
  اعزام گزارشگران سازمان ملل به ايران 

پس از آنکه رژيم جمهوری اسالمی در برابر فشارهای بين اللملی  مجبور به عقب نشينی گشته و به بازديد گزارشگران 
سازمان ملل از ايران تن در داد، به گزارش خبرگزاری فرانسه هياتی از نمايندگان اين سازمان روز شنبه روانه تهران شده 

  .است

بر اساس . اين نخستين ديدار گزارشگران سازمان ملل پس از ممنوعيت هفت ساله ورود اينگونه هياتها از ايران است
گروه کاری پيگيری بازداشت های " بيانيه ای که از سوی سازمان ملل انتشار يافت، هيات مذبور شامل پنج تن از اعضای 

  .وابسته به اين سازمان می باشد" خودسرانه

 می شود که گزارشگران سازمان ملل در طول دوازده روز ماموريت خود در ايران قرار است از زندانهای ايران بويژه گفته
بر " لويی ژوئنه" سرپرستی اين هيات اعزامی را يک قاضی فرانسوی به نام ! زندان مخوف اوين در تهران بازديد کنند

  .عهده دارد

د موريس کاپيتورن گزارشگر ويژه سازمان ملل که قرار بود برای تحقيق ميالدی، جمهوری اسالمی ورو١٩٩۶در سال 
 به ايران سفر کند را ممنوع کرد و تا پيش از آن نيز بازديد کارشناسان سازمان ملل پيرامون موارد متعدد نقض حقوق بشر

از ايران به منظور بررسی عملکرد سردمداران جمهوری اسالمی در زمينه حقوق بشر، بندرت از سوی حکومت پذيرفته 
  .می شد

از نشست های اخير خود که با حضور از سوی ديگر بر اساس گزارش های دريافتی، نمايندگان پارلمان اروپا در يکی 
نمايندگان سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بين الملل برگزار گرديد، خواهان حمايت يکپارچه 

کشورعضو اتحاديه اروپا از قطعنامه محکوميت نقض حقوق بشر در برخی کشورها از جمله جمهوری اسالمی، در ١٥
  .يسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد شده انداجالس آينده ی کم

در اجالس سال گذشته کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، رژيم جمهوری اسالمی توانست با زد و بند های پنهانی و باج 
دهی های ضد منافع ملی ايران به کشورهای عضو کميسيون مذبور که اکثرا از ناقضين حقوق بشر بشمار می روند، از 

  .ی خود در اين اجالس بگريزدمحکوميت حتم

از سوی مجامع بين المللی " بارچهل و نه " الزم به يادآوری است که، نظام استبدادی حاکم بر ايران طی دو دهه اخير،
  .  بخاطر نقض بيرحمانه حقوق بشر محکوم گرديده است
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