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هموطنان عزیز،
دسامب روز جهان حقوق ر
بشاست ،روزی که حداقل میبایست هرکشوری به واریس حقوق برآورده یا نقض شده
دهم ماه
ر
شهروندان خود رببدازد و پاسخگوی آنچه گذشته است باشد .
در اینمورد کاف است که نگایه به اتفاقات ماههای اخب بیافکنیم که جمهوری اسالیم پرونده سیاه خودرا تبه ترکرد.
اعباضات مدن و مسالمت امب مردم خوزستان و اصفهان ،برای حق پایه ای در ر
رسکوب خشونت امب ر
دسبیس به آب
آشامیدن.
تداوم اجرای حکم اعدام ،برای مثال اعدام آرمان عبدالعیل برای جریم که احتماال او در سن  17سالگ مرتکب شده بود.
دستگبی فعالی مدن و سیایس ،از جمله عیل نوریزاد ،نخبگان جوان چون عیل یونیس (برنده مدال طال در المپیاد نجوم در سال
های  2016و  2017در سطح کشوری و همچنی برنده مدال نقره در دوازدهمی المپیاد بی الملیل نجوم و ر
اخبفبیک )(IOAA
در چی در سال ) 2018و امب حسی مرادی (برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشور در سال  )1396و حبس مجدد خانم نرگس
محمدی به خاطر فعالیتهای حقوق ر
بشی ،و صدور حکم واپسگرای  80ضبه شالق با تکیه بر قوانی ارتجایع جزا و تعزیر در
جمهوری اسالیم.
ر
برگزاری انتخابات نماییس و غب دموکراتیک در سبدهمی دوره انتخابات ریاست جمهوری و "انتخاب" ابراهیم ریییس ،مشهور
به عضویت در هیئت مرگ در جنایات تابستان سال 1367
ر
انتصاب نظامیان در سمت مقامات اداری و کشوری؛ با گماشی تعداد بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران و نظامیان ،در راس
استانداری ها و فرمانداران مناطق مختلف کشور ،در واکنش و هراس از تجمع و ر
اعباضات مردیم.
جمهوری اسالیم همواره نشان میدهد که برخورد و سی ر
است جز رسکوب در مقابل خواست های مدن مردم ایران ندارد ،لذا ما
خواهان:





مذهت
لغو تمایم قوانی و سیاست های تبعیض گرانه علیه زنان ،دگراندشان ،دگرباشان ،اقلیت های قویم و
ر
ر
آزادی کلیه زندانیان سیایس ،عقیدن و فعاالن جامعه مدن ،وبالگ نویسان ،روزنامه نگاران و وکال.
تضمی حق آزادی بیان ،لغو هرگونه سانسور.
لغو مجازات اعدام ،زندان انفرادی ،شکنجه و بازداشت های خودرسانه.

بوده و همچنی از جامعه بی الملل به ویژه اتحادیه اروپا تقاضا داریم با توجه به مذاکرات هسته ای اخب با ایران در وبن،
حاکمیت جمهوری اسالیم را وادار به رعایت اصول حقوق ر
بشی در قبال شهروندان خود کرده و در عمل تکلف این کشور به
موازین حقوق ر
بش را در مذاکرات با ایران دخالت دهند و خواهان تضمی این اصول از سوی ایران در مفاد معاهده برجام گردند.
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