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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[

 

 آسو ]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠٠مرداد  ٧]تاریخ:[ 

 

 پراکنی علیه نفرت

 شهر ئیزندان رجا ۴فرهاد میثمی از بند 

خواهی کسی را  گویم اگر میخواهی کسی را بشناسی، با او برو سفر. امروز، با من باشد میگفتند اگر میها میقدیم

 بشناسی، با او برو زندان!

دو هموطن عزیز  اتاق بودن با ی هم ی مثبتی که طی این دوره برایم حاصل شد، یکی هم تجربهاز تجربیات عدیده

تری  ی همزیستِی مستمر با یکی از این عزیزان )و مدت کوتاهشهر بوده است. بیست ماه تجربهبهائی در زندان رجایی 

ی همزیستی با دو انسان نازنین و خیراندیش نظیر دیگر دوستان با آن عزیز دیگر( برایم چیزی نبوده جز تجربه

اند )غالباً( یا مسیحی یا زرتشتی یا دهری. از این هر  اعم از این که مسلمان بودهو دارم   امتر داشتهخیراندیشی که پیش

تر ام. از زندانیان قدیمی های انسانی و اخالقی نکات ارزشمند بسیاری دیده و آموختهدو عزیز نیز به لحاظ حساسیت

بندیان به اند )و همشدهداری مینیز نگه زندانی بهائی ۳۵عقیدتی این زندان تا بیش از  -ترها در بند سیاسیشنیدم که پیش

ترها در  ی قدیمیگفتند اینجا از معدود جاهایی در کشور است که شما »اکثریت« هستید!(. نقل تجربهشوخی به آنان می 

 ی خود یافتم. ی آنان را نیز مشابه تجربهباره

اه برای انحراِف توجه عمومی از  خوهای تمامیتمتأسفانه این در تاریخ جهان تکرار مکرر شده که حکومت

شان در تأمین حقوق و شرایط معیشت مردمان، یک گروه اقلیت را سیبل قرار دهند و سعی کنند با  هاکفایتیبی

های خود تعبیه کنند. به  ها از ناکارآمدیی توجه ی آنها، مسیری برای تخلیهپراکنی در بارهنمایی دروغین و نفرتهیولی

مان از شاخدارترین  ی هموطنان عزیز بهائیها در بارهپراکنیدهم که محتوای این نفرتهادت میسهم کوچک خود، ش

هاست و در زمان حاضر به واقع نکبتی سیاسی است که گریبان اخالق اجتماعی ما را گرفته است. هر روز،  دروغ

شود  داشتنی ــ برایم تداعی میندِژ دوستاتاقی صبور و متینم ــ فرهاد فههمزمان با ذکر آغازین »روز به خیر« به هم 

ی اش حبس کشیده )به شمول پنج سال زندان در دهه که او تاکنون چهارده سال به خاطر التزام عملی به اعتقادات دینی

 زندانش باقی است!  شصت( و هنوز هم سالی دیگر از حکم

شود، به عنوان یک ایرانی احساس شرم  نان میاز بابت تمام حقوقی که از این هموطنان عزیزمان تضییع شده، و همچ

دارد. امیدوارم در اثر  کنم صرف احساس شرم کافی است یا بار مسئولیت را از دوش ما بر میکنم؛ اما فکر نمیمی

ی نه چندان دور اثری از این تبعیضات ناروا بر جای نماند و ایراِن  ی ایرانیان، در آیندههای اجتماعی همهتجمیع تالش

 ی ایرانیان« با حقوق انسانی و اجتماعِی برابر باشد.زیز ما به حق جایی برای »همهع

 چنانش خواهیم ساخت 

 فرهاد میثمی 

 ١۴٠٠تابستان 

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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