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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[

 

 انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٣شهریور  ٢۴]تاریخ:[ 

 

 ایران انجمن جهانی پاسداشت از حقوق بشر در 

 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بررسی وضعیت تنوعهای قومی عقیدتی در ایران 

در شهر   –  ١٣٩٣شهریور  ٢۴روز دوشنبه  -ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحدبیست و هفتمین نشست حاشیه

 ژنو از کشور سوئیس برگزار شد.

 عت و نیم بطول انجامید. صبح بوقت محلی برگزار شد و یکسا ١٠این نشست ساعت 

هماهنگ کننده اصلی نشست جانبی حقوق بشر سازمان ملل متحد نهاد حقوق بشر سوئیدوند )سااودویند( در شهر ژنو  

 است.

ای امروز این شورا بود و نهادهای حقوق بشری  »وضعیت تنوعهای قومی_ عقیدتی در ایران« موضوع نشست حاشیه

 عقیدتی از جمله سخنرانان این نشست بودند. –قومی با ارسال نمایندگانی از تنوعهای 

خانم بورلی او بنمایندگی از »انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران« در این نشست حضور بهم رسانید و با 

ارائه گزارش جامعی از وضعیت پیروان طریقت گنابادی با عنوان "اعتصاب غذای نامحدود تا تحقق اهداف" از نقض  

 ایران سخن گفت . رحقوق دراویش با این طریقت صوفیانه د سیستماتیک

شایان ذکر است در این نشست خانم سیمین فهندژ بنمایندگی از جامعه بهائیان ایران، دکتر گلمراد مرادی نماینده پیروان 

و   ارسان اهل حق برای حضاریرسان اهل حق سخنرانی و گزارشی از وضعیت نقض حقوق پیروان آئین بهائیت و  یا

 شرکت کنندگان ارائه نمودند.

های جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران« همچنین مالقاتهایی با اعضای کلیدی سازمان  اعضاء و نمایندگان »انجمن

ملل متحد بویژه گزارشگران حقوق بشر این سازمان در باره نقض سیستماتیک و مستمر حقوق بشر در ایران داشته و  

گذرد، به ایشان ارائه کردند که  عقیدتی در ایران می  –شهروندان بویژه تنوعهای قومی گزارش جامعی از آنچه بر 

 متعاقبا فهرستی از آن برای عالقه مندان ارائه خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 

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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