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قه اخيرجمهوري اسالميسه ح  
  حقوقدان -اميرفيض

 ظور وسه رويداد پياپی ازسوی جمھوری اسالمی تدارک شده است که ھمه دريک جھت وبيک منا اخير
    .مريکاستآجھان وبيشتر ن چھره سازی ازسوی دولت روحانی برای جلب توجه مردم آ

  كبيررويداد نخستين   استوانه حقوق بشركورش 

سرزمين کشوی که  کورش کبير ازسوی دولت جمھوری اسالمی در نصب پيکره استوانه حقوق بشر
ميسازد  جمھوری اسالمی را متھم به نقض حقوق بشر واساسا بی اعتنائی به اعالميه جھانی حقوق بشر

وسياست اعمال زور خودرا برجمھوری اسالمی برعدم رعايت حقوق بشرمستقرساخته است بسياربا 
  ١ :است وميتواند متضمن اين برداشت باشد کهمعن

 حقوق بشر زمنشورجمھوری اسالمی تنھا کشوری است درجھان که به تقرب واستقبال عملی ا **
م نداشت که جمھوری اسالمی به حقوق بشراعتنائی نداشت لزومی ھ اگر و  ؛اقدام کرده است کورش کبير

 می ازن حمايت وجانبداری جمھوری اسالآبه اين اقدام  که مشخصا اقدامی است که بازتاب عمومی 
  .اعالميه جھانی حقوق بشراست دست نميزد

باستان  عصر نجلس برای برپائی اين پيکره که يادگاری ازتوجه ايرانيان ازآموافقت شھرداری لوس  **
لی ھمان نچه درجمھوری اسالمی امروز ميگذرد تواآمتضن اين دريافت ھم ھست که  ؛به حقوق بشراست

   .ميشده است ش روبشر درعصرک تياطی است که نسبت به رعايت حقوقاحترام واح

يت موقعيکا محسوب نميشود ولی نميتواند درمرآنجلس ھرچند موافقت آموافقت شھرداری لوس  **
حمايت  تائيد و ريا اگرعده ای ازطرفداران ھيتلر بخواھند مجسمه ای که نموداآنداشته باشد  قرائن قرار

   ؟ن موافقت ميکردآنجلس با آيا شھردارلوس آس نصب کنند نجلآباشد  درلوس  ھيتلر از

ورد که آينجلس بوجود مآمريکا ويا الاقل اھالی لوس آنصب پيکره مزبور اين توھم رابرای مردم  **
ن آرای بمريکا  جمھوری اسالمی را متھم به نقض حقوق بشرميسازد وتحريم ھای سنگينی آچرا دولت 

  ؟سازد ه منويات قلبی وعملی خودش را با نصب پيکره مزبور عيانکه توانست کشور قائل شده است 

                                               
ه سيلندر کوروش در نصب پيکرناياک، بنياد علوی و بنياد ايمان مانند دارو دسته ی ھای رژيم اسالمی امروز ميدانيم الب - ١

  ک-دست داشته اند و جالب توجه تر آنکه قھرمان مجسمه سازی آن يک انگليسی است. حبزرگ در لس آنجلس 
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ھرايرانی که چشمش به پيکره استوانه حقوق بشری کورش بيفتد يک احساس سرفرازی ميکند که  **
وردی است که جمھوری اسالمی دربين آاين بزرگترين دست و ؛ن کسی جز جمھوری اسالمی نيستآبانی 

وجبی برای تجديد نظرنسبت به مخالفت خودشان با جمھوری اسالمی تا م ؛پراکنده استمخالفان خود 
  .داشته باشند

ب استوانه حقوق بشرکورش که اين اقدام جمھوری اسالمی يعنی نصايرانی وياخارجيان درمقابل  **
 بشردرايران درجھان بی سابقه است  بايک حالت ترديد درگزارشات حقوق بشری نسبت به نقض حقوق

رنھايت موقعيتی برای جمھوری اسالمی ايجاد ميگردد که بتواند ازفشارگرفتاری ھای مواجه ميشوند ود
   .ن  ازباب حقوق بشرکمی کاسته شودآ مريکا وکشورھای اقمارآتحميلی 

ھيچيک ازدولتھای جمھوری اسالمی درپی اين مقصود که پيکره ای ازوفاداری جمھوری اسالمی  **
 مريکا را درآاست اال دولت روحانی که رھبری گروه طرفداران مريکا بنمايش بگذارد نبوده آدرسرزمين 

مريکا آيا چنين دولت وموقعيتی اقتضای حمايت آ ؛ايران بعھده دارد ودرعين حال رئيس جمھورھم ھست
مريکا آتصورنميکنم که جواب مردم  ؟مريکا مواجه شودآرا ندارد وبايد با عتاب وتحريم وتھديد ھای 

   .منقی نباشد

  قه رئيس هواپيمائي ايراندومين ح

 کاری بسيار ،انتخاب يک خانم بسمت مديرعامل شرکت ھواپيمائی ھماست ؛ولت روحانیدومين حقه د
زاديخواه ورعايت اصل تساوی حقوق زن ومرد آ استثنائی که کمترممکن است درکشورھای پيشرفته و

ی که چنين تصميمی کامال خالف نھم درکشوراسالمی شيعه جمھوری اسالمآ. اھميت اين اقدام مراعی باشد
حقوق زن دراسالم است  ازاينجھت است که نشان ميدھد دولت روحانی عليرغم قدرت روحانيت ميتواند 

نرا آن است ونه سياست شخص ولی فقيه جمھوری اسالمی آمجری مسائلی باشد که نه اسالم موافق 
  .انی بيمصرف نخواھد بودھا که حساب روی روح مريکائیآتائيد ميکند واين نويدی است به 

   :فرزانه شرفبافی که ھنگام معرفی اعضای کابينه روحانی به اين مقام انتخاب شد گفته است مخان

  بعنوان يک زن مسلمان افتخارميکنم که نوانسته ام درزندگی خود تابوھای زيادی را بشکنم><

محروميت زنان را ازحقوق مساوی مردان ی واقعيت اين است که اين خانم فرزانه شرفبافی نيست که تابو
مريکا ميگويد که  جمھوری اسالمی با رياست آاين نمايش به  باميشکند بلکه اين دولت روحانی است که 

   .جمھوری اسالمی با واليت فقيه است از جمھوری روحانی بغير

ارکت بيشتر زنان اين انتخاب تاثيرمھم ومثبتی درمش< :دولت روحانی نسبت به انتخاب ايشان مدعی شد
زنان درقياس بامردان دراين عرصه تابحال سھم  ؛درعرصه سياست وکارومديريت ھای کالن داشته باشند

  .>ناچيزی داشته اند
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اشته اند يعنی اين دولت روحانی است که به روال گذشته که زنان سھم کمتری درمديريت ھای کالن د
 اری کرده که درکنھا وبزرگترين شرکت ھواپيمائی ايران با انتخاب يک خانم به رياست ت .پايان داده است

   .ضابطه جھانی کارستان است

وبرو ميشود  واقعا دنيا درمقابل اين اقدام وانتخاب دولت روحانی باچه ترديد ھا وقضاوت ھائی ر **
 يباشد منھا بامردان آزاديھای خانم ھا وعدم توازن حقوق آازيک سو جمھوری اسالمی متھم به سلب 

ست انکه درھمه کشورھای مسلمان عضوسازمان ملل ھم اين تبعيض حقوق زن ومرد علنا مشھود چنا
اشته است ولی درجمھوری اسالمی يک خانم به مقامی ميرسد که ھرگزسابقه اجرائی حتی درجھان ھم ند

   .تاچه رسد به کشورھای مسلمان

مريکا نسبت به کشورعربستان آمريکا وجھانی به طورطبيعی به اين سوال ميرسند که چرا آمردم  **
ھا حتی  که حتی زنان حق رانندگی ندارند سختگيری ھای حقوق بشری ندارد ولی نسبت به ايران که خانم

به مقامات کالن کشورھم ميرسند دارد واين قضاوت عمومی ھمان بارزه ای است که جمھوری اسالمی 
کينه  مريکا به ديده شک وآوتحريم ھای  ن است  که مردم جھان به اقداماتآدرتالش برای جاانداختن 

  ٢ .ورزی نگاه کنند

  بازديد اززندان اوين  –حقه سوم 

امل ھما  عروز قبل ازانتصاب خانم فرزانه شرفبافی به مديريت  ۴تيرماه  درست  ١۴روز چھارشنبه  
تا به داد  ستاد حقوق بشرقوه قضائيه جمھوری اسالمی با ھمکاری سازمان زندانيان برنامه ای ترتيب

زندانھا  دارد  و زاد ترين زندانھای جھان راآ جھانيان گفته باشد  جمھوری اسالمی بھترين ومدرن ترين و
   .موزش ھستند نه جايگاه تنبيه ومجازاتآ بمنزله کالس درس و

فريقا آسيا وآکشورازکشورھای اروپا و ۴۵ستاد حقوق بشرجمھوری اسالمی با دعوت ازديپلمات ھای 
گفتارھائی  با برنامه ريزی قبلی صحنه ھا و ترتيب داد و بخشھای زندانيان سياسی اوين رابرنامه بازديد از

ن ھمه آزندان ھای جمھوری اسالمی  نميکرديم که در باور مدعوين گفتند ما ھرگزرا بنمايش گذاشت که 
وسائل کافی حتی جای کفشی  یتميز دارا زندان ھا بسيار .تسھيالت برای زندانيان فراھم شده باشد

ھم جدا شده که زندانی بتواند ھرگاه که  تابخانه واينترنت وتلوييزيون و فواصل اطاقھای بند با پرده ازوک

                                               
شھيندخت  شده است. اميد و اعتدال اسالمی وارد کابينهشورش ست که پس از گری ای ديزن ايرانمعصومه ابتکار،  - ٢

موالوردی پس از گذشت بيش از دوماه از روی کار آمدن دولت يازدھم به سمت معاون رئيس جمھور در امور زنان و 
رئيس جمھور در يک  زاده معاون حقوقی رئيس جمھور که دوره دکتری خود را ھمزمان باالھام امين .خانواده منصوب شد

. بريتانيا گرفته است برخالف دو بانوی پيشين، يک اصولگرا است گالسکودانشگاه در رشته حقوق بين الملل از دانشگاه 
اين يک مطالبه عمومی است و رئيس جمھور به توانمندی بانوان در رابطه با کابينه دولت دوازدھم گفته است: روحانی 

ھستند که به عنوان معاون رييس  معتقدند نيمی از جامعه، بانوان ھستند، بنابراين سه عضو کابينه از بانوان اعتقاد دارند و
توانمندی بانوان در سطوح مختلف مديريتی ھم در دولت دوازدھم استفاده  جمھور در دولت يازدھم حضور دارند و طبيعتا از

  ک-. حمی شود
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مدعوين شوکه شدند ورده بودند که آخالصه چنان صحنه ھائی بوجود  لایرمايل باشد پرده رابه کناربزند
   .م نديده ايماندونزی ھ وگفتند که ما چنين زندانھای مرتب وحقوق بشری را حتی درکره جنوبی و

ھشگرسازمان کانون مدافعان حقوق بشر ونيز خانم رھا بحرينی پژو اين برنامه که البته مورد اعتراض
مکن است  مدرحدی که  ،ازتلويزيون زمانه نيز پخش شده است عفو بين الملل درمورد ايران قرارگرفت 

 نرا يک تورآ تاثير درشناخت ايرانيان ازموقعيت زندان ھای کشور نداشته باشد وبه روال معمولی کمتر
خارجيان قابل  سازی بدانند ولی اين چنين برداشتی از خارجيان  متوقع نميتواند باشد زيرا برای ظاھر

رنگ شده  ه اند بقول معروفديپلمات سياسی کشورھا که برخی درمقام سفير ھم بود ۵٠ قبول نيست که
ن آبه بيان به حساب حقيقتی که تاکنون روشن نبوده ويا مخالفان جمھوری اسالمی حاضر نراآ باشند و

   .ومی استاست که جمھوری اسالمی خواھان باورعمای نبوده اند خواھند گذاشت واين درست ھمان حقه 

  حاصل تحصيل 

اين تحصيل  ،ن روبروشده وچه بسا شاخه ھای متعدد ديگری ھم داشته باشدآازمراتب باال که تحرير با 
  :حاصل ميگردد

عه ن مسير مورد تائيد جامآغازکرده است که آدولت جمھوری اسالمی حرکت خودرا درمسيری  **
   .قای ترامپ استآبيشتر انتظار دولت  جھانی و

ر که با کاشت استوانه حقوق بشرکوروش کبيردگرگونی جلوه حقوق بشررا رعايت واحترام به حقوق بش
 –انتخاب يک خانم به مديريت عامل بزرگترين شرکت ھوائی ايران  – ددرجمھوری اسالمی نويد ميدھ
 توام با احسن و اننآبازديد ديپلماتھا اززندان اوين واظھاررضايت  و شرکت خانمھا درکابينه روحانی

ی است که ھرچه باشد درتصميم گيری ھای احتمالی دولت ترامپ عليه جمھوری اسالمی نشانه ھائ فرينآ
است وازسوی ديگر توجه انحصاری دولت ترامپ را به دولت  روحانی وطرفداران او که  موثر بسيار

مريکا واسرائيل ھستند جلب خواھد آھمان اصالح طلبان وبه عبارت وسيع تر جنبش سبز ويا سربازان 
حقه  ؛مريکا استفاده ازنيروھای داخل ايران استآمريکا  گفته است ھدف آور که وزيرخارجه کرد وھمانط

مريکا ريخته آگانه جمھوری اسالمی دانه ھائی است که دولت روحانی وتيم او برای جلب توجه ھای س
   ٣. اند

                                               
ی اسالمی از سوی انگلستان و روسيه آموزش ھای سياسی مھمی دريافت ميکند و چون اين دو کشور البته جمھور - ٣

اين منطقه ی بيرون نگاه داشتن آمريکا از ای بردمالکيت آمريکا بدھند بنابراين از ھر ترفننميخواھند اين حياط خلوت را به 
 ک-حبھره برداری ميکنند. 


