
 

این فدراسیون از مقام . کشور فعالیت دارند 811وق بشری غیردولتی است که در بیش از سازمان حق 871 فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، فدراسیونِ

 .مشورتی در سازمان ملل، یونسکو، و شورای اروپا و مقام ناظر در کمیسیون حقوق بشر و مردم آفریقا برخوردار است

http://www.fidh.org – http://www.blogfidh.org 
Twitter: fidh_en 

 33.1.43.55.90.18+: بخش مطبوعات

 lddhi@fidh.org جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

 p://www.facebook.com/lddhi.fidhhtt: فیس بوک

fidh_faTwitter:   

 
 
 

 

بشر حقوق یها جامعه یالملل نیب ونیفدراس  

رانیا در بشر حقوق از دفاع جامعه  

 ملل سازمان ژهیو گزارشگر به تازه یها حمله: رانیا

http://www.fidh.org/article13893?var_mode=calcul 

جامعه دفاع از آن، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو . (9131 آگوست 13) 3199 وریشهر 9پاریس، 

تاسف خود را از اظهارات اخیر مسئوالن بلندپایه ایران در مخالفت پیگیر با ماموریت گزارشگر ویژه  ،حقوق بشر در ایران

این نظر هستند که دیدار گزارشگر دکتر احمد شهید از ایران این دو سازمان بر . در ایران ابراز می کنند حقوق بشروضعیت 

 .با جامعه بین المللی خواهد بود حقوق بشربرای مشارکت ایران در گفتگویی سازنده در باره به جلو گام بسیار مثبتی 

 عباسآقای . را نخواهد یافت اندکتر احمد شهید اجازه دیدار از ایردر روزهای گذشته اعالم کردند که  جمهوری اسالمی ایراننمایندگان 

« یمنصف گزارشگر» را دیشه احمد رانیا اعالم کرد (1189آگوست  17) 8931 شهریور 5 روز در ،خارجه امور وزارت یسخنگو ،یعراقچ

تلقی « یدج»دکتر شهید  درخواستاعالم کرد که  ،هیقضائ قوه بشر حقوق ستاد ریدب ،یجانیالر جواد محمد یآقا، روزهمان در . نمی داند

دیدار از کشور انجام  روحانی برای درخواستحسن این اظهارات در پی ارسال دو نامه گزارشگر ویژه به دفتر ریاست جمهوری  .نخواهد شد

 . شده است

. مطلب تازه ای در اظهارات اخیر مسئوالن ایران نیست»: ، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفتعبدالکریم الهیجی

این . همکاری کند سازمان مللاین اظهارات تنها نشان می دهد که دولت تازه جمهوری اسالمی ایران قصد ندارد بیش از دولت قبلی با 

گسترش خشم مردم ایران که باید فشار اصلی ناشی از این وضعیت را تحمل سیاست منجر به انزوای روزافزون ایران شده و می تواند به 

 «.انجامدیب، کنند

دکتر شهید نیز باید گزارش خود در . شصت و هشتمین اجالس خود را در ظرف چند هفته آینده آغاز می کند سازمان مللمجمع عمومی 

ناگزیر  دیشه دکتران از دادن اجازه دیدار از ایران، خودداری دولتمرددر گذشته، با . در ایران را به اجالس ارایه کند حقوق بشرباره وضعیت 

و مخالفان، شکنجه، اعدام  مدافعان حقوق بشراز جمله حبس خودسرانه  حقوق بشرموارد نقض فاحش و آنها را گزارش داده  عدم همکاری

 .کرده استرا محکوم در انظار عمومی و غیره 
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