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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[

 

 دیگربان ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۲آبان   ۲ ]تاریخ:[

 

 بهائیان در ایران از سوی خود تحت فشار هستند

 خود تحت فشار هستند یاز سو  رانیدر ا انیدر دفتر سازمان ملل: بهائ یاسالم یجمهور یندگیدفتر نما

 رانیدر ا تیبهائ روانیادعا کرد پ دیدر سازمان ملل در واکنش به گزارش احمد شه یاسالم یجمهور یندگینما دفتر

 .رندیگیقرار م د«یعقا لیو تحم شیدر معرض »تفت انیخود بهائ یاز سو

حقوق بشر  یشورا ژهیگزارشگر و د،یگزارش احمد شه نیتردفتر روز چهارشنبه )اول آبان( پس از انتشار تازه نیا

 نیحقوق بشر ا یشورا  یعال یایساریبه کم یکشور، سند نیحقوق بشر در ا تیاز وضع  رانیسازمان ملل در امور ا

 .سازمان ارسال کرده است

  رانینقض حقوق بشر در ا نهیمسائل مطرح شده در زم یرد شده و به برخ دیگزارش احمد شه اتیسند جزئ نیا در

 .پاسخ داده شده است

خواندن  رمنطبقیقلمداد کرده و افزوده غ «یاسیرا »س دیدر دفتر سازمان ملل، گزارش احمد شه رانیا یندگینما

 .شده« است ی»مهندس یگزارش اقدام ن یدر ا یالملل  نیب نیبا مواز ۹۲سال  یجمهور استیانتخابات ر

  یادعا کرده که در قانون اساس  ران،یدر ا انیب یآزاد تیدرباره محدود دیبا رد اظهارات احمد شه نیدفتر همچن نیا

 .شده است  دهیاطالعات و اجتماعات د ان،یب یهای آزاد یاسالم یجمهور

  یارتباط انیب یبه آزاد ،یزندان سانینونگاران و وبالگآمده که »اتهام روزنامه نیسند همچن نیاز ا یگریبخش د در

 ».شودیجرم محسوب م ن،یاند که از لحاظ قوانشده یافراد مرتکب اقدامات  نیندارد، بلکه ا

  یابیآورده که »در ارز زین یالمللنیب نیبا مواز زیآمخشونت یهادفتر درباره منطبق نبودن احکام اعدام و مجازات نیا

 ».توجه کرد زیآن کشور ن یفرهنگ  طیبه شرا دیهر کشور، با یو حقوق ییقضا تیوضع

و   یقوم یهاتیضد زنان ونقض حقوق اقل ضیدرباره تبع دیدر ژنو، اظهارات احمد شه رانیا یندگیگزارش نما در

 .»نادرست« خوانده شده است زین رانیدر ا ینید
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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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