شده اما به جا

در آوردند   یکردند و آن را به صورت ”یتیرا “امن رانی در ا ان”یبهائ ۀ“مسئل ،یازهیو با چه انگ  یچه کسان دانمینم من

داستان “پر آب  نیخاتمه دادن به ا یبرا ییکاش گوش شنوا یاست. ا یاسالم یخوِد جمهور ان یبه ز ث،یکه از هر ح

 .شود یدگیکم مورد فرهاد فهندژ کاش رس ستد شود،ینم دایاما چون فعالً پ شدیم دایچشم” پ

منتقل شد و  شهرییبه زندان رجا شیاز دوستانش چند سال پ یساکن گرگان است که به همراه شمار انیاز بهائ فرهاد

ده ساله   تی محکوم لیاند؛ اما خود او به دلآزاد شده  یها با آنها همبند بودم. دوستانش پس از گذران حکم، همگ من مدت

ال است که بالاستثناء هر هفته شبانه با هشت س بیاو قر سرکه هم دیهمچنان در حبس مانده است. فقط تصور کن

 نیچن ایساعته با او داشته باشد! حاال رنج خودش به کنار! آ مین  یتا مالقات کندیم یاتوبوس راه گرگان تا کرج را ط

پرزحمت  رسف نیحاضر نشدند او را به زندان گرگان منتقل کنند تا رنج ا یرواست؟ حت یانسان چیه ۀبر خانواد یرنج

 افتد؟ینم ییکه از زبان مسئوالن قضا یاش برداشته شود....کجاست آن رأفت اسالماز دوش خانواده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

