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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]روزنامه:[ کیهان

 چاپ لندن 

 بنیانگذار و مدیر مسئول، دکتر مصطفی مصباح زاده 

 میالدی ۲۲۹۳آوریل ۲۱  –خورشیدی ۲۶۳۱فروردین  ۹۲پنج شنبه  –۲۹شماره  

 بشر در ایران اولویت اجالس آیندهنقض حقوق 

 متن قطعنامه آخرین اجالس کمیسیون حقوق بشر در ژنو درباره جمهوری اسالمی ایران

 تهران به نماینده کمیسیون حقوق بشر اجازه نمی دهد وارد ایران شود 

در ژنو نقض  ۲۲۹۳مارس  ۲۹کمیسیون حقوق بشر، وابسته به سازمان ملل متحد در آخرین اجالس خود در روز 

مداوم و جدی حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران را محکوم کرده و خواستار شد برای رسیدگی به وضع  حقوق 

بشر در ایران یک نماینده ویژه تعیین گردد. در رای گیری که به این منظور صورت گرفت قطعنامه محکومیت 

ممتنع به تصویب رسید. در مقدمه این قطعنامه آمده رای  ۲۳رای مخالف، و  ۴رای موافق، ۲۲جمهوری اسالمی، با 

 است: 

 ، ۲۲۹۶، مورخ هشتم مارس ۲۲۹۶/ ۶۴و  ۲۲۹۹مورخ یازدهم مارس  ۲۲۹۹/ ۹٢با یادآوری قطعنامه های 

که طی آن کمیسیون حقوق بشر نگرانی عمیق خود را  ۲۲۹۴مورخ  چهاردهم مارس  ۲۲۹۴/ ۱۴با یادآوری قطعنامه 

حقوق بشر و آزادیهای اساسی در جمهوری اسالمی ایران ابراز داشته و درخواست کرد نماینده  از نقض مداوم و جدی

 ویژه ای برای رسیدگی به حقوق بشر در ایران تعیین گردد.

که بر اساس آن تصمیم گرفته شد مدت ماموریت نماینده ویژه کمیسیون حقوق  ۲۲۹۱/ ۶۲خاصه با یادآوری قطعنامه 

ید شود و از وی خواسته شد گزارش موقتی به چهلمین اجالس همگانی سازمان ملل متحد بشر یک سال دیگر تمد

 درباره وضع حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران،  منجمله وضع اقلیت بهایی ارائه دهد،

وبالخره با یادآوری این نکته که دولت جمهوری اسالمی ایران کماکان از همکاری کامل با کمیسیون حقوق بشر و  

دهد از ایران بازدید کند و در نظر گرفتن اظهارات  نماینده ویژه آن خودداری می ورزد و به این نماینده اجازه نمی

که جمهوری  –مندرجات دومین گزارش نماینده ویژه -نماینده ویژه درباره تجاوز گسترده به حقوق بشر در ایران

های نماینده ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری  یگیر اسالمی هنوز پاسخی به آن نداده است،و تائید نتیجه

اسالمی ایران و اینکه آقای اندریانس آ گیالر به کمیسیون اطالع داده که قادر نیست به عنوان نماینده ویژه حقوق بشر 

وری نگرانی عمیق خود را نسبت به نقض آشکار حقوق بشر در جمه -در ایران به کار خود ادامه دهد، کمیسیون:   

اسالمی ایران ابراز داشته و در مورد حق زندگی، حق آزادی و امنیت انسان، شکنجه و رفتار تحقیر آمیز شهروندان، 

بازداشت های خودسرانه، حق آزادی اندیشه، حق آزادی عقیده، حق آزادی انتخاب مذهب، برخورداری از محاکمه 

 مذهبی هشدار می دهد.منصفانه، برخورداری اقلیت های مذهبی در اجرای تکالیف 

آوری  های نماینده ویژه خود که به استناد اطالعات جمع گیری کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، با تائید نتیجه -

 شده از جانب وی تنظیم شده، تاکید می ورزد که حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران مورد تجاوز قرار گرفته است.

 المی ایران می خواهد، بی درنگ پاسخ قانع کننده ای به موارد فوق الذکربدهد.کمیسیون از دولت جمهوری اس -
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خواهد که به  کمیسیون با تاکید ، ازدولت جمهوری اسالمی ایران، به عنوان کشور امضا کننده اعالمیه حقوق بشر می-

می گیرد در اختیار آنان قرار حقوق کلیه افراد کشور احترام گذاشته و حقوقی را که طبق مفاد اعالمیه به آنها تعلق 

 دهد .

 برای یک سال دیگر تمدید کنند. ۲۲۹۴/ ۱۴کمیسیون تصمیم گرفت ماموریت نماینده ویژه خود را بر اساس قطعنامه -

کمیسیون از ریاست این کمیسیون در خواست می کند، فرد دیگری را که از صالحیت بین المللی برخوردار است  - 

 اگیالر که از سمت خود استعفا داده، انتخاب کند.به جای آقای  اندریاس 

کمیسیون از نماینده جدید می خواهد، یک گزارش موقتی درباره حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران که شامل  - 

 به چهل و دومین اجالس عمومی کمیسیون حقوق بشر تسلیم کند.–وضع اقلیت ها، از جمله بهائیان

اسالمی نیز می خواهد، ازهمکاری با نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر خودداری  کمیسیون مصراَ از جمهوری - 

 نورزد و به او اجازه دهد از ایران بازدید کند.

 خواهد کمک های الزم را در اختیار نماینده ویژه بگذارند. کمیسیون از دبیرکل می -

مهوری اسالمی ایران را به عنوان یک کمیسیون تصمیم گرفته است  وضع حقوق بشر و آزادیهای اساسی در ج - 

 اولویت در چهل و دومین اجالس کمیسیون مطرح کند.

گفتنی است که محکوم شدن جمهوری اسالمی در مجامع بین المللی تازگی ندارد. حکومت تهران تا به حال چندین بار  

مال شکنجه، محاکمات شتابزده توسط سازمان ملل متحد،  کمیسیون حقوق وعفو بین المللی، به خاطرسلب آزادی، اع

کنند و ضمن به  و]غیره[. محکوم شده است.  اما مسئوالن جمهوری اسالمی به این قبیل محکومیت ها اعتنایی نمی

کنند که در ایران همه گونه آزادی وجود دارد: در زندان ها کسی  مسخره گرفتن این محکومیت ها، ادعا کرده و می

 عزیر اسالمی است که به شکنجه تعبیر می شود.شکنجه نمی شود آنچه می شود ت

هنگامی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران را  

در زمستان سال گذشته محکوم کرد، آیت هللا خمینی طی نطقی آن را به مسخره گرفته و گفت: "نسبت میدن به ایران 

ار شده، چه شده، دلیلتون چیه؟... سند صحیح دلیلشون این است که مخالفین با جمهوری اسالمی که درحبس هاش کشت

گفتند که این ها در مجلس هاشان چه واقع میشد و چه واقع میشه. بدون انکه محاکمه بکنند می کشند مردم را همینطور 

 …."و امثال اینها

 آذر گذشته( گفت:  ۲۱د ) در روز ورادیو جمهوری اسالمی در اخبار مربوط به این رویدا

"مبلغان استکبار با جنجال تبلیغی کم سابقه ای به طرح به اصطالح نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران  

 پرداخته اند..." وسازمان ملل متحد را تو خالی وعاری از اعتبار خواند.

از گازهای شیمیایی محکوم کرد ،آن را مورد تایید اما همین رادیو، وقتی سازمان ملل متحد عراق را بخاطر استفاده  

 قرار داد و سازمان ملل را معتبر اعالم کرد. 

 

 

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[

 


