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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[

 

 کوردستان نیوز ]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٧آبان  ٢٣] ٢٠١٨نوامبر  ١۴]تاریخ:[ 

 

 کردستان، گزارش، ایران، بیانیه، جهان، روژهالت کردستان

 اسالمی ایران ها سازمان حقوق بشری در حمایت از صدور قطعنامه سازمان ملل علیه جمهوری بیانیه ده

ای مشترک خطاب به اعضای دائم مجمع سازمان ملل، خواستار تصویب قطعنامه سازمان حقوق بشری در بیانیه ٣٩

 .پیشنهادی کانادا در مورد بهبود و حمایت از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران شدند

نگاران و افزایش سرکوب معترضان، روزنامه به نقل از عدالت برای ایران، در بخشی از این بیانیه با اشاره به

 :آمده است ١٣٩۶های اجتماعی پس از اعتراضات دی ماه کاربران رسانه 

آمیز را تشدید و صدها تن را به اتهامات مبهم و وسیع مقامات ایرانی سرکوب آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمت»

توان به خبرنگاران، دانشجویان،  اند، میها قرار گرفته سرکوب اند. از جمله افرادی که هدف اینامنیتی زندانی کرده

های کارگری، کنشگران ضد  ها، فعاالن محیط زیست، اتحادیهنویسندگان، فعاالن حقوق زنان، فعاالن حقوق اقلیت

ن های گسترده و ناپدیدشدگااعدام، وکال و کسانی که در جستجوی حقیقت، عدالت و جبران خسارت در مورد اعدام 

 « .هستند، اشاره کرد ۶٠قهری دهه  

های حقوق بشری، با ابراز نگرانی از ادامه صدور و اجرای وسیع احکام اعدام در ایران، از در نظر  این سازمان 

گرایانه جنسچنین برای رفتار جنسی هماألرض« و هم های مبهم »محاربه«، »فساد فیگرفتن مجازات اعدام برای اتهام 

اند. ادامه صدور  اید به عنوان جرم شناخته شوند، انتقاد کرده)مبتنی بر رضایت طرفین( و خارج از ازدواج که حتی نب

سال داشتند، از دیگر مواردی است که در این بیانیه  ١٨حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم، کمتر از 

 .به آن پرداخته شده است

هوری اسالمی ایران برای بهبود وضعیت  در این بیانیه با تاکید بر الزام همراهی مداوم سازمان ملل برای فشار بر جم

دلیل جنسیت، مذهب، قومیت، عقاید سیاسی، گرایش جنسی و حقوق بشر، موارد گوناگونی از تبعیض علیه افراد به 

هویت جنسیتی، ذکر شده است. در بخشی از این بیانیه آمده است:»زنان و دختران، تبعیض فراگیری را چه در قانون  

ای چون  کنند و هیچ پشتیبانی در مواجه با موارد تحقیر آمیز و ظالمانهخود تجربه می و چه در زندگی روزمره

 « .خشونت خانگی، ازدواج اجباری در سنین پائین و حجاب اجباری ندارند

مند علیه بهائیان و های آذربایجانی، تبعیض نظامهای قومی عرب، بلوچ، کرد و ترکنقض جدی حقوق فعاالن اقلیت

های مذهبی شامل نوکیشان مسیحی، پیروان یارسان و مسلمانان سنی مذهب و سرکوب درویشان گنابادی از دیگر اقلیت

 .ها اشاره شده استدیگر مواردی است که در این بیانیه به آن 

های مهم نهادهای حقوق بشری سازمان ملل برای  که ایران به توصیه های حقوق بشری با تاکید بر ایناین سازمان 

بهبود وضعیت حقوق بشر عمل نکرده است، ادامه اعمال شکنجه، رفتار غیرانسانی با بازداشت شدگان و صدور  

 .اندهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز شالق و قطع عضو توسط مقامات قضائی را یاد آوری کرده مجازات
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کند، که ایران به تعهدات حقوق بشری خود عمل  ین در پایان این بیانیه، برتوجه مدام جامعه جهانی برای اطمینان از ا

تاکید شده و آمده است: » با حمایت از این قطعنامه حقوق بشری، مجمع عمومی سازمان ملل این پیام محکم را به  

 «.رساند که بهبود وضعیت حقوق بشر و احترام به موازین آن یک اولویت استمقامات ایران می

 :ده این بیانیههای امضا کنناسامی سازمان

 بنیاد عبدالرحمن برومند -١

 الملل عفو بین -٢

 عرصه سوم -٣

۴. Article 18 - 

۵. Article 19 - 

۶.ASL19 - 

 ژنو-جمعیت حقوق بشر کردستان در ایران -٧

 ها در ایران انجمن دفاع از حقوق بشری آذربایجانی -٨

٩.Balochistan Human Rights Group -  

١٠.Cairo Institute for Human Rights Studies - 

١١.Ceasefire Centre for Civilian Rights - 

 کمپین حقوق بشر در ایران -١٢

١٣.Centre for Supporters of Human Rights - 

١۴.Child Rights International Network (CRIN) - 

١۵.CIVICUS : World Alliance for Citizen Participation - 

١۶.Conectas Direitos Humanos - 

١٧.Ensemble contre la peine de mort (ECPM) - 

 مرکز حقوق بشری خلیج -١٨

 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران   -١٩

 دیدبان حقوق بشر -٢٠

 ایمپکت ایران - ٢١

 های حقوق بشرفدراسیون جهانی جامعه  -٢٢

٢٣.International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) - 

٢۴.International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism - 

٢۵.International Service for Human Rights - 

 سازمان حقوق بشر ایران   -٢۶

 مرکز اسناد حقوق بشر ایران   -٢٧

 سازمان دگرباشان جنسی ایران  -٢٨
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 عدالت برای ایران  -٢٩

 ی حقوق بشر کردستانشبکه -٣٠

٣١- .Minority Rights Group International 

٣٢- .OutRight Action International 

٣٣- . Reprieve 

 بنیاد سیامک پورزند  -٣٤

٣٥- .Small Media 

٣٦- .The Advocates for Human Rights 

 اتحاد برای ایران  -٣٧

٣٨- .World Coalition Against the Death Penalty 

 شش رنگ -٣٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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