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در گزارش ساالنه . ارجه آمريکا ديروز گزارش خود را در زمينه وضعيت حقوق بشر در جهان منتشر کردوزارت خ

دکتر . آمريکا موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط جمهوري اسالمي ايران به طور مشروح بازگو شده است
رخارجه و کنگره آمریکا از حسين باقرزاده فعال حقوق بشر در لندن در مصاحبه با رادیوفردا می گوید وزارت امو

وی می افزاید در این گزارش به خصوص . این گزارش برای تدوین سیاست های خود استفاده می کنند
روی نمونه هائی انگشت گذاری شده است که پس رفتن رعایت حقوق بشر در ایران را طی سال گذشته 

 . ر مطبوعاتنشان دهد، از جمله انتخابات مجلس هفتم و فشارهای قوه قضائیه ب
 فريدون زرنگار 

 
 

اين گزارش يکي از مجموعه گزارش هايي است که وزارت امور خارجه ): فعال حقوق بشر، لندن(حسين باقرزاده 
آمريکا همه ساله موظف است در مورد تمامي کشورهاي عضو سازمان ملل صادر کند و وضع حقوق بشر را در 

 است که در اين تاريخ يعني ديروز گزارشي که پخش ده تقريبا اين کشورها در سال پيشين بررسي کند و اين
 . همه کشورها را در بر مي گيرد که از جمله ايران است

هدف از انتشار اين گزارش چيست، يعني اين گزارش چه پيامد مشخصي دارد درباره ): راديو فردا(فريدون زرنگار 
 وضعيت حقوق بشر در ايران؟ 

 
ي که اشاره کردم جزو وظايف وزارت امور خارجه آمريکا است که همه ساله اين کار را همانطور: حسين باقرزاده

انجام دهد، ولي طبيعي است که با توجه به شرايط سياسي موجود و وضعي که ايران در سطح جهان دارد و 
ي آمريکا، نگراني هايي که آمريکا اظهار مي کند در مورد مسائل ايران تاثير خواهد گذاشت روي سياست خارج

چون هم کنگره و هم وزارت امور خارجه آمريکا که صادر کننده اين بيانيه هستند، هر دو اين گزارش ها را در 
سياست هايشان منظور مي کنند و مسلم گزارش به اين تفصيلي با توجه به نمونه هاي زيادي که نام برده شده 

قوق بشر ايران در سال گذشته بدتر شده در مقايسه با و به خصوص با قيد اين که در اين گزارش آمده که وضع ح
گزارش به خصوص روي نمونه هاي مساله انگشت مي . سال پيشين، من فکر مي کنم تاثير خواهد گذاشت

مثال اشاره مي کند به انتخابات مجلس هفتم که در مقايسه با مجلس . گذارد که نشان دهد چرا بدتر شده
و يا اشاره مي کند به فشارهايي که . وردار بود و حق انتخاب مردم محدود شدپيشين از محدوديت بيشتري برخ

قوه قضاييه بر مطبوعات و وبالگ نويسان و مخالفان سياسي رژيم جمهوري اسالمي ايران اعمال مي کند و 
ع حقوق بنابراين نمونه هايي مي آورد از اين که نشان دهد در ايران وض. همينطور دستگيري هايي که انجام شده

 . بشر بدتر شده
 
 اين گزارش آيا مي تواند تاثيري در بهبود وضع حقوق بشر در ايران داشته باشد؟ .: ز.ف
 

من فکر مي کنم حتما خواهد داشت به اين معنا که حکومت ايران مي بيند که چقدر اين اعتمال : حسين باقرزاده
قدر روي اين مساله حساسيت نشان داده مي شود و رفتارش در سطح جهاني زير ذره بين دقيق قرار گرفته و چ

و البته نمونه هاي گزارش ها که از سازمان هاي حقوق بشر هم مي آيد بيرون مانند عفو بين الملل و يا سازمان 
نظارت حقوق بشر در آمريکا فکر مي کنم که تاييد کننده اين موارد خواهد بود و مجموع اين گزارش ها است که 

ع ايران از نظر حقوق بشر بدتر شده و طبيعي است که اگر حکومت ايران نگران آينده روابط نشان مي دهد وض
 . خودش با جهان خارج باشد، مجبور است که به اين گزارش ها توجه کند و احتماال در رفتارش تجديد نظر کند

 


