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  شاهدي برنامه مقام رياست به
  دبيركل سازمان ملل

  حقوقدان-اميرفيض

ن آگزارشگران بدون مرزبيانيه ای انتشارداده که  ١ ،پس ارانتشارتحرير کارزاربين المللی مقام رياست
روای تبعيض بزرگ با حقيقتی است که نامه مقام رياست  بيانيه شاھدی بربی استواری وحسابگری و

   .ن بسياربی پروا عمل کرده استآدرپرده پوشی 

  شاهد چه شهادت ميدهد

ماھھای  ری اسالمی بويژه درگزارشگران بدون مرزازبازداشت روزنامه نگاران ايرانی وخارجی درجمھو
نفرزن  ١٠وب نگاربازداشت شده درايران  و نفرروزنامه نگار ۶۵اخير خبر داده است وميگويد درميان 

   .ھستند وجمھوری اسالمی بعنوان بزرگترين زندان برای روزنامه نگاران شناخته ميشود

با گزارش تحقيقی که درباره ذربيک صبا که درارتباط آشاھد مزبور اشاره ای دارد به وضع خانمی بنام 
ازسوی سپاه پاسداران ومامورين وزارت اطالعات بازداشت شده رسانه ھای امنيتی ھدايت وحمايت شده 

خرين مالقات کوتاھی که بابستگان خود آ ودربازداشتگاھی مخفی ودرانزوای کامل نگھداری ميشود ودر
   .نگران کننده بوده استداشته وضعيت جسمانی او 

  ازشهادت شاهداستفاده 

کلی  مسسکوالري هل ،ارتداد وتبليغ عليه اسالماتھام  با  ،ذربيک  تحقيق دراموراجتماعی استآاتھام خانم 
   .تفاوت دارد

 تحقيق دراموراجتماعی اصال درجمھوری اسالمی وبيشتر دراسالم جرم نيست ولی تبليغ عليه اسالم و
   .دارد ) جرم مسلم وجزای مشخص!(ازنامه بروجردیادعای اينکه برای رھائی جامعه بايد ازاسالم گذشت 

مخفی به حالت انفرادی ودرانزوای کامل نگھداری اگريک زنی به اتھام تحقيق دراموراجتماعی درزندان 
ريم له سکوال و د درزندان کالس تبليغ عليه اسالمخوند بروجردی با اتھام ارتداآميشود چگونه ممکن است 

ه به شکارباشد کآ نقدرآن آتربيت نمايد وجريان  رد سکوالرگن داشته که شابيازادی آبرپا کند ودراين حد 
  ؟خارج ازکشورھم رسانه ای شود
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ن آزادی به يک مخالف دولت که درعين حال مخالف دين رسمی آدرکدام کشوراين چنين  و درکدام زندان
   !کشورھم باشد داده شده است  که بتوان جمھوری اسالمی را دومی فرض کرد

 يت هللا وآنمی که بھرجھت بازداشت است برای جمھوری اسالمی خطراست يا کسی که عنوان يک خا
  ؟؟ کدام يکمرجع تقليد داشته که گروھی مقلد وپيرو دارد

زادی کامل حتی درارسال نامه آ ن زن درانزوای مطلق وزندان انفرادی وبروجردی درآچطورممکن است 
   ؟ونواربه خارج ازکشورباشد

ل پيش که کنگره سکوالرھا درواشنگتن ترتيب داده شد  نامه مفصلی به فارسی وانگليسی دردوياسه سا
ادعائی که ورد ( ،زندان نوشته است از را بااين توضيح که ايشان اين نامه ھا ؛بروجردی خوانده شد از

! رھبرمعنوی کرد  خوند بروجردی راآ ،ی واھیھا ادعاوھمين  )زبان برخی ازايرانيان خارج ازکشورشده
   .سکوالرھا

سند برائت جمھوری اسالمی است ازنقض حقوق بشروقاعدتا بايد  ،اگرنامه ھای مزبور اصالت دارد
جمھوری اسالمی را برنده جايزه رعايت حقوق بشربيش ازمعمول ھمه کشورھای جھان دانست زيرا 

روجردی داشته زدای عملی که بآو مکاتبات زندانيان درھمه زندانھا بدون وارسی به خارج درز نميکند 
  .درھيچ زندانی درھيچ کشوری معمول نبوده ونيست

 ٢٠٠٨اگرنامه پراکنی ھا وتبليغ بروجردی برای سکوالريسم درست است پس چرا گزارش ساليانه 
    .زادی بيان اعالم داشته استآخرين رديف کشورھای آ گزارشگران بدون مرز جمھوری اسالمی را در

نگی دربی خبری وبيگا مقام رياستعقلی ميتوان اين نتيجه راارائه داد که به اعتبار شھادت مزبور ونتايج 
ه اند مدآودرمسيری به حرکت در لت دست کسانی شده اند که دکان سکوالريسم را گشوده اندآبا حقيقت، 
  .اجرائی موافقتنامه ژنو متصل خواھند شدکه به مسير

    

  

  

 


