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 ایران در نهاد عالی حقوق بشر سازمان ملل توسط یک ناقض اصلی حقوق بشر نمایندگی می شود
 

 ایمپکت ایران و سازمان های موتلف آن از تصمیم دولت ایران مبنی بر گزینش وزیر دادگستری، سید علیرضا آوایی به
 عنوان نماینده ارشد به شورای حقوق بشر سازمان ملل برای سخنرانی در ٢٧ فوریه، وحشت زده شده اند. آوایی که یک

 ناقض فاحش حقوق بشر شناخته شده محسوب می  شود ، به همین در لیست افراد تحریم شده اتحادیه اروپا به دلیل نقض شدید
  و سیستماتیک حقوق بشر در کشور قرار گرفته است.

 آوایی که در سال ١٣۶٧ دادستان انقالب بود، عضو هیئت سه نفره استان خوزستان بود که به "کمیته مرگ" معروف
 است. این کمیته ها که در سراسر ایران بوجود آمدند، هزاران نفر را به شکل خودسرانه در فاصله چند ماه، پس از محاکمه

 های کوتاه بر مبنای سواالتی که نشان می داد آیا زندانی همچنان به موضع و عقیده خود پایبند است یا خیر، اعدام کردند.
  هزاران نفر به صورت مخفیانه اعدام شدند، که به نام کشتار ١٣۶٧ معروف شد.

 آقای آوایی به عنوان رئیس دادگستری تهران در سال ١٣٨٨، مسئولیت محاکمه صدها نفر از افرادی که در اعتراض به
 نتایج انتخابات آن سال به شکل صلح آمیز از حق آزادی بیان و تجمع -که از حقوق بنیادین هر شخصی هستند- استفاده
 کرده بودند، نیز به عهده داشت. روند حقوقی این محاکمات به شکل گسترده ای توسط جامعه جهانی، از جمله شورای

 حقوق بشر و روندهای ویژه سازمان ملل، همچنین مجمع عمومی و دبیرکل سازمان ملل، به خاطر فقدان احترام به حقوق
  مندرج در آیین دادرسی که در غالب این موارد به حبس، شکنجه و اعدام صدها نفر منتهی شد، مورد انتقاد قرار گرفت.

 انتخاب این شخص به عنوان نماینده کشور در شورای حقوق بشر یعنی نهادی از سازمان ملل که مسئول بهبود و حفاظت
 از حقوق بشر است، توهین به خاطره قربانیان دادگاه های مرگبار و سریع او و همچنین به مدافعان حقوق بشر می باشد که

 جان و آزادی خود را برای مستندسازی موارد نقض حقوق بنیادین در این کشور به خطر می اندازند.
 عالوه بر این، حضور وزیر آوایی، با وجود قرار داشتن در لیست ٨٢ نفره تحریم شدگان اتحادیه اروپا که از سفر و یا

 دسترسی به دارایی خود منع شده اند، کوشش های پاسخگوطلبانه جامعه جهانی را کم بها کرده و به طریق اولی در جهت
 تقویت  فرهنگ مصونیت در بین مقامات ایران خواهد بود، که خود مانعی در جهت تالش ها برای بهبود حقوق بشر در

 ایران خواهد بود.
 با انتخاب یک ناقض اصلی حقوق بشر به عنوان صدای حقوق بشر ایران، این کشور همچنین شورای حقوق بشر را به
 سخره گرفته است و ایران با این کار به نظام حقوق بشری سازمان ملل متحد چند هفته قبل از آنکه شورای حقوق بشر
 برای شنیدن، بحث و تصمیم گیری در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران مورد خطاب قرار گفته است، اهانت کرده

  است.
 ما از جامعه جهانی می خواهیم که نگرانی جدی خود را اعالم کنند و گام هایی را در جهت مسئول شناختن مقامات ایرانی

 در نقض حقوق و اصول بنیادینی که کشورهای عضو در روزهای آتی درباره شان سخن خواهند گفت، بردارند.
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