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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[

 

 کای آمر یصدا]برگرفته از سایت:[ 

 ١۳۹۹آذر  ٢١]تاریخ:[ 

 

 است  افتهی شیافزا رانیتوسط حکومت ا یو مذهب یقوم یهاتی: سرکوب اقلمقدمیریحقوق بشر| محمود ام یروز جهان

و   یقوم یهاتیسرکوب اقل یالدیم ٢۰٢۰در سال   رانیا میرژ دیگوی م رانیسازمان حقوق بشر ا یو سخنگو ریمد

 یاسالم یسرکوب جمهور استیاز س یقسمت مهم هاتی»سرکوب اقل یکرده است و به طور کل دیرا تشد یمذهب

 ».است

از   یک ی رانیا گذرد،ی حقوق بشر در سازمان ملل م یجهان هیشناختن اعالم تیو به رسم بیو دو سال از تصو هفتاد

عضو سازمان ملل    یاز جمله کشورها یاسالم یبود. اما جمهور ١۳٢۷در سال  هیامضاکنندگان آن اعالم نینخست

حقوق بشر بوده و   یجهان هیبا اعالم منافاتدر  ریاخ یهاحقوق بشر در دهه  تیرعا نهیاست که عملکردش در زم

از   یک یمستند شده است.  یالمللنیب ینهادها ریسازمان ملل و سا یهاآن در گزارش  یموارد نقض حقوق بشر از سو

 یاسالم یجمهور یاز سو یو مذهب یقوم یهاتینقض حقوق اقل  رانیموارد پررنگ و مهم نقض حقوق بشر در ا

 .است

و  یقوم یهاتیسرکوب اقل شیبا اشاره به افزا ران،یقوق بشر اسازمان ح یو سخنگو ریمقدم، مد یریام محمود

سرکوب  ٢۰٢۰در سال  ی: »به طور کلدیگویم کایآمر ی به صدا یالدیم یدر سال جار رانیتوسط حکومت ا یمذهب

 رود،یباال م یآمار سرکوب به طور کل یوقت لیدل نیکرد. به هم دایپ شیاقشار جامعه توسط حکومت افزا یتمام

 ».میبود که ما در سال گذشته هم شاهدش بود یزیچ نیو ا شودیچند برابر م زین هاتیسرکوب اقل

ُکرد در کردستان در   انیآمار اعدام زندان شیو افزا انیو سرکوب بهائ  یریدستگ  دیمقدم با اشاره به تشد یریام یآقا

 .است ران یدر کل ا شتریحکومت به سرکوب هر چه ب ازیاز ن یناش نیکه ا دیگویکه گذشت، م یسال

در مورد نقض آشکار حقوق شهروندان   ییدئویبا انتشار و زین کایوزارت خارجه آمر زین یمهر ماه سال جار اواسط

  ١۵که روز   امیپ نیدهد. در ا انیبار پاخشونت یآزارها ن یخواست که به ا یاسالم یجمهور میاز رژ ران،یدر ا یبهائ

را به صورت  یجامعه بهائ  ی، اعضا١۳۵۷ یاسالم باز زمان انقال ران،یا میآمده است: »رژ مهر منتشر شده،

متحده   االتیکرده است. ا یزندان ،یقرار داده و آنها را، معموال بر اساس اتهامات واه تیمورد آزار و اذ افتهیسازمان

 ».دهد انیخشونت بار را پا یآزارها نیا خواهدی[ مرانی]ا میاز رژ کایآمر

 یتمام جامعه و زندگ یدئولوژیا قیاز طر کنندیم یکه سع  ییهاستمیدر س د،یگویم رانیسازمان حقوق بشر ا ریمد

که  دیگوی. او مرندیگی قرار م یشتریمورد ستم مضاعف ب هاتیمردم خود را کنترل کنند، معموال اقل یشخص

حاکم  یدئولوژیکه با ا ییهاتیاقل لیدل نیو به هم کندیم بر اساس مذهب جامعه را کنترل زین یاسالم یجمهور

 .رندیگیقرار م یشتریندارند، مورد سرکوب ب یهمخوان

  ،یسن عه،یاز جمله ش -و مذاهب  انیتمام اد انیو در م رانیکه سرکوب در تمام ا ن یمقدم با اشاره به ا یریام یآقا

که در   ییهابا استفاده از تعصب کندیم ی: »حکومت سعدیگویم کایآمر ی وجود دارد، به صدا یحیو مس  ،ییبها

و هر  تیاستفاده کند. در واقع هر نوع اقل هاتیاقل ه یبه عنوان ابزار سرکوب عل یجامعه وجود دارد، از مردم عاد 

مورد ستم مضاعف قرار   کندیبا طبقه حاکم فرق م شی قوم تعلق ایو  دهیکه عق نیکه از هر لحاظ فقط بخاطر ا یفرد

 ».ردیگیم
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مردم را از دست   تی گذشته حما یهاچون در سال  یاسالم ی»جمهور :کندیم یادآوریمقدم در ادامه  یریام محمود

 ».دارد ازیرعب و وحشت، و نگه داشتن قدرت در حال حاضر به سرکوب ن جادیا  یداده است، برا

سازمان ملل   یدر مجمع عموم ١۹۴۸دسامبر   ١۰حقوق بشر، در روز  هیجهان هیاعالم بیاز هفت دهه از تصو شیب

خانواده   یو حقوق برابر و مسلم همه اعضا  یشناخته شدن منزلت ذات تیبا به رسم هی. مقدمه آن اعالمگذردیمتحد م

از محاکمه  یحق برخوردار ،یدارمنع برده کنجه،. منع شداندی عدالت و صلح در جهان م  یآن را اساس آزاد ،یبشر

 .انسان دانسته شده است ریناپذیی از جمله حقوق جدا انیمذهب، و ب ده،یعق شه، یاند یمنصفانه، و آزاد

  میتوسط عوامل رژ رانیگذشته بارها نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ا یهاال س یط کایخارجه آمر وزارت

مختلف را   یهابه بهانه ،یاز جمله فعاالن مدن ران،یبا مردم ا میرژ زیآمخشونت یو برخوردها یاسالم یجمهور

 محکوم کرده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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