
اعتراض به حضوز نمایندگان رژیم در نخستين نشست شورای 
  حقوق بشر سازمان ملل

  
یک نيز رژیم .  کرد ژوئن در ژنو آغاز١٩از تاریخ  خود را اجالسنخستين سازمان ملل شورای حقوق بشر 

 وزیر دادگستری  نامدر کنار.  راهی ژنو کرده استشرکت در این گردهمایی برای  نمایندگانیهئيت
  .  قرار دارد مطبوعات جالدنام سعيد مرتضوی رژیم

  
به اجالس شورای حقوق بشر سازمان ملل، به ای  طی نامه) در تبعيد(سی ایرانايزندانيان سکانون 

 در.  از اجالس شد اعتراض کرد و خواستار اخراج این هئيتحضور هئيت نمانيدگی رژیم در این اجالس
 مردم ایران تصورشان بر این بود با تغييراتی که در ساختار های  توده: بخشی از نامه کانون آمده است

شود، مهم تر از همه، جائی برای   چون حقوق بشر سازمان ملل حاصل می"موثری"تشکيالتی نهاد 
های جنایتکاری مانند حکومت اسالمی حاکم بر ایران،  حضور ناقضان حقوق بشر و نمانيدگان حکومت

ز برگزاری اجالس خبر آمد که هئيتی از سوی رژیم ایران در این اجالس اما چند روز قبل ا. نخواهد بود
در تهران که به قصاب مطبوعات اشتهار اسالمی  و سعيد مرتضوی داستان رژیم  کردشرکت خواهند

مخالفان شرکت داشته و به طور مستقيم در قتل خانم زهرا دارد و مستقيما در بازجوئی و شکنجه 
  . اصل کانادائی مشارکت داشته است، در این هئيت حضور دارد رانینگار ای کاطمی، روزنامه

  
بر این باوریم بی آنکه توهمی به نهادهای ميان دولتی مانند سازمان ما زندانيان سياسی سابق ایران 

ملل و ارگانهای وابسته به آن داشته باشيم، نهاد تازه تاسيس شورای حقوق بشر سازمان ملل هم 
 و دهی کجی انها به ها ی برای مانور سياسی حکومتبه پردازد، محل" ها ملت"وق بيش از آنکه به حق

هائی  باید، از حضور نمایندگان حکومت چنانچه چنين نبود، قاعدتا می. استمردمان تحت ستمشان
سازمان ملل و نهادهای المللی همچون  مانند حکومت اسالمی در ایران که جنایاتشان بر مجامع بين

  . آمد  پوشيده نيست، جلوگيری به عمل مینوابسته به آ
  

 وظایفی که برای آن تعيين تواند به شورای حقوق بشر تنها در شرایطی می. اکنون هم دیر نيست
هائی شود که آشکارا حقوق بشر را  رسيدگی به جرایم حکومت عمل کند که به محلی برای شده

 رژیم اسالمی در ایران، در اوایل دانيد ما خوب میش. می کنندهای مردم را سرکوب  نقض کرده و توده
جوخه به  هزار تن از مخالفان خود را دستگير، زندانی، شکنجه و اه ، ده١٣۶٠و حتی نيمه دوم دهه 

ها پيش از آن در  ، هزاران زندانی سياسی را که سال١٣۶٧این رژیم در تابستان . مرگ سپرد
 در کشتار زندانيان سياسی. کرده بود، به قتل رساندبه زندان محکوم های فرمایشی خود  دادگاه

ایت تاریخ بشری است که هيچگاه مورد توجه نهاد حقوق بشر  یکی از هولناکترین جن۶٧تابستان 
  . سازمان ملل واقع نگردید

  
کنند،   میبه سرمردم ایران در بی حقوق مطلق . های ایران هنوز پر از زندانی سياسی است زندان

فعاالن کارگری، دانشحوئی و . شود اعتراضات کارگران، زنان و دانشجویان سرکوب میحق خواهی و 
در اوایل زمستان سال جاری، بيش از هزار کارگر شرکت واحد . شوند زنان دستگير و زندانی می

یکای خود بودند اتوبوسرانی تهران و حومه  تنها به این دليل که خواهان برسميت شناخته شدن سند
منصور اسانلو، رئيس هئيت . خواستند اعصتاب کنند، دستگير و زندانی شدند  منطور میو به همين

در اواخر . برد مدیره سندیکا به دستور سعيد مرتصوی هنوز در زندان در شرایط بسيار بدی به سر می
اردیبهشت سال جاری، اعتراضات مردم آذربایجان به شدت سرکوب شد و صدها نفر دستگير و زندانی 

های تهران ربوده و  همزمان با آن، فعاالن دانشجوئی به دنبال یک رشته اعتراضات در دانشگا. دشدن
هنوز دو تن از این دانشجویان، آقایان عابد توانچه و یاشار قاجر دروضعيت بالتکليفی در . دستگير شدند

 خواهان تغيير قوانين  خرداد، تجمع زنان که٢٢در . برند ترین زندان ایران به سر می اوین، مخوفزندان 
تبعيض آميز عليه زنان شدند، به شدت سرکوب و بيش از هفتاد تن از آنان دستگير و روانه زندان 

اندرکاران آنها دستگير و  زندانی  ای توقيف نشود و دست ای و نشریه روری نيست روزنامه. شدند
  .نشوند

مدعی نایت در اجالس نهادی که حضور هئيت نمایندگی رزیم جمهوری اسالمی بعد از این همه ج
   . اور است مدافع حقوق بشر است، برای جامعه بشری شرم

  
  ) در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
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