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مشترك بیانیه
فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر 

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

تمدید کرداکثریت قاطع با شوراي حقوق بشر ماموریت گزارشگر ویژه ایران را 
13070?var_mode=calcul-mandate-SR-Iran-renews-http://www.fidh.org/HRC

ماموریت گزارشگر ویژه ی بی سابقهسازمان ملل امروز با اکثریتحقوق بشرشوراي ـ 1392فروردین 2
. کردوق بشر در ایران آقاي احمد شهید را تمدید وضعیت حق

منفیکشور راي ممتنع و تنها دو کشور راي 17راي مثبت، تمدید ماموریت گزارشگر ویژه کشور به 26، حقوق بشراز میان اعضاي شوراي 
حتا حکومت جمهوري اسالمی ایران به این ترتیب، .بودمنفیراي 5راي ممتنع و 20راي مثبت، 22آراي سال گذشته به ترتیب 1.دادند

در رفتار لیبی بازتاب یافته که راي ممتنع سال پیش رو به رشد اتفاق نظر.ر انزواي شدیدتري قرار گرفته استدنسبت به سال گذشته 
اع از حقوق بشر با وجود این، فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر و جامعه دف. خود را امسال به راي حمایت از قطعنامه تغییر داد

متاسفانه این کشورها با اصل . در ایران تاسف خود را از تداوم تعداد زیاد آراي ممتنع در میان کشورهاي آفریقایی و آسیایی ابراز می کنند
ب در باره کشورهایی مثل ایران که مرتکحقوق بشراز اقدامات مهم شوراي و می کنند قطعنامه هاي مشخص در باره کشورها مخالفت 

و کره مالدیو،در میان کشورهاي آفریقایی و ژاپنگابن و در این زمینه، موضع بوتسوانا. ندمی شوند کنار می مانحقوق بشرنقض فاحش 
.جنوبی در میان کشورهاي آسیایی که به قطعنامه راي مثبت دادند برجسته است

لیبی، مالدیو، آرژانتین، اتریش، بوتسوانا، برزیل، شیلی، کستاریکا، جمهوري چک، استونی، گابن، آلمان، گواتماال، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، : آراي مثبت1
ونتونگرو، پرو، لهستان، جمهوري کره، جمهوري مولدوا، رمانی، سیرالئون، اسپانیا، سویس، امریکام

پاکستان و ونزوئال: آراي منفی
ا، امارات دآنگوال، بنین، بورکینافاسو، کنگو، ساحل عاج، اکوادور، اتیوپی، هند، اندونزي، کنیا، کویت، مالزي، موریتانی، فیلیپین، تایلند، اوگان: آراي ممتنع

متحده عربی
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: بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز گفت، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوقعبدالکریم الهیجی
گسترش مجازات اعدام، افزایش سیاست جمهوري اسالمی ایران در ایجاد وحشت و برقراري خفقان، نفی آزادي بیان، گردهمایی و تشکل، «

پیام قاطع . ق زن و کارگري، تبلور می یابد، سرکوب اقلیت هاي دینی و قومی، مدافعان حقوق بشر، فعاالن حقوزندانیان عقیدتی و سیاسی
»  .باید پایان یابدحقوق بشرتداوم و تشدید سیاست نقض فاحش : جهانیان امروز این است

از گزارش و توصیه هاي گزارشگر ویژه استقبال کرده و از محتواي آن گزارش و خودداري جمهوري اسالمی ایران از دادن امروزقطعنامه
. زارشگر به شدت ابراز نگرانی کرده استاجازه ورود به گ

فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با استقبال از تصویب قطعنامه و تمدید ماموریت 
نقض نشان می دهد که جامعه بین المللی حاضر نیستحقوق بشرشورا راي قاطع گزارشگر ویژه آقاي احمد شهید یادآوري می کنند که 

عمل کند، و به او گزارشگر ویژه توصیه هاي جمهوري اسالمی ایران باید به . را تحمل کندایرانسرکوب مردم و ، حقوق بشررو به فزونی 
. دهد با سفر به ایران و تحقیق مستقل به ماموریت خود عمل کنداجازه 
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