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[برگرفته از سایت ]:سرویس خبری جامعه بهائی
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بان کى مون ،دبیرکل سازمان ملل
دبیر کل سازمان ملل گزارشى را که از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده منتشر کرد
سازمان ملل متحد -بان کى مون ،دبیرکل سازمان ملل ،به شدت از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و نسبت به
استفادۀ زیاده از ح ِد زور بعد از انتخابات ریاست جمهورى ،آزار فعاالن حقوق زنان ،ادامۀ اعدام نوجوانان ،و تداوم
آزار اقلیتهاى دینى ،از جمله بهائیان ،ابراز نگرانى کرد.
در گزارش  ۱۹صفحهاى ،که اختصاصا ً در پاسخ به خواستۀ مجمع عمومى سازمان ملل در دسامبر سال  ،۲۰۰۸براى
تهیۀ گزارشى از وضعیت حقوق بشر در ایران فراهم شده ،آقاى بان مى گوید وضعیت حقوق مدنى و سیاسى در ایران
از سال « ۲۰۰۸رو به وخامت» رفته است.
این سال شاهد «افزایش موارد خشونت علیه زنان ،دانشجویان ،معلمان ،کارگران ،وفعاالن اجتماعى بخصوص بعد از
ت اخیر» بوده است.
انتخابا ِ
وى مى افزاید« :اعضاى بسیارى از گروههاى قومى و اقلیتها با مزاحمت ،خشونت و در مواردى با آزارهاى جسمى
مواجه بودهاند ».و «موجى از نگرانى در بارۀ حفاظت از اقلیتها ،از جمله جامعهى بهائیان ،اقلیت اعراب در
ترکان آذرى برخاسته است».
خوزستان ،جامعهى دراویش مسلمان نعمت اللهى ،جامعهى کردها ،سنىها ،بلوچها ،و
ِ
این گزارش از هفت نفر رهبران جامعهى بهائى ،که در بهار سال  ۲۰۰۸دستگیر و تا امروز در اوین زندانى هستند،
بشر سازمان ملل «به دفعات براى ابراز نگرانى و
به طور خاص یادکرده و اشاره مى کند که
کمیسر عالى حقوق ِ
ِ
درخواست روشن کردن وضعیت» این هفت نفر با مقامات ایرانى مکاتبه کرده است.
آقاى بان مى افزاید در طى سال «دریافت گزارشهائى مبنى بر بازداشت خودسرانۀ اعضاى جامعهى بهائى ،مصادرۀ
اموال ،محرومیت از اشتغال و مزایاى دولتى ،و عدم دسترسى آنها به آموزش عالى ،ادامه یافت».
این گزارش ،که مورخ  ۲۳سپتامبر  ۲۰۰۹است اما دیروز منتشر شده ،به طور گستردهاى به برخورد حکومت با
تظاهرات بعد از انتخابات مىپردازد و به بیانیۀ مورخ  ۲۲ژوئن آقاى بان نیز اشاره مى کند که در آن «از
خشونتهاى اعمال شده بعد از انتخابات ،به ویژه استفاده از زور در برابر شهروندان ،که منجر به مرگ و زخمى
ابراز ناخرسندى کرده است».
شدن آنها شده،
ِ
گزارش مى گوید در آن بیانیه از مقامات ایرانى خواسته شده بود که به حقوق اولیۀ مدنى و سیاسى مردم ،به ویژه
آزادى بیان ،آزادى اجتماعات ،و آزادى اطالعات احترام بگذارند .و نیز خواسته شده بود بازداشت ها ،تهدیدها و
استفاده از زور فورا ً خاتمه یابد .اما گزارش مى افزاید که یک روز پس از صدور بیانیه یک سخنگوى وزارت امور
خارجۀ ایران آن را رد کرد.
گزارش سال گذشتهاش ،از اعدام نوجوانان ،اخبار مربوط به شکنجه ،و تحت
آقاى بان در این گزارش نیز ،همچون
ِ
فشار قرار دادن فعاالن حقوق زنان صحبت مى کند.
وى در پایان گزارش مى نویسد« :من از حکومت جمهورى اسالمى ایران مىخواهم که نگرانىهائى را که در این
گزارش آمده مورد توجه قرار دهد و به بازنگرى قوانین ملى به ویژه قوانین تازهى جزائى و حقوق نوجوانان ادامه
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دهد ،رعایت موازین بین المللى حقوق بشر را تضمین کند ،و از برخوردهاى تبعیضآمیز با زنان ،اقلیتهاى قومى و
دینى و دیگر اقلیتها جلوگیرى کند».
بانى دوگال ،نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل ،از گزارش آقاى بان استقبال کرد و آن را بههنگام
خواند.
وى گفت« :هرچند آقاى بان ایران را به خاطر بعضى تحوالت مانند تالشهاى دولت در زمینۀ توزیع ثروت و کاهش
فقر مورد تقدیر قرار داده اما گزارش در مجموع کامالً محکوم کننده است .آقاى بان پیشنهادهائى هم براى دادن پاسخى
سازنده به ایران کرده ،از جمله باز کردن کشور به روى بازرسان حقوق بشر سازمان ملل .ما صمیمانه امیدواریم که
ایران به این دعوت پاسخ مثبت بدهد».
«آقاى بان تصویر ترسناکى از وضعیت در ایران ارائه مىکند که با صراحت به وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر از
زمان گزارش قبلى او اشاره دارد .امید ما این است که مجمع عمومى سازمان ملل امسال هم در قطعنامه دیگرى از
ایران بخواهد که به تعهدات بینالمللى اش در زمینهى حقوق بشر عمل کند».

برای خواندن گزارش به انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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