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دوﯾﭽﮫ وﻟﮫ ﻓﺎرﺳﯽ  /اﯾﺮان

ﺟ ﺎﻣﻌﮫ

ھﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ "رﺷﺪ ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوری و ﺑﯽدﯾﻨﯽ" در اﯾﺮان
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دھﻪای ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﺮھﻨﮓ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﺘﯽ
ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ را "اﺳﻼﻣﯽ" ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ "ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوری و ﺑﯽدﯾﻨﯽ" در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی "ﺑﺎزﺗﺎب اﻣﺮوز" در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ ) ١٩ژاﻧﻮﯾﻪ ٣٠ /دی( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد از ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوری در
ﺷﺒﮑﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺒﺮ داد .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ "ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺮاﻓﺎت از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻻن و رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﺑﻪ طﻮر رﺳﻤﯽاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻧﺎن از دﯾﻦ زده ﺷﻮﻧﺪ" .
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎزﺗﺎب اﻣﺮوز ،ﺣﻮادث ﺳﺎل  ١٣٨٨ﺧﻮرﺷﯿﺪی و "اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از دﯾﻦ و ﺑﺎورھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن"
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ "ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ" در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻓﺮاد ﻋﺪم ﺑﺎور ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﻦ و ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﻠﻨﯽ در ﺷﺒﮑﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ دھﻤﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﯾﺮان در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٨٨ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮی روﺑﺮو ﺷﺪ؛ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن دهھﺎ ﻧﻔﺮ و ﺣﮑﻢ زﻧﺪان طﻮﯾﻞاﻟﻤﺪت ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد،
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،و ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ رھﺒﺮ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ از "ﻧﺰدﯾﮏﺑﻮدن ظﮫﻮر اﻣﺎم دوازدھﻢ
ﺷﯿﻌﯿﺎن" ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ؛ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺳﻨﺘﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اظﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺟﺪی ﯾﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ طﻨﺰ اﻋﺘﻘﺎداﺗﯽ از اﯾﻦ
دﺳﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

از ھﺎﻟﻪ ﻧﻮر ﺗﺎ رﻣﺎل ﻣﺨﺼﻮص دوﻟﺖ
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ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻔﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﺮاﻓﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺗﺮ
اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﻠﻢ اظﮫﺎرات وی در دﯾﺪار ﺑﺎ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺪﻋﯽ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ "ھﺎﻟﻪ ﻧﻮر" در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی را اﺣﺎطﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ اظﮫﺎراﺗﯽ را رد ﮐﺮد.
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ و رھﺒﺮ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪھﺎی "اﺻﻮﻟﮕﺮا" از ﺣﻀﻮر و
ﮐﻤﮏﮔﺮﻓﺘﻦ از رﻣﺎﻻن در دوﻟﺖ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ھﻢ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ ﻧﯿﺰ اظﮫﺎرات ﻓﺮدی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ رﻣﺎﻟﯽ ﺿﻤﻦ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﺤﻤﻮد
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،از ﺻﺪھﺎ زن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ ھﻢ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﺰدھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری دھﻢ ،در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را
"دوﻟﺖ رﻣﺎﻟﯽ و ﮐﻒﺑﯿﻨﯽ" ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد؛ ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ رھﺒﺮ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ روﺑﺮو ﺷﺪ.
از داﻣﺎن ﻣﺬھﺐ ﺑﻪ آﻏﻮش "اﻟﺤﺎد و ارﺗﺪاد"

در ھ ﻤ ﯿ ﻦ ز ﻣﯿﻨﮫ:

آزار و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻢﺳﺎﺑﻘﮫ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در اﯾﺮان
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
اﯾﺮان در ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ
ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻘﻮق ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
اﯾﺮان ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﻮﮐﯿﺸﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺧﺎﺗﻤﻪی ﻓﻮری "آزار و اذﯾﺖ و
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ"
ﻣﺴﺤﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻟﻤﺎن :ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮭﺎﯾﯿﺎن در اﯾﺮان
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ
اﻋﺪام ،زﻧﺪان و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎرھﺎ؛
وﺿﻌﯿﺖ اھﻞ ﺳﻨﺖ در اﯾﺮان

"ﺑﺎزﺗﺎب اﻣﺮوز" در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﮔﺰارش ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ ﺧﻮد از واژه "ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ" اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان و زﻧﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﯽﺣﺠﺎب ﺧﻮد را در ﺷﺒﮑﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ» :ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از زﻣﯿﻨﻪ دلزدﮔﯽ ﺟﻮاﻧﺎن از
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﮐﺮدن ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوری در ﻣﯿﺎن
ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و طﺮح ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ و اﺷﮑﺎﻻت وارده از ﺳﻮی ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوران در ﻏﺮب ،ﺳﻌﯽ در
ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻘﯿﺪه در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ«.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و
ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ھﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ و دﯾﺪﮔﺎهھﺎ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽای را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎور دارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ "ﻣﻦ واﻗﻌﯽرا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎرھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ" .

ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎزﺗﺎب اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺰارش ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوری و ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»زدﮔﯽ از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻦ و اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری و ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻧﻔﻮذ دﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﻨﺎر داﻣﻦزدن ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﺎت از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺬھﺒﯽ و رﺳﻤﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﯽدﯾﻨﯽ و ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوری ﺷﺪه اﺳﺖ«.

"ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوران در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻟﮫﯽ"
ﻧﺸﺮﯾﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ "دی ﺗﺴﺎﯾﺖ" در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ) (٢٠١٢در ﻧﺴﺨﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد در ﮔﺰارﺷﯽ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان "ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎور
در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻟﮫﯽ" ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ آﺗﺌﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ .ﺗﮫﯿﻪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﮔﺰارش در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﺮان ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺎﻟﻖ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎھﯽ دارد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﯾﮏ "ﺑﯽﺧﺪا" در ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻠﺤﺪ ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ روﺑﺮو ﮔﺮدد.
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوران اﯾﺮان در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽدھﺪ ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺳﺨﺖ ﺗﮫﺪﯾﺪﺷﺎن ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺻﻔﺤﻪای ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎوران ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﮐﺎﻧﻮن آﮔﻨﻮﺳﺘﯿﮏھﺎ و آﺗﺌﯿﺴﺖھﺎی اﯾﺮان" ﺑﯿﺶ از ٣٨ھﺰار دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪه دارد.
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