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Iranian Human Rights Global Network 

پیش به سوی گام های عملی

SHRI mission statement reads:

“It is part of our vision and long term gaol to 

create a global network of all existing Iranian 

human rights organizations around the world.”

--------------------------------------------

Accordingly, here is my proposed for structural model



ما چه می توانیم بکنیم

بردن مسأله نقض حقوق بشر در ایران به میان محافل ایرانی و غیر ایرانی

پشتیبانی ازحقوق کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند

تماس ارگانیگ با سازمان های حقوق بشری در خارج

آموزش همگانی مردم در باره حقوق بشر

استفاده از رسانه های گروهی برای پیشبرد اهداف باال

فعال کردن تارنمای حقوق بشر

برگزاری کنفرانس های دوره ای، منطقه ای و جهانی

تماس با ایرانیان در سطح محلی برای جلب حمایت همگانی آنها

جمع آوری کمک مالی برای خانواده قربانیان نقض حقوق بشردرایران

 تالش برای دریافت پول برای تأمین هزینه ها



ابزار کسب اهداف پیشنهادی چیست؟

تشکیالت متناسب

همآهنگی میان تشکل های حقوق بشری ایرانی در سراسر جهان

مشخص کردن پروژه های دروه ای



Interrelations of units (a model)
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At global level, Relations of Units 
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At local level, a model for all cities
Face to Face Interactions with Interested people
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SHRI Structure for Action
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 اهمیت تارنمای اختصاصی حقوق بشر

و راه حل مشکل آن

در دینای ارتباطات دیجیتالی نمی تواند کار گروهی و  :واقعیت

آسان . اطالع رسانی انجام داد ولی از ابزار آن استفاده نکرد

پس ضرورت آن . ترین و ارزان ترین این ابزار وب سایت است

.  چگونگی انجام آن باید مورد بحث قرار گیرد. قابل بحث نیست

گرداندن سایت مشترک :پیشنهاد

 (  زمانی)در صورت نبود امکانات در یک شهر، تقسیم دوره ای

سایت میان هسته های مختلف، یا تأمین بودجه ( بخشی)یا مکانی 

توسط شهرهای مختلف و اداره آن در یک شهر
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کنفرانس جهانی حقوق بشر در ایران

 طرح پیشنهادی برای برگزاری کنفرانس جهانی حقوق بشر در

ایران با دعوت از سخنگویان و نمایندگان تشکل های مختلف 

، در کالیفرنیا2008ایرانی در سراسر جهان در تابستان 

متحد الشکل کردن و برقراری رابطه نزدیک و آموزش : هدف

SHRIهمگانی و تبلیغات بیرونی در باره 

اقدام برای دریافت کمک مالی احتماال از:


