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د. از اناندیشم کسانی نظیر من در موقعیت سخت و خطیري قرار گرفتهبرخی از اوقات با خود می
 گریزانه و ظالمانه سیاستسویی با سخنان و رفتارهاي خارج از عرف دیپلماتیک و زورگویانه و قانون

کارنامه سیاسی ایشان را مشحون از خبط و اي ندارند و پیشگانی چون ترامپ و ناتانیاهو اندکی همدلی
اند از برخی از هموطنان که به چه امامزاده هایی دخیل بسته و از چه خطا می انگارند و در حیرت

واهی گکسانی که به!! اندجماعتی نهادینه شدن ساز و کار دموکراتیک در داخل کشور را سراغ گرفته
هاي هاي قلدرمابانه و زیر پا گذاشتنر باور ندارند و کنشاین امو اي بهساله خود، ذره کارنامه چند

آشکار موازین حقوق بشري، آنها را در اقصی نقاط عالم رسواي خالیق کرده است. استهزاي اخیرِ رئیس 
هاي کشورهاي مختلف در مقر سازمان ملل در شهر نیویورك، جمهور آمریکا توسط کثیري از دیپلمات

اي که در وضعیت کنونی، از دونالد ترامپ و اعوان و صویر دل آزار و رمانندهییدي بود بر این تأمهر ت
 .انصار و هم پیمانانش وجود دارد

رغم سخنرانی سنجیده اخیر روحانی در مقرّ سازمان ملل بینند که بهي العین میأاز سویی دیگر، به ر
ه قوه قضایی جمهوري بود؛کننده سخنان و مواضع روحانی در دوره نخست ریاست که دست کم تداعی

حقه قهر بدان نام و «و نیروهاي امنیتی، همچنان اصرار دارند که در داخل کشور چیزي عوض نشده و 
خواهی که اخبار اعتصاب غذاي فرهاد میثمی عزیز را هر انسان منصف و عدالت». نشان است که بود

خواند، به اندازه یک ابر دلش وین را میکند و نامه نسرین ستوده نازنین به پسرش از زندان ارصد می
 .خوردسف میأت رود، عمیقاًگیرد و بر ظلم آشکاري که بر این شهروندانِ شریف و دلیر میمی

خاطر رسد. بازداشت مهدي حاجتی، عضو محترم شوراي شهر شیراز بههر دم از این باغ بري می
 الح رویه قضایی و برکشیدن عدالت اجتماعی،دفاع از حقوق انسانیی دو شهروند بهایی و تالش براي اص

 .ندسر می بریم، ترسیم می کهاي که در آن ببرانگیزاز زمانهسفأدهنده است و تصویري تتلخ و تکان

االطراف و خطاهاي اخالقیِ جدي اهالی سیاست در این زمانه پر تب و تاب، اتخاذ نگاه دوسویه و جامع
حساب آوردن و نسبت به دیگري تجاهل و و نه فقط یکسو را به در داخل و خارج کشور را با هم دیدن،

سان راه رفتن بر روي لبه تیغ است. اتخاد این نگرش متوازن، نه تنها عواید و مواهبی ندارد هتغافل کردن، ب
آورد و در جاي خود باید که خصومت و عصبیت هر دو سوي این آوردگاه سیاسی را برایت به ارمغان می

ان آنرا هم بپردازي. اما چه باك، که این موضع، انسانی و اخالقی و وطن دوستانه است و فردا هزینه و تاو
 :توانی سرت را باال بگیري و شرمنده وجدان و مردم کشورت نباشیروزي بابت آن، می
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