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  سرکار خانم میشل باچلت

 کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

 

 سالم علیکم 

 

 عالیجناب؛

تحرکات و اقدامات خود را  ،اشرار و قاچاقچیان مسلح 2021مایلم به اطالع شما برسانم که در سال  

در مرزها و استان های مرکزی و شرقی جمهوری اسالمی ایران افزایش داده که این امر به شهادت تعداد قابل 

 توجهی از پرسنل ایثارگر نیروی انتظامی منجر شده است. 

رس ما 21تن از شجاع ترین جوانان پلیس کشورم )به ضمیمه است( که از  40 حدوددریافت اسامی  

در مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مسلح به انواع جنگ افزارهای هوشمند و تجهیزات سنگین  2021دسامبر  3تا 

به شهادت رسیده اند، اینجانب را مصمم نمود تا به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران با 

 سرکار عالی مکاتبه نمایم. 

 

 خانم کمیسرعالی؛

سیاست اصولی در مبارزه با انواع قاچاق )مواد مخدر، انسان، کاال و  دارای یک رانجمهوری اسالمی ای 

ش ها و اسناد متقن منتشره سازمانو در این حوزه ها، از موفق ترین کشورهای جهان بوده است. گزار است...( 

 های بین المللی ذی ربط، مؤید این سابقه روشن و موفق می باشد.

درصد هروئین  20درصد مورفین و  72درصد تریاک و  90فقط در حوزه مبارزه با مواد مخدر بیش از 

قاچاق در سطح جهانی از سوی ایران کشف می شود. این کشفیات، ایران را به پرچمدار اصلی مبارزه با مواد 

 مخدر بدل کرده است. 

یاست انسان دوستانه فوق، هزینه های پر واضح است اراده ملی جمهوری اسالمی ایران در تداوم س 

هزار نفر و  3800شهادت بیش از صرفاً نیز بر کشور من تحمیل کرده است که  سنگینی مالی و انسانی

 ، بخشی از آن است. با مواد مخدرهزار نفر از نیروهای مقابله  12مجروحیت بیش از 

لمللی و اکثر کشورهای جهان است، اقدامات جمهوری اسالمی ایران اگرچه مورد تایید مجامع بین ا 

اما متاسفانه نه تنها از همکاری و حمایت کشورهای دیگر برخوردار نبوده و نیست، بلکه اندک مساعدت سازمان
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های بین المللی نیز در اغلب موارد با بهانه جوئی ها و برخوردهای سیاسی و گزینشی برخی کشورها مواجه 

 می گردد. 

تفاوتی و سکوت کشورها و سازمان های مدعی صیانت از حقوق بشر، آن هم  تردیدی نیست تداوم بی 

در برابر شدیدترین جلوه های نقض حقوق بشر، در هیچ استاندارد و رویه حقوقی و عرفی حقوق بشری قابل 

 دفاع نمی باشد. 

ی سرعالاز سوی دیگر، در حالی که در برخی موارد شاهد صدور بیانیه های متعددی از سوی دفتر کمی 

که در یک رویه عادالنه محاکمه شده اند، هستیم،  مجرمانیحقوق بشر و یا رویه های ویژه در حمایت از برخی 

مطرح می شود که چرا بیانیه ای در محکومیت اقدامات تروریستی و مسلحانه علیه نیروهای  اساسیاین سوال 

انتظامی کشوری که بزرگترین خدمات را به جامعه بین المللی از طریق مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق 

 ، صادر نمی شود. اندای سازمان یافته ارائه کرده ه انسان و جنایات گروه

 

 عالیجناب؛

ارتقاء هویت و جایگاه آن سازوکار مهم  ،تا در مسیر اثبات فلسفه وجودی می روداز سرکار عالی انتظار 

بین المللی و مقابله با رویکرد ابزاری، سیاست زده و گزینشی در حوزه حقوق بشر، ضمن محکوم نمودن تحریم 

زات مورد نیاز نیروهای پلیس در های غیرقانونی و یکجانبه علیه ملت ایران، خصوصاً در حوزه تأمین تجهی

میدان مبارزه نابرابر خود با گروه های تروریستی و قاچاقچیان بین المللی و همچنین محکوم نمودن به شهادت 

رساندن پرسنل نیروی انتظامی توسط این گروه ها و قاچاقچیان و ابراز همدری با خانواده های آنان، موجبات 

نیت ثبات و ام های بین المللی ذی ربط را در مقابله با عوامل مخل صلح و مسئولیت پذیری کشورها و سازمان

   2.00927.1-3-30/مردم فراهم آورید.

 

 کاظم غریب آبادی 

 معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر
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