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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[

 

 گلوبال ران یا]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٨مرداد   ٢٢]  ٢٠١٩اوت  ١٣ ]تاریخ:[

 

 یدآبادی/ احمد ز یسیرئ میبه ابراه یشنهادیپ

 .رودیم شیپ یبه هر حال، اوضاع از هر سو به سمت دشوار

 یاهم روش تازه یاسیمسائل س ۀاست الزم است که در حوز یعموم تیجلب رضا یبه واقع در پ ییدستگاه قضا اگر

از  یکالم ایو  انهیفرضاً پرخاشجو تیتوئ کی لیبه آنها به دل نیسنگ  یها. بازداشت افراد و دادن حکمردیگ شیدر پ

 موجه به شمار آورند.  یمردم آن را اقدام ایاز حکومت حل کند و  یکه مشکل ستین یزیخشم، چ یرو

  ۀروزان یهاتحت فشار قرار داده است، بازداشت یرا به سخت  یرانیا یاغلِب خانوارها  یکه مشکالت اقتصاد یحال در

 . دهدیبه شدت آزار م یاز جامعه را به لحاظ روان یبخش بزرگ زین یگوناگون اجتماع یهافعاالن حوزه

زبان   ط،یبا شرا ییارویکه در رو یکرده است به طور یاز افراد را عصب یاریفشارها بس نیا  ۀواقع، مجموع در

 اند.گرفته شیدشنام و پرخاش را در پ

  یاکند، تاب خود را در مقابل پاره یو همدل یآنکه مشکالت را درک و با مردم همراه یبه جا یاسینظام س ظاهراً 

 . دیافزایم هایو به شمار بازداشت دهدیاز دست م شیاز پ شیب یلفظ یهاپرخاش

ها با معضالت بازداشت و حبس در از خانواده یاریکردن بس ریو درگ یاسیس انیشمار زندان شیروند، افزا نیا ۀجینت

و دوستان او به   لیاز فام یبزرگ ۀریشدن هر فرد، دا یزندان  ایاست. طبعاً با بازداشت  یاقتصاد زیانگ اسف  طیشرا نیا

 . دهندیواکنش نشان م یماجرا شده و با خشم و ناراحت ریدرگ میطور مستق 

 برند،ی مختلف کشور به سر م یهادر زندان  نی سنگ یهابا حبس یالهشاه نعمت  شانیاکنون دهها تن از درو هم

سرپرست  یب یهاآن بر خانواده  ریاز زندان و تأث یناش یامدهایرا با معضل پ شانیدرو ۀکه کل جامع یموضوع

و   انیکارگران و روزنامه نگاران و دانشجو ندمان یشغل یهااز گروه  یداستان در مورد بخش نیمواجه کرده است. هم

 . کندیصدق م انیمانند بهائ ییهاتی جمع ای

 یو اجتماع یاسیس  یروهایعواطف ن ، یعاد میجرا  ۀریدر خارج از دا یتیحکم محکوم  ایبا هر بازداشت  واقع، در

افراد   نیاز هم یخود به بازداشت برخ ۀبه نوب زین نیو ا شودیم ختهیبا آنها برانگ ی و همراه ی ابراز همدرد یبرا

در مصائب   میمستق ریافراد درگ ۀریها و به تبع آن دابازداشت ۀروز به روز بر دامن ب،ی ترت نی. بدشودیمنجر م

 ابد؟ یقصه قرار است تا کجا ادامه  نی. خب، اابد ییمربوط به زندان گسترش م

کشور،  یاو منطقه یالمللنیب تی موقع ۀسابقیب یدگی چیپ ل یکه به دل یاسیاز فعاالن س یاریاست که بس یدر حال  نیا

از همه سو تحت فشار قرار   دانند،یوضع بغرنج م نیدر ا یاسیهرگونه کنش س یو تأمل را شرط الزم برا اطیاحت

 .دهندیاند که چرا نسبت به احکام بازداشت و زندان واکنش الزم را نشان نمگرفته

 .رودیم شیپ یهر حال، اوضاع از هر سو به سمت دشوار به

 سیرئ به عنوان یسیرئ میابراه دیبکاهد. س های از شدت دشوار یداتیبا تمه تواندیم هیقضائ  ۀبه نظرم قو ان،یم نیا در

را که گمان   یاز افراد یرا در دستور کار خود قرار داده و تا کنون شمار «یقوه، مقابله با »مفاسد اقتصاد دیجد
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 یاکار تا اندازه  نیمحاکمه کشانده است. طبعاً ا زیم یبه پا  ارند،برخورد ن«یآهن  تیاز آنها از »مصون یبرخ رفتیم

 .ردیگیصورت م یی از عملکرد دستگاه قضا یعموم تیبه منظور جلب رضا زین

بخصوص  یاز افکار عموم یدار نشده است. بخش بزرگخدشه  یفساد اقتصاد ۀ اشاع ل یعموم اما صرفاً به دل تیرضا

  یاز عملکرد آن ناراض یاسیس یهابا پرونده یینوع برخورد دستگاه قضا لیجامعه به دل رگذاریو تأث یفکر یروهاین

 .رودینم نیخاص آن، از ب ۀنیبدون برطرف کردن زم یتینارضا نیاند و اشده

 یاهم روش تازه یاسیمسائل س ۀاست الزم است که در حوز یعموم تیجلب رضا یبه واقع در پ ییدستگاه قضا اگر

از  یکالم ایو  انهیفرضاً پرخاشجو تیتوئ کی لیبه آنها به دل نیسنگ  یها. بازداشت افراد  و دادن حکم ردیگ شیدر پ

 موجه به شمار آورند.  یآن را اقدام ممرد ایاز حکومت حل کند و  یکه مشکل ستین یزیخشم، چ یرو

آنها  یهانگاران و مختومه شدن پروندهاز روزنامه یتعداد بینظرم همانطور که در روز خبرنگار، دستور منع تعق به

 ،یو مطبوعات یاسیس یهامجدد پرونده یبررس یبرا یا ژهیو  ئتیه لیبا تشک تواندیم ی سیرئ یدر دادسرا داده شد، آقا

  ن یمن مطمئنم که به سرعت از ابعاد ا رد،یشکل گ یئت یه نیمشکل را در دستور کار خود قرار دهد. اگر چن نیحل ا

 کاسته خواهد شد.  بتیمص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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