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قطعنامه درباره اعتراضات در ایران

تصمیم مجمع حزب سوسیال دموکرات آلمان در 6 نوامبر 2022

حزب سوسیال دموکرات آلمان سرکوب وحشیانه اعتراضات در جمهوری اسالمی ایران را قویا محکوم می کند. صدها کشته، 
قتل های سیاسی، مجروحان بی شمار و ده هاهزار زندانی، که حکم های سنگین تا اعدام در انتظار آنهاست، نشان دیگری از 

ایدئولوژی خشن و ضدانسانی رژیم ایران هستند.

حزب سوسیال دموکرات آلمان همبستگی تام خود را با معترضان اعالم می کند. ما به یاد ژینا مهسا امینی 22 ساله هستیم، که در 
16 سپتامبر  2022 توسط گشت ارشاد دستگیر شده و احتمال در بازداشت به قتل رسید. مرگ خشونت بار او محرک اصلی 

بزرگ ترین اعتراضاتی است که جمهوری اسالمی ایران در سال های اخیر به خود دیده است. پرونده مرگ ژینا امینی باید کامال 
روشن شود. ما نباید اجازه دهیم که مرگ او بی پیامد بماند. بخشی از اعتراضات کنونی خود را به روشنی جنبشی انقالبی تعریف 

می کند. رهبران این تظاهرات پرشمار زنان و دخترانی هستند که با شعار »زن، زندگی، آزادی« بر علیه سرکوب گران و ماشین 
سرکوب نظام به خیابان ها می روند و آگاهانه زندگی خود را به خطر می اندازند. اکنون در سراسر ایران تظاهرات و اعتراضاتی در 

جریان اند که همه الیه های جامعه در بر می گیرند. ما شجاعت این معترضان را تحسین می کنیم.

حزب سوسیال دموکرات آلمان از خواست معترضان، تغییر بنیادین سیاسی در ایران، حمایت می کند. تظاهرکنندگان در ایران 
سمبل شرکت دموکراتیک مردم در شکل دهی کشورشان است.

تظاهرکنندگان خواهان حقوق برابر، حق تصمیم گیری برای زندگی خود و آزادی سیاسی اند. خواهان حقوق بشری که جمهوری 
اسالمی دهه ها از آنها دریغ کرده است. انسان های شجاع در ایران با به خطر انداختن جان شان به دنبال ارزش هایی هستند که 

سوسیال دموکراسی نیز خواهان آنهاست.

خواست های حزب سوسیال دموکرات آلمان:

همبستگی 

ما به عنوان اعضای حزب سوسیال دموکرات از خواست های تظاهرکنندگان حمایت کرده و با آنها اعالم همبستگی می کنیم. 
ما، چه اکنون و چه زمانی که توجه رسانه ها نسبت به ایران کمتر شود، توجه افکار عمومی را به سرنوشت ایران جلب 

خواهیم کرد. ما همچنین همبستگی خود را با خواست های اقلیت های اتنیکی و مذهبی در ایران اعالم می کنیم که به دنبال 
حقوق برابر هستند.

اعتراض دیپلماتیک

ما از دولت می خواهیم از تمام کانال های دو و چندجانبه خود استفاده کرده تا به عملکرد رژیم ایران اعتراض دیپلماتیک کند. 
تا زمانی که آزادی مردم ایران با سرکوب خشن محدود می شود، روابط معمولی با رژیم ایران ممکن نیستند.

تحریم های حقوق بشری

ما در سطح اتحادیه اروپا خواهان مهیا کردن تحریم های بیشتر علیه آمران و عامالن عملکرد خشن رژیم ایران علیه 
تظاهرکنندگان هستیم. ما از دولت آلمان می خواهیم که در سطح اتحادیه اروپا کسانی را تحریم کند که مسئول نقض حقوق 
بشر در ایران هستند. برای این کار باید از مکانیزم تحریم اتحادیه اروپا استفاده کرد که مانند »قوانین ماگنیتسکی« در ایاالت 
متحده آمریکا عمل می کند. این تحریم ها باید شامل آن اعضای سپاه پاسداران و بسیج نیز بشود که مسئول خشونت علیه 

معترضان، نیروهای اپوزیسیون و دگراندیش ها هستند. ساختارهای اداری برای تشخیص مسئولین نقض حقوق بشر و 
یافتن دارایی هایی افراد تحت تحریم باید به سرعت تقویت شوند. باید از صدور ویزا برای مسئوالن نظام جلوگیری کرد.

تحقیقات مستقل موارد نقض حقوق بشر

ما از دولت آلمان می خواهیم تا در شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهان تصویب تحقیقات مستقل نقض حقوق بشر در 
ایران شود و از نظر مالی به شکل گیری این تحقیقات کمک کند. در این تحقیقات نشانه ها و اسنادی جمع آوری می شوند که 

از آنها در پرونده های کیفری آینده استفاده خواهد شد.
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صندوق مالی برای دور زدن فیلترینگ اینترنت

رژیم ایران اینترنت را وسیع سانسور می کند. این نظام چه در اعتراضات کنونی و چه در جریان اعتراضات پیشین، مثال در 
آبان 1398، دسترسی مردم ایران به اینترنت را محدود کرده یا کال قطع می کند. ما خواهان دسترسی مردم ایران به اینترنت 

آزاد هستیم. برای رسیدن به این هدف باید امکانات مالی و تکنیکی الزم فراهم شود، مثال در چارچوب صندوق های مالی 
آلمان یا اتحادیه اروپا. اینترنت نه تنها ارتباط موثر را امکان پذیر می کند که برای دسترسی به اطالعات و مستند کردن نقض 

حقوق بشر هم مهم است و برای همین در وضعیت سیاسی کنونی اهمیتی حیاتی دارد.

حمایت نظام مند از جامعه مدنی

ما از دولت آلمان می خواهیم همچنان امکانات مالی وسیعی را برای جامعه مدنی ایران و جنبش آزادی خواهی آنها فراهم، از 
فعالین دموکراتیک جامعه مدنی ایران در آلمان حمایت کرده و از آنها حفاظت کند. رژیم ایران جامعه مدنی را سیستماتیک 
سرکوب می کند. در دهه های گذشته صد هاهزار ایرانی مجبور شدند کشور خود را به دلیل ترس جان ترک کنند. قدرت بزرگ 

جامعه مدنی ایران در تبعید در تظاهرات بزرگ روزها و هفته های گذشته به خوبی دیده شد. بلندترین صدا و خواست آزادی 
و عدالت برای مردم ایران در هفته های گذشته از برلین بلند شد. آلمان مسئول است تا این خواست بهتر و بیشتر در افکار 

عمومی مطرح شود.

توقف بازگرداندن پناهجویان به ایران و صدور ویزای انسان دوستانه

بازگرداندن پناهجویان به ایران باید تا اطالع ثانوی متوقف شود، به شرطی که ایرانیانی که بازگرداندن آنها متوقف می شود، 
خطری برای امنیت ملی آلمان ایجاد نکنند. ما از کنفرانس وزرای داخلی ایالت های آلمان می خواهیم تا این خواست وزیر 

داخلی کشور، خانم ننسی فیزر، را تصویب کند. ایرانیانی که محتاج به حمایت اند باید بدون پیچیدگی به ویزای آلمان 
دسترسی داشته باشند. این به این معناست که ما همچنان به حضور دیپلماتیک آلمان در ایران نیاز داریم. ما باید در 

سنجش نیاز به حمایت و صدور ویزا به ویژه به مسئله خشونت جنسی در ایران توجه کنیم. کنوانسیون استامبول هم، که 
آلمان خود را مقید به اجرای اهداف آن کرده است، براین توجه ویژه تاکید می کند.

برنامه  حمایت نماینده های مجلس

ما خواهان آنیم که نمایندگان سوسیال دموکرات مجلس آلمان، پارلمان اروپا و پارلمان های ایالتی آلمان در برنامه های 
حمایتی از فعالین، اعضای اتحادیه های کارگری، ژورنالیست ها و دیگر ایرانیان زندانی شرکت کنند و حمایت آنها را به عهده 

بگیرند. سوسیال دموکرات ها از این راه همبستگی خود را اعالم کرده و توجه پایدار افکار عمومی را به سرنوشت این زندانیان 
جلب می کنند.

نه به بمب اتمی برای ایران

رسیدن ایران به توانایی ساخت بمب اتمی، صلح و امنیت مردم ایران، خاورمیانه و وجود اسرائیل را تهدید می کند. 
جلوگیری از ترویج سالح های اتمی در راستای منافع جامعه جهانی ست. ما می خواهیم با همکاری با همتاهای بین المللی مان 

در گروه 7 و با ادامه مذاکرات اتمی با ایران )برجام( از دسترسی ایران به سالح های اتمی جلوگیری کنیم.
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