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 شرح موارد 

 

 ،خانم ها، آقایان

 

ساله، سه روز پس از دستگیری اش توسط گشت ارشاد    ۲۲، مهسا ژینا امینی، زن جوان ایرانی ۲۰۲۲سپتامبر   ۱۶در 

بد حجابی درگذشت. مرگ اندوه بار او تبدیل به نماد مبارزه با رژیم و خفقان تحمیل شده  لیل  جمهوری اسالمی ایران به د

 توسط آن به کشور گردید و باعث قیام ملت ایران شد. 

 

  ، زندگی ، زن» پس از این تاریخ، از خشم مردم ایران کاسته نشده و به مبارزه سخت خود برای احقاق حقوقشان با فریاد  

 اعتراضی برپا میکنند.   تهر روز تجّمعا  خود  با به مخاطره انداختن زندگی  ادامه میدهند. زنان و مردان ایرانی  «  آزادی  

 

ی نامید، چهره زنان ایرانی قربانی حکومت تئوکراتیک بوده که حقوق و آزادی  چهره این جنبش که میتوان آن را انقالب

، زنان ایرانی با از خود گذشتگی  بی وقفههایشان تا سرحّد اجبار در پوشش سختگیرانه پایمال میگردد. علی رغم سرکوب  

ان این سرکوب چون رویا پیرایی  مبارزه کرده و یادآور میشوند که هیچ آزادی بدون آزادی زنان میسر نخواهد شد. قربانی

یا نسرین ستوده وکیلی که توسط سیستم قضایی جمهوری اسالمی مجرم   به قتل رسیده و  این رژیم  که مادرش توسط 

 شناخته شده و در خطر زندانی شدن میباشد، نمادهای انقالب کنونی هستند.

 

جامعه مدنی ایران علیه سلطه جویی و تمامیت خواهی مذهبی که توسط سردم داران جمهوری اسالمی تبدیل به سیاست  

 کشور گردیده، یکپارچه برخواسته است. 

 

بزرگ و صلح آمیز مردم، نیروهای امنیتی و پلیس ایران از اعمال هر گونه خشونت برنامه    اعتراضی  تتجّمعادر مقابل  

اندازه دریغ نکرده اند. این سرکوب خشونت آمیز تا کنون صدها نفر را به کام مرگ کشیده و باعث  ریزی شده و بی  

مجروح شدن هزاران نفر گردیده است. از شروع این اعتراضات مردمی تا کنون بسیاری از سازمانهای غیر دولتی از  

 هم در سرتاسر کشور دستگیر شده اند. کودک گزارش داده اند. در همین حال چندین هزار نفر  ۵۰کشته شدن بیش از 

نقض غیر قابل توجیه آزادی بیان که کنترل شدید و یا حتی قطع کامل شبکه اینترنت و تلفن همراه گواه آن میباشد بر  

استفاده بیش از اندازه خشونت حکومت ایران علیه مردم همین کشور افزوده گردیده. دست کم پنجاه و یک روزنامه نگار  

 ل انجام وظیفه خود در خبررسانی دستگیر شده اند. نیز به دلی

 

اند. در حال حاضر هفت شهروند فرانسوی از جمله   ایرانی بوده  همچنین چندین فرانسوی قربانی خودکامگی مقامات 

سسیل کوهلر و همسرش ژاک پاریس در ایران زندانی هستند. آنها در ماه می گذشته دستگیر شده و هم اکنون بدون هیچ  

 دلیل موجه و بر اساس اعترافات اجباری که از انان گرفته شده، توسط رژیم به جاسوسی متهم شده اند. گونه 

 

که شعار » آزادی، برابری،    ،در برابر چنین شرایط  تحمل ناپذیری کشور فرانسه با تکیه بر ارزشهای جهان شمول خود 

 گی و برادری به مردم ایران میداند. برادری « تبلور آن میباشد، خود را موظف به رساندن پیام همبست

 

هدف از طرح این قطعنامه اعالم حمایت مجلس ملی از زنان و مردان ایرانی است که در راه رسیدن به خواسته برحقشان  

که احترام به حقوق و آزادی های اساسی آنها در برابر سرکوب مهندسی شده رژیم تئوکراتیک بوده، مبارزه میکنند. 

 ن قطعنامه درخواست از مسئولین حکومتی ایران، برای پایبندی به تعهدات بین المللی شان میباشد. همچنین هدف ای

 

 

 

 

 



 طرح پیشنهادی قطع نامه 

 

 ه ماده واحد

 

 

 مجلس ملی، 

 

 ، قانون اساسی ۳۴ـ ۱با توجه به ماده  

 

 ، آیین نامه مجلس ملی ۱۳۶با توجه به ماده  

 

 ، سازمان ملل متحد ۱۹۴۵ژوئن   ۲۶با توجه به منشور 

 

 ، ۱۹۴۸دسامبر  ۱۰با توجه به بیانیه جهانی حقوق بشر  

 

،  ۶۱۹۶ر دسامب ۱۶حقوق مدنی و سیاسی  المللی بینمیثاق با توجه به   
 

 ، ۱۹۷۹دسامبر   ۱۸با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان 

 

درمورد مرگ مهسا ژینا امینی و سرکوب    ۲۰۲۲اکتبر    ۶پارلمان اروپا در تاریخ    ۲۸۴۹/۲۰۲۲   با توجه به قطع نامه

 تظاهرکنندگان برای احقاق حقوق زنان، 

 

 ؛ با در نظر گرفتن پایمال کردن شدید حقوق بشر و آزادی های اساسی توسط رژیم جمهوری اسالمی ایران 

 

وهای انتظامی ایران منجر به کشته و زخمی شدن  با در نظر گرفتن این که سرکوب خشن و سازمان یافته توسط نیر 

 ؛ صدها نفر گردیده است

 

  تتجّمعابا در نظر گرفتن این که جوانان ایرانی به دلیل مشارکت در تظاهرات در مخالفت با رژیم و عدم شرکت در  

 ؛ دولتی به مراکز بازپروری فرستاده شده اند

 

ره مرگ مهسا ژینا امینی از جانب مسئولین ایرانی ارائه نگردیده  به اینکه تا کنون هیچ گزارش شفافی در با   با توجه

 ؛ است

 

شبکه اینترنت و تلفنی کشور در پی تحرکات مسئولین ایرانی و برای از بین بردن راههای ارتباط جمعی   به اینکه  با توجه

 ؛ شهروندان دچار اختالالت شدید گشته است  

 

شهروندان خارجی از جمله چندین شهروند فرانسوی قربانی دستگیری ها و احکام    با توجه تعداد زیادی از  اینکه  به 

 ؛ افات اجباری شده اندخودسرانه بر پایه اعتر 

 

 ؛ ۲۰۲۲نوامبر  ۱۱به دیدار و گفتگوی رییس جمهور با چهار تن از مخالفین ایرانی در تاریخ  با توجه

 

امینی و همچنین خانواده های تمام کسانی که به دلیل شرکت در    مراتب تسلیت و همدردی خود با نزدیکان مهسا ژینا

 ؛ تظاهرات کشته شده اند را اعالم میدارد



 

سرکوب خشن و عمومی تظاهرکنندگان صلح طلب توسط نیروهای امنیتی ایران، که در اصل تجاوز آشکار و نا پذیرفتنی  

 ؛ به حق تجمع و آزادی بیان میباشد را قویا محکوم میکند

 

ضات اعمال شده توسط جمهوری اسالمی ایران علیه زنان و اقلیت های قومی و این که بر پایه قوانین و بخشنامه ها تبعی

 ؛ آزادی ها و حقوق آنان شدیدا محدود گردیده، را محکوم میکند

 

عث  مخالفت صریح خود با کاربرد شکنجه و همچنین دیگر روش های بد رفتاری متداول در زندان های ایران که با

 ؛ خدشه دار گردیدن منزلت انسانی میشود را اعالم داشته و خواهان پایان بخشیدن فوری به آن است 

 

مخالفت صریح خود با حبس خودسرانه و همچنین فرستادن زنان و مردان ایرانی به مراکز بازپروری، همان کسانی که  

 ؛ را اعالم میکندمیکرده اند  ضکه در خیابان های کشور و به گونه ای صلح آمیز اعترا

 

طشان را با هرگونه خودکامگی سیاسی و مذهبی ابراز  ر با زنان و مردان ایرانی که صلح طلبانه مخالفت بی قید و ش 

 ؛میکنند، اعالم همبستگی همه جانبه میکند

 

 ؛کید میکندبر حمایت خود از مردم ایران در راه رسیدن به دموکراسی و احترام به حقوق و آزادی های ابتدایی خویش، تا

 

علیه آنان   مقامات ایرانی واز جانب  و در واکنش به نقض پی در پی حقوق بشر    اتحادیه اروپا  که توسط   تحریم های اخیر

 ؛وضع شده را تایید کرده و خواستار شدت بخشیدن به این تحریم ها میباشد

 

چارچوب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و  ابتکار دولت برای پیشنهاد قطع نامه ای از جانب کشور فرانسه، در  

  ؛در راستای ایجاد یک مکانیسم تحقیقاتی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران را تایید میکند

 

دعوت میکند تا در حوزه سیاست خارجی و در جهت اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد    از دولت

 اقدامات الزم را به عمل آورد؛ 

 

از دولت و اتحادیه اروپا دعوت میکند تا بردرخواست خود مبنی بر بررسی مستقل و شفاف دالیل مرگ مشکوک مهسا  

 ژینا امینی پافشاری کند؛ 

 

آنها بدون  تا  تقاضا میکند  درخواست آزادی فوری شهروندان فرانسوی را دارد که به طور خودسرانه زندانی شده و 

للی امضا شده توسط جمهوری اسالمی ایران از حق حفاظت کنسولی خود برخوردار  درنگ و مطابق با تعهدات بین الم

 گردند؛ 

 

برقراری کامل راههای ارتباط جمعی در کشور که کنترل آن سدی توجیه ناپذیر برای آزادی بیان است را درخواست  

 میکند؛

 

از دولت فرانسه دعوت میکند تا به تالش دیپلماتیک خود در راستای ترغیب مسئولین جمهوری اسالمی ایران به وفادار  

امضا   ا، که  کشور آنه۱۹۷۶مارس    ۲۳  حقوق مدنی و سیاسی   المللی بینمیثاق  ماندن به تعهدات جهانی شان همچون  

 کننده آن میباشد، ادامه دهد. 

 

 

 

 



 

 

 

 


