
 !                    کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد رژيم اسالمی را محکوم کرد 
 
 

کميسيون حقوق بشر سازما ن  ملل متحد، پيش نويس قطعنامه پيشنهادی کانادا در باره نقص حقوق بشر در جمهوری اسالمی ايران                         
ست که حقوق بشر را زير پا می گذارد، شکنجه در ايران به                 در اين قطعنامه رژيم اسالمی متهم شده ا         . را مورد تصويب قرار داد     

طور گسترده برای گرفتن اعتراف از متهمين به کار گرفته می شود و درايران اسالمی اثری از  هر گونه آزادی بيان ديده نمی شود                   
 .و حقوق زنان و اقليتها آشکارا ناديده گرفته می شود

رد سياست های سرکوبگرانه حاکم بر ايران صحبت شده و اعالم شده است که اعدام در                    در پيش نويس اين قطعنامه به دقت در مو          
مالء عام، اعمال شکنجه، قطع اعضای بدن، صدور احکام ناعادالنه در باره مخالفين سياسی، از ميان بردن آزادی مطبوعات و                               

اين قطعنامه هم چنين ، سرکوب روزنامه          . آيدزير پا گذاشتن حقوق زنان و دختران  بصورت قانونی و اجرايی به اجرا در می                           
نگاران از سوی دستگاه قضايی و اطالعاتی و امنيتی رژيم را به شدت محکوم می کند و به سرکوب روزنامه نگاران، دانشجويان،                         
روشنفکران و حتی روحانيون مخالف توسط دستگاه حاکم بر ايران اشاره کرده و ضمن محکوم کردن آن بشدت از سرکوب                                         

 .تظاهرات دانشجويی توسط حکومت اسالمی انتقاد می کند
 

مطابق سنوات گذشته، روسيه، چين و هند و         .  رأی ممتنع به تصويب رسيد      50 رأی مخالف و      49 رأی موافق و      73اين قطعنامه با    
 اين قطعنامه به      اّما تمامی تالشهای حکومت اسالمی، برای عدم تصويب             . کشورهای اسالمی به اين قطعنامه رأی مخالف دادند             

 .شکست کشانده شد و رژيم اسالمی نتوانست چون سال گذشته از محکوميت جهانی بخاطر نقص حقوق انسانی بگريزد
 

سازمان ما  از رأی محکوميت رژيم اسالمی بخاطر نقص حقوق بشر استقبال می کند و انرا موفقيتی برای جنبش آزاديخواهانه و                              
اين رأی محکوميت جهانی در شرايطی به تصويب می رسد که سالگرد قتلهای زنجيره ای فرا                         . دعدالت طلبانه مردم ايران ميدان      

رسيده است و دادخواهی مردم ايران برای محاکمه سران حکومت اسالمی بخاطر جنايت عليه بشريت، بخاطر قتلهای سياسی در                            
ران، اين فرصت محکوميت رژيم اسالمی را مغتنم             اميد می رود که مردم اي        .  سال حاکميت سياه خبرگان آدمکش ادامه دارد            25

 .شمرده و مبارزه خود برای آزادی و حاکميت مردم و سرنگونی رژيم اسالمی را تشديد کنند
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