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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[

 

 کیهان هوائی]روزنامه:[ 

 ۱۹۹۰دسامبر  ۱۲ - ۱۳۶۹آذر ۲۱چهارشنبه  ]تاریخ:[

 ۹۰۹ ]شماره:[

  ۵ ]صفحه:[

 

 ای به سازمان ملل تازه نویسپیشبا ارائه 

 حقوق بشر در ایران، تصحیح کردند کشورهای غربی ادعاهای قبلی خود را درباره نقض

ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان قطعنامه نویسپیش -دسامبر  ۵ -آذر  ۱۴ -ایرنا  –سازمان ملل 

را کمیته سوم مجمع عمومی که مسائل فرهنگی، اجتماعی و حقوق بشر را دنبال  نویسپیشملل به تصویب رسید. این 

 تصویب کرد. گیریرأیکند بدون می

و همکاری  ۱۳۶۹سال  ضمن استقبال از دو سفر نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر به ایران در نویسپیشدر این 

ایران با وی که اطالعات مفیدی از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داده و تعدادی از ادعاها در باره مسئله حقوق 

بشر ایران را روشن و مرتفع ساخته است از ایران خواسته شده تا تالشهای خود را برای اصالح مسئله حقوق بشر در 

 ویژه به آن اشاره شده تشدید کند...ایران که در گزارشهای نماینده 

شده که در مدت بررسی او  یادآور... گالیندوپل در گزارش اخیر خود درباره بهائیان، با اشاره به بهبودی وضع آنان 

 نفر کاهش یافته است. ۹نفر به  ۱۳هیچ بهائی اعدام نشده است و تعداد زندانیان آنان نیز از 

اعالم کرده بود که هیچ بهایی را به جرم پیروی از این فرقه ضاله اعدام نکرده است بلکه  قبالا شود ایران متذکر می

 اند.کردهمعدومین جملگی برای رژیم اشغالگر قدس جاسوسی می

درباره ادامه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در اجالس آتی مجمع  گیریتصمیمدر این قطعنامه پیشنهادی، 

ماه دیگر در ژنو  ۳کمیسیون حقوق بشر محول شده است. اجالس ساالنه کمیسیون حقوق بشر عمومی سازمان ملل به 

 آغاز به کار خواهد کرد...

در ایران ابراز نگرانی کرده و به این ادعا  هااعدامقطعنامه قبلی کشورهای غربی همچنین از میزان  نویسپیش... در 

کنند توجه نشان تماس با نماینده کمیسیون حقوق بشر خودداری می که برخی از شهود به دلیل ترس از انتقامجویی از

 حذف شده است.  کامالا  جدید این ادعاها نویسپیشداده بودند اما در 

 ایران خواسته شده بود که به نماینده ویژه اجازه دهد تا وی بتواند با همه زندانیان قبلی از دولت نویسپیشهمچنین در 

که مایل است مالقات کند و نیز از دولت ایران خواسته شده بود تا برای تضمین حقوق سیاسی اجتماعی بهائیان همسان 

 جدید حذف شده است. نویسپیشاتخاذ کند که این دو مورد نیز در  مؤثریبا آحاد مردم ایران تدابیر 

 

 

ا به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

