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اطالعیھ مطبوعاتی

حقوق بشر در ایرانادواری شورای حقوق بشر در مورد وضعیت بررسی 
انزوای بیشتر حکومت جمھوری اسالمی

٢٠١٠ فوریھ ١۵

انجام بھ را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران خود  ادواریامروز شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی  –پاریس ژنو، 
بھ سؤاالت و انتقادھایی در مورد نقض حقوق بشر در ایران، بھ ویژه بحرانی کھ تمردان جمھوری اسالمی نمایندگان دول. رساند

یا ھمکاری با ولی آنان در مورد پایان نقض حقوق بشر در ایران . پس از انتخابات اخیر در کشور بھ وجود آمده، پاسخ دادند
. مناسبی ارائھ نکردندپاسخ  ،در این زمینھدستگاه ھای حقوق بشری سازمان ملل 

و رییس جامعھ دفاع از حقوق بشر در ) FIDH(عبدالکریم الھیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشر 
را تکذیب و این طور در ایران دولتمردان جمھوری اسالمی نقض حقوق بشر : "در این رابطھ اظھار داشت) LDDHI(ایران 

این نمک پاشیدن بھ زخم قربانیان واقعی تخلفات حقوق بشری . شده اندی بازی سیاسی کشورھای غربی وانمود کردند کھ قربان
 ".در ایران است کھ بھ شکلی روزمره در نقاط مختلف کشور، بھ ویژه پس از انتخابات مناقشھ آمیز اخیر، شاھد آن ھستیم

فین نیز اظھار داشتند، اعتراضات مسالمت آمیز بھ ھمان طور کھ کشورھای عضو شورای حقوق بشر در جریان گفتگوی طر
و اذیت و آزار بھ زندانی سیاسی اکنون در زندان بسر می برند و شکنجھ  ٣٠٠٠شدت مورد سرکوب قرار گرفتھ و بیش از 

بھ عالوه، چندین زندانی سیاسی بھ اعدام محکوم شده اند و دو نفر از آنان . اقدامی روزمره در زندان ھای ایران تبدیل شده است
. اعدام شدنددر زندان " محاربھ"ماه گذشتھ بھ اتھام 

کاھش حمایت خود از حکومت فعلی را  اریادوبررسی شورای حقوق بشر پس از خوشبختانھ : "آقای الھیجی در ادامھ می گوید
اکثر کشورھایی کھ در این بررسی شرکت . اعالم کرد و دولت ھایی کھ از وضعیت فعلی ایران تمجید کردند انگشت شمارند

."کردند مراتب نگرانی عمیق خود را در رابطھ با وضعیت موجود در کشور اعالم داشتند

ارائھ ندادند و حتی از ھمکاری با جامعھ بین المللی بھ ھدف پایان در این زمینھ موسی دولتمردان جمھوری اسالمی ھیچ پاسخ مل
فوریھ بھ  ١٧نتیجھ این اجالس پیش نویس گزارشی خواھد بود کھ روز . بخشیدن بھ نقض حقوق بشر در ایران سرباز زدند

توصیھ ھا برای دولتمردان جمھوری ا و خواستھ ھاین گزارش ھمچنین شامل مجموعھ ای از . اطالع عموم مردم خواھد رسید
. توصیھ ھا را می پذیرند یا آنھا را رد می کننداین کھ متعاقبًا اعالم خواھند کرد آیا  اسالمی خواھد بود

ھنوز این امکان برای دولت جمھوری اسالمی وجود : "افزوددر پایان نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشر 
ما از  .کندآمادگی ، بھ ویژه با دستگاه ھای حقوق بشری سازمان ملل، اعالم ھمکاری خود با جامعھ بین المللیبت بھ نسدارد کھ 

".توپ در زمین آنھاست :دولتمردان جمھوری اسالمی می خواھیم کھ در این زمینھ احساس مسؤولیت کنند


