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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ پیتا یفقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائ شتریوضوح ب ی]برا

 

 المللی]روزنامه:[ ایران تایمز بین

 ۱۳۶۶جمعه پانزدهم آبانماه :[خی]تار

 ۸۳۳ :[شماره]

  ۳ :[صفحه]

 

 اندنفر به خاطر عقاید در ایران اعدام شده ۱۰۰سازمان ملل طی گزارشی اعالم کرد در یکسال 

 سال گذشته کاهش یافته است. ۲طی  ها در ایرانمیزان اعدامدر گزارش دبیر کل گفته شده 

گزارشی به شورای اقتصادی و اجتماعی سرویس خبری ایران تایمز: دبیر کل سازمان ملل متحد طی  –واشنگتن 

نفر را به اتهام داشتن عقاید سیاسی و مذهبی  ۱۰۰سازمان ملل تسلیم شد اعالم کرد، جمهوری اسالمی طی یک سال 

 اعدام کرده است.

یار دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان دوکوئه در گزارشی که از طرف هاویه پرز

نفر را به  ۱۰۰د اعالم گردید که بنا به ادعاهایی که عنوان شده رژیم آیت اله خمینی ظرف یکسال گذشته تسلیم ش

 خاطر اعتقادات سیاسی و مذهبیشان اعدام کرده و به شکنجه و بدرفتاری نسبت به مخالفان خود ادامه داده است.

اله وط به نقض حقوق بشر از طرف رژیم آیتدبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش خود تأکید کرد که ادعاهای مرب

 دهد.خمینی همچنان یکی از موارد نگرانی سازمان را تشکیل می

 سال گذشته کاهش یافته است. ۲معهذا در این گزارش گفته شده که موارد اعدام در ایران طی 

 لسالوادور است تهیه شده است.نماینده اجتماعی سازمان ملل متحد که اهل ا« پهل گالیندا رونالدا»این گزارش توسط 

اند گفتگو خبرگزار یونایتدپرس نوشت وی برای تنظیم این گزارش با چندین نفر از ایرانیانی که از کشور خود گریخته

 اند.کرده و آنان اوضاع و احوال ناظر بر توقیف و زندانی شدن خود را برای او شرح داده

ت بالفاصله بعد از بازداشت افراد صورت گرفته است ولی این افراد کتک زدن غالب اوقا»در این گزارش آمده است 

اند. از انواع این های سخت قرار گرفتهکنند، بیشتر در هنگام بازجویی در معرض شکنجهطبق ادعایی که می

به  توان ضربه وارد آوردن با کابل به تمامی نقاط بدن، محروم کردن افراد از غذا و خواب و تظاهرها میشکنجه

 «اعدام افراد در برابر همسرانشان را نام برد.

همه در گزارش تأکید به هایی را قویاً انکار کرده است. با اینبه گزارش مذکور تهران بکار بردن چنین شکنجه بنا

« کامل»عمل آمده که همکاری رژیم جمهوری اسالمی با سازمان ملل متحد در موضوع مربوط به نقض حقوق بشر 

 ت.نبوده اس

دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش خود افزوده است بر اساس اطالعاتی که به نماینده اجتماعی سازمان ملل متحد 

نفر به خاطر اعتقادات سیاسی و مذهبیشان در  ۱۰۰ -، ۱۹۸۷و سپتامبر  ۱۹۸۶رسیده است در فاصله بین اکتبر 

اند. بقیه از این افراد قبل از اعدام مورد شکنجه قرار گرفتهاند. طبق ادعاهایی که صورت گرفته اغلب ایران اعدام شده
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در قسمت دیگری در گزارش آمده است که بر اساس مطالب عنوان شده از طرف قربانیان شکنجه و بدرفتاری در 

نه اقدامی گواند و هیچایران، در بعضی موارد اوباش به تحریک مقامات مذهبی به قتل پیروان مذهب بهائی دست زده

 ها از طرف مسئوالن مربوط به عمل نیامده است.برای تعقیب آن

اله خمینی کیش بهایی را به عنوان یک بدعت در دین در گزارش تأکید به عمل آمده که رژیم شیعی مذهب آیت

اعدام، با  کنند که در طریق کشتن ونفر پیروان این کیش رژیم خمینی را متهم می ۳۰۰۰۰۰غیرقانونی اعالم کرده و 

 یک شیوه منظم به تعقیب و ایذاء بهائیان مشغول است.

طرف به خاطر اعتقادات  به این ۱۹۸۷بهایی از ماه جوالی  ۲۰۰در گزارش مذکور خاطر نشان شده که تنها 

 برند.مذهبیشان در زندان بسر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورنکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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