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شد سابقھ خواستار پایان دادن بھ آزار و اذیت بھائیان یمن ای بی سازمان ملل متحد در قطعنامھ  
 

ربی معرفی و توسط ھمۀ اعضای یک قطعنامۀ سازمان ملل متحد دربارۀ وضعیت یمن کھ توسط مصر از جانب کشورھای ع
 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شد خواستار آزادی تمام بھائیان زندانی در یمن است.

 
بھ اتفاق آرا در  ۲۰۱۷سپتامبر  ۲۹روز جمعھ » ی در یمنتوانمندسازھای فنی و  ھمکاری حقوق بشر،«این قطعنامھ با نام 

عضو است کھ  ۴۷این شورا ھیئت اصلی حقوق بشر در سازمان ملل متحد و متشکل از شورای حقوق بشر بھ تصویب رسید. 
 .شوند یمتوسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با رعایت پراکندگی جغرافیایی انتخاب 

 
ابراز » ئیھای دینی مانند پیروان آئین بھا ھای شدید آزادی دین یا عقیده از جملھ برای اقلیت محدودیت«متن این قطعنامھ از 

شان در یمن زندانی ھستند فوراً آزاد  تمام بھائیانی را کھ بھ دلیل عقیده«تا  خواھد یمکند و در ادامھ از ھمۀ احزاب  نگرانی می
 »ھا پایان دھند. ند، صدور احکام بازداشت را متوقف نمایند و بھ آزار و اذیت آنکن
 

ھا  ھا اطالعی در دست نیست و یک نفر از آن محل نگھداری اکثر آنیمن زندانی ھستند کھ از  در حال حاضر ھفت بھائی در
برد. در حالی کھ حکم دستگیری برای  سال است کھ بھ دلیل بھ تعویق افتادن مکرر دادگاه ھنوز در بازداشت بھ سر می ۴حدوداً 

یرات اخیر در یمن نشان از این دارد کھ . تغیاند شدهھا مجبور بھ ترک خانۀ خود  ھا بھائی دیگر صادر شده، تعدادی از خانواده ده
بھائیان  بھانھ کھ است. با این در برگرفتھجامعۀ بھائی را  و عمومتر شده  دامنۀ آزار و اذیت افراد توسط مقامات حکومتی وسیع

 نماید. میکنند، حکومت برای تشویش اذھان عمومی علیھ بھائیان تالش  ی میزیر برنامھ مخفیانھ برای ایجاد ناآرامی در یمن
 

توجھ  در مورد این قطعنامھ بسیار قابل آنچھ«خانم عالئی، نمایندۀ جامعۀ جھانی بھائی در سازمان ملل متحد در ژنو توضیح داد: 
یک جامعۀ  عنوان بھآزار و اذیت بھائیان  ازجملھاست این است کھ تمامی اعضای شورا توانستند در مورد وضعیت وخیم یمن 

 »رسند.دینی بھ توافق آرا ب
 

نماید.  و گزارش وضعیت حقوق بشر در یمن می بانی دیده مأمورای را  المللی و منطقھ این قطعنامھ، یک گروه از کارشناسان بین
ی در این کشور بھ عمل الملل نیباین گروه ھمچنین وظیفھ دارد یک بررسی جامع در زمینۀ تمامی موارد احتمالی نقض حقوق بشر 

ھ توسط مصر بھ نمایندگی از تمامی کشورھای عربی عضو سازمان ملل متحد بھ شورای حقوق بشر ارائھ آورد. متن این قطعنام
 شد.

 
سد ر یبھ نظر م طور نیابرند و  مردم یمن ھمگی از نظر شرایط انسانی در وضعیت بسیار وخیمی بھ سر می«خانم عالئی گفت: 

کنند بلکھ بھ عنوان یک جامعۀ  ھا را تجربھ می یمن نھ تنھا این سختی شود. بھائیان کھ جنگ و درگیری روز بھ روز بھ شدیدتر می
 »ھستند.  ی بیشتری مواجھفشارھادینی تنھا بھ خاطر عقایدشان با 
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ای کھ ھفتۀ قبل بھ شورای حقوق بشر ارائھ داد اظھار داشت در حالی کھ بھائیان یمن توسط مقامات  جامعۀ جھانی بھائی در بیانیھ
کند کھ در حقیقت مقامات ایرانی پشت این آزار و  می دیتائگیرند اطالعاتی از منابع موثق  الح مورد حملھ قرار میص -گروه حوثی 

 ھستند. ھا اذیت
 

ھای سیاسی از ھیچ  یمن، بھائیان ھمیشھ بر اساس اصل عدم مداخلھ در فعالیت شرایط آشفتۀبا وجود «خانم عالئی در ادامھ گفت: 
 .»اند اند، بلکھ در جھت خدمت بھ ھمھ مردم تالش کرده گروھی طرفداری ننموده

 
ھ شعلۀ خواھد تا بھ رفتار ناعادالنھ خود پایان دھند بلک ی از طرف شورای حقوق بشر نھ تنھا از مسئوالن میقو امیپ بنابراین، این«

 »برند. بسر میو عذاب  امیدی برای تمام آنانی است کھ در حال حاضر در این کشور در رنج
 

 


