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УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ – Комитет Генералне скупштине УН за људска права осудио је
Иран због насилног обрачуна са демонстрантима после председничких избора.

  

Необавезујућа резолуција Трећег комитета, усвојена са 74 гласа за, 48 против и 59
уздржаних, изражава „дубоку забринутост због озбиљних дешавања и поновљених
кршења људских права”, посебно приликом демонстрација после председничких избора
од 12. јуна, који су, како тврди опозиција, били намештени да би победио досадашњи
председник Махмуд Ахмадинежад.

  

Међу набројаним кршењима људских права у Ирану су „малтретирања, заплашивања и
прогони, попут произвољних хапшења или нестајања људи из опозиције, новинара и
других представника медија, блогера, адвоката, свештеника, бранилаца људских права,
академика и студената”, пренео је Ројтерс.

  

Осуђена је, такође, пракса изнуђивања признања и злостављање затвореника,
укључујући и силовања и мучења. Чак су почела и погубљења људи повезаних са
постизборним демонстрацијама.

  

Ирански амбасадор при УН Мохамед Хазаи оштро је критиковао ту резолуцију, истичући
да такве одлуке стварају „климу конфронтација и поларизације”.

  

Хазаи је посебно енергичко критиковао Канаду због „систематичног кршења људских
права, међу које спада и дискриминаторна политика... против Абориџина, миграната и
мањина”.

  

Он је, такође, за Израел рекао да врши „најгоре облике кршења људских права, ратне
злочине, етничка чишћења, масовна убиства, злочине против хуманости и тероризам”.

  

САД, Британија и Канада, један од аутора нацрта резолуције, поздравиле су њено
усвајање.
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Током демонстрација одржаних у Ирану после председничких избора ухапшено је
неколико хиљада људи, од којих је, у међувремену, већина пуштена на слободу.

  

Више од 100 људи, укључујући истакнуте реформистичке политичаре, оптужено је за
изазивање постизборних уличних немира.

  

Власти одбацују оптужбе опозиције да су избори покрадени како би председник Махмуд
Ахмадинеџад добио други мандат и оптужују стране силе да су одговорне за изазивање
нереда који су избили неколико дана после избора.

  

(Танјуг)
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