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 [ای از متن انگلیسیترجمه]

 

 [قرار گرفته است هتوضیحات مترجم در داخل کروش]

 

 دفتر شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل ]برگرفته از سایت:[

 [۱۳۸۴اسفند  ۲۹] ۲۰۰۶مارس  ۲۰ ]تاریخ:[

  

 آزادی عقیده و بیان، نگران رفتار با بهائیان در ایران استگزارشگر مخصوص 

جهانگیر، گزارشگر مخصوص شورای حقوق بشر در امور آزادی عقیده و بیان، امروز اّطالعیه زیر را صادر  اسماء

 کرد:

عمیق "گزارشگر مخصوص از دریافت اّطالعات مربوط به نوع رفتار با افراد جامعه بهائی در ایران ابراز نگرانی 

 کرد.

از جانب ریاست قوای مسلّح ایران به ادارات مختلف  [۱۳۸۴آبان  ۷] ۲۰۰۵اکتبر  ۲۹نامه محرمانه ای که در تاریخ 

دولتی فرستاده شده، توّجه گزارشگر مخصوص را به خود جلب نموده است. در این نامه که خطاب به وزارت 

ته میشود که رهبر معّظم آیت هللا خامنه ای دستور داده تا افراد اّطالعات، سپاه پاسداران و قوای پلیس فرستاده شده گف

منتسب به دیانت بهائی را شناسائی کرده، فعّالیت آنها را زیر نظر قرار دهند. از دریافت کنندگان این نامه خواسته شده 

 ری کنند.محرمانه جمع آو ان دیانت بهائی را به صورت کامالکه فعّالیت ها و اّطالعات مربوط به پیرو

گزارشگر مخصوص، از تحت نظر قراردادن فعّالیت گروهی از مردم، فقط به خاطر آنکه ایمان و عقیده آنان متفاوت 

با دین رسمی کشور است ابراز نگرانی کرد. بنظر او این گونه دخالت ها، از لحاظ حفوق اقلیّت های دینی مجاز و 

ت آمده از این طریق میتواند بصورت ابزاری برای ازدیاد آزار و قابل قبول نیست. در نظر گزارشگر، اّطالعات بدس

 تبعیض بر علیه بهائیان بکار رود و مخالف با استانداردهای بین المللی است.

نفر باشند ولی اعضای جامعه  و پنجاه هزار یصدستا  ۳۰۰تخمین زده میشود که پیروان دیانت بهائی در ایران بین 

بهائی در این کشور به عنوان اقلیّت دینی به رسمیت شناخته نشده اند و اجازه اجرای فرائض دینی خود را ندارند. 

گزارشگر مخصوص آزادی عقیده و بیان، طرز رفتار با اقلیّت های مذهبی در ایران را به دقّت زیر نظر دارد و 

علیه جامعه بهائی است. او از هنگام دریافت حکم خود در جوالی سال  ستماتیک برمّدتهاست که نگران تبعیض سی

 ، بارها در شرایط مختلف در مورد رفتار با بهائیان، به دولت ایران هشدار داده است.[۱۳۸۳تیر ] ۲۰۰۴

های مذهبی داشته گزارشگر مخصوص نگران از آن است که مبادا این آخرین پدیده، نشان از بدتر شدن رفتار با اقلّیت 

باشد. او از این فرصت استفاده کرده گوشزد مینماید که شناختن یک دین به عنوان دین رسمی کشور، نباید سبب 

علیه پیروان سایر ادیان گردد و از دولت ایران میخواهد که افراد را بخاطر عقیده و ایمان آنها دسته بندی  تبعیض بر

 ای انجام فرائض دینی خود بدون ترس و تبعیض تأمین نماید.نکند و آزادی کلیه اقلّیت ها را بر
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