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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 یفارس یسیبیب]برگرفته از سایت:[ 

 ۲۰۱۴ اکتبر ۹ - ۱۳۹۳مهر  ۱۷]تاریخ:[ 

 

 الریجانی: تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران غیر قانونی است

ایران توسط احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور در پی انتشار آخرین گزارش وضعیت حقوق بشر 

حقوق بشر ایران، محمد جواد الریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با انتقاد از این گزارش گفت: "تعیین 

 گزارشگر ویژه برای ایران هیچ توجیهی ندارد و غیرقانونی است."

ای به سازمان ملل ارسال شده است، گفت: "در منطقه، ان در نامه آقای الریجانی با اشاره به اینکه اعتراض ایر

سابقه هیچ گونه دموکراسی ندارند اما چون   کشورهایی هستند که مردمشان برای دادن یک رأی کشته می شوند و

 نوکران آمریکا و دوستان آنها هستند هیچ مشکلی ندارند."

مورد ایراد و اعتراض به این گزارش وارد است و افزود: "احمد  دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران گفت شش 

ها را چگونه غربال می کند؟ همه افرادی که به جرم تروریست در ایران دستگیر یا مجازات شهید باید بگوید گزارش

 اند در گزارش احمد شهید به عنوان مدافعان حقوق بشر مطرح شده اند." شده

ها را به  از سخنانش گفت که در گزارش احمد شهید مشخص نیست چه کسی گزارش این مقام قضایی در بخش دیگری 

شود خانمی گفته در زندان شالق خورده و شکنجه شده است. "اما حاال این خانم کیست و در او داده است، فقط گفته می

تگاه قضایی آن را کشف  گوید. در قوانین ما شکنجه ممنوع است و اگر دسچه زندانی بوده است؟ چیزی درباره آن نمی

 کند." کند که در زندان شکنجه بوده است همه را مجازات می

 سازی ضد جمهوری اسالمی ایران است." تردید احمد شهید در حال پروندهآقای الریجانی همچنین اضافه کرد: "بی

ر مورد بهاییان در بنابر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمدجواد الریجانی در پاسخ به سوالی د

 شود.گزارش های احمد شهید گفت با بهایی ها در ایران براساس تعهد و قرارداد شهروندی برخورد می

ها از جهات مالی افراد متمولی هستند و در کشور کارخانه و فعالیت مالی دارند و تا از قوانین  وی افزود: "این 

 ی اسالمی ایران هستند." جمهوری اسالمی تخلف نکنند زیر پوشش امنیت جمهور

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران در ادامه گفت:"بطبع قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ادیان رسمی را در  

ها مطابق های مربوط به شهروندی آنها جزو ادیان رسمی کشور نیستند، منتها فعالیتکشور احصاء کرده است و این 

شود و جمهوری اسالمی ایران از افرادی که متعهد به قوانین شهروندی باشند حفاظت  میقانون منعی ندارد و انجام 

 کند. اگر فردی تخلف کند هیچ ربطی به شیعه، سنی و غیره ندارد." می

در ششمین گزارش خود که برای بررسی در نشست اکتبر  حقوق بشر ایران گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور

  ۹تا   ۱۳۹۲دی  ۱۱) ۲۰۱۴مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده، تصریح کرده است که در شش ماهه اول سال 

 اشته اند. سال سن د ۱۸نفر آنها هنگام ارتکاب جرم کمتر از  ۸نفر اعدام شده اند که  ۴۱۱( ۱۳۹۳تیر 

پیشنهاد این گروه کاری در ارتباط با  ۱۳در بخشی دیگر از گزارش احمد شهید آمده که دولت ایران، چهار سال قبل  

آزادی بیان را نیز قبول کرده است. از جمله این پیشنهادات، اصالح قوانین برای رعایت حقوق مندرج در پیمان های 

 دی بیان، به ویژه برای منتقدان و اقلیت ها بوده است.بین المللی در زمینه آزادی مطبوعات و آزا

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://www.bbc.com/persian/iran/2014/10/141009_nm_larijani_humanright_shahid_un


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

این گزارش می افزاید که با وجود اظهارنظرهای مثبت برخی از مقام های دولتی ایران در حمایت از آزادی  

 مطبوعات، اعمال "محدودیت های گسترده" در مورد آزادی بیان و دسترسی به اطالعات همچنان ادامه دارد. 

از گزارش، رواج اعتراف گیری تحت شکنجه، فشار بر وکالی زندانیان و ادامه نقض حقوق  در بخش های دیگری

 های مذهبی، قومی و جنسی مورد انتقاد قرار گرفته است.اساسی زنان، فعاالن مدنی و اقلیت

معه بین اش، در عین حال از "تالش های اخیر مقام های ایرانی برای گفتگو با وی و جااحمد شهید در گزارش تازه

 المللی" استقبال کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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