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او در اين گزارش . ی وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر شد ی بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، درباره دهنده گزارش تکان

 .دهد ای از نقض حقوق بشر در ايران ارائه می کننده تصوير نگران

می با موازين حقوق بشر شده در قانون مجازات اسال بينی در گزارش باالترين مقام سازمان ملل متحد، به مباينت مجازاتهای پيش

های خودسرانه، محدوديت آزادی عقيده و بيان، افزايش  اعدام نوجوانان، تبعيض حقوقی ميان زن و مرد، دستگيری. اشاره شده است

ی بهاييان از جمله مواردی از نقض حقوق بشر در ايران هستند  های قومی و مذهبی و از جمله اعمال فشار بر جامعه فشار بر اقليت

 .اند ه در گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد محکوم شدهک

از اين گزارش ) LDDHI(» ی دفاع از حقوق بشر در ايران جامعه«و ) FIDH(» های حقوق بشر المللی جامعه فدراسيون بين«

ض فاحش و مستمر نق«اند که در آن  ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شده زمان خواستار تصويب قطعنامه اند و هم تقدير کرده

 .محکوم شود» حقوق بشر در ايران

فدراسيون «ی ايران، دکتر عبدالکريم الهيجی، نايب رييس  در رابطه با اين خواست و نيز گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد درباره

 .های دويچه وله پاسخ داده است به پرسش» های حقوق بشر المللی جامعه بين

. ای است دهنده رش دبيرکل سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ايران گزارش بسيار تکاندکتر الهيجی، گزا: دويچه وله

 هم از سوی باالترين مقام سازمان ملل تاکنون سابقه داشته است؟ آيا چنين گزارشی در مورد ايران، آن

حتا تا آنجا که . دهد  ايران چنين گزارشی میاين برای نخستين بار است که دبيرکل سازمان ملل در مورد! هرگز: عبدالکريم الهيجی

هايی داده نشده  های پيشين چنين ماموريت من به خاطر دارم، از طرف مجمع عمومی سازمان ملل، نه به دبيرکل کنونی و نه به دبيرکل

ن  برای نخستين بار ايای که ما از مجمع عمومی سازمان ملل گرفتيم، خوشبختانه کنم که سال گذشته در قطعنامه يادآوری می. است

اند و با  با اطالعاتی که ايشان و همکارانش از وضعيت حقوق بشر در ايران به دست آورده. ماموريت به دبيرکل سازمان ملل داده شد

مالقاتی که ما در تابستان گذشته با نمايندگان ايشان کرديم، مقدمات اين گزارش فراهم شد و اين گزارش اآلن منتشر شده و برای 

 .رود به مجمع عمومی سازمان ملل میاتخاذ تصميمی جديد 

، از دولتهای عضو سازمان ملل »ی دفاع از حقوق بشر در ايران جامعه«و » های حقوق بشر المللی جامعه فدراسيون بين«حاال 

جرا اال با توجه به الزم. ای در مجمع عمومی سازمان ملل، نقض حقوق بشر در ايران محکوم شود اند که طی قطعنامه درخواست کرده

ی حقوق بشر بوجود خواهد  کنيد در صورت تصويب آن، تغييری در رفتار حکومت ايران در زمينه هايی، فکر می نبودن چنين قطعنامه

 آمد؟

کنم که ايران برای نخستين بار بعد از  يادآوری می. تصميمات مجمع عمومی اصوال ضمانت اجرايی معنوی، سياسی و اخالقی دارند

اما يک پنجم ژاپن رای آورد و اين ژاپن بود که به عضويت شورای امنيت در . نديد عضويت در شورای امنيت بودپنجاه و چند سال کا

بنا بر اين، آن . همين موضوع را ما در سال گذشته در شورای حقوق بشر ديديم که باز جمهوری اسالمی کانديد شد و رای نياورد. آمد

ندارند، مسلم است که روز به روز در انزوای سياسی و حتا در انزوای اقتصادی قرار المللی  کشورهايی که اعتبار و حيثيت بين

از . های نهادهای سازمان ملل احترام بگذارند المللی از در آشتی درآيند و به قطعنامه ی بين گيرند، پس ناگزير هستند که با جامعه می

ای در مورد نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در  ی تازه ه هم قطعنامهايم ک اين روست که ما امسال هم، مثل پنج سال گذشته، خواسته



ايم که همچون سال گذشته دوباره به دبيرکل سازمان ملل ماموريت داده شود تا ايشان برای سال آينده،  ايران صادر شود و هم خواسته

 .، نيز گزارشی از وضعيت حقوق بشر در ايران به مجمع عمومی ارائه دهد٢٠٠٩

ای، تغييری در رفتار حکومت ايران برای رعايت بيشتر حقوق بشر داده خواهد  نظر شما در صورت تصويب چنين قطعنامهحال به 

 شد؟

کنم که جمهوری اسالمی برای هميشه  من فکر نمی. تمام تالشهای سازمانهای مدافع حقوق بشر هم همين است. ما اين اميد را داريم

کنم که همين تصميماتی  يادآوری می. المللی آشتی کند با اصول و موازين ديپلماسی و نزاکت بينچشم و گوش خود را ببندد و نخواهد 

دهد که جمهوری اسالمی   نشان میهرچند که تصميمات قاطعی نبودکه اخيرا در مورد محدود کردن اعدام جوانان در ايران گرفته شد 

 بلکه به نفع خود حکومت جمهوری اسالمی هم هست که از در مسالمت، به مرور فهميده است که اين نه فقط به نفع مردم ايران،

 المللی درآيد، تا اينکه بخواهد همچنان راه عناد و لجاج را همچون سالهای گذشته در پيش بگيرد وگو و احترام به موازين بين گفت

 


