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اطالعیھ مطبوعاتی

مجمع عمومی سازمان ملل/ ایران 

جامعھ مدنی ایرانیک حرکت مھم در حمایت از 

2007  نوامبر22

بدینوسیلھ از ) LDDHI ( در ایرانو جامعھ دفاع از حقوق بشر )FIDH(حقوق بشر جامعھ ھای  ین المللیون بیفدراس -پاریس
وضعیت حقوق بشر در جمھوری اسالمی ایران ارتباط با سازمان ملل در می عمومجمع سوم در کمیتھ تصویب قطعنامھ ای 

. دنقدردانی می کن

و رییس جامعھ دفاع از حقوق بشر در ایران در این  جامعھ ھای حقوق بشر ین المللیون بیکریم الھیجی، نایب رییس فدراس
 ل کرده و بھ صورت بھبودناپذیری درآمده،نزوزمانی کھ وضعیت حقوق بشر در ایران بھ شدت در : "خصوص اظھار داشت

."یک پیام امیدوارکننده برای جامعھ مدنی ایران استتصویب این قطعنامھ بھ اکثریت آراء 

بر تداوم تخلفات در زمینھ طی یک سال گذشتھ، وضعیت حقوق بشر در ایران در کلیھ زمینھ ھا بدتر شده و تمامی شاخص ھا 
.تأکید دارندآن و گستردگی و وخامت حقوق بشر 

 فعاالن حقوق زنان، دانشجویان، روزنامھ نگاران و بھ ویژه .درحال حاضر، جامعھ مدنی تحت سرکوب بسیار شدیدی قرار دارد
 و این درحالی اعضای اتحادیھ ھای کارگری بھ طور دائم در معرض دستگیری ھای خودسرانھ، شکنجھ و زندان قرار دارند

می توان بھ پرونده محکومیت در این زمینھ، از پرونده ھای اخیر . اندی ھای اصلی نیز محروم است کھ حتی از داشتن آزاد
و ھمچنین محکومیت   سال و نیم زندان و ده ضربھ شالق، بھ دو"یک میلیون امضاء"دالرام علی، یکی از اعضای فعال کمپین 

. اشاره کردبھ اعدام عدنان حسن پور، روزنامھ نگار کرد، 

جوان نومجرمان برای . بھ عالوه، ایران ھمچنان از حکم اعدام کھ در نقض آشکار عھدنامھ ھای بین المللی است استفاده می کند
 نفر اعدام 210 بیش از 2007 از ژانویھ .و این اعدام ھا نیز اغلب در مالء عام صورت می گیرندصادر می شود اعدام حکم 

کھ گرایش بین د نروی می دھدر زمانی مسایل این . ذشتھ افزایش چشمگیری داشتھ استنسبت بھ سال گمیزان شده اند و این 
.معطوف استحکم مرگ کاھش استفاده از المللی بھ سوی 

کردھا و . ازطرف دیگر، اقلیت ھای قومی و مذھبی در ایران نیز قربانی تبعیض، چھ از نظر قانونی و چھ از نظر عملی، ھستند
.محروم اندنیز و از داشتن حقوق فرھنگی بازخواست می شوند ور گسترده بھاییان ھمچنان بھ ط

مجمع عمومی سازمان ملل تصویب قطعنامھ با رأی مثبت خود در ما اکنون قویا از دولت ھای عضو سازمان ملل می خواھیم کھ 
.  در ماه دسامبر ما را یاری دھند


