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 ل ئوروپا  پرلمانی  ب    ٢٠٢٣  ژانوییی ی  ١٩  بیارنامی  ئران  ھوستی  سبارەت   ل ئعدامکان  و  ناڕەزایتییکان  بۆ  ئوروپا  یکتی 
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 ، پرلمانی ئوروپا

سا  ھ دوایی می سبارەت ب کۆچی٢٠٢٢ئۆکتۆبری  ی  ٦ب ڕەچاوکردنی بیارنامکانی پشووی سبارەت ب ئران، بتایبتی بیارنامی    –
سبارەت ب سزای لسدارەدان    ٢٠٢٢  فورییی  ١٧، بیارنامی  1ئمینی و سبارەت ب سرکوتی خۆپیشاندەرانی مافی ژنان ل ئران    ژینا

 .و ھموو بیارنامکانی دیکی سبارەت ب دۆخی مافی مرۆڤ ل ئران،  2ل ئران  

سبارەت ب مافکانی    ٢٠٢٢ی نۆڤمبری  ١٦ی نتوە یکگرتووەکان ل  ب ڕەچاوکردنی بیارنامی لژنی سھمی کۆمی گشت  –
 مرۆڤ ل ئران، 

–   کگرتووەکان لوە یتی مافی مرۆڤی نی کۆمیساریای بای نووسینگیاننامڕەچاوکردنی ب ی یی ژانوی١٠ب٢٠٢٣ ، 

–    کگرتووەکان لوە یتی پسپۆڕانی نیاننامڕەچاوکردنی ب می  ١١برینۆڤداوای  ٢٠٢٢  ب ران کردبوو    ان کئ دارەدان چیتر  لسسزای ل  
 ، نسپنتبسر خۆپیشاندەرانی ئاشتیخواز 

–    ل ران، ککۆماری ئیسالمی ئ بارەت بکگرتووەکان سوە یتنی مافی مرۆڤی ننجومتی ئدانیشتنی تایب رنجدان بس ی  ٢٤ب
 پسند کرا، بیارنامیک ندا بڕوەچوو و لو دانیشت ٢٠٢٢  نۆڤمبری

ب ڕەچاوکردنی ڕاپۆرتکانی ڕاپۆرتدەری تایبتی ڕکخراوی نتوە یکگرتووەکان سبارەت ب دۆخی مافی مرۆڤ ل کۆماری ئیسالمی    –
 ران لری ی ٢٢ئمبپتیی ١٣، ٢٠٢٢ جوونی ی  ١٨، ٢٠٢٢ سیی ١١و  ٢٠٢٢ ژانویی٢٠٢١ ژانویی ، 

–   ی وەزیرانی دەرەوەی  بیاننامڕەچاوکردنی ب "G7"    ریی ٤لمب٢٠٢٢ نۆڤ، 

 ،٢٠٢٢ سمبری ی دی ١٢ئنجومنی کاروباری دەرەوەی یکتی ئوروپا ل  کۆبوونوەی ب ڕەچاوکردنی ئنجامکانی   –

–    ل کان کرانییئ نس و الیر کسزاکانی س رنجدان بس ریئۆی  ١٧،  ٢٠٢١  ئاوریلی ی  ١٢بریی  ٢٠،  ٢٠٢٢  کتۆب٢٠٢٢  ئۆکتۆب  
ی  ١٢ل  ک    ٢٠٢٢/٢٤٣٣   (GASP)ئوروپا و بیاری جبجکردنی ئنجومن    ی لالین ئنجومنی یکتی  ٢٠٢٢  نۆڤمبریی  ١٤و  
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 ،1پسندکراون   ٢٠٢٢ دیسمبری 

 ،یتی دا سپاندووییکسانی ئوروپی و بریتانیاب ڕەچاوکردنی ئو سزایانی ک کۆماری ئیسالمی ئران بسر ڕکخراو و    –

کار  – دەزگای  وتبژی  لدوانکانی  ڕەچاوکردنی   وروپا  وباربئ دەرەوەی   European External Action[  (EEAS)ی 
Service[   ی  یی ژانوی٧ل٢٠٢٣ رەمی و سھدی کد ممی محم دواییدارەدانی ئسل بارەت بد  یسمد مح  نی، لی  ٨حوس
 لسدارەدانی علیرەزا ئکبری،  سبارەت ب ٢٠٢٣ ژانویییی ١٥و ل  شکاری لسدارەدانی موحسن   سبارەت ب  ٢٠٢٢ دیسمبری 

–    تی ئاسایش لورووپا بۆ کاروباری دەرەوە و سیاستیی ئکی یری بانی نویاننامڕەچاوکردنی ب ریی  ٢٥بمبپتبارەت    ٢٠٢٢  سس
ژینا  سا  ھم  دوایی سبارەت ب کۆچی  ٢٠٢٢سپتمبری  ی  ١٩ی دەرەوەی ئورووپا ل  وبارب ئران و بیاننامی وتبژی دەزگای کار

 .ئمینی 

بایۆزی کۆماری ئیسالمی    بانگھشتی   سبارەت ب  ٢٠٢٣  ژانوییی ی  ٩لEEAS    ب ڕەچاوکردنی بیاننامی ڕۆژناموانی وتبژی    –
 ران لورووپا، ئتیی ئکی 

لدوانکانی    –  ب سرنجدان   ب  ل ئران  لگڵ  پوەندی  شاندی  نۆڤمبری  ٩،  ٢٠٢٢  سپتمبری ی  ٢٢سرۆکانی  ی  ١٣و    ٢٠٢٢ی 
 ، ٢٠٢٢دیسمبری 

–   مریکا لدا و ئنشی کی ھاوبیاننامڕەچاوکردنی ب ریی ٩بمبران،  ٢٠٢٢ دیسئ دۆخی مافی مرۆڤ ل بارەت بس 

 ، ١٩٧٥ جوونی و پسندکردنی لالین ئرانوە ل  ١٩٦٦ب ڕەچاوکردنی پیماننامی نودەوتی ماف مدەنی و سیاسییکانی سای   –

  ب ڕەچاوکردنی سزا جیھانییکانی یکتی ئوروپا ل بواری مافکانی مرۆڤ، – 

سبارەت ب جبجکردنی ڕوشونی     2001  دیسمبری ی  27لGASP    /2001/931 ب ڕەچاوکردنی ھوستی ھاوبشی    –
 ،2تایبت بۆ برەنگاربوونوەی تیرۆر  

سبارەت ب ڕوشونی سنووردارکردنی     2001  دیسمبری   ی 27ل  2580/2001 ژمارە    (EG)ب ڕەچاوکردنی ڕسای ئنجومنی    -
 ،3وەی تیرۆر تایبت ک ئاراستی ھندک کس و الین دەکرت بۆ برەنگاربوون 

سبارەت ب   2017 مارچی ی  15پرلمانی ئوروپا و ئنجومنی ئوروپا ل  )EU(   2017/541    کانی ب ڕەچاوکردنی ڕنمایی  –
ئنجومن   چوارچوەی  بیاری  گۆڕینی  و  تیرۆر  ئنجومنی  و      JI/2002/475برەنگاربوونوەی  بیاری  ھموارکردنوەی 

4I 2005/671/J، 

 
ئەنجومەن   1 جێبەجێکردنی    بۆ   2022دیسەمبەریی  12لە    2022/2433 (CFSP)بڕیاری جێبەجێکردنی 

ئاراستەی   CFSP/2011/235بڕیاری   سنووردارکردن  ڕێوشوێنی  بە  و    کراوی  سەبارەت  کەس  ھەندێک 
 ) ۳٦، ل.  ۲۰۲۲/ ۱۲/۱۲لە  ABl. L 318 I(  الیەنە بە لەبەرچاوگرتنی دۆخی ئێران 
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–    تیبککانی ینماییدارەدان  ی ڕەچاوکردنی ڕسسزای ل بارەت بوروپا سئ ،    بارەت برگریکارانی مافی مرۆڤ و توندوتیژی دژی  سب
 برەنگاربوونوەی ھموو جۆرە جیاکارییک ل دژی ژنان و کچان، سبارەت ب ژنان و کچان و 

–   کانی مرۆڤ لی جیھانی مافڕەچاوکردنی جاڕنام ی ب١٩٤٨سا ، 

 پیەوی ناوخۆ،  ی٤و  ٢، بگکانی ١٣٢ژمارە  ب ڕەچاوکردنی یاسای   –

 A  (   کدا مکات مینی،  ا ژیناس ھلن    ئمرانی تساڵ    ٢٢کوردی ئریی  ١٣  لمبپتن    ٢٠٢٢  سالیتاران ل خالقی "لوە  پۆلیسی ئرانئ "
تی  بتۆم  شلکردنی  گوایناڕوونی  پ دەکرێ   سرپۆشیاسای  دەستبسربوون  ؛  دەستبسر  کاتی   ل ژیا  ھس م  ل ئمینی  ی  ١٦نا 

دا؛ ل کاتکدا ھیچ لکۆینوەیکی دروست  دە  و گیانی لدەست  دەردێشوەیکی دڕندان ئشکنج  ل پۆلیسدا، ب  ٢٠٢٢  سپتمبری
 ئنجام ندراوە؛ 

B( تیرۆرکردنی م دوای  ئمینی  سا  ھ ل کاتکدا  ل سرانسری وتدا  ژینا  ئرانی ک  ناڕەزایتی  ھزار ھاووتیی  بشداری سدان   ب
  یان لپرسینوەو  سریھدا؛ ل کاتکدا ناڕەزایتییکان لالین ژنانوە دەستیپکرد  نونرایتی ھموو چین و توژەکانی کۆمگایان دەکرد،  

مردنی م مینی  سا  ھ لکۆتاییداوای   ودەکرد  ژینا ئواردنھتوندوتیژی و ھ ران  یانژنان  ی نان بئ دەکرد  ل  ک لکدا زۆرکات ؛ ل
ان  ناڕەزایتیی ئو  ؛ ل کاتکدا ک  دەربیئمینی    ژیناسا  ھ م  کوشتنی تیان برامبر ب  ازیناڕ  ب فدانی حیجاب و بینی قژیان  ژنان
ژنان  ب و    ،سرکردایتییکانی  لکوتوە  پیاوانی  دژە ڕژمی  ل  شۆڕشکی سرتاسری  ھاودەنگی  ناڕەزایتی  بزووتنوەیکی  و  ئران 

زانکۆ   چندین  خوندکارانی  کاتکدا   ل بایکۆتکردن، لکوتوە؛   ب سرکوتکردن  دژی  وت  سرانسری   خۆپیشاندان    دان وتارە  ل و 
ل کاتکدا م   یان ناڕەزایتی کوردستانی ژیسا  ھدەردەبن؛  ناوچی  خکی  ئمینی  ناڕەزایتییکان    نا   ،رانوێ  ئڵ  لگل و  بربون 

 سرکوتی ڕژیم برەوڕوو بووەتوە؛ 

C       (ک و بووە؛ لربژەیی و بجیاوازی، ناڕ ب ،کان توندوتیژانتییران بۆ ناڕەزایکان و پۆلیسی ئمنییزە ئمی ھوە کدا ککات کدا  لات
ڕبری    ی  کرۆک کۆماری  باو س ڕەئیسی ئیسالمی، علی خامنیی  ئیبراھیم  ھاندانی سرکوتی  کۆمار  و  ، چندین جار ستایش 

 کردووە؛   یانسپای پاسدارانی ئینقالبی ئیسالمیی  وتوندوتیژانی خۆپیشاندانی ئاشتیان و کوشتنی ناڕازییان ل الین میلیشیاکانی بسیجی  

D(    کدا تاکات ی ی ١٦لزە   ٢٠٢٣ ژانوییدابووە و  ھیان تدەیان مندا د خۆپیشاندەری ئاشتیخوازیان کوشتووە کند سران چکانی ئمنییئ
  زەر و چاالکانی    ٢٠زیاتر لندکار، پارداکۆکیکارانی مافی مرۆڤ، خو بریتی بوون ل ر یان ڕفاندووە، کسزار خۆپیشاندەریان دەستبھ

کتیانی یش ھاووواندەنی، لی مگندا، ئیسپانیا و سوید؛ کۆمیا، ھۆرەنسا، ئیتاندا، فمانیا، پۆوروپا و دانیشتوانی ئتی ئ 

E(    بۆ سنوورداریان  دەستاگیشتنکی  بیانییکان   یۆزخانبا  ک  یمانای بو  ئمش  نانت،  ڕەگزنامدا  دوو   ب دان  ئران  کاتکدا   ل
یشیان ھی و لوێ ڕاگیراون؛ ل کاتکدا ک علیرەزا ئکبری، جگری پشووی وەزیری  ھاووتییانی خۆیان ھی ک ڕەگزنامی ئران

بسردا    ی کمی لسدارەدانو برگری ئران ک ڕەگزنامی بریتانی و ئرانی ھی، ب تۆمتی سیخوڕیکردن بۆ بریتانیا ل ئران، حو
زا جاللی ک پسپۆڕە ل بواری پزیشکی  ڕئحمد .ڕەگزنامی سویدی و ئرانی د؛ ل کاتکدا بووەوە، ک ڕەتیکرو لسدارە درا سپندرا

  یا، لئیتا ت للجیکا و زانکۆی پیدمۆنتی ڕۆژھب زانکۆی ئازادی برۆکسل ل ل وتن و مامۆستای٢٠١٦  ئاوریلی ی  ٢٤فریاک  
  کدا لکات وە دەستگیرکرا؛ لرانکانی ئمنییزە ئن ھالیری  لتی  ٢٠١٧ئۆکتۆبتۆم ی  دا بدارەدانی    ، سیخوڕیساختسسزای ل

دوای دادگاییکردنکی زۆر نادادپروەران لسر بنمای دانپدانانک ک ب ئشکنج دەرھنرابوو؛ ل کاتکدا ک  و  بسردا سپندرا  
  ل یارەکاست  ٢٠١٨  جوونی ی  ١٧بوە پشترانی ئن دادگای باالیل  رەنسی کرایژەری فتو کدا ککات عادلخ-وە؛ ل ریبرانی فە اوئ  
 ب پنج ساڵ زیندانی سزادرا؛ "تکدانی ئاسایشی نتوەیی "دەستبسر و ب تۆمتی  ٢٠١٩ جوونی ل مانگی  

F( تیکدا ھاووکات تییلکی یی انی دیک    وروپا بئرانخۆس   ش ئۆلیڤی  لوانن، لر دەکرسران دەستبلجیکی  ئکاستیلی بر ڤاند  ب
  کم دوای ئوە وساڵ زیندان و دەیان قامچی لدان سزا دراوە؛ ل کاتکدا ک ئو حو  ٤٠ب گشتی ب  زنجیرەیک تۆمتی ب بنما،  

  ک ئسسپندرا   دوسئ  ب ڕگی   ک ھپسارد  زیندانیانی  ئاوگۆڕی  دووالینی  ڕکوتنکی  بلجیکا  بای  دی  دادگای 
درتوە  دیپلۆماتکاری ئرانی ک ل بلجیکا ب تۆمتی ھودان بۆ تیرۆر سزا درابوو، ل برامبر ئازادی ئۆلیڤیر ڤاندکاستیلدا بگڕن

ئران ئیسالمی  و  بۆ کۆماری  لوان سیسیل کۆھلر، مامۆستا  دەستبسرن،  ئران   ل فرەنسی  ھاووتیی  ھشتا حوت  ل کاتکدا  ؛ 
 سیخوری" "دەستبسر کران و ب تۆمتی    ٢٠٢٠  مای، ک ل مانگی  جاک پاریس، و بنیامین بریر  کارەکیای کرکاری، و ھاو سندیک

 ؛ وەدا سپندرایانبسر سزای ھشت ساڵ و ھشت مانگ زیندان



G (   ؛ لیجیھاندا ھ دارەدانی لسزۆرترین ژمارەی ل ک یتو وران ئکدا ئکات ریترین  لوھلکردنی جشپ ران بژیمی ئڕ کدا ککات
و بنڕەتیترین مرجکانی دادگاییکردنی دادپروەران، حوکمی لسدارەدانی ل دژی خۆپیشاندەرانی ئاشتیخواز، لوانش مندانی خوار  

؛ ل کاتکدا ڕکخراوی لبوردنی نودەوتی  ندوودەرکردووە و جبجی کربپلی  دادگاییکردنی نادادپروەران و    بیاریتمنی یاسایی،  
دامرکاندنوەی   بۆ  سرکوتکردن  ئامرازکی  وەک  لسدارەدان  سزای  بکارھنانی   ل  ردەوامب ئران  ڕژیمی   ک دۆزیوەتوە  بگی 

دڕندان، نامرۆڤان  ھسوکوتی  ی،  ئشکنج، دەستدرژ ب  ناڕەزایتییکان؛ ل کاتکدا ک پۆلیس و ھزە ئمنییکانی کۆماری ئیسالمی  
رفراوان  ،و ڕیسواکارانکی ببارەیق رانبکانی ئزیندان رکراوان لسڵ دەستبگل ن؛  دامامدەک 

H(   کدالکی کۆکرد  کاتتی لیستودەوبوردنی نکخراوی لڕ ی  ووە کنزیک وە کرە،    ٢٥تسدارەدانیان لسترسی لم ک دایسی تک
خکی زۆرتر بھۆی بشداریکردنیان ل  ؛ ل کاتکدا ڕکخراوی لبوردنی نودەوتی نیگران لوەی ک  ویدیارترینیان محمد قوبادلو

ل کاتکدا  ناڕەزایتییکان،   ببنوە؛  لسدارەدان  نووسینگی کۆمیساریای بای مافی مرۆڤی بگورەی ڕاپۆڕتی  ڕووبڕووی سزای 
ھونرمندی ئرانی ب تاوانی ھگرتنی سزای لسدارەدان تۆمتبار کراون؛ ل کاتکدا ئکترەکان،    ٤٠زیاتر ل    ،ووەکاننتوە یکگرت

ناڕەزایتییکان  ل ب ئاشکرا پشتگیری  ئران  ناودارەکانی دیکی   تییسایکان، وەرزشوانان و کدژ  ی مۆسیقاژەن  زراوە    بئایینیدام  
 نکان حکوومیی؛ دەک 

I ( د کدا ککات ران لئ یتاۆخی مافی مرۆڤ لیتا پکچوون پت ل دایکدا تیرۆرکردنی مکات ژسا ھ ؛ لوانی دیکمینی و ئینا ئ، 
سرەڕۆیی قیرانی مافی مرۆڤ ل ئران؛ ل کاتکدا ک دۆخک ب ھۆی  بردەوامبوونی  نموونی    ،ئستای لسدارەدان  الفاوی  دەگڵ

دەرەوەی    ل   ب ئشکنجدانی بربو، ل سدارەدان  ب پشتبستنئمنییکانی ڕژیمی ئران    دەزگاسیستماتیکی ڕژیمی ئران و    امند ویاس
زۆرەملیان  ؛ ل کاتکدا ک سیستمی دادوەری ئران زۆر پشت بو دانپدانان  دای  دادگا و کوشتنی نایاسایی دیک، بردەوام ل تکچوون

زۆرەمل بدەست ھاتوون؛ ل کاتکدا ھوەشاندنوەی گشتگیری سزای  فشار و  دەبستت ک ل ڕگی ئشکنجدان و جۆرەکانی تری  
 لسدارەدان یکک ل ئامانج سرەکییکانی سیاستی مافی مرۆڤی یکتی ئوروپا؛ 

J(   کدا لکات ریی  ٦لمبندامی   ٢٢٧،  دا٢٠٢٢  نۆڤئ    ب ئران  داوایان ل    اشکرای ئرکی دەستکان،پشلکارییکی ئمجلیسی 
ن  دەستی دادوەری کرد ک ڕوشونی توند برامبر بو کسان بگرتبر ک ل کاتی ناڕەزایتییکان دەستگیرکراون و سزای لسدارەدا

 وەک سزایک بسپنت؛ 

K(   راندەستووری ئ کدا ککات ل  دارەدان بسکدا سزای لکات ت؛ لخشکان دەبوەییتن مینک کسان بکی مافی یکسان  نا  ڕادەیی
ئندامانی کمین نتوەیی و ئایینییکان، بتایبتی بلووچ، کورد، عرەب و بھایی بکاردەھنرت؛    "پلکزینی" و  ی انل دژی خک 

مافی مرۆڤ ل سرەتای دەستپکردنی کوشتن و توندوتیژییکانوە زیادی کردووە؛ ل کاتکدا   ل کاتکدا دەستگیرکردنی برگریکارانی 
بوون، لوانش ئندامانی کمین نتوەیی و ئایینییکان، بھۆی داوای کۆتاییھنان    دائو ژنان و کچانی ک ل پشنگی ناڕەزایتییکان

دەخرت پاڵ  انیان  تۆمتئو  تایبتی  دەستگیرکراون و ڕاگیراون و ب  ، بردەوام یستماتیکی ب یاسا و سیاست و پراکتیزەکردنی جیاکاری س
 دەردەچت؛  یان بۆک سزای لسدارەدانیان ھی، و سزای لسدارەدان

L(   ندینش چوانل مرۆڤ،  پسپۆڕانی مافی   ل کاتکدا کۆمک   رپرسی لرک  بوە  دارئتن تایبتکانی  ڕکارە  یکگرتووەکان،  ی 
ئیدان کرد؛ ل کاتکدا    ین ھزە ئمنییکانی ئران،بیاننامیکیان بوکردەوە و کوشتن و سرکوتکردنی توندوتیژانی خۆپیشاندەران لال

ایتییکانی دوای  ناڕەزبرامبر ب  ک ل    "انیتوندوتیژیی زیادەڕۆیی و کوشند"شارەزایان نیگرانی قووی خۆیان دەربیوە برامبر بو  
راسانکردنی    ژینا   سا ھ مردنی مکسی دژی ژنان و کچان، تۆقاندن و ھتوندوتیژی س واننراوە، لکارھدژی خۆپیشاندەران ب مینی لئ

  ری نۆڤمبی  ١١؛ ل کاتکدا ک ل  یان پشلکردووەمافی مرۆڤ   ان سرەڕۆیچاوپۆشی سیستماتیکی یاسایی لو کسانی  خۆپیشاندەران، و  
یان    ٢٠٢٢ بشداریکردن   ب پشتبستن   ب  ران کرد کئ ڕژیمی   ل داوایان  یکگرتووەکان  نتوە  ل    گومانی کارناسانی  بشداریکردن 

 دژی ئو کسان، ھبوەشنتوە؛  تاوانی لسدارەدان ل و  خۆپیشاندان ئاشتیخوازەکاندا، تۆمت

M (   وەتکارناسانی ن کدا ککات ر بۆ  لبتویست بگرنی پوشوڕ لپب نی مافی مرۆڤ کردووە کنجومئ کگرتووەکان داوایان لی
  وە لپرسینرکردنی لبتی، دەستودەووەی نینکۆکی لران، دانانی میکانیزمدۆخی ئ بارەت بت سکی تایبوەچوونی دانیشتنڕب

ل  ؛ ل کاتکدا ک ئنجومنی مافی مرۆڤ  ل ئران کۆتایی پبت  مافی مرۆڤ  ەکانی پشلکردن بربو  سرەڕۆیی ل  تاکووئران  
دانیشتنکی تایبتی سبارەت ب دۆخی ئران بڕوە برد؛ ل کاتکدا لم دانیشتن تایبتدا ڕککوتن کرا ک    ٢٠٢٢  نۆڤمبری ی  ٢٤

بدواداچوون بۆ پشلکارییکانی مافی مرۆڤ ل کۆماری ئیسالمی  و  ن  دۆزینوەی ڕاستییکابۆ  نونرایتییکی سربخۆی نودەوتی  



، بگ کۆبکاتوە و شیکاری بکات و لگڵ الین پیوەندیدارەکان کاربکات بۆ سلماندنی ڕاستییکانی ئم تۆمتان،  پک بتئران  
  بتوانرت ئیسالمی ئراندا، لوانش دەست باکان،  بجۆرک ک ھموو تاوانبارانی جددی پشلکارییکانی مافی مرۆڤ ل کۆماری  

 بخرت بردەم دادگا؛ 

N(   کدا لکات ی ی  10ل2023  ژانویی    وەدا ککگرتووەکان ئاماژەی بوە یتکانی مرۆڤی نی مافی کۆمیساریای بانووسینگ
 ؛ ی دەوتی تیرۆرتاوانی  بکارھنانی ماف بنڕەتییکانیانوە، یکسان ب  بکارھنانی ڕکارە تاوانکارییکان بۆ سزادانی تاککان بھۆی  

O (   وروپا لتی ئککدا وەزیرانی دەرەوەی یکات ریی  ١٢لمب٢٠٢٢  دیس  ند کرد؛ لسران پئ بارەت بنیان سنجومکانی ئنجامدا ئ
ئرابگورەی  کاتکدا   دەستدارانی   ل داوا   دەرەنجامان پراکتیزەکردنی    کراوەن  ئم   ب کۆتایی   جدەستب  و  ک و ناڕەوا  سپاندن 

نن و بر خۆپیشاندەران بھسدارەدان بسکردنی سزای لجبکردەوەج    تییڵ ناڕەزایگوەندی لپ ل م دواییدارەدانی ئسسزای ل جدەستب
 دابین دەکرت؛  دەستگیرکراوەکان  موو ک ڕکاری یاسایی بۆ ھ  یی بدەنبردەوامکاندا ھبگرن و دنیا

P(    کدا لکات ی  یی ژانوی٩لری گشتیی    ٢٠٢٣سکرتEEAS  ناویب  ،ری بانشتی   نوبانگھ    رانی لیۆزی کۆماری ئیسالمی ئبا
سید محمد حوسنی ک ل  لسدارەدانی محمد مھدی کرەمی و  بۆ  یکتیی ئورووپا کرد بۆ دەربینی ناڕەزایی یکتیی ئورووپا  

  زا پوەندی لگڵ ناڕەزایتییکانی ئران دەستبسر و حوکمی لسدارەدانی بسردا سپنرابوو؛ ل کاتکدا موحسین شکاری و مجیدر
 ن؛ بوول سدارە درا ٢٠٢٢  دیسمبری  ١٢و  ٨بھۆی بشداریکردنیان ل ناڕەزایتییکانی  وەردھنەڕ

Q(    کداکات ل  مریکا لدا و ئنک ریی  ٩کمبشیا ٢٠٢٢  دیسکی ھاوبییانناموکردەوە و کردەوەی توندوتیژ ودا بی    ن بدڕندان
کۆماری ئیسالمیی ئران ل دژی خۆپیشاندەرانی ئاشتیخواز و سرکوتی بردەوامی گلی ئران و ھروەھا سرکوت و توندوتیژیی دەوتی  

ان بسر ئو برپرسانی ئراندا  سزایل پیوەندی دەگڵ پشلکارییکانی مافی مرۆڤ  کاتکدا ھردوو وت    ل ؛  ئیدان کردژنان  ل دژی  
 سپاندووە ک لو بوارەدا توندوتیژی بردەوامیان ئنجام داوە؛

R(   یوەست بنی سنووردارکردنی پوشودا ڕندین بۆنچ دا و لم دواییانوروپا لتی ئکر،  یبئاشکراکانی مافی مرۆڤی گرتۆت لکارییشپ
لوان بستنی سروەت و سامان، قدەغکردنی گشتکردن بۆ یکتی ئوروپا و قدەغکردنی دابینکردنی پارە یان سرچاوەی ئابووری بۆ  

ل کاردانوە ب ڕۆی  -دارانی ئران  کس و الینی ک ل لیستکدا ناویان ھاتووە، بتایبتی ل دژی کسانی ئاست برزی سپای پاس
کۆماری ئیسالمی ل سرکوتکردنی توندوتیژان ل ئران و دابینکردنی فۆکی بفۆکوانی کۆماری ئیسالمی ک ل الین فیدراسیۆنی  

و قئ ،سانو کستا کۆی لیستی ئت؛ ئنرکاردەھکاندا بکردەوە تیرۆریستیی دژی ئۆکرانیا ل نی  ڕووسیا لوشوڕ ک نانوارە و الی
 یشتووەتن گوە دەبڕراندا بئ س و   ١٢٦سنووردارکردنی دۆخی مافی مرۆڤ لکدا  ١١ککات وارە؛ لقتی    لکلیستی سزاکانی ی

وەندییکانی ئران،  وەزیری تکنلۆژیای زانیاری و پی  زارعپوورئحمد وحیدی وەزیری ناوخۆی ئران، عیسا    دا، لسرەی ھموویانئوروپا
 ؛ تووەپارزگاکانی لخۆگرسوپای پاسداران ل ھزەکانی جبجکردنی یاسای ئران و برپرسانی 

S( ران لوەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسالمی ئ کدا ککات ل ر برامبر،    ، میکانیزمی سزاکاندا  ببوەی گرتووەترچدانرپنی بوشوڕ
ھروەھا    ،ن، ئندامی پرلمانی ئوروپا و سرۆکی شاندی پیوەندییکان لگڵ نیمچ دوورگی عرەبی م دژی ھانا نیولبتایبتی  

برا،بر  ، ل کاردانوە  ٢٠٢٢  ؛ ل کاتکدا پرلمان ل نۆڤمبری پشووی ئمانی و فرەنسی ئندامانی دیک و سیاستمدارانی  لدژی  
، بیاریدا ک شاند و لیژنکانی چیتر ھاوکاری دەستدارانی  گرتوویتبر  ئندامانی پرلمانی ئوروپا ران بۆ سر  یانی ک ئسزابو  

 ئران ناکن؛ 

T(   کدا کۆماری ئیسالمیکات وە    لی سپای پاسدارانگڕ ت لتایبب    شداری لرتوندوتیژی و  برکوتکردنی بوسو   ب    زەیانبب  ل
، ڕۆژنامنووسانی سربخۆ و داکۆکیکارانی  ناڕازی دیاسپۆرالدژی چاالکانی  وانش ل خاکی یکتیی ئورووپادا  ل  ئاستی دەرەوی وت، 

دەکات؛ ل کاتکدا ک کۆماری ئیسالمی ب  ئندامانی بنماکانیان ل ئران  دادوەری و ھڕەش و ھراسانکردنی  ی و  مافی مرۆڤ 
و پالنی    ڕفاندوونی بۆ ئران  تیرۆر کردووە و    دەرەوی وت ل    ی ناڕازییان  خۆجییکانی   رودەست دال ڕگی    یان   شوەیکی ڕاستوخۆ و 

 رش بک ی بۆمبھتند وچ ش  ،لوانل وروپا دالتی ئکندامی یتانی ئ؛ ڕشتووەو 

U(   کات ستلبمژیمی کۆماری ئیسالمی بڕ توندی    کدا ک ت و مۆبایل برنی ئینتوەھسک دەکاترتکی   بتاکوو خ  ران بۆ  ئ
ناڕەزایتییکان ل   ڕکخستنی  کلک  میدیا    نتوانن  سۆشیال  کاتکدا  وەربگرنپالتفۆرمی   ل ئوروپا  بگورەی ؛  یکتی    ، سزاکانی 

  ک کلوپالنی  ئو  ن  دەکرێھناردەکردنی  سرکوتی  بۆ  بۆ   ک کلوپالنی  ئو  و  بکاربھنرن  تلفۆن    ل  گوگرتنوخۆیی 



 ؛ کردووەبۆ کۆماری ئیسالمی ئران قدەغ   ،بکاردەھنرن

V(   تی ئاسایشتی بۆ کاروباری دەرەوە و سیاسکی یری بانرۆکی کۆمیسیۆن و نوگری سکدا جکات ل(VP/HR)  ،لپ بۆرجۆز ،
 کانیدا لدوانل ریی 8لمبی 7و   2022 دیسپاندنی سزای  ، 2023ی ژانوییید  سرەمی و سھدی کد ممدارەدانی محسل
داوای ل دەستدارانی ئران کردووە ک دەستبج کۆتایی ب    دا لدوانکانیناوبراو ل  ؛ ل کاتکدا ک  سرکۆن کردمحمد حوسنی  

 کدا ککات نن؛ لر خۆپیشاندەران بھسدارەدان بسکردنی سزای لجبپاندن و جتدارانی   سدەس وروپا داوا لتی ئکدا یدوانانم لل
 بگرن؛ ڕادەستبج سزای لسدارەدانی ئم دوایی توندی پابندبن ب ئرک نودەوتییکانیان و ب ئران دەکات 

W ( کانکوردیی کۆماری ئیسالمی گرووپ کدا ککات ھاندە   - ل تبار کردووە براقیشن، تۆمع ی لوانکوردستانی    رانی ب تی لناڕەزای
، لنویاندا  ئران؛ ل کاتکدا ک بم بیانووە سوپای پاسداران ھرشی چکداری ل ھرمی کوردستانی عراق ئنجامداوە و دەیان کس

باخکی سڤیلی   ناڕەزایتییکانی  باککوشتووە؛ ل کاتکدا  ئران ک  شووری ڕۆژئاوا و  کمین کورد و    زۆرینیووری ڕۆژھتی 
 ؛ کردووەبلوچییکانی ئو وت تیدا دەژین، ب توندییکی تایبت سرکوت  

X      (سوپای پاسداران کدا ککات رانلی ئ    ل سیجی کزی ئاسمانی و بۆشایی ئاسمان و میلیشیاکانی بزی زەمینی، ھزی قودس ، ھھ ،
؛  دەگت  دەرەوەی وت  ی سربازییکانچاالکیی  و    یکانوخۆییل سرکوتکردنی ناڕەزایتیی نھزی دەریایی پکھاتووە، ڕۆکی سرەکی  

دەوتکدا کاردەکات، بپی ڕاپۆرتکان، دوو لسر سی ئابووری ئران ل    نووەک دەوتک ل ی ئران ل کاتکدا ک سوپای پاسداران
، پیوەندییکان، پیشسازییکانی ئۆتۆمبل و دەریایی،  مای  ژرخانی ئابووری، پترۆکیمیایی،  ژر دەستیدای، لوان برژەوەندییکانی ل

 ؛قاچاخچتی نایاسایی  برفراوانکانی و تۆڕە  یادەکان"بۆندامزراوە زەبالحکانی بناو "ھروەھا 

Yران بئ کدا ژن و کچان لکاتل    (ل کی دڕندانوەیر  شرەفژکدا  دەکوژ   ، ناو شکات ن؛ لتاوانکارانی  ر  ی کو تاوانانر ئژرەف    لش
 وەرناگرن؛  ان دادپروەرسزای ئنجام دەدرن زۆرجار 

Z(  سوپای پاسداران کدا ککات ران   لییدا    ئردوو ئاستی نیشتمانی و ناوچھ نجام دەدات،  لریکردەوەی تیرۆریستی ئبو  دەکات    یان ڕ
 کاتکدا دەستدرژی ڕووسیا بۆ سر ئۆکرانیا پیوەندییکانی تارانی لگڵ مۆسکۆ قووتر کردووەتوە؛ ؛ ل  یارمتی دەداتیان 

AA(    مکدا ڕژکات تی دەرەوەی کۆماری ئیسالمیدا وەرگیراون؛ لسیاس الکان لزی ناوخۆیی ڕژیمی مڕانگتی شسیاس کدا ککات ل
 ی ڕۆژھتی ناوەڕاست و دەرەوەی ئو ناوچی؛ بشدارە ل ناسقامگیری ل سرانسری ناوچ

AB(   ئیبراھیم ڕەئیسی کدا ککات بووەلکانی مرۆڤدا ھلکردنی جددی مافشپ یی لنامگکی بوەی تۆماررەڕای ئمانگی    ،س ل
؛ ل  دەستی دادوەری ئران بووەسرۆکی  پشتر    و ل لیستی سزاکانی ئمریکادای و  کۆماری ئران ھبژردراب سرۆک   ٢٠٢١جوونی  

و   ئازاد  تواوی   ب  ک ئاراوە   ھات ھبژاردنکدا   ل ئیسالمی  کۆماری  دەستدارانی  لالین  ڕەئیسی  ئیبراھیم  سرکوتنی  کاتکدا 
تنھا   ل کاتکدا  نبوو؛   روەرانکۆی    ٧دادپ ل پارزەرانوە گ  ٥٩٢کاندید  ئنجومنی  لالین  لبو  ۆپی سوزیان  کاندید  ھکرا  بۆ 

ژن، ئندامی کمینکان یان کسانک نبوون ک    ی ؛ ل کاتکدا ھیچ کام ل کاندیدەکانکۆماربۆ پۆستی سرۆکایتی خۆکاندیدکرن  
 ؛ ھوستیان ھبوودژی ڕژیم 

AC (   وەیکردننو بارەت بکان سدانوستان کدا ککات لشتا برجام" ھرمی  "بئاکفیشتووەبگکدا  ام نکات وەی  ؛ لواری  پاش دۆزیننشو
دانوستانکان لسر لکۆینوەی پارزبندی بردەوامن ک لالین ئاژانسی نودەوتی    یۆرانیۆم ل س شونی ڕانگیندراو ل ئراندا،

 ؛اوەوزەی ئتۆمیوە دەستیپکر

لسدارەدان )1 توندترین شوە   دژی    بلین  خۆپیشاندەرانی ئاشتیخوازاندەک رکۆنران سئ  تی  لتایبب  ،دارەدانی  لشکاریموحسین  س  ،
ک دەستبج و ب مرج    یند محمد حوسنی؛ داوا ل دەستدارانی ئران دەکیمحمد مھدی کرەمی و س زا ڕەھنوەرد،مجیدر

خۆیبیارەکانی  ھموو  جبجکردنی   و  ڕابگرن  ل  ان  ئیعدام  حو بپارزن  دیکوھر  ئعدامکی  کۆماری  کمی  کاربدەستانی   ل داوا  ؛ 
ھموو    ینبسپنن؛ داوا ل دەستدارانی ئران دەک  بفرمی ، ڕاگرتنی  ھوەشنوەتواوی  سزای لسدارەدان ب  ک  ینئیسالمیی ئران دەک 

بۆ بکارھنانی سزای لسدارەدان ل ھموو کاتکدا و ل  [مان]پتو و بنڕەتی خۆدژایتی  [ئم]  سزاکان و سزای لسدارەدان ھبگرن؛  
  ؛ ینوەھموو بارودۆخکدا دووپات دەک



2( داگرانتدارانی کۆماری ئیسالمی دەک  پدەس ین داوا ل  رجم و ب جدەستب ردا    کسعدامیان بحوکمی ئ ی کو ناڕازیانموو ئھ
رەت مرنی، حسن محممدی،  اماھان سد،  حسنلوقرە، حمید  وول نی، محممد قوبادغروۆ، لوان محمد ببکرنئازاد    سپنراوە
 ،سعید یعقووبی کوردسفلی سعید   ، بلتاقی ، ساح میرھاشمی  رزا ئاریا،  یدیی ، سامان سزادەسھند نورمحمم ز، ھر مھمان نوامنوچ

تاوانکاری و سزای لسدارەدان لالین    حووکمی بکارھنانی   ؛  می ز ، مھدی محممدیفرد و مجید کاتکدەستان  عرشیاجواد ڕوحی،  
ناڕەزایتی و سزادانی خک بھۆی   ئرانوە وەک چکک بۆ سرکوتکردنی  بنڕەتییکانیانوە  داواکردنی ڕژیمی   توندی    ،مافب

رض"  فی االمفسد  "و   ) خودا  دەگڵ دوژمنایتی  (  "رب ا مح"  بگکانی پداچوونوە ب    ینی دەک؛ داوا ل کۆماری ئیسالمینشرمزار دەک
 ؛ ھیوەشنتوەوەک کردەوەی تاوانکاری ) بکات و گندەی لسر زەوی (

ب کمینکانیشوە دەردەب  ]مان [خۆ ھاوسۆزی   )3 ئران  پیاوانی  ناڕەزایتییکان  ک    ینلگڵ الوان و ژنان و  یان بشداری  سرکردایتی 
ل سرانسری وتدا دژی ستمکاریی سیستماتیکی و زیادبوونی چوساندنوە    یندەکن؛ پشتگیری ل بزووتنوەی ناڕەزایتی ئاشتیان دەک

شتیوانی ل خواستکانی گلی ئران  پ  پداگرانرۆڤ و ئازادیی بنڕەتییکان؛  مافکانی م  لدژی  و پشلکاریی جددی و جماوەرییکان 
بۆ ژیان ل وتکی ئازاد، سقامگیر، گشتگیر و دموکرات؛ ھواردنی سیستماتیکی ڕژیمی ئران ل ڕگی یاسا و ڕساکانوە    یندەک

 ؛سرکۆن دەکینک ئازادی و ژیان و گوزەرانی ژنان ب توندی برتسک دەکنوە، 

و   )4  دەک پرس  سانک ئو  ھموو  بنمای   ل کوژراون،    ینسرەخۆشی  ئراندا  پشووتری  و   دوایی ئم  ناڕەزایتییکانی  کاتی   ل  ک
 شوەیکی نایاسایی دەستبسر کراون؛ دراون یان بئشکنج دراون، ڕفن

5(   کی دیکجارز بنانی ھکارھست و  بنقئ ب ،و، دڕندانربکی بوەیزە  شن ھالی ل دژی خۆپیشاندەرانی ئاشتیخوازان ژەیی لناڕ
واز ل سرکوتکردنی ھاووتیانی خۆیان بھنن؛ وەبیری    ین؛ داوا ل دەستدارانی ئران دەکتوندی سرکۆن دەکینب ئمنییکانی ئرانوە  

 دەھنتوە ک مافی کۆبوونوەی ئاشتیان دەبت مسۆگر بکرت؛ 

  ی بپلی ھروەھا یکتی ئوروپا و وتانی ئندام، ھموو دەرفتک بقۆزنوە و داوای کۆتاییھنان  ،کۆمگی نودەوتی   ینەکداوا د )6
و  دژی ناڕەزایتییکان بکن، ھروەھا ئازادکردنی ب مرجی ھموو ئوانی تۆمتبارن  پیشاندەران و بکارھنانی ھز للسدارەدانی خۆ

و وتانی    EEASل  راون بھۆی بکارھنانی مافی ئازادی ڕادەربین و کۆبوونوە و مافی کۆبوونوەی ئاشتیانیان؛ داوا  ک  دەستگیر
 مافی مرۆڤ؛  مزنکانی ک بردەوام بن ل لپرسینوە ل ڕژیمی ئران ل برامبر کوشتنی گلی خۆی و پشلکاریی  ینئندام دەک

ل    -پشلکارییکانی ڕژیم ل مافی مرۆڤ کارا سبارەت بک لکۆینوەیکی نودەوتی، بالینان و   یندەک داوا ل ڕژیمی ئران )7
ویاندا کوشتنی ممینی،سھ نی خراپ    ا ژینا ئدان و مامنجشکدان خۆپیشاندەر و ئدەکوشتنی س ڕۆڕۆیانسان و سڵ کی گ  

ھاوکاری ڕکخراوە نودەوتییکان ئنجام بدرت؛ داوا ل دەستدارانی ئران  و ب   دەستکی کارامی سربخۆلالین    -  دەستبسرکراو
ک ڕگ ب لکۆینوەیکی خرا و ڕاستی و بالین و کاریگر بدەن سبارەت ب ھموو کوشتارەکانی خۆپیشاندەران و داواش    یندەک
نا  ژیسا  ھ کوشتنی م  بدواداچوون بۆک یکتی ئوروپا بردەوام دەبت ل    ینوەگا؛ جخت لوە دەکک برپرسان بدرن داد  یندەک

 ئمینی و شوازی مامکردنی ھزە ئمنییکانی ئران لگڵ خۆپیشاندانکانی دواتر؛ 

8( داگراندەک ی داوا پ سانو کم ئرجی سجین ئازادکردنی دەستب  شداریکرھۆی بب رکراون،  کسدا دەستبخۆپیشاندانی ئاشتیان دن ل
بۆ  ڕوشونی سنووردارکردنی ئامانجدار بسر ھموو ئو دادوەراندا بسپندرت ک سزا  ین ھروەھا سرجم زیندانیانی سیاسی؛ داوا دەک

ئوروپا یکتی  ڕسای  بپی  دەردەکن،  ل ٣٥٩/٢٠١١ژمارە   ب  خۆپیشاندەران  داوا  ھروەھا  دەک  ؛  ئران  ئو    یندەستدارانی  ھموو 
  ل وەی ئاشتیانڵ و کۆبوونین و ئازادیی کۆمکانی ئازادی ڕادەربی مافنانی ئاشتیانکارھھۆی بنھا بت ی کتانڕەوتی  تۆم

کراون،    ایتییکانداناڕەز مرج  دەستبسر   ب و   جن؛  دەستببک پیماننامی  ئازاد   ICCPR  ]Internationalبپی 
Covenant on Civil and Political Rights [ ران دەکتدارانی ئدەس ینداوا ل ز لکانیان بگرن؛ ڕتییودەون رکئ  

9(   شوازی لوەیپکانی کۆبووننی کاروباری دەرەوە دەک  ئاکامنجومینئ    ریی  12لمب2022  دیس     نوشوندکردنی ڕسو پ
توندوتیژی دژی خۆپیشاندەرانسنووردارەکانی    ل بو کسانی دەستیان  برامبر   م دواییبووە،  ئھ    ب ھروەھا دژی ھموو کسانی 

ببایخیی ئاشکرایی    ئوبرپرسیار بوون؛    ل مردنی   بشدار بوون یان  ژینا ئمینی   ساھو ل تیرۆرکردنی م پیوەستن  ق"  پۆلیسی ئخال "
ئران   ھاووتیانی خۆیکرامتی    بۆڕژیمی  دیموکراسیکانی   پشتیوانی  ،ئینسانی و خواست ل فیدراسیۆنی ڕووسیا،   کردنی ھروەھا 

 ھوستی یکتیی ئورووپا برامبر ب ئران ھی؛   یب دەستکاریکردنی زیاتر  ی پویستی



10(   داوا لVP/HR   ن دەکنجومینو ئ    وروپاتی ئکلیستی سزاکانی ی کنانس و الیو کموو ئوەی ھن بۆ ئفراوانتر بک    ب
وەش ککانیانزانندامانی خکانی مرۆڤ    ئلکردنی مافشپ رپرسیارن لرۆکی    ،بیی، سلی خامنش عوانت، لخۆ بگری لبا  

ک  دەزگاکانی بۆنیادەکان"  موو ھ  وداواکاری گشتی  مونتزیری کۆمار و محمد جعفر ئیسالمی، ئیبراھیم ڕەئیسی سرۆک ئینقالبی 
 یوەندییان بپ  یوە ھرانتی  سپای پاسدارانی ئتایب ش بوانفان" م  یادی بۆن"، لزعھید و   یادەکانی بۆن"و    وسی جانبازان"؛  ر وئۆمو  ش

  روەھا داوا لھVP/HRندام دەکتانی ئن و ونجومین، ئ    ور ئسزاکانی س ٢٢٧ک  مانی ئرلندامی پپشتیوانیئ یانران ک    ل
بۆ زیادکردنی سوپای پاسداران    ینبکارھنانی سزای لسدارەدانیان کردووە، لبرچاو بگرن؛ پشوازی ل ئامادەکارییکانی بریتانیا دەک 

کخراو  لڕ ب لیستی  بریتانیا؛  تیرۆریستییکانی  سزایاە  ئو  ئیدانی  دەکینتوندی   س  نب ئران  دەستدارانی   دارانی  کتمسیاس ر 
ئاماژە سپاندوویان؛  ئوروپادا  پرلمانی  ئندامانی  بسر  و  فرەنسا  و  ئمانیا  دەک  شپشووی  نوان    ینبوە  گفتوگۆی   ویستپ  ک

 پرلمانکان ڕابگیرت ل کاتکدا ئندامانی پرلمانی ئوروپا لالین دەستدارانوە سزا دەدرن؛ 

11(  ندام دەکداوا لتانی ئن و ونجومینئ   زی قودس ، بۆسیجی و ھش میلیشیاکانی بوانکانی، لردەستزە ژسوپای پاسداران و ھ ک
کانیان ک کۆمپانیا و دامزراوەکانیان  یداراییھموو و  ییکانیانلیستی تیرۆریستی یکتی ئوروپا زیاد بکن و ھموو چاالکیی ئابووری

بب گودان ئو وتی ک  یان کسانی پیوەندیداریان خاوەندارتی دەکن    ی ئران ی و چ بشکی ل الین سوپای پاسدارانجا چ بتواوی
قدەغ   ،بۆ گلی ئران و بۆ یارمتیی مرۆیی و گشپدانکانی یکتی ئوروپا ییانلکوتی نرنی لکدانوەی  ب ، وتیدا کاردەکن

، داوا ل ھموو ئو وتان بکن ک سوپای  دەکین  یکتی ئوروپا و وتانی ئندام ب ھاوکاری لگڵ ھاوبش ھاوبیرەکان؛ داوا ل  بکن
بھنن    ی ئرانکۆتایی ب پیوەندییکانیان لگڵ سوپای پاسدارانبپل  پاسداران ئۆپراسیۆنی سربازی، ئابووری یان زانیاری ئنجام دەدات  

 دەغیو ق  رشی بن؛ ھرانسوپای پاسداران  ھوودەیبکراق  ی ئکوردستانی ع ر لولزگای ھر پاربۆ سین توندی  ، بی دەکرکۆنس  
 ھڕەش ل ھاووتیانی مدەنی بتاوان و سقامگیری ناوچک دەکن؛   ،ب جیاوازی انک ئم جۆرە ھرش ینوەو جخت لوە دەک 

12( ب کی دیکی توندی  جاررکۆنکچوونی    سرای  تران دەکدۆخی  خئ کانی مرۆڤ لین ماف    نیا  کتی  ترکردایکۆماری ئیسالمی و س
ک ڕز ل کمین    ینرپرسیارن؛ داوا ل دەستدارانی ئران دەک لی بب   ی ئرانبا و ھزە ئمنییکانی و ل نویاندا سپای پاسداران

کۆتایی ب    ینن؛ داوا ل دەستدارانی ئران دەک"کۆلکزین" بگری  انماف و ئازادیی بنڕەتییکانی خک نتوەیی و ئایینییکان و  
   ؛بننھموو جۆرە ھواردنک 

ان  کان ل کۆماری ئیسالمی ئری ک بۆ دۆزینوەی ڕاستییسربخۆیو    ی نودەوت  ینونرایتیئو  ل دامزراندنی  دەکین  پشوازی   )13
و    ۆ لکۆینوە و کۆکردنوەب   2022ی نۆڤمبری  24ی ئنجومنی مافی مرۆڤی ڕکخراوی نتوەکان لS35/1  ب بیارنامی  

ئران  شیکردنوەی ئیسالمیی  کۆماری   ل مرۆڤ  مافی  پشلکارییکانی  داوای    دابگی  و  دەکڕویشتنی  ڕاسپردراوە،    ین؛ خرایان 
داگراند  پ یان و  داوا لکرککردنی ئجببدەن بۆ ج یان پگین ڕتدارانی کۆماری ئیسالمی دەکواو و  ەسکی تیشتناگدەست

  ست بربب ستی ببم    سانو کراسانکردن و ترساندنی ئھ کان و خۆیان لوەی ڕاستییکانیان  دۆزینماندامانی بندوور بگرن  و ئب
  ناو کپوەی ڕاستیی  لندام دەکدۆزینتانی ئوروپا و وتی ئکی ن؛ داوا لکان کاردەکب ین ک  ئامادەکاری و واوی پشتگیری لت

ک ئگر   ینداوا ل ئنجوومنی مافی مرۆڤی ڕکخراوی نتوەکان دەکپداگران جبجکردنی ئرکی دۆزینوەی ڕاستییکان بکن؛ 
 جکات، دەستبکگرتووەکان بکات؛  کۆماری ئیسالمی ھاوکاری نوە یتنی ئاسایشی ننجومی ئران ڕەوانی ئدۆسی 

ی نتوە یکگرتووەکان بدەن  تایبتکانی ئنجومنی مافی مرۆڤ  نردراوە ک ڕگ ب سردانی  ینداوا ل دەستدارانی ئران دەک دووبارە  )14
نیابو بتیش دوە ییتایبتتی نری تایبپۆرتڕ وەی کراندا  ن لکۆماری ئیسالمی ئ دۆخی مافی مرۆڤ ل بارەت بکگرتووەکان س

 ؛ پ بدرت انڕگی چوون ژوورەوەی 

ک واز ل بئامانجگرتنی    ینھموو داکۆکیکارانی مافی مرۆڤ ئازاد بکات؛ داوا ل ڕژیمی ئران دەک  ینداوا ل ڕژیمی ئران دەک )15
ئ موو داکۆکیکارانی مافی مرۆڤ لت و  ھنت تاکوو  ران بھبدر نیاییان پکدا  درجلومموو ھھ وە و  لندنستۆ ترس ل بب

 دەتوانن چاالکیی ڕەواکانی مافی مرۆڤ ئنجام بدەن؛ بب ھیچ سنووردارکردنک، وەک ھراسانکردنی دادوەری، 

  ینقووی نیگرانین دەستبج ئازادیان بکن؛ بدەستدارانی ئران دەک و داوا ل    یندەک  سرکۆندەستگیرکردنی دەیان ڕۆژنامنووس    .16
  ل زیاتر  دەستگیرکردنی   دی  ٨٠لمح نیلوفر  لنویاندا  ڕاگیاندن،  ھوای  ،  کارمندی  یکمجار  بۆ   ک ڕۆژنامنووسی  ئو 

دەستبج ئازادی بکن؛ داوا    یندەستدارانی ئران دەک  داوا ل  ،ڕاگیاندمھسا ژینا ئمینی ل نخۆشخان    ی و خواندندەستگیرکردنی  
دەک  ئیسالمی  کۆماری   ینل  خۆ نیگرانی  بگرت؛  ئران  دانیشتووی  خکی  ھموو  باوەڕی  و  ڕادەربین  ئازادی   ل ڕز   مانک    ل



اوا ل کۆماری  و د  یناندا دەسپنرت، دەردەببسریل الین ھزە ئمنییکان  کارمندانی پزیشکی و ئو توندوتیژییانی ک    تاوانبارکردنی 
ک ھموو ھاوکارییکی بردەست پشکش ب کارمندانی پزیشکی مدەنی بکات بۆ ئوەی بتوانن ھاوکاری    ئیسالمی ئران دەکین 

 پزیشکی بالینان پشکش بکن؛ 

و داوای    ینتوندوتیژی سکسی، ل زیندانکانی ئران دەک  بکارھنانی سیستماتیکی ئشکنج، لوانش چکی   سرکۆنی ب توندی   )17
  بۆ ؛ سیاستی کۆماری ئیسالمی  یندەستبج کۆتاییھنان ب ھموو جۆرەکانی ئشکنج و مامی خراپ لگڵ زیندانییکان دەک 

ۆرەکانی تری زۆرەمل و بکارھنانی ئم  دانپدانان ل ڕگی ئشکنج، تۆقاندن، ھڕەش ل ئندامانی بنما یان جھگرتنی فیلی  
بۆ سزادانی    فیلمانرتوندی  ناڕازییان بکس  یندەک ۆن  ین؛ زیاتردەک و کردەوەانی ئرکۆنگری  سڕ کان    دەکات   کزیندانیی بۆ ل  

ک دەستگیرکراوەکان ل کاتی    یندەردەب  مان؛ نیگرانی قووی خۆنادات  سردانی ئندامانی خزانکانیانڕگ ب  پیوەندی تلفۆنی و  
کرامت و    و ک بو ڕزەوە مام لگڵ زیندانییکان بکات   ینلکۆینوەدا دەستیان ب پارزەر نگیشتووە؛ داوا ل ڕژیمی ئران دەک

ئشکنج    دژ بتوە یکگرتووەکان  ک ڕککوتننامی ن  ین؛ دیسانوە داوا ل ئران دەکڕەچاو بکن  مرۆڤ  سروشتیییکانیان وەک  بھا
بب دواکوتن پسند بکات  ، دەکاتمام یانی بسووکایتی سزائو ھسوکوت و یان  و  شواز  و دژ ب سزای دڕندانی نامرۆڤان و 

ند و بواوی پابگ یتکانی ب تکاریو  ب  بکات؛ پ 

دەک  )18 ئران  دەستدارانی   ل دەستبج   ینداوا   وروپا    کئ یکتی  دەستگیرکراوەکانی   تییھاوو ھموو  سر  تۆمتکانی  ھموو 
قامچی و غرامکردنی یک ملیۆن یۆرۆ ب    ٧٤ساڵ زیندان و    ٤٠سزادانی    سرکۆنی توندترین شوە  ؛ ببکن  یانئازادھبوەشننوە و  

دەکین،  ڕەگزنامی بلجیکی و کرکاری ڕکخراوە ناحکومییکان  خاوەن  ئۆلیڤیر ڤاندکاستیلی  تۆمتی ھبستراوی سیخوڕیی بۆ  
ین ک کۆماری  دەکسرکۆنی ڕەگزنامی سویدی خاوەن ئحمدرەزا جاللی  بردەوامی دەستبسرکردن و سزای لسدارەدانی  ھروەھا

؛ داوای ئازادکردنی  ئازاد برک سدو ئسدی  ئ  ،وتیرۆریستی سزادراوەک بارمت دیپۆماسی پ بکات تاکوو  ئیسالمی ڕەشبینان وەک  
یی لنویاندا  زا جاللی و ئۆلیڤیر ڤاندکاستیل و ئو حوت ھاووتیی فرەنسیسالمتی ئحمدرب رج و گڕانوەی  دەستبج و ب م

 رکراون؛ بسران دەستبئ ل ین کر دەکلیرەزا  سیسیل کۆھلدارەدانی عسی لرانی توندی ئیدانتی ئری، ھاووکبران  -ئئ ریتانی لب
 ئوروپا؛  و وتانی  ل ھڕەش گشتییکانی وەزارەتی ڕاگیاندن و ئاسایشی ئران برامبر بایۆزخان ینھروەھا نیگران دەکین؛

بیپارزن و ھاوبشی    بن،   نوەکان بسوودبۆ لکۆیک ھر بگیک ک ڕەنگ    ینداوا ل وتانی ئندام و ڕکخراوە ناحکومییکان دەک )19
ھنگاو بنن بۆ    ینداوا ل دەستدارانی ئران دەکپداگران  ؛  ل کارەکانیدا بکنی دادگای تاوان نودەوتییکان  یبکن، ھروەھا ھاوکار

پشلکاریی بردەوام و جیددییکانی    ینوە ک جخت لوە دەک.  پسندکردنی پیەوی ناوخۆی ڕۆما ل دادگای تاوان نودەوتییکان
ھاوبش دەخات    بۆ کاری  پالنی ھمالین  لسر  دژی گلکی خۆی ئنجام ، دانوستانکانلالین ڕژیمی ئرانوە لمافی مرۆڤ  

 مترسییوە؛ 

اتی ناڕەزایتییکانی وتدا، بو پیی ڕگری  بردەوامی کۆماری ئیسالمی بۆ بلۆککردنی ئینترنت و تۆڕەکانی مۆبایل لک کردەوی  )20
ک ئم جۆرە ڕوشونان    ینوە؛ جخت لوە دەک ، سرکۆن دەکینتیانی ئران دەکاتول پیوەندی و ڕۆیشتنی ئازادانی زانیاری بۆ ھاو

ک یکتی ئوروپا ل ژر میکانیزمی    ین دەک پشلکارییکی ڕوونی یاسا نودەوتییکانن؛ پشوازی لو ڕوشون سنووردارە جۆراوجۆران 
ئامانج ک ل بواری تکنلۆژیای زانیاری    ان بکنسزاکاندا ل وەمی سرکوتکردنکاندا گرتوویانتبر، بتایبتی ئو تاک و ڕکخراو

 شوازی لروەھا پناڕاست؛ ھ برپرسیارن ل زانیاری  ئوانی  زانیاری و    جگرتنی   و پیوەندیکردندا کاردەکن و  تکنلۆجیای  وەزیری 
، بیر ل ڕگدان  بنمای پویست ، بگورەی ین؛ داوا ل کۆمیسیۆن دەکینپیوەندییکانی ئران ل لیستی سزاکانی یکتی ئوروپا دەک

 ؛ دەکنن و دانیشتوانی ئرانی ب دابینکرانی پیوەندییکانی یکتی ئوروپا بکاتوە ک ئامرازی پارزراو پشکش ب ھاووتییا

ئینترنتکی  دەستیان ب کارک بکن خکی ئران  دەکات، سانسۆر ڕژیم بفراوانی ئینترنت  لکاتکدا  ینداوا ل وتانی ئندام دەک )21
کان ل ڕگی سندوقکی  ئامرازە تکنیکی و دارایی پویست  بۆ ڕکخستنی ئو مبست  ،ین؛ پشنیاری ئوە دەکببرامبر بگات

 یکتی ئوروپا دابین بکرت؛ 

22(    داگرانندام دەکل   یداواپتانی ئموو وھ ین    ک  کارە گشتییکاندادوەریڕموو    یر ھسبسو کئ    رمییرانیفیئنن    یانکاربھب
  مافی  ک دیکی  جددیکانی   لکارییشپ و  نودەوتییکان  یاسا  برپرس مرۆڤ،  بپی  لدەکرت  ل    گومانیان  ؛  یکانتاوانکاریبن 

  داگرانپت  وداوا لیدەوندام دەک  انینئ    وخۆییاندا  کو یاسای ننشتا  لدا  ھتی دادوەری گشتگیری تمای دەسکردنی بنجبج
 و جۆرە یاسایانوتن ئدواک بب ،ن نیی؛کارا بک    



23(   وەی کرنجدان بس کی  بنیازە مووشرنشین بۆ فیدراسیۆنی ڕووسیا و بس ی بۆکدابینکردنی ف ل ردەوامران بکۆماری ئیسالمی ئ
ک   ینوە جخت لوە دەک؛ ، داوای درژکردنوەی ڕوشون سنووردارەکان دەکینبۆ بکارھنان ل دژی ئۆکرانیا دابین بکات زەوی-زەوی

نکانی جنگ ل ئۆکرانیا دەکات، چونک ئم چکان ل دژی خکی مدەنی و ژرخانی مدەنی  کۆماری ئیسالمی بشداری ل تاوا
 بکاردەھنرن؛ 

  داوا ل کۆمیسیۆن و ئنجومن دەکین لپناو جبجکردنی سزا پسندکراوەکان، ھموو کلنکان، لوانش کلن داراییکان دابخن،  )24
ئ دابینکردنی   ل دنیایی  ھموو کلنکان] بۆ  [داخستنی  نونتوەیی   ھماھنگی   وەش  ھاوبشی  تاکوو ڕوشون    و کاری   ویستپ

 سنووردارەکان بشوەیکی کارا جبج بکرن؛  

،  بۆمب داناندەستدارانی کۆماری ئیسالمی، لوان سیخوڕی، تیرۆر، ھوی  بزنی سنوور بنڕيتی ول سرکوتی  ینب قووی نیگران )25
ی ھرشی ئلیکترۆنی، ھمتی زانیاری ناڕاست و ڕوشونی دیکی کۆنترۆکردن، بتایبتی ل ڕگی بایۆزخانکانی و سوپای پاسداران

نیشتوانی  تیان و داو ھاو  دەربینی ئازادانی بیر و ڕای کاریگری لسر    ، ھروەھا دەژینیکتی ئوروپا  ل  ، دژی ڕەوەندی ئرانی ک  ئران
 یوروپا ھتی ئکتی  و  یکی خش؛ داوا لدەستوەردانی زیانب وە و دەگاتترسییم تییان دەخاتالمین  سندام دەکتانی ئورووپا و وی ئ

  نی کۆماری ئیسالمیدا،  کزرکوتی سنووربر سرامبب رانی    دیسپۆرایپاراستنی  لوە ئنرفراوانتر بکب  ؛ داوا لEEAS     تانی  وو
ک ڕگاکانی پشکشکردنی پشتیوانی تکنیکی و توانایی بۆ ئو کسان بدۆزنوە ک یارمتی کۆمگی مدەنی    ینئندام دەک

 ئران دەدەن، ل ھمان کاتدا دنیابن لوەی ک الینی ئرانی خاوەندارتی ئم چاالکییان دەکات؛ 

برپرس )26 ئیبدۆ دەکئیدانی ھرشکانی ئم دواییی  ئران بۆ سر ڕۆژنامی چارلی  لکۆینوەیک    ینانی  ل کردنوەی  و پشوازی 
 ھات ئاراوە؛  گاتاوییکان  بوبوونوەی کارتۆن پاشک  رشی ئلیکترۆنی بۆ سر ڕۆژنامک سبارەت ب ھ یندەک

برزکردنوەی نیگرانییکانی مافی مرۆڤ لگڵ دەستدارانی  ، بردەوام بت ل دەکین HR/VP داوا ل یکتی ئوروپا و لوانش )27
تایبتی ل چوارچوەی وتووژی سیاسی ئاستی بای یکتی ئوروپا و ئران، ھموو  دی دووالین و فرەالیندا و بئران ل کۆڕبن

بھنن؛   ئران بۆ ئم بکاری  ل مافکانی مرۆڤ    ینوەدووپاتی دەکپیوەندیی پشبینیکراوەکان لگڵ دەستدارانی  ک ڕزگرتن 
 بشکی سرەکیی ل پرەپدانی پیوەندییکانی یکتی ئوروپا و ئران؛ 

ھاوبشی لدوانی گشتی بدەن و دەستپشخریی دیپلۆماسی بکن بۆ  ینوە ک ب ل ھموو وتانی ئندام دووپات دەک  مان بانگوازی خۆ )28
بارمت  ی کزیندانان نادادپروەران و سردانی ئو  برگریکارانی مافی  کاچاودریکردنی دادگاییکردنی  ئران،   وروپا لتی ئکنی ی

بایۆزخانکانی وتانی ئندامی یکتی ئوروپا ک ل تاران    ینداوا دەکپداگران  مرۆڤ و زیندانیانی دیکی ویژدان تیدا دەستبسرن؛  
ل ھموو وتانی ئندام ک ئامادەیی دیپلۆماسییان ل تاران ھی،  دەکین ەگڵ یکتر بکن؛ داوا د، ل نزیکوە ھماھنگی نڕپکراوباوە

پاراستنی داکۆکیکارانی مافی مرۆڤدا ھاتووە بۆ    ب کک لو میکانیزمان وەربگرن ک ل ڕنماییکانی یکتی ئوروپا سبارەت 
رمتیدانی ئو کسانی ک سزای لسدارەدانیان لسرە و ئوانی ک ب شوەیکی نایاسایی سزا و دەستبسر کراون؛  پشتیوانی و یا

  داگرانندام دەک پتانی ئو ینداوا ل    ریوردی چاود ن و بران بکردانکس شوازی لدەستگیرکراوەکان دەتوانن پ وەی کنیابن لد
 دنیان بکن؛ بارودۆخی دەستبسرکر 

29(   داگرانران دەک پتدارانی ئدەس ینداوا ل   یشتناگران بدەن بۆ دەستئ ندام لتانی ئی ویۆزخانبا خۆ لربرانی سچاود ب گڕ ک
دگاییکردنکانی پیوەست  چاودری ھموو دا  ین ب ھموو ڕوشون دادوەرییکانی پیوەست ب ناڕەزایتییکان؛ داوا ل وتانی ئندام دەک

 ؛ بڕوە دەبن ک تاوانی لسدارەدان   بدەن بو دادگاییانی  بایختایبتی سرکۆنیان بکن، ب ب ناڕەزایتییکان بکن و ب ئاشکرا 

کۆنکرتی بۆ خواستکانی ەگڵ ھاوبش ھاوبیرەکان، پشتیوانی  دھاوکاری  ین، بو وتانی ئندام دەک   EEASداوا ل کۆمیسیۆن،  )30
ڕکخراوەکانی    ،، ب تایبتی ل ڕگی زیادکردنی پشتیوانی ل ڕکخراوە سربخۆکانی مافی مرۆڤبکن  دموکراتیکی گلی ئران

پاشتیی    و بھزتر بکن، ھروەھا ل ڕگی پشتیوانی ل ھوکانی ھاوبش ھاوبیرەکان  ترفراوانو میدیا سربخۆکان  کۆمگی مدەنی  
  ت لرنردەوامبوونی ئینتران ببن ئران ھان دەدکئ موکراتیک لکگرتوویی    ەین؛ ئۆپۆزیسیۆنی ددوای یکان بشھا ھاوبمای بر بنسل

ستی دابینکردنی پشتیوانی زیاتری کۆمبمن، بھ ک  کنر شوھ کانی دیاسپۆرا لرانییشداریکردنی ئب ن بڕی  زیاتردا بگگ
ئندام دەکپداگران  ؛  نودەوتی  ئران چتر بکنوە،    ینداوا ل یکتی ئوروپا و وتانی  پیوەندیی ستراتیژییکانیان لگڵ گلی 

شوەیکی برچاو  بۆ کۆماری ئیسالمی کاراتر بکن، بEEAS    " سربStratCom Task Force South"بتایبتی ئرکی  
  ن و چا زیادبودجنبکرفراوانتر بکری ب؛ وەد 



دەک )31 ئندام  وتانی  و  ئوروپا  یکتی   ل ک    ینداوا  کسانی  ئو  بۆ  ڤیزا  پدانی  بۆ  بکن  ئاسانکاری   یوەندی  کپ  ڵ  دلەگ
؛  کۆبوونوەی   ڕادەربین وپداگری ئاشتیانیان بۆ مافکانیان و ئازادیی  باستی تووشی مترسی بوون بھۆی  خۆپیشاندانکانی ئراندا  

  داوا لEEAS  یندەک    کاندەروازە سنووریی وەی کنیابوون لران بۆ دکانی نزیکی ئدراوس دەستی بگات  توو لبۆ چاالکوانانی ھ
 ری بکن؛ داوای پناب ئوروپا  ی و دنیابوون لوەی ک ئم کسان دەتوانن ب سالمتی ل وتانئران ب کراوەیی بمننوە 

سرۆکی خۆی ڕاسپارد ئم بیارنامی پشکش ب ئنجومن، کۆمسیۆن، جگری سرۆکی کۆمسیۆن و نونری بای یکتی  پرلمان   )32
ش مجلیسی  ئندام،  وتانی  پرلمانکانی  و  حکومت  ئاسایش،  سیاستی  و  دەرەوە  کاروباری  کۆماری  و بۆ  ڕژیمی  ئیسالمی،  رای 

 .بکات  ئایینی کۆماری ئیسالمی ئران بای و نووسینگی ڕبری  ئیسالمی ئران
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