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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[

 

 جوان آنالین ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۶اسفند  ۱۸ ]تاریخ:[

 

 !ساله نظام شد ۴۰دستیار روحاني مدعي نقض حقوق بشر 

هاي خود تغییر مسیر دهیم و به حداقل استانداردهاي حقوق بشري دهه باید از رویه گذشت چهارموالوردي: پس از 

 مقید شویم 

 متین زاهدی

ها تغییر مسیر دهیم و به حداقل استانداردهاي حقوق بشري مقید شویم.« این  پس از گذشت چهار دهه از این رویه »

وگویي جمهور در حقوق شهروندي است. موالوردي در گفتساي است كه شهیندخت موالوردي، دستیار ویژه رئیجمله

اي همچون بهائیت هم باشد. اظهارات دستیار اي قول داده تا از مسیر منشور حقوق شهروندي پیگیر منافع فرقه رسانه

شود كه خودش هم به خوانشي كه از كلمات و جمالتي كه  جمهور در حقوق شهروندي در حالي بیان مي ویژه رئیس

نظر  تر از این اظهار اگر در سمت دولتي نبودم، قطعاً صریح خدام كرده واقف است، آنچنان كه گفته است: » است

 » !كردممي

كند كه به ناچار در  وي فیلترینگ موقت تلگرام را مصداق نقض یا نادیده گرفتن برخي حقوق انساني عنوان مي

سؤالي درباره حق و حقوق بهائیان وعده تأسیس نهاد ملي حقوق  هاي اخیر انجام شد. همچنانكه در پاسخ به ناآرامي

! بر گوید: با تأسیس این نهاد شاهد تحول مهمي در تسریع تحقق حقوق شهروندي خواهیم بوددهد و ميشهروندي را مي

، گروه  كنون و بر طبق قانون اساسي كشورمان واضح است كه فرقه بهائیتهمه مسئوالن جمهوري اسالمي از ابتدا تا

نخست  . در برابر چنین اظهاراتي دو احتمال مطرح است؛ و اقلیت مذهبي نیست كه بخواهد حقوق مذهبي داشته باشد

هایش چه معنا و خوانشي دارد كه با عنایت به سوابق و رشته تحصیلي وي چنین داند گفتهاینكه خانم موالوردي نمي

نظري در جایگاه و مسئولیت وي صورت گیرد، اما احتمال دوم د تجدیدرسد و اگر چنین باشد بایامري بعید به نظر مي

هاي مخالف جمهوري المللي و دولت تردید نهادهاي بینگوید و بيداند چه مي این است كه موالوردي به خوبي مي

ژه  اي سخنان خانم دستیار ویهیچ دغدغه اسالمي ایران از این اظهارات بسیار خرسند خواهند شد؛ چراكه بي

گذارد و این خدمات هرگز فراموش دستاویزهاي تازه براي تحت فشار گذاشتن ملت و دولت ایران در اختیارشان مي

 شود!نمي

 

 

 

 

 

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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