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٢٧/٠٢/١١  

  

  رياکاری در دفاع از حقوق بشر

  فاجعه آميز شده است

  

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ٢٠١١ وریجن ۴ مطابق ١٣٨٩آذر ]قوس[ ٣٠سه شنبه  در روز 

 . را به تصويب رسانيد" نقض حقوق بشر در ايران"محکوميت 

. قدری واضح است که رژيم جمھوری اسالمی برای الپوشانی آن درمانده شده استه نقض حقوق بشر در ايران ب

يت فردی و اجتماعی اموری نيست که در ق حقوق مردم، فقدان امنييجنايات در زندانھا، شکنجه ھا، تجاوزات، تض

تا کنون رژيم جمھوری اسالمی مدعی بود که بريدن دست انسانھا و يا تعزير . ايران و جھان از ديد کسی پنھان بماند

اسالمی ربطی به نقض حقوق بشر ندارد و يک امر فرھنگی سنتی اسالمی است و بيان درک متفاوت ممالک 

در عرصه اين توجيھات مسخره دولت ايران حمايت ممالکی نظير . ک غربی استاسالمی از حقوق بشر با ممال

عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی، ليبی، پاکستان و نظاير آنھا را که خود در ممالک خويش به چنين 

ی شود آنھا ولی اکنون در ايران ما با فجايعی روبرو می شويم که ديگر نم. ھمراه داشته  ب،فجايعی دست می زدند

خاطر زھر چشم ه دستگيری افراد عادی و شکنجه آنھا ب. را حتی با قوانين اسالمی خود ساخته رژيم توجيه کرد

گرفتن و يا تجاوز به دختران و حتی پسران معترض به نتايج انتخابات تقلبی و يا غير معترض به علت اينکه در 

ند و فاجعه زندان کھريزک و ساير زندانھای ايران حتی مورد زمان نامناسب در جای نامناسب اتفاقا حضور داشته ا

خواند و " استاندارد"اعتراض بزرگان قوم نيز قرار گرفته و حتی شخص خامنه ای شرايط زندان کھريزک را غير 

  .وعده رسيدگی به جنايات وحشتناک آنجا را به افکار عمومی داد

 خرداد روش بسيار خشنی در سرکوب مردم و ٢٢ه ای رژيم جمھوری اسالمی پس از جنبش دموکراتيک و تود

کشتن انسانھا به راحتی . به شماره اعدامھا افزوده شده است. برای ايجاد ھراس در دل آنھا در پيش گرفته است

جان انسان کمترين ارزش را پيدا کرده است تو گوئی که می شود جان انسان . خوردن يک ليوان آب بدل شده است

اين روش وحشيانه از ديد کسی پنھان نيست بی .  خريد و امری قابل بازگشت و يا جايگزينی استرا از سر کوچه
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، "شکنجه: "جھت نيست که ما در قطعنامه سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ايران با عباراتی نظير

کودکان و نو جوانان، زبان ديگر ه و ب"  سال١٨صدور احکام اعدام برای افراد زير "، "مجازاتھای بيرحمانه"

شکنجه، رفتارھا و مجازات ھای  بيرحمانه، غير انسانی و اھانت آميز، نظير شالق و "، "نابرابری فراگير جنسيتی"

محدوديت شديد "مجمع عمومی سازمان ملل در عين حال نگرانی عميق خويش را از . روبرو ھستيم" قطع عضو

  .ابراز داشت" شتھای مستبدانهبازدا"و " آزادی فکر و آزادی مذھب در ايران

 ۴۵ کشور موافقت کردند، ٧٨با اين قطعنامه . ی گذارده شد و تازه عمق فاجعه روشن گرديدأسپس قطعنامه به ر

آبان سال جاری در کميته ]عقرب[ ٢٨ھمين قطعنامه در . ی ممتنع دادندأ کشور نيز ر۵٩کشور مخالفت نمودند و 

  . ممتنع به تصويب رسيده بود۵٧ مخالف و ۴۴ی موافق در برابر أ ر٨٠ا سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ب

يعنی .  کشور اين جنايات را محکوم کرده اند٧٨ کشور سازمان ملل يا مخالف و يا ممتنع بوده اند و تنھا ١٠۴يعنی 

  .رده انداکثريت دول جھان به نوعی درجه بی اعتمادی خويش و بی توجھی خويش به حقوق بشر را به نمايش گذا

اسامی ممالکی که خود در عراق و .  و اسرائيل به چشم می خوردامريکادر ميان موافقين اسامی ممالک اروپائی، 

عمر نقض حقوق . افغانستان و فلسطين به جنايت  و نقض حقوق بشر مشغولند و اين کار را سالھاست ادامه می دھند

 اين ۀاين حقيقت نشان می دھد که ھم. مراتب بيشتر استه ببشر توسط اين کشورھا از عمر رژيم جمھوری اسالمی 

 کشور نيز از جمله ممالکی نيستند که به حقوق انسانھا ارزش می گذارند و انسانھا برای آنھا دارای ارزشی ٧٨

  . ھستند

ن ری که به وجود آمده ناشی از آن است که حقوق بشر به مثابه يک اصل مورد احترام نيست ايسف آوأوضعيتی ت

ليون فلسطينی را گرسنگی  م۵/١اگر اسرائيل .  بدل شده استحقوق به ابزار سياسی برای پيشبردن مقاصد سياسی

بدھد و با بمب فسفری آنھا را به قتل برساند نام آنرا نقض حقوق ملل و نقض حقوق بشر نمی گذارند بلکه  مدعی می 

 اگر در ابوغريب و يا گوانتانامو ھزاران نفر را بدون حمايت حقوقی و به .شوند که با تروريسم مبارزه می کنند

زير پا بگذارد  ه ئی را بامريکاروش ضد بشری سرکوب کنند آنرا مبارزه با اسالم بنيادی که می خواھد شيوه زندگی 

ن کھريزک ئی به زنان عراقی نقض حقوق بشر نيست ولی تجاوز در زنداامريکاتجاوز سرباز . مطرح می کنند

اين روش رياکارانه ممالک امپرياليستی که خود را در پس پرده حمايت از حقوق . بيکباره نقض حقوق بشر می شود

 خويش را به پيش برند وضعيتی را ايجاد کرده که بسيار ی از ۀبشر پنھان کرده اند تا مقاصد سياسی غارتگران

 از محکوم کردن رژيم جمھوری اسالمی پرھيز می کنند و ی مخالف و يا ممتنع خويش در سازمان مللأممالک با ر

نه تنھا اين امر از نظر حقوقی فاجعه آميز است بلکه از نظر افکار عمومی نيز فاجعه آميز است زيرا اين آراء در 

ه مردم جھان می بينند که در مورد حمايت از حقوق بشر رياکاری ب. عين حال بازتاب افکار عمومی نيز می باشد

خاطر اشغالگری و جنايات بربرمنشانه ه ئيل را باسرانيست که بتواند  می بينند که در اين جھان قدرتی . می رودکار

اش محکوم کند و ھمين امر باعث می شود که نقض حقوق بشر در پرتو مصالح سياسی مورد ارزش گذاری قرار 

  . فريادھای اعتراضی به ھمين نسبت کم و زياد می شود. گيرد

 ضد رژيم جمھوری هطوری مغشوش می شود که کسی نمی داند اين مدافع حقوق بشر که به  ترتيب مرزھا باينه ب

کسی . اسالمی به تظاھرات دست زده است يک ايرانی ميھنپرست و انسان دوست است و يا يک جاسوس اسرائيل

 چھره اش را ھر روز بر صحنه نمی فھمد که آن خانم و يا آقای ايرانی که امکان مصاحبه مطبوعاتی پيدا کرده و
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تلويزيون می آورند برخاسته از فشار اپوزسيون مترقی ايران و اروپاست و يا دست پروده سازمانھای جاسوسی که 

  .از وجودش می خواھند به وقت معين استفاده کنند

ما تنھا در مورد استدالل پاره ای از اين آدمھا اين است که نقض حقوق بشر در جاھای ديگر به ما مربوط نيست 

نوع .  شما شوندۀايران نظر می دھيم و می خواھند بدين وسيله مانع فکر کردن و پرسشھای منطقی و جستجوگران

آنھا می خواھند شما را از ميدان بردارند تا رژيم جمھوری . استدالل آنھا بيشتر ارعاب انگيز است تا روشنگرانه

  .ئولوژيک نيز روبرو می شويمدر اينجا ما با يک مبارزه ايد. اسالمی را

رسميت شناخته شده جھانی باشد در ھمه ممالک ه  اساس موازين بهمی توان مدعی شد زندانی کردن اگر ب

 اسرائيل و عراق ، دنيا ممنوع است و به ايرانۀدموکراتيک نيز وجود دارد ولی شکنجه و تجاوز در زندان در ھم

وی .  چشم می بندد نمی تواند مدعی شود مخالف اجرای شکنجه استکسی که بر شکنجه يک فلسطينی. ربطی ندارد

يک ه ع از حقوق بشر بدفا. ست که در جھان حاکم شده استشکنجه را مصلحتی محکوم می کند و اين ھمان دردی ا

ديگر حقوق بشر امری تجزيه ناپذير نيست بلکه می . يک ابزار اعمال نفوذ بدل شده استه امر مصلحت سياسی ب

ھمين جھت شما در عرصه بين المللی ه ب. ر داد و تفسير کردييدر ھر زمان و در ھر جا آنرا مطابق ميل خود تغشود 

اتفاق آراء چنين قطعنامه ھائی تصويب شود و يا يک اکثريت شکننده پشت اين خواستھای انسانی ه نمی بينيد که ب

  .قرار گيرد

جنايات رژيم جمھوری اسالمی را محکوم کرد ھمانگونه . يه کردھمين جھت بايد به تجزيه ناپذيری حقوق بشر تکه ب

کسانيکه از زير بار اين عمل ساده و اين خواست منطقی در می روند .  را محکوم کردامريکاکه جنايات اسرائيل و 

 نقض حال شما امتحان کنيد و خواھيد ديد که اين عده حاضر نيستند.  ھستندامريکاصاف و ساده عامل اسرائيل و يا 

  .آنوقت دست آنھا رو خواھد شد. حقوق بشر توسط اسرائيل را در نمايشات خيابانی محکوم کنند

پس ھشيار باشيم که حزب ما بايد مبارزه برای تحقق حقوق انسانھا در ايران و افشاء جنايات رژيم جمھوری اسالمی 

. ستا امپرياليسم و صھيونيسم را نيز افشاء کندرا با اعتقاد بر اصل تجزيه ناپذيری حقوق بشر انجام دھد و در اين را

  .       آنگاه است که مبارزه برای حمايت از حقوق بشر صميمانه و نه رياکارانه است

  ،  ارگان مرکزی حزب کارايران٢٠١١  فوريه ١٣٨٩  بھمن ماه  ١٣١بر گرفته ازتوفان شماره  
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