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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[

 

 رانیا ونیمل]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠٠ بهشتیارد  ۶]تاریخ:[ 

 

 پور ی عال ارشیبا ک یمحمد یمار یگفتگو/انیحیرتبه هشتم جهان در آزار مس ؛ینید یهات یجهنم اقل رانیا

کارنامه هشت  یگفتگو به بررس ن یدر ا یحسن روحان یجمهور استیدوره دوم ر انیشدن به پا کیتوجه به نزد با

 ارشیک یمنظور با آقا نی. بدمیارداختهپ انیح یمس ژهیبه و  ینید یهاتیدر خصوص نحوه تعامل با اقل  یساله دولت و

 کند،یتالش م دهیو عق  ن ید یدفاع از حق آزاد نهیمکه در ز ١۸سازمان ماده  یپور مدافع حقوق بشر و سخنگو یعال

مشغول است و  یارسانه تیکننده، به فعال هینگار و تهبه عنوان روزنامه نیپور همچن یعال  ی. آقامیابه گفتگو نشسته

کرده و اکنون ساکن کانادا  یها در اروپا زندگدارد. او سال  زیو تئاتر را ن ونیزیتلو و،یراد یهاتجربه کار در عرصه 

 :دیآی . مشروح گفتگو در ادامه مکندیم تی فعال زیدفاع از حقوق پناهندگان ن نهیاست و در زم

  نیا ینید یهاتیمردم پسند را مطرح کرده است. در ارتباط با اقل ییهر بار در آستانه انتخابات شعارها یروحان حسن

 داشته است؟  یهمخوان یشعارها با عملکرد و ن یاند؟ چقدر اشعارها چه بوده

  یهاتیاقل یهاوعده داده بود که به خواسته یاده ماده هیانیب کیبا  ۹۲انتخابات در سال  یدر آستانه  یروحان حسن

 .کند یدگیرس یو قوم ینید

 یبوستان ران،یما، ا زیآمده بود: »کشور عز ١۳۹۲خرداد  ۹ خیدر تار یروحان ۳شماره  یاماده ١٠ هیانیآغاز ب در

دوره  یجمهور استیساز ر و مذاهب گوناگون است. اکنون که انتخابات سرنوشت انیها، اد زبان ها،م یاز اقل نیعطرآگ

اعتماد شما و   یمتعهد و مصمم هستم در صورت کسب رأ نجانبیرا فراهم کرده است؛ ا یخیفرصت تار نیا ازدهم،ی

 نیا که از مهمترر یاز فصل حقوق ملت قانون اساس  یبخش ر،یگانه زده  یبندها یبا اجرا دیو ام ریاستقرار دولت تدب

آزاد و آباد، با مشارکت  یرانیبوده و هست، از شعار به عمل درآورم تا شاهد ا یاسالم یاهداف نظام مقدس جمهور

 .»میباش انیرانیا

به نام   یاست ساختار دهیدولت خود برگز یرا برا دیو ام ریکه نام تدب یبار پس از انقالب، حسن روحان نینخست یبرا

  ی در دولت خود به وجود آورد و »عل یو مذهب ینید یهاتیدر امور و اقوام و اقل جمهورسیرئ ژهیو یاریدست

 یبرا یریپس از گذشت هشت سال، متاسفانه تدب  یپست انتخاب کرد. ول ن یا یاطالعات را برا نیش یپ ریوز «یونسی

 یباق یانتخابات یها تنها در حد شعارهاوعده نیهم نقش بر آب شد. ا هادینشد و ام دهی شیاند هاتیاقل نیرفع مشکالت ا

  ماراشاره کنم که آ دیبا یقوم یهاتیگرفت. در مورد اقل زین یشتریشدت ب یو قوم ین ید یهاتیماندند و سرکوب اقل

 .داشته است یتوجهقابل  شیقبل متاسفانه افزا یهابه سال نسبت یقوم یهاتیبازداشت و اعدام اقل

 .میبخش تمرکز کن نیا یاست بهتر است بر رو  ینید یهاتیما اقل یمحور گفتگو چون

 یو ساختار افتهیسازمان  ینید ضیو همچنان با آزار و تبع شوندیهمچنان سرکوب م رانیدر ا ینید یهاتیاقل متاسفانه

او هم   یاماده  ١٠ هیانیکه در بند هشتم از ب ینید یهات یاقل نهیدر زم یدولت روحان ی هااز وعده یک یمواجه هستند. 

  یباق یشعار انتخابات کیوعده هم در حد  نیا یناروا در همه ابعاد و اشکال آن« است ول ضاتیآمده است »رفع تبع

 .ماند

 یهااز وعده  یک یخود به  یجمهوراستیدوره اول ر یانیپا یهاهمزمان با ماه ١۳۹۵در نهم آذر  یروحان حسن

بود را امضا و ابالغ کرد. از همان   دهیآن سه سال طول کش نیکه تدو یشهروندعمل کرد و منشور حقوق اشیتانتخابا
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  نیمساله ثابت شد و ا نیا زیندارد و در گذر زمان ن ییمنشور ضمانت اجرا نیباور بودند که ا نیبر ا یاریآغاز بس

منشور آمده است:   نیباز نکرد. به عنوان مثال در ماده دهم از ا ینید یهاتیاز مشکالت اقل یگره چیمنشور هم ه

 ،یاسیو س یمختلف اجتماع یهاو مذاهب و گروه  انیاد روانیو پ  هاتیتنفر نسبت به قوم جادیا ای ریتحق ن،ی»توه

 ت«،یی»فرقه ظاله بها «،یستیونی صه تیحیمانند »مس ییهامسئوالن نظام واژه یبارها از سو  یاست.« ول وعممن

باور خود   لیتنها به دل ینید یهاتیاز اقل یاریو بس میادهیرا شن گرید یپراکنموارد نفرت یاری»جاسوس« و بس

در  یاریبس یقانون یها ضیهمچنان تبع  د،یو ام ریدبدولت ت یهاوعده  نیاند. با تمام اشده ریو تحق نیبازداشت، توه

 .نشده است  دهیشیاند یریآنها تدب یبا آن مواجه هستند و برا ینید یهاتیوجود دارد که اقل رانیا یقانون مدن

 د؟یاشاره کن یقانون یهاضیتبع ن یاست به چند مورد از ا ممکن

 :کنمی به چند مورد اشاره م نهیزم نیدر ا حتما،

  یاریو بس ،یجمهور استیر ر،یوز ر،یسف ،یمانند قاض یدولت یهااجازه ندارند پست ینید یهاتی: اقلیموانع شغل. ١

. هرچند اهل سنت هم  داندیمسلمانان م ژهیها را تنها وپست نیا زیآم ضیتبع نیقوان نیرا داشته باشند و ا  گریمشاغل د

 .هستند بهرهی مشاغل ب نیاز ا یاریاز بس

توسط وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که   یاژهیو طیشرا الت،ی معلم شدن، فارغ از تحص یبرا

 هیفق تیبه اعتقاد به اسالم، و وال توانیم طیشرا ن ی. از جمله اکندیممکن م ریغ ینید یهاتیاقل یاستخدام را برا 

 .شودیم دهیپرس و مذهب افراد  نیهم از د یاستخدام یهااشاره کرد. در فرم 

با زن   تواندیمرد مسلمان م کی ران، یا یاسالم یجمهور یاز قانون مدن ١٠۵۹موانع در ازدواج: براساس ماده  .۲

  ریزن مسلمان امکان پذ کیمسلمان با  ریمرد غ کی نی. ازدواج بستین زیمسلمان ازدواج کند. اما برعکس آن جا ریغ

براساس   نکهیمگر ا شودیشناخته نم تیبه رسم زین یرسم ریغ انیاد ریو سا انییبها ،ی حیمس شانی. ازدواج نوک ستین

 .اسالم انجام شود عتیشر

  کی. رندیبپذ یمسلمان را به فرزند یاجازه ندارند کودک ینید یهاتیکودکان: اقل ی سرپرست رشیدر پذ ضیتبع .۳

بوشهر که سال گذشته صادر   یکودک دو ساله است. براساس حکم قاض ایدیتلخ ل یماجرا  نهیزم نیدر ا ریمورد اخ

 توانندینم یو سام خسرو یفالح میمر یحیمس شی است، زوج نوک زادهکودک مسلمان نیآن که ا ل یشد، فقط به دل

در حکمش   یدهند. قاض لیکودک را به پرورشگاه تحو دیرا برعهده داشته باشند و پس از دو سال با شیسرپرست

وجود دارد و با بازگشت  ،یو سام خسرو یفالح میمر ، یحیکودک و زوج مس نیب «ید یشد یشته که »رابطه عاطفنو

  ل یرا به دل ایدیل یگریخانواده د نکهیاست و احتمال ا ایدیدر انتظار ل «ینامعلوم ندهی»آ شگاه،به پرور ماریکودک ب نیا

 یو فعاالن مدن یدادگستر  ینفر از وکال ١۲٠از  شی»صفر است«. مهرماه سال گذشته، ب رد،یبپذ یبه فرزند شی ماریب

سلب  یخواستار لغو حکم دادگاه بوشهر برا ه،ییقوه قضا سیرئ ،یسیرئ میسرگشاده به ابراه یاو حقوق کودک در نامه

 .درخواست نداده است نیبه ا یپاسخ چیهنوز ه هییقوه قضا یشدند. ول یحیمس شیزوج نوک نیاز ا یفرزندخواندگ

بروند.  یبه خدمت سرباز دیمسلمان با ریمردان غ یول شوندیاستخدام نم رانیمسلح ا یروهایمسلمانان در ن ریغ .۴

قانون   نیا یکردند ول رانیکشورشان ا یدر جنگ کشته شدند و جان خودشان را فدا  ینید یهاتیاز اقل یاریبس

 .همچنان پابرجا است زیآمضیتبع 

مجازات قاتل، اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما   یبرا ۳١٠ماده  یدر قانون مجازات اسالم .۵

  نیهم یاست. من با اعدام و قصاص مخالف هستم ول ه یباشد مجازات قاتل، د رمسلمانیقانون اگر مقتول غ نیدر هم

 .دهدی را نشان م رانیدر ا ینید یهاتیمسلمانان و اقل نی ب اتیتفاوت در حق ح زیماده ن

 .است یمسلمانان اجبار ریاز جمله غ ران یزنان ا یتمام ی هم برا یحجاب اسالم. ۶

  ۸۸١ماده  دهدیرا نشان م ینید یهاتیبه اقل رانی است و نگاه حکومت ا بیعج اریکه بس یگرید یماده قانون .۷

کافر مسلم باشد   یورثه متوفا نیو اگر در ب بردیماده »کافر از مسلم ارث نم نیاست. براساس ا یمکرر قانون مدن

  اریبس یماده قانون نیا نکهیاگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.« گذشته از ا برندیوراث کافر ارث نم

اهل   یکه حت دهدینشان م  کند،یم قیبه مسلمان شدن تشو یمال یهازهیرا با انگ  ینید یهاتیاست و اقل زیآمضیتبع 

سابق   ندهی و نما یموبد زرتشت کنام،ی . کوروش نشوندیکافر قلمداد م زین انیو زرتشت انیهودی ان،یحیمس  یعنی کتاب 
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کردم  هیته یاحهیال کیگفت: »در مجلس  وزین ورویبا  یادر مصاحبه  یاسالم یدر مجلس شورا یزرتشت انیرانیا

ما   یعنی نی. اما ننوشتند. استندیکافر ن ی شناخته شده در قانون اساس انیکه حداقل اد دیسی ماده بنو نیا ریز یاگفتم تبصره

شهروند درجه   ی. حتمیست ین کیما شهروند درجه  یزن و بچه ما ندارند ول به یو درست است که کار دانندی را کافر م

 .»میشوی. کافر محسوب ممیستیدو و سه هم ن

به صرف داشتن   توانیرا نم کسچیممنوع است و ه د یعقا شیکه تفت کندی م انیب رانیا ی از قانون اساس ۲۳اصل  .۸

 .شودینم تیاصل رعا نیمتاسفانه ا یمورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. ول یادهیعق

و دخالت در امور   دیعقا شیتفت  ینوع تواندیم گرانید ینید یپرسش درباره باورها ی حت ک،یدموکرات یکشورها در

دو و سه   ک،یبه شهروندان درجه  یو مذهب ینید ت یافراد جامعه براساس هو رانیدر ا ی شود، ول یتلق یخصوص

حرکت کنند،  رانیحکومت ا ینیخوانش د یستاکه در را یدر صورت  یعشر یاثن عهیاند. مسلمانان ششده یبندمیتقس

به   کیشهروند درجه  توانندیکه حکومت به دنبال آن است برخوردار باشند، م یاتیمعترض نباشند و از خصوص

منظور  نجایالبته در ا  ان،یح یو مس انیزرتشت  ان،یهودی یاز قانون اساس زدهمی . براساس اصل سندی ایحساب ب

هستند. پس با  رانیشناخته شده در ا  تیبه رسم ینید یهاتیتبار ست، تنها اقل یتبار و آشور یارمن زادگانیحیمس

 ندیآیحالت شهروند درجه دوم به حساب م نیموجود که به چند مورد آن اشاره کردم، آنها در بهتر یهاضیتوجه به تبع

درجه سوم به بعد هستند و به  وندرها شهرباو گریو د یحیمس شانینوک  ان،ییمانند بها  یرسم ریغ ینید یهاتیو اقل

  یحیمس شانیشناخته شده به نوک تیبه رسم انیحیاشاره کنم که اگر مس دیتحت فشار هستند. البته با اریبس لیدل نیهم

به  یحیمس شانی و عمال مانند نوک رندیگیقرار م یقانون گردی کنند، آنها هم تحت پ یبانیکمک کنند و از آنها پشت 

تبار سودا آغاسر   یارمن یرانیا یحیبه مس توانمیبه عنوان مثال م نهیزم نی. در اشوندی م لیشهروندان درجه سوم تبد

بت تمرز اشاره کنم که تنها به  لیو فرزند آنها رامئ یسویع رامیبت تمرز و شم کتوریو یآشور-یرانیا یحیو زوج مس

 .را متحمل شدند یادیز یهابه زندان محکوم شدند و رنج  لیدل نیهم

 از آزارها و فشارها را تجربه کرده است؟ یفیچه ط رانیدر ا یحیجامعه مس ریهشت سال اخ در

برخوردار هستند. هرچند آنها هم  ینسب یاز آزاد هایو آشور هایارمن یعنیشناخته شده،  تیزادگان به رسم یحیمس

حق  های و آشور های. در ضمن، ارمنبرندیگسترده رنج م یهاضیو تبع  هاتیردم از محدودطور که عرض کهمان

 .به زبان خودشان پرستش کنند دیرا ندارند و با یبه زبان فارس ییسایمراسم کل یبرگزار

خطر بازداشت و  رشیرا ندارد. آنها با پذ یرسم یساهایاجازه شرکت در کل یحیمس شانیدر حال رشد نوک جامعه

باور خود   ،ینیاز ترس آزار د یحیمس شانیاز نوک یاری هستند. بس یخانگ  یساهایشدن مجبور به حضور در کل یزندان

 ،یمل تیامن هی اقدام عل یبا اتهام واه یرانیا انیحیاز مس یاریبس ر،یاخ یها. در سال کنندیاعالم نم یرا به شکل عموم

جهت وارد شده اند تا از اعتراض جامعه   نیبه ا یاسیاتهامات س نیاند. اسال مواجه شده  ١۵تا   ١با احکام زندان از 

  تدادار ای یخانه شخص  کیدر  یپرستش زیآمجلسه صلح  کیدارند مانند شرکت در  ین ید یهیکه پا یبه اتهامات یجهان

 .شود یریجلوگ

مجبور به  زبانیفارس یرسم یساهایکل یتمام باینژاد، تقر یاحمد یجمهور استیگذشته و از زمان ر یده کی در

  یهم به زبان فارس یح یمس یشدند. انتشار کتاب مقدس و کتابها سایکامل کل یلیتعط ایخود و  یجلسات فارس یلیتعط

اگر تعداد آنها به  ژهیداشته باشند، به و اریدر اخت یحی سم یمواد آموزش ایها و کتاب نیکه چن یاند. کسانممنوع شده

  دیمنتظر عواقب سخت و احکام زندان باشند. البته با دیبا ردیمندان قرار بگ عالقه  اریباشد که بتواند در اخت یاندازه ا

  اریمنتشر کرده است که در اخت یاهداف پژوهش یکتاب مقدس تنها برا یتعداد محدود رانیاشاره کنم که حکومت ا

 .ردیگی قرار م یافراد خاص

از  تیمحروم د،ی به زندان، تبع میتوانیم یحیمس شانینوک ژهیبه و رانیا انیحیمس یهااز جمله رنج  یطور کل به

سلب حق   یو حت یشالق خوردن، ضبط اموال شخص  ،یخانگ  یساهایبه کل ورشیاخراج از محل کار،  ل،یتحص

اند. خود بوده ینیو مصادره مراکز د بیل و تخریهمچنان شاهد ادامه تبد رانیا انیحی. مسمیداشتن فرزند خوانده نام ببر

در انتظار  یشتریو عده ب برندیبه سر م دیدر زندان و تبع  رانیدر ا یحیشهروند مس ١۹در حال حاضر حداقل  

 .به اتهاماتشان هستند یدگیدادگاه و رس یبرگزار
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تر شدن  روشن  ی. براکندیمنتشر م رانیدر ا انیحیمس طیدر مورد شرا یهر ساله گزارش مفصل ١۸ماده  سازمان

 .کنمیاست اشاره م یالدیم  ۲٠۲٠به چند آمار که مربوط به سال  انیحیمس جامعه طیشرا

 .شدند ریدستگ   رانیدر ا یحیمس ١١۵  یالدیدر سال گذشته م •

 .شدند ینفر بازداشت و زندان ۳۸تعداد  نیاز ا •

 .شدند قهی دالر وث ونیلیم کیمجبور به پرداخت  انیحیمس •

 .محکوم شدند دیسال تبع ۵سال زندان و  ١۵٠از  شیدر مجموع به ب یحیمس ۴۴ •

 .ضربه شالق شدند  ١۶٠هم متحمل   یحیمس  شیدو نوک •

داشتن   لیرا تنها به دل یاریبس یهاانسان و خانواده اوست که رنج  کیها در مورد جان و جهان عدد  نیاز ا کی هر

 .شوند لیشماره تبد کیکه تک تک آنها تنها به  میاجازه بده دیاند. نبامتفاوت متحمل شده یباور

را خوب   تاریساختمان بود و گ یها است. شغل او نقاشنمونه نیاز ا یک ی ییصاحب )زمان( فدا یحیمس شی نوک

 .نوازدیم

 بیمس یو محمد عل یدی محمد رضا ام وسف،یو همسر  یندرخان وسفیبه همراه  ییصاحب فدا  ۹۵سال  ماهبهشتیارد

 .در رشت بازداشت شدند یمنزل شخص کی در  یمراسم یبرگزار انیدر جر یتیزاده توسط ماموران امن

که  گرشیضربه شالق محکوم شد و پرونده د  ۸٠در رشت به  یدر دادگاه شیهااز پرونده یک یدر  یحیمس  شینوک نیا

احمدزاده   یدادگاه انقالب تهران. قاض  ۲۶شده بود به تهران ارسال شد، به شعبه  لی او تشک  یبرا یتی امن یبه اتهام

و محمد  یدیمحمد رضا ام ،یندرخان وسفی ،ییفدا بصاح   ١۳۹۶ رماهیدر ت ،یمدادگاه انقالب اسال ۲۶شعبه  سیرئ

خوانده شده،   «یست یونیصه تیحیآنچه که »مس ج«یو »ترو «یخانگ  یسایکل لیرا به اتهام »تشک  زادهبیمس یعل

 .سال زندان محکوم کرد ١٠هرکدام به 

شام   ای یربان یعشا یشرکت در مراسم عبادت  لیسال گذشته، به دل زییدر پا یدی( اموهانیو محمدرضا ) ییفدا صاحب

ضربه شالق شدند.   ۸٠هر کدام متحمل  ،یمشروبات الکل دنینوش ایو به اتهام »شرب خمر«  انیحیخداوند مس

 به شام خداوند هم معروف است، نان و انیرانیا نیبوده و ب «یربان یخود که موسوم به »عشا ینید نییدر آ انیحیمس

  یشاگردانش است. حکومت جمهور ای ونیبا حوار حیمس یسیشام آخر ع ادآوریکه  خورندیآب انگور م ایشراب 

  ینید نییآ نیا  یبا اجرا یحیمس شانیو نوک شناسدینم ت یبه رسم یحیرا عمال به عنوان مس یحیمس  شانینوک ،یاسالم

  انیحیمس ،یخانگ  یسای مسلمانان است. در کل ژهیو یفقه نیکه از قوان شوندیشرب خمر روبرو م تهامبا ا یدر موارد

انکار است.   رقابلی غ یدر برابر قانون امر ی. تساوکنندیبراساس باورشان پرستش م زیآم کامال مسالمت یبه شکل

خود و به زبان خود   یساهایدر کل یو آشور یارمن انیحیاست که مس یهمان کتاب یحیمس شانیکتاب مقدس نوک 

 یساهای. از منظر قانون چگونه است که کلردیگ یصورت نم یخانگ  یساهایدر کل یاعمل مجرمانه چی. پس هخوانندیم

 دیبا دهیو عق ن ید یمجاز است؟ حق آزاد عهیمسلمانان ش یدعا یو جلسات خانگ  یمساجد خانگ  یجرم است ول یخانگ 

 .آنها باشد باورهمه شهروندان، فارغ از  یبرا

را از ده   ،ییو صاحب فدا یندرخان وسفی یحیمس شانینوک تی محکوم دنظریحال سال گذشته، دادگاه تجد نیهم در

 .را از ده سال به دوسال زندان کاهش داد یدی( اموهانیمحمدرضا ) تیسال به شش سال و محکوم

  بیبه ترت یدتیعق زیآمصلح تیفعال لیژاوه هستند که به دل ونیو هما یسارا احمد یحیمس شیزوج نوک گرینمونه د کی

و همسرش از او   بردیبه شدت رنج م نسونیپارک یماریژاوه از ب ونیاند. همابه هشت و دو سال زندان محکوم شده

 .کندیم یپرستار

تصاحب امالک  ساها،یکل یلی. تعطزادهیحیو چه مس ش یاست، چه نوک انیحیحق همه مس ده،یو عق نید یو آزاد سایکل

نقض آشکار ماده هجدهم از    یآنها همگ  دیو تهد ساهای از حضور آنها در کل یریو جلوگ انیح یبازداشت مس ،ییسایکل

 نیدگان اهم از امضاء کنن رانیاست که ا یدر حال نیاست. ا دهیو عق نید یآزاد نهیحقوق بشر در زم یجهان هیاعالم

 .است یجهان هیاعالم
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سازمان  یسوم مجمع عموم تهیروبرو بوده است. به عنوان مثال کم یالمللنیمجامع ب دیبرخوردها با انتقادات شد نیا

از جمله نقض حقوق زنان،  ران یحقوق بشر در ا د«یشد نقض» یاسال گذشته با صدور قطعنامه زییملل متحد در پا

خواسته تا به   یاسالم ی را محکوم کرد و از حکومت جمهور یو مذهب ینید یهاتیو نقض حقوق اقل انیشکنجه زندان

 .دهد انیپا یو مذهب ینید یهاتیاقل هیعل تیآمران و عامالن جنا تیمصون

 یدر رتبه   رانیباز منتشر شده، ا یدرها  یالمللنیکه توسط سازمان ب انیحیآزار مس یجهان دبانید یفهرست ساالنه در

در رتبه نهم جهان قرار داشت و   ران یقرار گرفته است. سال گذشته ا انیحیآزار و جفا بر مس ینهیهشتم جهان در زم

در   نی. امینبود  نهیزم  نیدر ا یباالتر نرفت و شاهد بهبود ١٠از   رانیا رتبه گاهچیه ،یدر تمام دوران حکومت روحان

فهرست قرار دارند   نی چهارم به بعد در ا یهاکه در رده  ییبا کشورها سهیدر مقا رانیا ازیاست که اختالف امت یحال

 .کم است اریبس

  رییبا تغ ایجمهور است؟ آ سیرئ ماتیتصم  ریتا چه حد تحت تاث رانیدر ا یحینوع و شدت فشار بر جامعه مس نییتع

 هیعل کیستماتیمشخص و س یاکه برنامه نیا ایداشت  انیحیمس هی به کاهش آزارها عل یدیام شودیجمهور م سیرئ

 جامعه مذکور وجود دارد؟ 

با   یوجود دارد که در تعارض جد رانیا نیدر قوان یاریبس یقانون یهاضیاشاره کردم تبع شتریکه پ طورهمان

  یتیو اتهامات امن یپراکنو با نفرت یساختار یبه شکل رانیاست. متاسفانه حکومت ا یالمللنیب یحقوق بشر یهااریمع

  پردازدیم یحیمس شانی و نوک  انییمانند بها  یرسم ریغ  انیدا ژهیبه و ینید یهاتینقض حقوق اقل یسازی به عاد  یواه

عمال از   یداشته است ول یشتریشدت ب ینید یهاتیسرکوب اقل ییهاکالن نظام است. در دوره  یهااستیاز س نیو ا

  فشارخودشان هدف آزار،  مانیعمل به باور و ا  لیتنها به دل ینید یهات یدنبال شده است. اقل استیس کیآغاز انقالب 

و  سمسیکر یجشن خصوص یمثل برگزار یزیآممسالمت یهاتی. فعالرندیگ یقرار م رانیحکومت ا ییقضا بیو تعق 

کارها که از   نیاز ا  رانیا هییقوه قضا یرا به دنبال داشته باشد. ول ینیاحکام سنگ  اندتویم یخانگ  یساهایکل ییبرپا

اصطالح  یو حت ییسایکل یقانون ریغ یهاتیو فعال یمل  تیامن  هیباشد با عنوان اقدام عل دیهر شهروند با نیادیحقوق بن 

کاهش رنج   جادیا یبرا  یهم آن چنان تالش رانیا یهاجمهور سیو رئ کندیم ادی «ی ستیون یصه تی حینامفهوم »مس

 راتییتغ رانیکه در ا می بگو  دیاند. پس در پاسخ به پرسش شما بافشارها انجام نداده نیاز ا  یریو جلوگ ینید یهاتیاقل

  یراتییجمهور شاهد تغ   سیرئ رییکه با تغ دانمیم دیو بع رودیم شیکند به پ اریحقوق بشر معموال بس نهیمثبت در زم

. هدف ما به عنوان مدافعان حقوق بشر ستادیتالش کرد و ا دیزنده است و با د یانسان با ام ی. ولمیباش یاساس

 .داد میا ادامه خواهکار ر نیاست و در حد توان ا هاان و کاهش رنج انس یگرتیحما ،یرسانیآگاه

  رندهیگمیشود که تصم یمدع تواندیم ایاست؟ آ استشیتا چه حد مسئول نقض حقوق بشر در دوران ر یجمهور استیر

 کند؟ یشانه خال ییبار پاسخگو رینبوده و از ز یاصل

 سیرئ یدارند ول تیفعال یمواز یتیامن یهاو سازمان  ستیجمهور ن سیدر دست رئ اراتیاخت همه  رانیچند در ا هر

آنها در داخل و خارج از کشور به   یهایمباشران و الب نیآمران و عامالن و همچن ژه یجمهور و مسئوالن نظام به و

امور  ریوز فیباشند. محمد جواد ظر رانیدر ا هانساننقض حقوق ا یپاسخگو دیهمه با ستم،یس نیاز ا یعنوان بخش

را   یکس چیه رانیآزاد هستند و گفته بود: »ما در ا رانیر اد ینید یهاتیادعا کرده بود که اقل یخارجه دولت روحان

اطالعات دولت   ریوز یمحمود علو ش،یحدود دو سال پ گرید یاز سو ی. ولم«یکن ینم یزندان اشدهیبه خاطر عق

  تی حیمقابله با گسترش مس یبرا هیعلم یهابا حوزه یوزارتخانه و همکار نیبار از اقدامات ا نینخست یبرا ینروحا

که  کنندیم دایپ  تیحیبه مس شیگرا ی در سخنانش اذعان کرد که »افراد یمحمود علو نی در کشور پرده برداشت. همچن

 ».شدندیم یح یمس یبود و خانوادگ نهایا امثالو  یفروش چیجامعه هستند مثال کارشان ساندو ی جزو افراد عاد

استفاده   یحیمس شانینوک هیانقالب عل یهااست که دادگاه یتیاطالعات کامال در تضاد با اتهامات امن ریوز یهاگفته نیا

حقوق  شماری. از آنجا که نقض بکنندیم یمعرف یغرب یو جاسوسان کشورها دهیدو آنها را ماموران دوره کنندیم

 یاست، پس شک  او هماهنگ و اجرا شده یهانهخاو توسط وزارت تادامه داشته اس یدر دوره روحان  ینید یهاتیاقل

پاسخگو   دیها مسئول است و بادولت کامال در برابر نقض آشکار حقوق انسان سیبه عنوان رئ جمهورسی که رئ ستین

 .باشد
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زبان را در برابر قانون به   یفارس انیحیو مس یرسم ریغ  انیاز جمله اد ینید یهاتیاقل یتمام دیبا رانیا حکومت

و شرط ازاد کند تا آنها هم بتوانند از  دیرا بدون ق یدتی عق انیزندان یبشناسد و تمام تیعنوان شهروندان کامل به رسم

است. به   انیرانیمتعلق به همه ا ران ی. فارغ از قوم و نژاد و باور، ادخودشان برخوردار شون یحقوق انسان نیترییابتدا

 یحت کشم،ی. به قول شاملو: »من آن روز را انتظار ممینداشته باش ران یو دو در ا کیکه شهروندان درجه  یروز دیام

 «نباشم. گریکه د یروز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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