
﮶سک﮲�﮳حه در ا﮵�ران: ﮳�ررسى ح﮴�و﮴�ى و ﮳�هدا﮶س﮴�ى

هم م﮵�ه﮲�ان ع﮲ر﮵�﮲ر

 المللى از ز�﮲دا�﮲های ک﮶سور را﮳حمهوری اسالمى ا﮵�ران ﮵�ك﮵ى از د﮵�ک﮴�ا﮴�ورهای د�﮵﮲�ا است که
﮲

�﮲مى ﮹�ذ﮵�رد. ک﮲�﮴�رل م﮴�اماته﮵�ح� �﮲ظارت و ك﮲�﮴�رل ﮳�﮵�ں

 و
﮲

 المللى و ح﮴�وق ﮳�﮶سری از ز�﮲دان ها ﮵�کى از ﮴�وا�﮵﮲�ں
﮲

 امر ﮳�اعثح﮴�و﮴�ى م﮵�﮳�ا﮶سد که در ک﮶سورهای ﮳حهان ﮳�ا﮵�د رعا﮵�ت ﮶سود. عدم﮳�﮵�ں
﮲

رعا﮵�ت ا﮵�ں

﮲
ردد که دولت های د﮵�ک﮴�ا﮴�ور در ر﮲�﮴�ار ﮳�ا ز�﮲دا�﮵﮲�ان ﮴�وا�﮵﮲�ں و �﮳﮲�ا﮶سد.م﮵�ک� ذا﮶س﮴�ه و ﮳�ه ه﮵�﮹حکس ﮹�اس﮲حک�  المللى را ز﮵�ر ﮹�ا ک�

﮲
﮳�﮵�ں

 ﮳�ازرسى م﮴�امات ح﮴�و﮴�ى ﮳حها�﮲ى�﮳﮲�ود ﮶س﮲�ا﮲�﮵�ت �﮲س﮳�ت ﮳�ه و﮲صع﮵�ت ز�﮲دا�﮵﮲�ان و ک﮶س﮵�دن د﮵�وار ﮴�ار﮵�ک
﮲

از ز�﮲دان ها ﮲حود﮳�ه دور ز�﮲دان ها و �﮹﮲�ذ﮵�ر﮲�﮴�ں

﮲
و﮵�ای ر﮲�﮴�ار ﮲ع﮵�ر ا�﮲سا�﮲ى و ﮲حارج از م﮴�ررات ﮳�﮵�ں المللى و �﮲ا﮲�رما�﮲ى از آ�﮲ها ﮳�ا﮶سد.مى ﮴�وا�﮲د ک�

 از همسازان �ر﮶س﮲�اس و م﮴�عهد ِ همسازی
﮲

 ﮳�﮵�ا�﮵﮲�ه دو ﮴�ں
﮲

کرده ا�﮲د ﮳�رملى ﮳حمهوری ﮲حواهان سوس﮵�ال دموکرات و الٔ�﮵�ک ا﮵�ران کو﮶سشدر ا﮵�ں

اساس اس﮲�اد و مدارک و ﮶سواهد، از �﮲ظر ﮹�﮲ر﮶سکى و ﮳�هدا﮶س﮴�ى
﮲

 المللى و هم﮵�﮲�طور ﮴�وا�﮵﮲�ں
﮲

 ﮳�﮵�ں
﮲

﮳حمهوری اسالمىو از �﮲ظر ح﮴�و﮴�ى و ﮴�وا�﮵﮲�ں

﮲رارش ز﮵�ر ﮳�ررسى ک﮲�﮲�د. سوس﮵�الدر ﮲حا﮴�مه �﮲ظرات و راه حل های همسازی ملى ﮳حمهوری ﮲حواهانو﮲صع﮵�ت ز�﮲دا�﮵﮲�ان س﮵�اسى ا﮵�ران را در ک�

دموکرات و الٔ�﮵�ک ا﮵�ران را م﮶ساهده ﮲حواه﮵�د کرد.

﮲رارش ﮳�رای ارأ�ه ﮲ ک�
 حال ﮵�ادآوری مى ﮶سود که ا﮵�ں

﮲
 المللى و �﮲هادهای ح﮴�وق ﮳�﮶سری و ﮳�هدا﮶س﮴�ىدر ع﮵�ں

﮲
﮴�﮲�ظ﮵�م ﮶سده و ﮳�رای آ�﮲ها﮳�ه سازما�﮲های ﮳�﮵�ں

ارسال ﮲حواهد ﮶سد.

﮳�ررسى ﮹�﮲ر﮶سکى و ﮳�هدا﮶س﮴�ى

﮳حسم﮵ى ﮵�ا﮳�ه هر عمل﮵ى اطالق م﮵ى ﮶سود که ﮳�ه کمک آن درد ﮵�ا ر�﮲ح� حاد،ط﮳�ق ﮴�عر﮵�ف سازمان ﮹�﮲ر﮶س�ن ﮳حها�﮲ى ﮲صد ﮶سک﮲�﮳حه «اصطالح ﮶سک﮲�﮳حه

م﮳حازات او ﮳�ه ﮲حاطر﮳حمله ﮳�ه دست آوردن اطالعات ﮵�ا اع﮴�راف از او ﮵�ا ﮶س﮲حص ﮶�الث،روا�﮵﮲ى، عمدًا ﮳�ه ﮶س﮲حص﮵ى ﮳�راي م﮴�اصد ی وارد م﮵ى ﮶سود، از

ذارد. »﮵�ک درد و ر�﮲ح� حاد ﮳حسمى ﮵�ا روا�﮲ى از ﮲حود در آن ﮶س﮲حص ﮳�ا﮴�ىعمل﮵ى که او ﮵�ا ﮶س﮲حص ﮶�الث مر﮴�کب ﮶سده است،  که در ا﮶�ر آن مى ک�

ر مى ﮳�ا﮶سد و﮶سک﮲�﮳حه م﮵�﮴�وا�﮲د ا﮶�رات ﮳حسمى و ﮳�ه ﮲حصوص روحى ﮳�س﮵�ار طوال�﮲ى  �﮵﮲�﮲ر هدف ﮶سک﮲�﮳حه ک�
﮲

 ﮴�صدمدت دا﮶س﮴�ه ﮳�ا﮶سد که ا﮵�ں
﮲

عالوه ﮳�ر ا﮵�ں

ا﮵�﮳حاد ﮴�رس را هم در ﮳حامعه دارد.

�﮲هایک﮶سورهای ﮲عر﮳�ى ک﮲�﮴�رل م��﮵﮲�سمى را ﮴�﮴�﮳�ل کرده ا�﮲د و ﮴�﮶سک﮵�الت  ار��
﮲

ى ﮳�﮲�ا ﮳�ردول﮴�ى مس﮴�﮴�ل از ﮴�وه ﮴�﮲صا﮵�﮵�ه هر ک﮶سوری و هم ﮹ح﮲�﮵�ں ارو﮹�ا��﮵

 المللى ﮴�مام ام��﮲ات سلب آزادی ﮶س﮲حصى را
﮲

س﮵�س﮴�ما﮴�﮵�ک ک﮲�﮴�رل م﮵�ک﮲�﮲�د.﮴�ا�﮲و�﮲های ﮳�﮵�ں

﮲رار﮶سهای در﮵�ا﮲�ت ﮶سده ﮲�راوان از ا﮵�ران، اس﮴�﮲�اده همه �﮲وع ﮲صرب و ﮳حرحس﮵�س﮴�ما﮴�﮵�ک از ا�﮲واع ﮶سک﮲�﮳حه در ز�﮲دا�﮲های ا﮵�ران، از ﮳حمله﮳�ه مو﮳حب ک�

﮴�هد﮵�د ﮲حا�﮲واده،کردن ﮶س﮲حصى، ﮴�﮳حاوز ﮳ح﮲�سى ﮳�ه زن و ﮳�ه مرد ﮴�هد﮵�د ﮶س﮲حصى وهاي ﮳�د�﮲ى، آو﮵�﮲ران کردن از س﮴�ف، ﮶سالق زدن، ﮶س﮴�م و ﮴�ح﮴�﮵�ر

و�﮲ه ﮴�ماس ﮳�ا ﮵�ا دارو و درمان ﮳�راید�﮵﮲�ای ﮳�﮵�رون، کم﮳�ود ﮵�ا عدم دس﮴�رسى ﮳�ه لوازم ﮳�هدا﮶س﮴�ىز�﮲دا�﮲های ا�﮲﮲�رادی طوال�﮲ى مدت ﮳�دون ه﮵�ح� ک�

در ﮳حر﮵�ان است.﮴�﮲حر﮵�ب ﮳حان و روان ز�﮲دا�﮵﮲�ان و ﮲حا�﮲واده آ�﮲ان، ﮳�طور س﮵�س﮴�ما﮴�﮵�ک

 ه﮲رار از م﮳حرمان
﮲

�﮲ه ﮴�﮲�ها م﮶سمولعادی از ز�﮲دان مر﮲حص ﮶سد�﮲د ولى ز�﮲دا�﮵﮲�ان س﮵�اسى وع﮴�﮵�د﮴�ى﮳�ه و﮵�﮶ره ﮳�ا ﮶س﮵�وع کرو�﮲ا در ز�﮲دا�﮲ها، ﮹ح﮲�د﮵�ں

﮳�﮲ح﮶س﮲�امه و﮵�﮶ره ی صادره ﮴�وسط رٔ�﮵�س ﮴�وه ﮴�﮲صأ�﮵�ه دأ�ر ﮳�ر
﮲

﮵�ردار ﮲حطر�﮲اک هم ازآزادی ز�﮲دا�﮵﮲�ان �﮶﮲سد�﮲د، ﮳�لكه ﮳�عد از م﮳�﮴�ال ﮶سدن ﮳�ه ا﮵�ں ﮳�﮵�ماری واک�

درما�﮲های ﮹�﮲ر﮶سکى محروم ما�﮲د�﮲د!

 رژ﮵�م ﮲ع﮵�ر ا�﮲سا�﮲ى ﮳�س﮵�اری از ا�﮲سا�﮲ها در ا﮶�ر ﮳�در﮲�﮴�اری
﮲

﮶سک﮲�﮳حه ﮳حان س﮹�رد،و ﮶سک﮲�﮳حه ﮴�لف ﮶سد�﮲د. از ﮳حمله، هدی صا﮳�ر در ا﮶�ر عوا﮴�بدر ا﮵�ں

ى، زهرا �﮲طمى، ﮳�ا ﮲صر﮳�ه ر ا﮵�را�﮲ى ��﮲ادا��﮵  ﮳�ا کمال و﮴�احتروز�﮲امه �﮲��
﮲

 �﮲هاد﮶سد﮵�د ﮳�ه سر در ز�﮲دان ﮳�ه ﮴�﮴�ل رس﮵�د. مسٔ�ول﮵�ں
﮲

﮳�عد از ﮲�﮶سارهای ﮹ح﮲�د﮵�ں

﮲�﮴�﮲�د که ﮲صر﮳�ه م﮲ع﮲ری ﮳�اعث مرگ وی ﮶سده است،  المللى ک�
﮲

 ﮳�ه سر﮳�﮵�ں
﮲

﮵�ں ز�﮲ده ﮵�اد زهرا �﮲طم﮵ىولى �﮲مى ﮶سود ﮴�﮶س﮲ح﮵�ص داد که آ﮵�ا ﮵�ک ا﮳�﮲رار س﮲�ک�

 ﮳�ر﮲حورد کرده!
﮲

﮵�ں ﮶سد و ﮳�﮲�ا ﮳�ر اس﮲�اد�﮲و﮵�د ا﮲��ری ز﮵�ر ﮶سک﮲�﮳حه ک﮴�﮲�ش ﮶سکست و م﮳ح﮳�ور ﮳�ه ا﮴�رار ا﮳ح﮳�اریاصا﮳�ت کرده، ﮵�ا سر او ﮳�ه ﮵�ک ﮳حسم س﮲�ک�
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ه ى ﮳�ا ﮳�ى ﮴�و﮳حهى ﮳�ه ﮴�مام اع﮴�را﮲صات مد�﮲ى در ﮳�ازدا﮶س﮴��� ای همم﮲حو﮲�ى ﮹حون ز�﮲دان كهر﮵�﮲رك اعدام ﮶سد که ح﮴�ى ﮲حود ﮶س﮲حص ﮲حام﮲�هسا﮲ح﮴�ک�

﮵ى ﮲حود ﮹�﮲�هان �﮲ما﮵�د.  ﮳ح﮲�ا﮵�ات را ﮳�ه ﮶س﮵�وه هم﮵�﮶سک�
﮲

﮴�ادر �﮳﮲�ود ا﮵�ں

 ﮳ح﮲�ا﮵�ات در آن ز�﮲دان
﮲

 ﮹�ورا�﮲در﮳حا�﮲ى که ﮶ساهد ا﮵�ں
﮲

ری اح﮴�مالى ﮳�ه ﮴�﮴�ل رس﮵�د. ﮴�عداددک﮴�ر رام﮵�ں ز﮵�ادی از ز�﮲دا�﮵﮲�ان سا﮳�ق﮶سده ﮳�ود، ﮴�﮳�ل از ا﮲�﮶ساک�

ن در سراسر ارو﮹�ا ز�﮲ده ما�﮲ده و ازما�﮲﮲�د ماز﮵�ار ا﮳�راه﮵�م﮵ى، ا﮵�رج مصدا﮴�﮵ى، هو﮶س﮲�ک� اسدي و..﮶ساهدان﮴�حت درمان در مراک﮲ر درما�﮲ى ﮶سک﮲�﮳حه ﮶سد��

س محمدی در ک﮴�اب ﮶سک﮲�﮳حه س﮲�﮵�د ﮳�ا مصاح﮳�ه﮶س﮵�وه اس﮴�﮲�اده وس﮵�ع از ﮶سک﮲�﮳حه در ز�﮲دا�﮲هاي  ﮳حمهوري اسالم﮵ى هس﮴�﮲�د. ﮲حا�﮲م �﮲رک�
﮲

﮳�ا ﮹ح﮲�د﮵�ں

ى های ﮳�دون دس﮴�رسى﮲�عال س﮵�اسى و ح﮴�وق ﮳�﮶سری در ز�﮲دان ﮳�ه طور م﮲�صل از ﮶سرا﮵�ط ﮳�ه وک﮵�ل مدا﮲�عو ﮲�﮶سارهای سلولهای ا�﮲﮲�رادی و ﮳�از﮳حو��﮵

 الملل و
﮲

﮲رارش هاي سازمان ع﮲�و ﮳�﮵�ں وی و﮵�﮶ره سازمان ملل ﮳�رای ا﮵�ران �﮵﮲�﮲ر حاوی اطالعاتمس﮴�﮲�د سازی کرد�﮲د. ک� و�﮲هس﮲ح﮲�ک� ﮲ ک�
﮳�س﮵�ار درد�﮲اک از ا﮵�ں

﮳ح﮲�ا﮵�ات ﮳حمهوری اسالمى �﮲س﮳�ت ﮳�ه ﮶سهرو�﮲دان ا﮵�را�﮵﮲ى هس﮴�﮲�د.

ههای﮶سهرو�﮲دان دو ﮴�ا﮳�ع﮵�﮴�﮵ى ما�﮲﮲�د دک﮴�ر �مران ﮴�ادری و دک﮴�ر ﮲�رما﮵�﮶سى ﮳�ه ح﮳�س هایمصاحب ﮳�عد از ﮶سک﮲�﮳حه ﮳�ا و﮵�د﮵�وهای ﮴�لو﮵�﮲ر﮵�و�﮲ى در داد��

محکوم ﮶سده ا�﮲د.طوال�﮲ى مدت و ﮵�ا ما�﮲﮲�د دک﮴�ر احمدر﮲صا ﮳حاللى ﮳�ه حکم اعدام

﮳�ررسى ح﮴�و﮴�ى

اس﮴�﮳�داد و دولت است.﮳�ه ح﮵�ث ح﮴�و﮴�﮵ى �﮵﮲�﮲ر اساس م﮲�ع ﮶سك﮲�﮳حه، حما﮵�ت از ﮶س﮲حص در ﮳�را﮳�ر

ا�﮲سا�﮵﮲ى و ﮲ح﮲�ت ﮳�ار ﮴�رار﮶سك﮲�﮳حه داد ﮵�ا در معرض ر﮲�﮴�ار ﮵�ا م﮳حازا﮴�﮵ى ﮲طالما�﮲ه ، ﮲ع﮵�ر﮳�ه مو﮳حب اعالم﮵�ه ﮳حها�﮵﮲ى ح﮴�وق ﮳�﮶سر، ه﮵�﮹حكس را �﮲م﮵ى ﮴�وان

 امر ﮴�اعده ِي " م﮲�ع ﮶سك﮲�﮳حه" را ﮳�﮵�ان م﮵ى �﮲ما﮵�د.
﮲

 المللداد. ا﮵�ں
﮲

 ﮳حهتمم﮲�وع﮵�ت ﮶سك﮲�﮳حه ﮵�ك﮵ى از " ﮴�واعد آمره"  در ح﮴�وق ﮳�﮵�ں
﮲

است و از ا﮵�ں

 الملل﮵ى ح﮴�وق مد�﮵﮲ى و س﮵�اس﮵ى �﮵﮲�﮲ر هماناع﮴�﮳�اري [ مطلق] دارد و ﮴�﮲حلف �﮲ا﮹�ذ﮵�ر ﮶سمرده م﮵ى ﮶سود. از
﮲

 ﮳�﮵�ش م﮵�﮶�اق ﮳�﮵�ں
﮲

﮴�اك﮵�د اعالم﮵�ها﮵�ں

﮳حها�﮵﮲ى ح﮴�وق ﮳�﮶سر را ﮳�ر " م﮲�ع ﮶سك﮲�﮳حه" دارد.

 م﮵�﮶�اق ﮳�ا " حق ﮶سرط ﮴�ح﮲�ظ"
﮲

 ﮶سرط ا﮳�﮴�﮲�اء دارد ﮳�ر عدم ا﮵�﮲�اي ﮴�عهدحال آن كه ﮳حمهوري اسالم﮵ى ﮳�ه ا﮵�ں
﮲

�﮲س﮳�ت ﮳�ه ﮳�ر﮲ح﮵ى از﮹�﮵�وس﮴�ه است. ا﮵�ں

 م﮵�﮶�اق كه در م﮲عا﮵�رت ﮳�ا م﮳�ا�﮵﮲ى ﮶سرع﮵ى
﮲

است.مواد و م﮲�در﮳حات ا﮵�ں

 الملل﮵ى و م﮲�ط﮴�ه اِي مهم، ك﮲�وا�﮲س﮵�ون
﮲

ر اس﮲�اد ﮳�﮵�ں  از د﮵�ک�
﮲

 و ﮴�ح﮴�﮵�رهم﮹ح﮲�﮵�ں
﮲

ك﮲�﮲�ده مصوب(م﮲�ع ﮶سك﮲�﮳حه و ر﮲�﮴�ار و م﮳حازات ﮲ع﮵�را�﮲سا�﮵﮲ى، ﮲ح﮶سں

﮵ىو)١٩٧٥ ه﮳�ان﮶سورايامارس﮵�د.﮴�صو﮵�ب﮳�هاسالم﮵ىم﮳حلس﮶س﮶سمدورهدركهاست)١٩٨٧(ا﮳حرا��﮵ ا﮵�﮲�كهدل﮵�ل﮳�ه�﮲ک�
﮲

صورت"طرح"﮳�هامرا﮵�ں

﮵�ريآن�﮲هأ�﮵ى﮴�صو﮵�بواعالمازودا�﮲ستاساس﮵ى﮴�ا�﮲ون)٧٥اصل(﮳�ام﮲عا﮵�رراآندارد،مال﮵ى﮳�ارو﮶سدهمطرحم﮳حلسدر �﮲مود.﮳حلوک�

از﮲�را﮴�ر
﮲

و�﮲ه:"اساس﮵ى﮴�ا�﮲ون)٣٨اصل(ا﮵�ں ﮳�راي﮶سك﮲�﮳حههرک�
﮲

ر﮲�﮴�ں ﮵�اا﮴�رار﮶سهادت،﮳�ه﮶س﮲حصا﮳ح﮳�اردا�﮲س﮴�ه،مم﮲�وعرااطالعكسب﮵�اوا﮴�رارک�

﮲�د، ﮲�ا﮴�د ارزش  ﮶سهادت، ا﮴�رار و سوک�
﮲

﮲�د م﮳حاز �﮵﮲�ست و﮹ح﮲�﮵�ں  اصل ط﮳�ق ﮴�ا�﮲ون م﮳حازات م﮵ىسوک�
﮲

﮶سود."و اع﮴�﮳�ار است. م﮴�﮲حلف از ا﮵�ں

)٣٨(اصل﮴�رسادهز﮳�ا�﮵﮲ى﮳�هاما
﮲

ذارزعم﮳�هرا﮴�ا�﮲ونا﮵�ں ﮳�ا﮵�د﮴�ا�﮲و�﮲ک�
﮲

و�﮲ها﮵�ں و�﮲هكرد:"﮴�رأ�تک� راستمم﮲�وع﮶سك﮲�﮳حههرک� ِيمصو﮳�ها﮵�﮲�كهمک�

ه﮳�ان، آن مصو﮳�ه م﮲عا﮵�ر ﮶سرع ﮵�ا ﮴�ا�﮲ون �﮳﮲�ا﮶سد!"م﮳حلس مواردي از ﮶سك﮲�﮳حه [﮴�ع﮲ر﮵�ر] را ُم﮳حاز ﮳�﮶سمارد و ﮳�ه و ﮳�ه و﮵�﮶ره م﮳حمع﮴�﮶س﮲ح﮵�ص ﮶سوراي �﮲ک�

﮴�﮶س﮲ح﮵�ص مصلحت �﮲ظام آن مصو﮳�ه را ﮳�ه " مصلحت �﮲ظام" ﮳�دا�﮲د.

از﮲�را﮴�ر
﮲

)٤(اصلم﮳�﮲�ای﮳�را﮵�ں
﮲

همه﮴�ا�﮲ون"هم﮵�ں
﮲

اساس﮳�ر﮳�ا﮵�د﮴�وا�﮵﮲�ں
﮲

﮳�ا﮶سد."اسالم﮵ىمواز﮵�ں

 م﮲صمون"
﮲

 اصل، �﮲ك﮴�ه اي ﮳�﮲�﮵�ادي آمده است ﮳�د﮵�ں
﮲

ردر ا�﮴﮲�هاي ا﮵�ں  اصل ﮳�ر اطالق ﮵�ا عموم همه اصول ﮴�ا�﮲ون اساس﮵ى و د﮵�ک�
﮲

 و م﮴�رراتا﮵�ں
﮲

﮴�وا�﮵﮲�ں

ه﮳�ان  امر ﮳�ر عهده ِي "﮲�﮴�هاي ﮶سوراي �﮲ک�
﮲

﮳�ا ﮲�﮴�هاي ﮶سوراياست" و [ �﮲ه ح﮴�و﮴�دا�﮲ان] ز﮵�را رصد كردن ﮴�ا�﮲ون اساس﮵ىحاكم است و ﮴�﮶س﮲ح﮵�ص ا﮵�ں

ه﮳�ان است. �﮲ک�

Républicains-Sociaux-Démocrates et Laïques d’Iran ( RSDLI) - La Cohésion Nationale 2



﮲
﮹�ا﮵�ان س﮲حں

رامى، هم م﮵�ه﮲�ان ک�

و�﮲ه ﮶سک﮲�﮳حه ﮳�ا ﮴�مام اصول ا�﮲سا�﮲ى م﮲عا﮵�رت﮳�ه ﮳�اور ما همسازی ملى ﮳حمهوری ﮲حواهان سوس﮵�ال دموکرات دارد و اس﮴�﮲�اده از آنو الٔ�﮵�ک ا﮵�ران هرک�

در ا﮵�ران  اك﮵�دا و ﮳�﮶سدت مم﮲�وع است .

ران و هم�ران آ�﮲ان ﮳�ا﮵�د  ﮳�اور﮵�م كه ﮶سک﮲�﮳حه ک�
﮲

﮵�ر�﮲د.ما ﮳�ر ا﮵�ں ﮵�ری ح﮴�و﮴�ى ﮴�رار ﮳�ک� و ﮳�دون اس﮴�﮶�﮲�ا مورد ﮹�﮵�ک�

ى ﮳�هاز �﮲ظر ما در ا﮵�ران آزاد آ﮵�﮲�ده، کسا�﮲ى که ﮴�حت آزار و ر﮲�﮴�ه ا�﮲د، �﮲ه ﮴�﮲�ها حق ﮶س�﮵�ت و رس﮵�دک�  ﮳ح﮲�ا﮵�ات را دار�﮲د، ﮳�لکه ﮳�ا﮵�س﮴�ى﮶سک﮲�﮳حه ﮴�رار ک�
﮲

ا﮵�ں

 ا﮳ح﮴�ماعى و ﮳�هدا﮶س﮴�﮵ى  ﮳�ر﮲حوردار
﮲

�﮲های دول﮴�ى مس﮴�﮴�ل ﮳�ا ﮴�ک﮵�ه ﮳�ر ﮹�رو﮴�لكاز ح﮴�وق الزم ﮳�رای ﮴�ام﮵�ں  ﮳حرا﮵�م و﮶سو�﮲د. هم﮵�﮲�طور ار��
﮲

اس﮴�ا�﮳﮲�ول ﮳�ه ا﮵�ں

ى ك﮲�﮲�د. داد﮲حواهى ها ﮳�ا﮵�د رس﮵�دک�

 �﮲ظر ﮳�ه ا﮵�﮲�كه از ﮳حمله ح﮴�وق و آزادي هاي ﮲�ردي
﮲

﮶سك﮲�﮳حه از(﮶س﮲حص﮵ى) در دادرس﮵ى عادال�﮲ه، مصو�﮵﮲�ت از ﮶سك﮲�﮳حه است. مم﮲�وع﮵�تهم﮹ح﮲�﮵�ں

ردد.  و ﮴�عل﮵�ق �﮲ا﮹�ذ﮵�ِرِ ﮳�﮶سر محسوب م﮵ى ک�
﮲

﮴�ا�﮲ون اساس﮵ى و﮴�ا�﮲ون اساس﮵ى ﮳حمهوري اسالم﮵ى ﮴�اك﮲�ون �﮴﮲�وا�﮲س﮴�ه است ط﮳�قزمره ح﮴�وق ﮳�﮲�﮵�اد﮵�ں

 الملل﮵ى كه ﮶سك﮲�﮳حه را ﮳�طور " مطلق" مم﮲�وع كرده
﮲

﮲�ت ﮴�ر ا﮵�﮲�كه ﮳حمهوری اسالمى"اس﮲�اد ﮳�﮵�ں  �﮲ما﮵�د. ﮶سک�
﮲

�﮴﮲�وا�﮲س﮴�ه است ﮳�هو ا﮳حرای آن را ﮴�ام﮵�ں

، وا﮲صح، ﮳�دون ا﮳حمال
﮲

و ا﮳�هام از ﮶سك﮲�﮳حه " ارأ�ه دهد.اس﮴�﮲�اد ﮴�ا�﮲ون اساس﮵ى ﮲حود ﮴�عر﮵�﮲�﮵ى " رو﮶سں

ذار و﮲ط﮵�﮲�ه دارد و ﮳�ا﮵�د ﮳�ر م﮳�﮲�اي اس﮲�اد  الملل﮵ى و ﮳�ه و﮵�﮶ره ﮴�عر﮵�ف موسع و ﮶س﮲�ا﮲�﮵ى كه ك﮲�وا�﮲س﮵�وندر ح﮴�﮵�﮴�ت ﮴�ا�﮲و�﮲ک�
﮲

م﮲�ع ﮶سك﮲�﮳حه ارأ�ه دهد.﮳�﮵�ں

﮵ى و ﮴�هد﮵�د ﮳�ودهو حذف ﮲�﮵�﮲ر﮵�ك﮵ى/سلب ح﮵�اِت م﮲حال﮲�ان م﮶سمول س﮵�است ا�﮲�ر﮳�﮵�ش از ﮹حهار دهه است كه ِاعمال ﮶سك﮲�﮳حه هاي ﮴�رون وسطا��﮵

است.

﮲�﮴�ه ﮶سد.  اع﮴�﮳�ار و ﮳�ر اساس آ�﮹﮲حه در ﮹�﮵�ش ک�
﮲

﮳�د﮵�ں

١-
﮲

﮵ى،﮴�وه(مسٔ�والنلك﮵�هو﮲حام﮲�ه ايعل﮵ىره﮳�ري﮳�ه�﮲ظاما﮵�ں س﮴�ري)﮲صا﮳�طع﮲�وان﮴�حتا�﮴﮲�ظام﮵ى�﮵﮲�رويوز�﮲دا�﮲هاامورسازمان﮴�﮲صا��﮵ كهدادک�

 ﮳ح﮲�ا﮵�ات هس﮴�﮲�د که ﮶سامل ﮳ح﮲�ا﮵�ت عل﮵�ه ﮳�﮶سر﮵�ت و از زمره﮳�ه �﮲حوي در ِاعمال و ا﮳حراي ﮶سك﮲�﮳حه �﮴﮲�ش دا﮶س﮴�ه ا�﮲د، مسٔ�ول
﮲

 الملل﮵ىا﮵�ں
﮲

﮳حرا﮵�م ﮳�﮵�ں

وي ﮳ح﮲�ا﮵�﮴�های ا�﮳﮲حام  ا﮲�راد  ﮳�ا﮵�د ﮹�اس﮲حک�
﮲

 ﮳حامعه ح﮴�و﮴�﮵ى ﮳حها�﮵﮲ى﮳�﮶سمار م﮵ى رو�﮲د. ا﮵�ں
﮲

﮳�ا﮶س﮲�د. ز﮵�را ﮳�راساس﮶سده در ﮳حامعه ِي ا﮵�ران و هم﮹ح﮲�﮵�ں

ه �﮲ور�﮳﮲�رگ �﮲س﮳�ت ﮳�ه محاكمه ﮲�ا﮴�د اع﮴�﮳�ار ح﮴�و﮴�﮵ى و﮳ح﮲�ا﮵�﮴��ران �﮲ازي ا﮳حرا ﮶سد، ع﮳�ارت" مامور و معذور ﮳�ودن"آ�﮹﮲حه در ﮳حلسه دادرس﮵ى داد��

﮴�ا�﮲و�﮵﮲ى است.

ا﮵�راِن،در-٢
﮲

دا﮶س﮴�هراداد﮲حواه﮵ىو﮶س�﮵�تاعالمحق﮶سك﮲�﮳حه﮴�ر﮳�ا�﮵﮲�ان﮴�ااست﮲صروريالٔ�﮵�ك،ودموكرا﮴�﮵�ك�﮲ظام﮳�ااساس﮵ى﮴�ا�﮲ون﮵�ك﮴�دو﮵�ں

﮳�ا﮶س﮲�د.

﮳�ا اح﮴�رام

۵-۲۰۲۱مارسماه۸

 الملل و
﮲

كو﮶س﮲�ده ح﮴�وق ﮳�﮶سردك﮴�ر �﮵﮲�ره ا�﮲صاری، ح﮴�و﮴�دان، م﮴�﮲حصص ح﮴�وق ﮳�﮵�ں

دموكرات و الٔ�﮵�ك ا﮵�رانرٔ�﮵�س "كم﮵�س﮵�ون ح﮴�و﮴�﮵ى" همسازي مل﮵ى ﮳حمهوري ﮲حواهان سوس﮵�ال

﮵ى، ﮹�﮲ر﮶سك و م﮴�﮲حصص ﮹�﮲ر﮶سك﮵ى هس﮴�ه ای، �ر﮶س﮲�اس آ﮶�ار طوال�﮵﮲ى مدت ﮶سك﮲�﮳حه و کو﮶س﮲�ده ح﮴�وق ﮳�﮶سر،دك﮴�ر س﮵�روس م﮵�رزا��﮵

﮲حواهان سوس﮵�ال دموكرات و الٔ�﮵�ك ا﮵�رانرٔ�﮵�س "کم﮵�﮴�ه دا�﮶﮲سوران و �ر﮶س﮲�اسان" همسازي مل﮵ى ﮳حمهوري
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