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Art, Minorities and Social Change in Iran
So-Art is a project of Touch Art Gallery with the goal to unite young artists who want to 
bring light of social issues created by society regarding its’ impact on culture and the 
citizens of Iran.

We look at social art as a means to articulate social problems and shortcomings. We believe 
that artists, thanks to their artistic abilities and critical approach, can amplify the voice of 
the people. Artists can bring together different groups of people by creating an opportunity 
for them to achieve mutual understanding and solving their problems.
Whether we believe in “socially committed art” or “art for art’s sake,” it cannot be denied that 
artistic works and trends are impacted by society; yet, artists’ works also often constitute 
points of departure in social change and cultural enrichment.
At So-Art, we believe that artists, like other citizens, carry social responsibility. At the same 
time, they play a more effective role in bringing about social change. 

As such, in collaboration with artists, we endeavor to disclose social problems. We strive to 
support artists to create works of art that lead to cultural development.
At So-Art, our initial step was identifying the problems that minorities face and the means 
of relieving them. Works created by our artists was based on these issues.

This book is the production of the first annual festival held by So-Art to make a change 
with hands-on Iranian artists who share their visions of a woman, minority rights, and social 
change through art.
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Expressing Innermost Feelings and Frustrations of Minorities by Young Iranian Artists
A Review of So-Art Exhibition by Dr. Farzin Vahdat

It can be argued that socio-politico-philosophical thought, on one hand, and arts on the other 
hand, particularly those branches of arts that deal with socio-political currents in a society, 
are simultaneously impacted by society and in turn influence society. The methodology, 
approach and language of these two categories are, however, to a large degree different.

In the language of socio-political and philosophic thought, reasoning-both deductive and 
inductive-is used; syllogisms are advance to fortify the evidences that are at hand. In this 
regard, the thinker endeavors that her/his language to be precise, and for this reason often 
uses technical terminology and attempts to reach the conscious part of the addressees’ 
mind. For this reason, precisely, the majority in society is less able to reach the discourse 
of most prominent producer of knowledge in many societies. There are, however, some 
intermediary thinkers such as teachers, who can translate these ideas for the “non-
experts”. In a similar vein, the non-expert magazines and publications might make these 
ideas accessible to members of society and influence them. Yet, their impact is indirect. 

Art, on the other hand, utilizes a different approach. The language of art is often comprised 
of simile, metaphor, trope, allegory, code, etc. And for this reason its language is not very 
precise. For the same reason art often addresses the “unconscious” level of perception in the 
subject. If we use a metaphor (sometimes metaphors can shed light on logical arguments) 
consumption of socio-politico-philosophical thought, is like eating a meal normally. We 
taste, smell and rather carefully chew the food and are more aware of what enters our body. 
Art, in contrast, is more like “intravenous feeding.” The consumer of art is not very aware of 
what enters her/his psychic system and how impacts it.
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For this reason, art can be very dangerous. Political propaganda advanced by states and 
political movements throughout history have abused art to advance their cause, from the 
ancient stone carvings to now. In contemporary period, authoriteran states and political 
movements have attempted to drive people towards their interests and causes by art. 
In the contemporary west, there is not much abuse of art for political propaganda; yet, 
using art to propel commercial interest, also largely leads to stultification of the average 
person. If, however, art is free from political propaganda and commercial promotion, it will 
arguable beneficial for society. 

The pictures in this gallery mostly represent this “free” form art. The artists who have 
created these pieces are expressing their innermost feelings and frustrations. Women 
who are under different types of subjugation and oppression- be it political, social or 
cultural- have skillfully portrayed their suffocating circumstance while challenging them. 
Of course, there are men also who in these images depict and challenge the problems of 
contemporary Iran.
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As if
Fatemeh Heidarpour

Oil Painting
120-70 cm



16

Create yourself
Fatemeh Mozafari
Mix Media
100-70 cm
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No Name
Sharareh Eftekhari Yekta

Oil Painting
100-100 cm



18

No Name
Parastoo Kermani Nassab
Oil Painting
100-60 cm



19

The judgment bed
Shima Najafi
Oil Painting
100-80 cm
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No Name
Kaveh Sistani
Mix Media
22-15 cm



21

Together
Mounir Khadiviyan

Acrylic painting
60-50 cm
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No Name
Mahshid Agha Seyed Mirzaei

Painting - Mix Media
100-100 cm



23

From women›s collec-
tion
Saeedeh Hajiani
Mix Media
70-50 cm



24

Sympathy
White Crow
Mix Media
70-50 cm



25

Period
Esmaeil Tejarati
Oil Painting
60-40 cm



26

Guinnamakh
Neda Azizi
Painting - Collage
70-70 cm



27

No Name
Hoorieh Hashemi

Oil and Acrylic Painting 
120-90 cm



28

Gypsy Woman’s Dream
Mehri Langroody Poorbozorg

Oil Painting
100-70 cm



29

Scream
Fariba Farzanfar
Painting - Mix Media
22-15 cm



30

Look at me
Saedeh Hame Keshf
Oil Painting
80-60 cm



31

No Name
Nazanin Assemi

Painting
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No Name
Fatemeh Amani Rad
Acrylic Painting
56-44 cm



33

Accused
Maryam Lori
Oil Painting

60-40 cm



34

Iranian lady
Elnaz Karimi
Painting - Mix Media
30-21 cm



35

Separation
Fariba Darabimanesh

Oil Painting
80-80 cm



36

Shadows
Faezeh Hayati

Oil Painting
40-40 cm
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No Name
Mahboubeh Mirzaei

Acrylic Painting
60-45 cm



38

Tahora
Atusa Beyzapour

Painting 
75-68 cm



39

Cube
Milad Karimian Dorhouni

Graphic- Watercolor and Pen
38-29 cm



40

Woman in Iran
Anahita Baniasadi

Cartoon - Watercolor and Rapid
100-50 cm



41

No Name
Mahya Farahbakhsh

Painting - Rapid
70-50 cm



42

Sanandaj Airport 1979
Khabat Nodinyan

Wood print
42-30 cm



43

No Name
Mandana rozkhush

Digital Art Painting and Collage
29-20 cm



44

Venus
Parisa Shafighi
Digital Graphic 
40-30 cm
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Loneliness
Mehrdad

Photography
60-40 cm



46

Persoan
Babak Javaherpour Ahmadani

Photography - Double Exposure
36-24 cm



47

Femininity
Leily Nekookar
Photography

40-40 cm



48

Disappointment
Sahar Khosravi
Photography

90-60 cm



49

Innocence
Seyed Mohsen Pourmohseni Shakib

photomontage
60-40 cm
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we are here
Sarah Yousefi
Mix Media
70-50 cm
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SHORT FILMS





55

What was happen to Shahriaran
Bayan
36 min



56

 Under Our Steps 
Mahshid Motahar
min 11



57

Freedom
Arezo
min 5



58

Crime
Varrgha
min 1



59

The Brief  History of a
Respectable Family

 A film by Iranian minorities
8 min



60

Iranshahr
Mary Mousavi, Mehdi Kam-
ranirad
1 min



61

Economic Apartheid
Taban
min 5



62

Lip stick
Mostafa  Rahgosha
min 5



63

Minority voice
Makan Mahan

min 6
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MINORITIES
ISSUES
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زنان
و رنج نابرابری

بی پناهی زنان
 آزار و اذیت جنسی

تبعیض های جنسیتی
قتل های ناموسی

محرومیت از حق آزادی پوشش
ازدواج های اجباری دختران خردسال
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تبعیض های جنسیتی

• محرومیت زنان از حق رهبر و رئیس جمهور شدن
• محرومیت زنان از قضاوت

• محرومیــت زنــان از ورود بــه مجلــس خبــرگان، شــورای نگهبــان 
و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام

• محرومیت از حق آزادی پوشش
• اعمال مجازات بی رحمانه سنگسار علیه زنان

• تبعیض هــای جنســیتی در توزیــع قــدرت و پســت های عالــی 
مدیریتــی

• برابری شهادت دو زن با یک مرد
گـــذاری حـــق  • اولویـــت پـــدر و جـــد پـــدری نســـبت بـــه مـــادر در وا

کـــودکان  حضانـــت 
کشور برای زنان متاهل • نیاز به اذن همسر برای خروج از 

• محرومیــت زنــان از ورود بــه اســتادیوم هــای ورزشــی و تماشــای 
مســابقات فوتبــال مردان

• محرومیــت زنــان از تک خوانــی در محافــل عمومــی و اجــرای 
کنســرت

خشونت های اجتماعی

• قتل های ناموسی
کار • آزار و اذیت جنسی در جامعه و محل 

کننده پرده بکارت • اجبار زنان به انجام آزمایش تحقیر 

نقایص و کاستی های 
قوانین ناظر بر خانواده

اجبـاری  ازدواج هـای  ی  زمینـه  در  قانونـی  حمایـت  فقـدان   •
خردسـال دختـران 

• عــدم پیــش بینــی جبــران خســارات و مســوولیت های مدنــی 
ناشــی از برهــم زدن نامــزدی از ســوی مــرد

بــه  مبــادرت  عــدم  بــا  مواجهــه  در  زنــان  از  حمایــت  فقــدان   •
شــوهر توســط  همســر  از  تمکیــن  عــدم  و  زناشــویی  مســائل 

• بی پناهــی زنــان در مواجهــه بــا ســوء اســتفاده مــردان از مــاده 
ــواده ــر خان ــرد« ب ــت م ــذاری »ریاس گ ــی در وا ــون مدن 11۰5 قان

• نبـود قانـون حمایتـی از زنان پـس از طالق در تامین هزینه های 
زندگی

گذاری مطلق حق طالق به مردان • وا
کیفــری الزم در مــورد نفقــه ی  • فقــدان ضمانت هــای حقوقــی و 

گذشــته و نفقــه ی بیــوه ی بــاردار ایــام 
• تشتت موجود در قوانین در زمینه ی تعدد زوجات

و  مهریــه،  نفقــه،  چــون  مســائلی  در  ضابطه منــدی  عــدم   •
موقــت ازدواج  در  احتمالــی  فرزنــدان  حضانــت 

کـودکان در شـرایط عـدم  • سـکوت قانـون در خصـوص حضانـت 
بـه  ابتـال  و  افتادگـی  کار  از  اعتیـاد،  دلیـل  بـه  شـوهر  اسـتحقاق 

مسـری بیماری هـای 
• ســکوت قانــون در خصــوص ســهم زن از عیــن زمیــن متعلــق بــه 

زوجــه در ســهم االرث
• محرومیــت زنــان از ســهم در عیــن بنــا و اشــجار و محــدود شــدن 

آنــان بــه دریافــت ســهم در قیمــت
کــه حقــوق زنــان  • فقــدان سیســتم دادرســی مناســب در جایــی 

بــه دلیــل تــرک انفــاق یــا تعــدد زوجــات پایمــال شــده اســت
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تضییع حقوق زنان در 
محیط کار

• فقــدان رویکــرد منســجم و واحــد در بیــن مســووالن در مــورد افزایــش یــا 
کاهــش اســتخدام زنان

• وجود سهمیه بندی جنسیتی در استخدام در دستگاه های دولتی
نبــود حمایــت قانونــی موثــر از زنــان در زمــان مرخصــی زایمــان و همچنین 

کار پــس از بازگشــت به 
بیمه هــای  از  اســتفاده  بــرای  خانــه دار  زنــان  مالــی  توانایــی  عــدم   •

زمینــه ایــن  در  قانونــی  حمایــت  نبــود  و  خویش فرمــا 
• مشکالت بیمه ی زنان خانه دار و سرپرست خانوار

• به رسمیت شناخته نشدن خانه داری به مثابه یک شغل
کار و حفاظــت فنــی و  کارگــران زن در شــورای  • محرومیــت نماینــدگان 

کار بهداشــت 
کارگری • تبعیض در بازنشستگی پیش از موعد زنان در بخش 

چالش های حقوقی و کیفری

کیفری دختران )۹ سال( • پایین بودن سن مسوولیت 
)نابرابــری  قصــاص  از  پــدر  معافیــت  و  فرزنــد  قاتــل  مــادران  قصــاص   •

مــادر( و  پــدر  مجــازات 
 • لزوم پرداخت مابه التفاوت دیه در قصاص مرد برای قتل زن

ــه شــوهر در هنــگام مواجهــه  • مســاله فــراش، اعطــای مجــوز قتــل زن ب
ــه، در حالیکــه عکــس آن صــادق نیســت ــا مــرد بیگان ــا همبســتری زن ب ب
• فقــدان تعریــف متقــن و صریــح از دفــاع مشــروع در مــورد زنــان قربانــی 

تجــاوز و آزار جنســی و جســمی

زنان و رنج 
نابرابری





71

اقلیت های جنسی 
      و چالش 

حق حیات و هویت

 آزار و اذیت جنسی
محرومیت از حق حیات

محرومیت از حقوق شهروندی
ناامنی در خانه و جامعه
انزوای شدید اجتماعی
اجبار به انکار هویت
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خشونت های اجتماعی

کار و مدرسه • آزار و اذیت جنسی در جامعه، محل 
• ناامنی در خانه و جامعه )حتی در اداره پلیس(

در  همجنس گرایان  مخصوص  بخش  و  بیمارستانی  تخت  فقدان   •
بیمارستان ها

• اذیت و آزار روانی در جامعه
• انزوای شدید اجتماعی

• اختالل های شدید عاطفی
• محرومیــت از داشــتن شــغل دولتــی و اخــراج آنــی در صــورت افشــای 

هویــت جنســی
هــای  تامیــن هزینــه  بــرای  راهــی  نداشــتن  و  کار  از محیــط  اخــراج   •

زندگــی جــز تــن فروشــی
کار بــرای حفــظ راز  • ســوء اســتفاده جنســی از دگرباشــان در محیــط 

ــا ــی آنه ــت جنس هوی
• عدم امکان فعالیت های ورزشی حرفه ای

• اجبار به انکار هویت

اقلیت های جنسی
        و چالش  حق حیات و هویت
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چالش های فرهنگی

• نپذیرفتــن و بــه رســمیت شناخته نشــدن دگرباشــان جنســی توســط 
ــه ــا و جامع خانواده ه

• آبــروداری بعنــوان یــک خصیصــه فرهنگــی ناقــض حقــوق اقلیــت هــای 
جنســی

• شیطان پرست خطاب شدن در رسانه های وابسته به حکومت
• نسبت های ناروای اخالقی و بکارگیری عبارات توهین آمیز

گفتگو در خصوص اقلیت های جنسی در رسانه ملی  • نبود فرصت 
و مدارس

گاهی جامعه با تفاوت های موجود میان دگرباشان جنسی • ناآ
• بیمار و مجرم خواندن دگرباشان جنسی

گاهــی پزشــکان، روانپزشــکان، روانشناســان و روانــکاوان ایرانــی در  • ناآ
مواجهــه بــا مراجعــان دگربــاش

• ممنوعیــت اســاتید دانشــگاهها از صحبــت در خصــوص دگرباشــان 
کالس هــا جنســی در 

چالش های 
حقوقی-قانونی

گرایان • محرومیت از حق حیات برای همجنس 
ج از ازدواج سنتی • جرم انگاری هرگونه رابطه جنسی، خار

احساســی  و  عاشــقانه  رابطــه  داشــتن  بــرای  تنهــا  شــالق  مجــازات   •
)بــدون رابطــه جنســی( میــان هــم جنــس هــا )مــاده ۲۳۷-۲۳۹ قانــون 

مجــازات اســالمی(
• جــرم انــگاری مســاحقه و صــدور حکــم اعــدام پــس از ســه بــار اجــرای 

حــد )1۰۰ ضربــه شــالق(
• الـزام ترنـس جندرهـا بـه عمـل تغییـر جنسـیت بـرای داشـتن هویـت 

زن یـا مـرد
• محرومیت از ارث توسط خانواده ها و عدم پشتیبانی قانونی

گرایــش  • ســکوت قانــون در خصــوص مبــدل پوشــی، مجــازات زنــان بــا 
مردانــه در صــورت عــدم رعایــت پوشــش حجــاب اســالمی

• محرومیت از حقوق شهروندی

ــخت  ــرایطی س ــران، ش ــی در ای ــان جنس دگرباش
ــه  ــا ن ــد، آنه کنن ــی  ــپری م ک را س ــا ــیار دردن و بس
تنهــا از حمایــت قانــون برخــوردار نیســتند بلکــه 
پیشــتیبانی  از  آنهــا  اتفــاق  بــه  قریــب  کثریــت  ا
خانــواده نیــز محــروم انــد. نــه در مدرســه امنیــت 
دارنــد و نــه حتــی در اداره پلیــس، بیشــتر آنهــا 
ــد و  کنن ــی  ــل م ــونت را تحم ــه خش ــور روزان ــه ط ب
کــه  مجبــور بــه انــکار هویــت خــود هســتند چــرا 

ــت. ــر اس ــز در خط ــان نی ــات ش ــق حی ح
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۶ درد مشترک
اقلیت های قومی

در ایران
توسعه نیافتگى، 
حاشیه نشینى و 
فقر شدید

زیستن زیر سایه 
قواى نظامى 
و امنیتى

محرومیت از 
تحصیل به 
زبان مادرى

انکار هویتى

زوال فرهنگى 

توهین و تحقیر
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زوال فرهنگی

• به رسمیت شناخته نشدن بعنوان صاحب یک فرهنگ 
• خرده فرهنگ خطاب شدن

در  زیســتن  نتیجــه  در  و  کثریــت  ا فرهنــگ  ســطح  در  نیافتــن  اعتبــار   •
فرهنگــی انــزوای  و  ســرخوردگی 

نتیجــه  در  شــناختی  تولیــدات  تدریجــی  توقــف  و  فرهنگــی  زوال   •
زبانــی تــک  آمــوزش  سیاســت 

• محدودیت  درانتخاب نام قومی برای کودکان شان
• بیگانگــی فرهنگــی بــا خویشــتن بــه دلیــل بیگانگــی آنهــا بــا نــام هــای 

پیرامونــی اعــم از نــام افــراد،  اشــیاء و مفاهیــم
گسست اجتماعی و درونی به دلیل بیگانگی فرهنگی با خویشتن و   •

فرهنگ قومی

توسعه نیافتگی، 
حاشیه نشینی و فقر 
شدید اقتصادی

• توزیع ناعادالنه ثروت و در محرومیت ماندن اقلیت ها،
• عقــب ماندگــی اقتصــادی و زندگــی زیــر خــط فقــر بــه دلیــل نیاموختــن 
زبــان مــادری و بازمانــدن از تحصیــالت عالــی، بــه عنــوان راهــی بــرای 

خــروج از فقــر،
ـــوذ در  ـــتن نف ـــل نداش ـــه دلی ـــران، ب ـــی ای ـــاد رانت ـــدن در اقتص ـــود ش • ناب

ــای قـــدرت الیه هـ
• نداشتن سهم شایسته از منابع طبیعی و ثروت های ملی

کمرنگ در پست های مدیریتی و حکومتی • حضور 

زیستن زیر سایه قوای نظامی و امنیتی

• غلبـــه نـــگاه نظامی-امنیتـــی بـــر نـــگاه فرهنگی-اجتماعـــی در 
مناطـــق اقلیت نشـــین

گسترده نیروهای نظامی و امنیتی در مناطق اقلیت نشین • حضور 
• قـــرار داشـــتن در مظـــان اقـــدام علیـــه امنیـــت ملـــی بـــا 

کوچکتریـــن انتقـــاد و اعتـــراض
• قرار داشتن در مظان اتهام جاسوسی
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انکار هویتی

• بــه رســمیت شــناخته نشــدن هویــت عــرب، تــرک، بلــوچ، ترکمــن و 
ــی ــرد ایران ک

و  دانــان  موســیقی  شــاعران،  نویســندگان،  رانــدن  حاشــیه  بــه   •
قومیت هــا روشــنفکران 

• سانســور صــدای شــاعران و نویســندگان قومیت هــا، در مســابقات، 
نمایشــگاه ها و  روزنامه هــا  مصاحبه هــا، 

• محرومیت از برگزاری محافل ادبی و هنری به زبان مادری
کتابخانه ها از آثار فرهیختگان قومی • فقر 

توهین و تحقیر

• رواج جوک های قومیتی و احساس توهین و تحقیر
• تحقیـــر در رســـانه ملـــی بـــا ایفـــای نقـــش هـــای منفـــی و پســـت بـــه زبـــان 

و پوشـــش اقلیـــت هـــا
• سرکوب خواست ها و مطالبات قومی

محرومیت از تحصیل 
به زبان مادری

• قربانی شدن زبان مادری در سیاست آموزش تک زبانی
• فقر تولیدات فرهنگی و ارتباطی به دلیل عدم تسلط به زبان رسمی 

و جهانی
گیــری زبــان رســمی و در نتیجــه بــاز مانــدن  کافــی در فرا • عــدم توانایــی 
ج عالــی تحصیلــی بعنــوان زیرســاخت فرهنگــی و اقتصــادی فــرد  از مــدار

و جامعــه
نتیجــه  در  هــا  قومیــت  غیرمــادی  فرهنــگ  نابــودی  و  حــذف   •

مــادری زبــان  بــه  آمــوزش  از  محرومیــت 
گیــری  • تهدیــد میــراث غنــی فرهنگــی اقلیت هــا در پــی محرومیــت از فرا

ادبیــات زبــان مادری
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اقلیت های مذهبی 
و رنج انزوا 

ممنوعیت تبلیغ

نابرابری با 
مسلمانان

 محرومیت
الزام به رعایت  از مدیریت

موازین شیعی 
اسالمی

اتهام به جاسوسی
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درد مشترک اقلیت های دینی-مذهبی در ایران

• محرومیت از حق رهبر و رئیس جمهور شدن 
• محرومیت از قضاوت 

مجمع  و  نگهبان  شورای  خبرگان،  مجلس  به  ورود  از  محرومیت   •
تشخیص مصلحت نظام 

• محرومیت پیروان ادیان شناخته شده از ورود به شوراهای شهر 
• محرومیت از خدمت در دستگاههای قضایی، نظامی و امنیتی  

• محرومیت ریاست غیرمسلمانان بر مسلمانان 
• محرومیت از مدیریت مدارس حتی مدارس دینی  

• محرومیت از داشتن حزب سیاسی 
• محرومیت از عضویت در احزاب سیاسی 

کن عمومی • الزام به رعایت موازین اسالمی در اما
• الزام دانش آموزان غیرمسلمان به گذراندن دروس اسالمی در مدارس

کتــاب دینــی مســلمان و شــرکت در  • الــزام دانــش آمــوزان بــه خوانــدن 
کنکــور سراســری آزمــون درس دینــی در 

• بی سهمی در توزیع قدرت و پست های عالی مدیریتی
کم قضایی از طرف مسلمان در نزاع با غیرمسلمانان • جانبداری محا

کم قضایی • نابرابری با مسلمانان در محا
• محرومیت از حق آزادی مذهب و انجام آزادانه ی شعائر دینی

• آزار و اذیت پیروان اقلیت های دینی به انحاء مختلف
• نجس خوانده شدن توسط برخی علمای شیعه

کم قضایی  • بی اعتباری شهادت آنها در محا
• محرومیت از ارث مسلمانان توسط غیرمسلمانان

• تهدیــد اقلیت هــای دینــی بــه پذیــرش نوکیشــان )پذیرش مســلمانانی 
کــه می خواهنــد تغییــر دیــن دهنــد.(

اقلیت های مذهبی و رنج انزوا

اقلیت هــای مذهبــی و دینــی در ایــران در انــزوای 
کامــل بســر مــی برنــد، بطوریکــه بســیاری از آنهــا 
و  مصائــب  تحمــل  و  مانــدن  بــر  را  وطــن  تــرک 
کــه  دردهــای آن، برگزیــده انــد و رفتــه انــد. آنهــا 
شــهروندی  حقــوق  از  بســیاری  از  انــد  مانــده 
را تحمــل مــی  تبعیــض هــای متعــددی  محــروم و 
کننــد. تعــداد اقلیــت هــای مذهبــی و دینــی بیــش 
کــه اینجــا بــه آنهــا اشــاره شــده  از آنهایــی اســت 
اســت، دراویــش، ایــزدی هــا و پیــروان دیگــر فــرق 
اســامی نیــز بــا وضعیــت مشــابه، زندگــی ســختی را 

کننــد. ســپری مــی 
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چالش های بهاییان

• محرومیت از حق تحصیل در دانشگاه ها
• محرومیت از تحصیل در مدارس تیزهوشان و استعدادهای درخشان

گونه فعالیت فرهنگی، سینمایی و هنری • محرومیت از هر 
• محرومیت از حق تدریس

• محرومیت از حق فعالیت اقتصادی آزاد
• محرومیت از حق دادرسی عادالنه

• محرومیت از حقوق شهروندی
• محرومیت از دریافت دیه در تصادفات و جراحات وارده

• قتل بهاییان قصاص ندارد
• همواره در معرض بهایی ستیزی حکومتی هستند

چالش های یهودیان

• یکی فرض شدن یهودی ها و صهیونیست ها در رسانه ملی
• قرار داشتن در مظان اتهام جاسوسی برای اسرائیل

• قرارداشتن در معرض یهودی ستیزی حکومتی
گر و دشــمن قســم خورده اســالم در  • نســبت دادن چهره ای خبیث، فتنه 

تریبون هــای عمومی

رنج مسلمانان سنی

• محرومیت از داشتن مسجد در تهران برای مناجات
• محرومیت از برگزاری نماز جمعه در تهران

گردهمایی و دیدار با دیگر  • محرومیت علمای سنی از برگزاری 
علمای جهان

گروه های تندرو شیعه • توهین به خلفای اسالم توسط مداحان و 
کن مذهبی غیر مسلمان از معافیت حق آب و برق • محرومیت اما

چالش های مسیحیان

ــات  ــای »اجتماع ــرای اعض ــت ب کارت عضوی ــتن  ــراه داش ــه هم ــزام ب • ال
ــه مســوولین ــه ب بشــارتی« و ارائ

• الــزام صاحبــان مغازه هــای خــوار وبــار فروشــی غیر مســلمان بــه نصــب 
تابلویــی بــرای اعــالم دیــن خــود در جلــوی مغــازه

)بــه  مســیحیان  توســط  ارامنــه  مــدارس  مدیریــت  از  محرومیــت   •
تهــران( در  مدرســه  یــک  اســتثناء 

کلدانی در تهران  کاتولیک آشوری  کلیسای  • تصاحب و غصب زمین 
توسط مسلمانان

کلیساهای فارسی زبان • فشارهای نهادهای امنیتی برای تعطیلی 

چالش های زرتشتیان

)از چهــار  تهــران  زرتشــتی  مــدارس  تمامــی  از مدیریــت  • محرومیــت 
مدرســه تنهــا مدیــر دو مدرســه زرتشــتی اســت.(
• متهم بودن به آتش پرستی به جای یکتاپرستی
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���� از ���� از �����  �� ���� ا��وز در ������ �� ر�� ������ ا��ا�� ��دی ���دل ۵۸۸۰۰۰ �����، ��  �� ���اد ������ن ا��ان  آ��ر ������ ���ن �� د�� 
����ده آ��� و �����ت �� ����� ����ا��� آ��� ����� دارد.   ��� �� از  آ��� در ��ل ۵۷ ر���ه ا��. آ��ری 
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�� ���� ا��وز در ������ �� ر�� ������ ا��ا�� ��دی ���دل ۱۴۰.۰۰۰�����، �� �� ��م از ����� آ���  �� ���اد ������ن ا��ان  آ��ر ������ ���ن �� د�� 
����ده آ��� و �����ت �� ����� ����ا��� آ��� ����� دارد.   ��� �� از  ��� از ��� ��ل ر���ه ا��. آ��ری 
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���� از �� ��م  �� ���� ا��وز در ������ �� ر�� ������ ا��ا�� ��دی ���دل ٢١٠ ��ار ��� �����، ��  �� ���اد ���د��ن ا��ان  آ��ر ������ ���ن �� د�� 
����ده آ��� و �����ت �� ����� ����ا��� آ��� ����� دارد.   ��� �� از  ����� آ��� در ��ل ٥٧ ر���ه ا��. آ��ری 

حدود 20هزار نفر حدود 90هزار نفر
25  هزار نفر عنوان شده است.) تا   (جمعیت یهودیان ایران بین   10  
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