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 کند المللی از بهائیان ایران نقض فزایندۀ حقوق آنان را برجسته میحمایت بین 

  یخواست تا حقوق بشر را برا رانیاز ا یاقطعنامهیب با تصو  امروز ،متحدمجمع عمومی سازمان ملل  —نیویورک 

  ۴۵  پیشنهاد بامجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک . کند تی رعا  یبهائ  نیآئ  روانیهمٔه شهروندانش از جمله پ 

 د.ان به تصویب رس  این قطعنامه را ،وافق رأی م ٨٢و با عضو  کشور

ایاالت متحده،  کشورهای   سوی  بهائیان ایران از ٔهاز جامع ایسازمان ملل متحد به موج جهانی حمایت تازه  ٔهقطعنام

 . آلمان و تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا پیوست ،کانادا  ،انگلستان

را محکوم   ایران بهائی ٔه، آزار و اذیت جامعفراحزبیای دسامبر با تصویب قطعنامه  7  روز ایاالت متحده در ۀکنگر

 فراخواند. شهروندان ایرانی   ٔهحقوق کلی را به رعایتآن کشور کرد و مقامات 

در مورد وضعیت حقوق بشر    متحد سازمان ملل ۀگزارشگر ویژ ٢019گزارش سال   استناد بهبا  قطعنامٔه کنگرۀ آمریکا

جهانی بهائی   ٔهگزارش مستند جامع المللی و همچنینآزادی مذهبی بین  خود در مورد  ٢019سال   ایران، گزارش در

پایان دادن به کارزارهای تبلیغاتی    و هائیبزندانیان  آزادی  خواستار  ،اخیر منفیدرصدی تبلیغات  ۵0افزایش از 

  وهای برابر برای تحصیل که بهائیان را از فرصت  خواند فرا می  ییها سیاست   تغییرت را به دولو   شده است  انعلیه آن 

 . کندمحروم می شامرار معا

موضوع بهائیان را در مجلس عوام مطرح نمود و اظهار   ستانپارلمان انگل ۀنمایند،  جیم شانوندسامبر    9 روز در

 "آزار، تبعیض و خشونت" قرار دارد.   مورد و همچنان استبهائیان ایران تحت "فشار گسترده"  ٔهداشت که جامع

"آزار و اذیت بهائیان افزایش یافته   که  سنا اظهار داشت  مجلس دسامبر  9 روز ٔهدر جلس فراموبینا ج ی یسناتور کانادا 

همچنان به بازداشت بهائیان با "اتهامات    های کشوربا وجود شیوع بیماری کرونا در زندان حتی دولت ایران    است" و

فر برای روشن نمودن  ابازرگانی دولت کانادا از سناتور ج  ۀمارک گلد نمایند سناتور .دهدمیاساس" ادامه بی 

 بهائیان ایران قدردانی نمود.  ۀ کنندنگران   یتوضع

جلسات  در بهائیان را سرکوب    موضوعنیز   پارلمان اروپا ۀنمایندو همچنین   نروژو   ایرلندهای اعضای پارلمان 

 . مطرح کردندهای خود پارلمان 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/823/text
https://hansard.parliament.uk/Commons/2020-12-09/debates/20120941000001/GovernmentPolicyOnIran#contribution-1D2B497D-D465-4085-AEEC-62A142B9E15D
https://sencanada.ca/en/senators/jaffer-mobina-sb/interventions/551310/16#hid
https://www.kildarestreet.com/wrans/?id=2020-11-26a.637#g638.q
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=82513
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006006_EN.html


 

 

بین وزیر امور خارجٔه  ایجلسه ،  کردنمایندۀ مجلس مطرح  آندرس استربرگ  سؤالی کهدر پی  اه اکتبر، در سوئد در م 

مورد بحث قرار  وضعیت بهائیان ایران  برگزار شد که در آن  آن کشورسوئد، آن لینده و نمایندگان جامعٔه بهائی 

 گرفت. 

دسامبر گفت که ایران    9 روز دولت آلمان در  گزارش حقوق بشر ٔهیک فعال حقوق بشر ایرانی در آلمان، هنگام ارائ

"نقض" نموده  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد  حقوق  تعهدات قانونی خود را تحت میثاق

 است. 

از   ،روز حقوق بشر مصادف با دسامبر 10ر تاریخ  د ایبیانیه  انتشاربا " ۱۹ سازمان آرتیکل" گروه فعال حقوق بشری

دهد و افراد  حقوق آزادی بیان، دین و عقیده را مورد تهدید جدی قرار میکه "را  طرحی  تا پارلمان ایران خواست

از دستور کار   "دهدیان را در خطر افزایش نقض حقوقشان قرار می ئ از جمله بها های دینی و عقیدتیمتعلق به اقلیت 

 خود خارج کند. 

اجازه  مقامات قضایی و امنیتی می گوید که اصالحات پیشنهادی در قانون مجازات ایران به  "۱۹ سازمان آرتیکل"

 تلقی کنند.   "جرم"را  بنیادیهای می دهد تا حقوق و آزادی 

 

 

 اطالعات بیشتر:

به طور سیستماتیک  1979انقالب اسالمی بهائیان بزرگترین اقلّیت دینی غیر مسلمان در ایران هستند و از زمان  •

 .اند مورد آزار و اذیت حکومت قرار گرفته

 .اند های پس از انقالب اعدام شده بهائی در سال  ٢00بیش از  •

  "مسدود "ای امضا شده، خواستار اهلل علی خامنهتوسط رهبر ایران، آیت 1991سند محرمانه که در سال  یک •

شدن راه ترقی و توسعٔه جامعٔه بهائیان ایران و محرومیت از تحصیل و معیشت آنان شده است. ساالنه هزاران 

 .شوددولتی ایران منتشر می  هایسازی در مورد آئین بهائی در رسانهمقاله و مطالب نادرست برای گمراه

 مراجعه کنید. ستیزیخانٔه اسناد بهائیبرای اطالعات بیشتر در مورد آزار و اذیت بهائیان در ایران به  •

 

 

https://www.bic.org/news/swedens-foreign-minister-meets-bahais-express-concern-over-human-rights-violations-iran-and-yemen
https://www.bic.org/news/swedens-foreign-minister-meets-bahais-express-concern-over-human-rights-violations-iran-and-yemen
https://www.bic.org/news/swedens-foreign-minister-meets-bahais-express-concern-over-human-rights-violations-iran-and-yemen
https://twitter.com/BahaiDE/status/1336940951537848320
https://www.article19.org/fa/resources/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF/
https://www.article19.org/fa/resources/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF/
https://www.article19.org/fa/resources/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF/
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/node
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/node
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/node

