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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[

 

 مشرق نیوز]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩آبان   ١۴]تاریخ:[ 

 

 جفتک اندازی »جاوید رحمان« همچنان ادامه دارد 

ترین گزارش حقوق بشری خود از ایران نسبت به باال حقوق بشر در ایران در تازهجاوید رحمان، گزارشگر ویژه 

  .های مذهبی علیه بهائیان ابراز نگرانی کرده استبودن موارد مجازات مرگ، اعترافات اجباری و تبعیض

زدگی ، سیاستالملل قوه قضائیهبه گزارش مشرق، روزنامه جوان نوشت: به گفته دبیر ستاد حقوق بشر و معاون بین

های این گزارش براساس رویکردهای سیاسی طراحی  بر گزارش جدید حقوق بشر در ایران مستولی بوده و چارچوب

  .شده است و ما به ازای حقوقی ندارد

  !ها به وکیل دسترسی ندارندایرانی

ا وضعیت حقوق بشر در  ترین گزارش در رابطه بمهرماه تازه ۲۷آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز 

ایران را در هفتادوپنجمین نشست مجمع عمومی این سازمان ارائه داد. در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به  

نواقص دادرسی کیفری در جمهوری اسالمی ایران از جمله استقالل قضایی، صالحیت مراجع قضایی، نابرابری در  

  !ره شده استبرابر قانون و دسترسی به مشاوران حقوقی اشا 

 مصاحبه با قربانیان نقض حقوق بشر 

ها و با استناد به های غیردولتی، رسانه اطالعات این گزارش از طریق دولت جمهوری اسالمی ایران، سازمان

مصاحبه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با افراد از جمله قربانیان نقض حقوق بشر )بخوانید معاندان نظام(،  

  .ها تهیه شده استها و وکالی آنخانواده

گیرد. وضعیت  را در برمی ١٣٩٩تا بیستم خرداد   ١٣٩۸این گزارش، اطالعات به دست آمده از نهم مهرماه سال 

زیست زندانی در ایران و مجازات ها، وضعیت زنان و دختران، وضعیت شهروندان دوتابعیتی و فعاالن محیطاقلیت

  .ردی است که در این گزارش به آن اشاره شده استمرگ و حق دادرسی عادالنه موا

 های جاوید رحمان  توصیه

 ٩گوید از اینکه دولت ایران تنها ترین گزارش خود می جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در تازه

نسبی پذیرفته است توصیه در رابطه با آزادی مذهب )اشاره به وضعیت بهائیان( را به صورت کامل یا  ۲۵توصیه از 

  !متأسف است

در این گزارش، جاوید رحمان ضمن اشاره به ناسازگاری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با حق آزادی بیان از  

  .اعترافات اجباری تحت شکنجه هم ابراز نگرانی کرده است

نویس این گزارش چندی قبل در  الملل قوه قضائیه هم در تشریح پاسخ ایران به این گزارش گفت: »پیشمعاون بین

 « . اختیار جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت و در همان مقطع هم ما یک پاسخ مفصلی به این گزارش دادیم

هایش علی باقری افزود: »بند بند محتوای گزارش مورد ارزیابی قرار گرفت و اشکاالت، نقایص، تناقضات و کاستی

های جمهوری ه خاطر همان رویکرد سیاسی اوالً در بسیاری از موارد پاسختبیین شد، ولی نکته مهم این است که ب
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های  اسالمی ایران مورد توجه قرار نگرفت و جاهایی هم که ذکر شده بدین صورت آمده است که ادعا و اتهامات گروه

ن ذکر شده است،  سیاسی را گزارشگر ویژه در یک بند آورده و در انتهای آن بند هم نظر دولت جمهوری اسالمی ایرا

بنابراین مبنای گزارش ادعاها و اتهامات آنهاست و نگاه کارشناسی نسبت به موضوع حقوق بشر به هیچ عنوان در این  

 « .گزارش وجود ندارد

 سال بخشنامه در عرض یک ۶۰

الملل قوه قضائیه در تبیین اقدامات بشردوستانه این قوه در دوران تحولش گفت: دبیر ستاد حقوق بشر و معاون بین

های »یکی از رویکردهای قوه قضائیه در دوره جدید صیانت از کرامت انسانی و استیفای حقوق مردم در عرصه 

دان زنان داشتم خیلی از مسائل مورد بررسی و مختلف است. به طور مثال من دو روز پیش در بازدیدی که از زن

های زندانی صحبت کردم و مسائل و نفر از خانم ۵۰رسیدگی قرار گرفت و شاید بنده به طور مشخص با بیش از 

 « .ها را شنیدممشکالت آن

ای به صیانت از مرزهای کرامت انسانی الملل قوه قضائیه با تأکید بر اینکه این قوه در دوره جدید نگاه ویژهمعاون بین

نامه صادر  بخشنامه دستورالعمل و آیین ۶۰هللا رئیسی بیش از دارد، اظهار داشت: »براین اساس در سال گذشته آیت

های مربوط به صیانت از حقوق بشر و ها متوجه و متمرکز بر بحثلعدد از این دستورالعم  ۲۰فرمودند که بیش از 

 « .های مختلف قوه قضائیه استهای مختلف به ویژه در بخشمردم در عرصه 

گفتنی است صیانت از حقوق مردم یکی از رویکردهای جدی قوه قضائیه است و برای همین هم ریاست قوه قضائیه و  

  .صیانت از این حقوق در داخل قوه قضائیه دارندهم دیگر ارکان قوه تأکید جدی روی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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