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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 درخواست سازمان ملل از ایران:

 ترین اقلیت دینی غیر مسلمان، پایان دهیدبه نقض حقوق انسانی بهائیان ایران، بزرگ

 

  ۲۰۱۹ نوامبر ۱۵ - نیویورک

کارنامۀ حقوق بشری ایران، و با توجه به پایبند نبودن آن کشور به بسیاری از تعهدات چهار سال پیش پس از بررسی 

های مجمع عمومی سازمان ملل، ایران را به علت المللی، یکی از کمیتهخود در پیروی از پیشنهادهای جامعۀ بین

 استمرار نقض حقوق بشر محکوم کرده است.

ای را به تصویب رأی مخالف قطعنامه ۳۰رأی موافق، و  ۸۴مجمع عمومی، با  ۀ سومماه نوامبر، کمیت ۱۴ در روز

 رساند.

های شدید و فزاینده در رعایت حق آزادی اندیشه، وجدان، دین یا باور، ...، علیه محدودیت»از  ایصفحهششقطعنامۀ 

 کرد.« ی رسمی و غیررسمی، از جمله اعضای جامعۀ بهائی، شدیداً اظهار نگرانیهای دینپیروان اقلیت

گر ویژه در بارۀ شود.  آقای جاوید رحمان، گزارشاخیر در بارۀ ایران مطرح می گزارشاین قطعنامه در پی دو 

در چهل سال گذشته، بهائیان »بیان داشت که:  ۲۰۱۹وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارش خود در ماه ژوئیۀ 

شوند...، از ترین اقلیت دینی غیرمسلمان و غیررسمی در جمهوری اسالمی ایران محسوب میایران، که بزرگ

 «اند.ردهترین نوع سرکوب، تضییقات، و اجحاف رنج بناعادالنه

دبیر »، این توصیه را مطرح نمود: ۲۰۱۹سپتامبر  در بارۀ ایران در ماه گزارشیهمچنین، دبیر کل سازمان ملل در 

های اقلیت و افراد را ضمانت کند، و قوانینی را که برای حفاظت امنیت گروه خواهد کهکل مؤکداً از دولت ]ایران[ می

 «ها وضع شده رعایت و اجرا کند.آن

( در ژنو، شمار زیادی از UPRالمللى )در رابطه با همین موضوع، طی سی و چهارمین نشست بررسى متناوب بین

ردند که منجر به آن شد که شش توصیه به ویژه در بارۀ های دینی انتقاد ککشورها از ایران به جهت نقض حقوق اقلیت

 بهائیان مطرح شود.

ما از این قطعنامه و محکومیت »المللی بهائی در سازمان ملل، اظهار داشت: خانم بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ بین

 «کنیم.ایران برای نقض فاحش حقوق بشر استقبال می

المللی ادامۀ نقض حقوق بهائیان و فرستد که جامعۀ بینمسئوالن دولت ایران می تصویب این قطعنامه پیام محکمی به»

های دینی را زیر نظر دارد، و تبعیض و اذیت و آزار مستمر علیه هر گروه اقلیتی دینی که صرفاً در جهت دیگر اقلیت

 «کنند را تحمل نخواهد کرد.دین و ایمان خود فعالیت می

 دسامبر تأیید خواهد شد. همگانی مجمع عمومی در ماهاین قطعنامه در نشست 

 

 

 

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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