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 ز،یهموطنان عز 
  دهم

 
است، روز  ماه دسامبر روز جهان نقض شده  ا یحقوق برآورده  به واریس یهرکشور  ستیبایکه حداقل م  یحقوق بشر

دازد و پاسخگو    .آنچه گذشته است باشد یشهروندان خود ببر
 در اینمورد  

 
 . ترکرد  هب  خودرا ت اهیپرونده س اسالیم یجمهور که   میافکنیب ب  اخ یبه اتفاقات ماهها است که نگایه کاف

 
  ب   خشونت ام رسکوب

 
اضات مدن یس یا هیحق پا یمردم خوزستان و اصفهان،  برا ب   و مسالمت ام اعبر به آب  در دسبر

 یآشام
 
 . دن

  17که احتماال او در سن   جریم یبرا آرمان عبدالعیلمثال اعدام  یحکم  اعدام، برا یاجرا تداوم
 
 . د مرتکب شده بو  سالگ

  
  ی   فعال یب  دستگ

 
  زاد،ینور  از جمله عیل ،ایسیو س مدن

 
نجوم در سال  اد یبرنده مدال طال در المپ) ونیسی چون عیل نخبگان جوان

ف الملیل ی   ب اد یالمپ ی   برنده مدال نقره در دوازدهم ی   و همچن یدر سطح کشور  2017و  2016 یها  (IOAA) کیب   نجوم و اخبر
( و حبس مجدد خانم نرگس 1396نجوم کشور در سال  اد ی)برنده مدال نقره المپ ی مرادی   حس ب  و ام (2018در سال  ی   در چ
به شالق با تک 80 یو صدور حکم واپسگرا ،یحقوق بشر  یتهایبه خاطر فعال یمحمد در  ر یجزا و تعز  ارتجایع ی   بر قوان هیض 
 .اسالیم یجمهور 
مشهور  ،یسییر  میو "انتخاب" ابراه یجمهور  استیدوره انتخابات ر  ی   دهمب   در س کیدموکرات ب  و غ یسر یانتخابات نما یبرگزار 

 1367تابستان سال  اتیمرگ در جنا ئتیدر ه تیبه عضو 
در راس  ان،یاز فرماندهان سپاه پاسداران و نظام یار یبا گماشیر  تعداد بس ؛یو کشور  یدر سمت مقامات ادار  انینظام انتصاب
اضات مردیم یاستاندار   .ها و فرمانداران مناطق مختلف کشور، در واکنش و هراس از تجمع و اعبر

 
  یجز رسکوب در مقابل خواست ها استر یکه برخورد و س  دهد یهمواره نشان م اسالیم یجمهور 

 
ندارد، لذا ما  رانیمردم ا مدن

 : خواهان
 

 و مذهتر  قویم یها تیزنان، دگراندشان، دگرباشان، اقل هیگرانه عل  ضیتبع یها استیو س ی   قوان و تمایملغ 

 یعق ،ایسیس انیزندان هیکل  یآزاد 
ر
  دن

 
 .روزنامه نگاران و وکال سان،یوبالگ نو  ،و فعاالن جامعه مدن

 لغو هرگونه سانسور ان،یب یحق آزاد ی   تضم. 

 خودرسانه یشکنجه و بازداشت ها ،یلغو مجازات اعدام، زندان انفراد. 
 

در وبن،  رانیبا ا ب  اخ یبا توجه به مذاکرات هسته ا میاروپا تقاضا دار  هیاتحاد ژهیالملل به و  ی   از جامعه ب ی   و همچن بوده
کشور به   نیکرده و در عمل تکلف ادر قبال شهروندان خود   یاصول حقوق بشر  تیرا وادار به رعا اسالیم یجمهور  تیحاکم
 در مفاد معاهده برجام گردند.  رانیا یاصول از سو  نیا ی   دخالت دهند و خواهان تضم رانیحقوق بشر را در مذاکرات با ا نیمواز 
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