
Page 1/1

اطالعیھ مطبوعاتی

قطعنامھ مجمع عمومی سازمان ملل
محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

2007 دسامبر 19

) LDDHI ( در ایرانو جامعھ دفاع از حقوق بشر )FIDH(حقوق بشر جامعھ ھای  ین المللیون بیفدراس -پاریس، نیویورک
زمان ملل در رابطھ با نقض گسترده و سیستماتیک حقوق خرسندی کامل خود را نسبت بھ تصویب قطعنامھ مجمع عمومی سا

. بشر توسط دولتمردان ایرانی اعالم می دارند

در میان این تخلفات حقوق . ما در سال ھای اخیر مشاھده کرده ایم کھ وضعیت حقوق بشر در ایران بھ شدت انحطاط یافتھ است
 این زمینھ انجام افعان حقوق زنان، از جملھ گردھمایی ھایی کھ درافزایش سرکوب مد: موارد ذیل اشاره کردبشری می توان بھ 

ھمچنین باید یادآوری کرد کھ صدور حکم . شده؛ افزایش بازداشت ھای خودسرانھ مخالفان؛ نقض شدید و مکرر آزادی بیان
در کمال تأسف باید بھ  و بھ وجود آورده استه در زمینھ جرم ھای جنسی و سیاسی، اعدام نیز نگرانی ھای بسیاری را، بھ ویژ

دولتمردان ایرانی ھمچنین سیاست سرکوب خود را بر جامعھ بھایی کھ . صدور حکم اعدام در قبال نوجوانان نیز اشاره نمود
. ھمواره قربانی ارعاب و ھتک حرمت بوده اند اعمال می کند

بی شک این نقض حقوق : "ین خصوص می گوید رییس فدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشر، در احسن،سوھایر بلخانم 
بشر در سکوت باقی نمی ماند و یک اعتراض عمومی از جانب ارگانی قدرتمند مانند مجمع عمومی سازمان ملل در رابطھ با 

."بھ نظر می رسیدو الزم این وضعیت نگران کننده قریب الوقوع 

 مورد تأیید از سوی کمیتھ سوم مجمع عمومی سازمان ملل 2007 نوامبر 20این قطعنامھ کھ از سوی کانادا تسلیم شده، در تاریخ 
 53 رأی موافق، 73: رسیدتصویب بھ این قطعنامھ روز گذشتھ در حضور کلیھ اعضاء، طی نشست این مجمع . قرار گرفت

. رأی ممتنع55رأی مخالف و 

نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشر و رییس جامعھ دفاع از حقوق بشر در ایران، در این کریم الھیجی، 
درحقیقت، ایران طی سال ھای اخیر ھرگونھ ھمکاری با . دارداین رأی در شرایط فعلی اھمیت ویژه ای : "رابطھ اظھار داشت

طع کرده و نسبت بھ پیشنھادھا و توصیھ ھای ارائھ شده از سوی این حمایت از حقوق بشر وابستھ بھ سازمان ملل را قنھادھای 
این قطعنامھ بھ خوبی نشان دھنده نگرانی و اھمیت بین المللی بھ : "او در ادامھ می افزاید" . بوده استسازمان ھا بی اعتنا

فقدان مراجع رسیدگی ا توجھ بھ بسازمان ملل . وضعیت شھروندان ایرانی است کھ از ابتدایی ترین حقوق خود نیز محروم اند
این تنھا راھی است کھ می توان . و این قطعنامھ را بھ تصویب رسانده استدست بھ کار شده تنھا مرجع تظلم  بھ عنوان ،یداخل

."بھ واسطھ آن جنبش مردم ایران را بھ گوش جھانیان رساند


