
      

 طاسهاى تیي الوللی دفاع اس آسادی تیاى تَ رییض لٍْ لضاییَ ایزاىچِار ًاهَ

 

 آیت اهلل آهلی الریجاًی، رییض لٍْ لضاییَ ایزاى: تَ

 ، عالی جٌاب

تَ خصْؽ هایلین تْجَ . تدیٌْطیلَ ًگزاًی خْد را اس هْج تاسٍ دطتگیزی رّسًاهَ ًگاراى ّ فیلوظاساى در ایزاى اتزاس هی کٌین

 .، تاسیگز ّ هظتٌدطاس جلة کٌینپگاه آهنگرانی، فیلوظاس ّ مهناز محمدیٍ تاسداػت ػوا را ب

تَ  ها. تیز در خاًَ اع در تِزاى دطتگیز ػد 5اّ در رّس . ها هطلع ػدٍ این کَ هٌِاس هحودی در سًداى اّیي ًگِداری هی ػْد

ًیاس ّی تَ تْجَ پشػکی ّ ّکیل خْد ًیافتَ ّ ُوچٌیي درتارٍ ایٌکَ ّی تاکٌْى اجاسٍ تواص تا خاًْادٍ دلیل گشارػِای هٌتؼزٍ 

 . ُظتینّیژٍ تَ خاطز هؼکالت جظوی، ًگزاى ّضعیت ّی 

 . پگاٍ آٌُگزاًی، تاسیگز ّ هظتٌد طاس ًیش ُفتَ گذػتَ دطتگیز ػدٍ اطت

ًدارًد اتزاس خْد اهکاًات پشػکی هْرد ًیاس ّکیل ّ طتزطی تَ دّى ُیچ اتِاهی تاسداػت ػدٍ اًد ّ کَ آًِا تداس ایٌکَ ها 

 .اس ػوا هی خْاُین کَ آًِا را فْرا آساد کٌید ًگزاًی هی کٌین ّ تدیٌْطیلَ

تاسداػت آًاى، تعداد رّسافشّى ٌُزهٌداى، رّسًاهَ ًگاراى ّ فعاالى حمْق تؼزی کَ در حال حاضز در ایزاى، کؼْری کَ در 

 .تاس ُن افشایغ هی دُددارد، در سًداى ُظتٌد  ى سًداًی را در کٌار چیيیکی اس تاالتزیي آهار رّسًاهَ ًگارا

ایزاى یکی اس اهضا کٌٌدگاى هیثاق تیي الوللی حمْق هدًی . خاطز ًؼاى کٌین یي تیي الوللیها هایلین تعِد ایزاى را تَ اجزای هْاس

اسداػتِای فزالاًًْی را تَ رطویت ػٌاختَ تزای دطتگیزی ُای ّ بّ عدم اجاسٍ حکْهتِا ّ طیاطی اطت کَ حك آسادی تیاى 

در  تَ ًاحكها اس ػوا هی خْاُین تعِدات تیي الوللی ایزاى را هحتزم تؼوارید ّ تواهی سًداًیاى طیاطی ّ عمیدتی را کَ . اطت

 . تاسداػت تَ طز هی تزًد آساد کٌید

 تا احتزام، 

 دکتر آنیس کاالمار
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 مدیر کّل کمیته حمایت از روزنامه نگران
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