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Euroopa Parlamendi resolutsioon Iraani, eelkõige 2012. aasta Sahharovi auhinna 
laureaadi Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta
(2020/2914(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iraani kohta, eriti 13. detsembri 2018. 
aasta resolutsiooni Iraani ja eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta1 ning 17. 
septembri 2019. aasta resolutsiooni naiste õiguste kaitsjate ja vangistatud ELi ja Iraani 
topeltkodakondsusega isikute olukorra kohta2,

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo 9. detsembri 2020. aasta avaldust 
Iraani kohta, milles taotletakse Nasrin Sotoudehi vabastamist,

– võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 12. detsembri 2020. aasta avaldust 
Ruhollah Zami hukkamise kohta,

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo 25. novembri 2020. aasta avaldust, 
milles kutsutakse Iraani üles loobuma Ahmadreza Djalali hukkamisest,

– võttes arvesse Iraani Islamivabariigi inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri 
26. oktoobri 2020. aasta avaldust, milles nõutakse vastutuse võtmist meeleavalduste 
vägivaldse mahasurumise eest, ning tema 21. juuli 2020. aasta aruannet inimõiguste 
olukorra kohta Iraani Islamivabariigis,

– võttes arvesse 9. detsembril 2020 toimunud viiendat Euroopa Liidu ja Iraani 
kõrgetasemelist dialoogi,

– võttes arvesse ELi suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta,

– võttes arvesse ELi suuniseid surmanuhtluse küsimuses, piinamist käsitlevad ELi 
suuniseid ning ELi suunised sõnavabaduse kohta,

– võttes arvesse Sahharovi mõttevabaduse auhinna andmist Nasrin Sotoudehile 2012. 
aastal,

– võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

– võttes arvesse kodukorra artikli 144 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 4,

A. arvestades, et 2012. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna laureaat Nasrin Sotoudeh 
on Iraani jurist, inimõiguste aktivist ja poliitvang, kes on viimase 15 aasta jooksul 
võidelnud naiste, laste, usuvähemuste, ajakirjanike, kunstnike ja surmamõistetute 
õiguste eest ning keda Iraani ametivõimud seetõttu pidevalt ründavad ja ahistavad ning 
on mitu korda vahistanud ja vangistanud; arvestades, et tema kohtu alla andmine ja 

1 ELT C 388, 13.11.2020, lk 127.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0019.
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tema vastu esitatud süüdistused näitavad, kui karmilt Iraani kohtusüsteem 
kriminaliseerib inimõiguste eest võitlemist;

B. arvestades, et Nasrin Sotoudehi on alates 13. juunist 2018 meelevaldselt kinni peetud 
selle eest, et ta esindas naisi, kes protesteerisid Iraani seaduse vastu, mis kehtestas 
pearäti kandmise kohustuse, ning et 2019. aasta märtsis mõisteti ta tagaselja 33 aastaks 
vangi ja talle määrati 148 piitsahoopi; arvestades, et ÜRO eksperdid on korduvalt 
väljendanud tõsist muret selle pärast, et tema praegune kinnipidamine on meelevaldne, 
ja nõudnud tema vabastamist;

C. arvestades, et Nasrin Sotoudeh vabastati ajutiselt 7. novembril 2020 pärast seda, kui 
tema COVID-19 testi tulemus osutus positiivseks; arvestades, et talle anti korraldus 
pöörduda 2. detsembril 2020 tagasi Teheranis asuvasse naiste kinnipidamiskeskusesse 
(Qarchaki vanglasse), mis on tuntud julmade ja ebainimlike kinnipidamistingimuste 
poolest; arvestades, et sellel Iraani ametivõimude otsusel võivad olla Nasrin Sotoudehi 
jaoks eluohtlikud tagajärjed ja see pikendab tema meelevaldset vangistust ning on 
vastuolus Iraani kohustustega, mis tulenevad rahvusvahelisest inimõigustealasest 
õigusest;

D. arvestades, et Iraani ametivõimud on rünnanud Nasrin Sotoudehi perekonda, sugulasi ja 
sõpru ning eriti tema abikaasat Reza Khandani eesmärgiga neid vaikima sundida ja 
lõpetada Nasrin Sotoudehi vabastamise kampaaniad;

E. arvestades, et Nasrin Sotoudehi vahistamine on osa naiste õiguste kaitsjate jõulisemaks 
muutunud mahasurumisest Iraanis; arvestades, et naiste õiguste kaitsjaid, kes on 
aktiivselt võidelnud naiste mõjuvõimu ja õiguste suurendamise nimel, on ahistatud, 
meelevaldselt vahistatud ja kinni peetud ning nende õigust õiglasele kohtumenetlusele 
on rikutud;

F. arvestades, et Ahmadreza Djalali – Iraani-Rootsi arst ning teadlane ja professor Belgias 
VUB ülikoolis ja Itaalias Università degli Studi del Piemonte Orientale ülikoolis –, kes 
mõisteti 2017. aasta oktoobris fabritseeritud spionaažisüüdistuste alusel surma, on 
väidetavalt üle viidud hukkamiseelsesse üksikvangistusse, hoolimata laialdast kinnitust 
leidnud asjaoludest, mille kohaselt oli tema kohtuprotsess äärmiselt ebaõiglane ja tema 
süüdimõistmine põhines piinamise käigus väljapressitud tunnistustel; arvestades, et 
Iraani ametnikud on ähvardanud teda ning tema Rootsis ja Iraanis asuvaid pereliikmeid 
tappa; arvestades, et Evini poliitvanglas kirjutatud kirjas andis ta teada, et tema 
kinnipidamise põhjustas tema keeldumine Euroopa institutsioonides Iraani heaks 
spioneerimisest; arvestades, et Ahmadreza Djalalile teatati 24. novembril 2020, et tema 
hukkamine toimub peatselt;

G. arvestades, et 12. detsembril 2020 hukati ajakirjanik Ruhollah Zam pärast ülemkohtus 
8. detsembril 2020 kiirkorras tehtud otsust jätta jõusse tema surmanuhtlus jõuga 
väljapressitud tunnistustele tuginevate ebamääraste süüdistuste eest seoses 
„korruptsiooniga maailmas“; arvestades, et Ruhollah Zam, kellele Prantsusmaa andis 
2009. aastal varjupaiga ja kes juhtis Iraani ametivõimude suhtes kriitiliselt meelestatud 
populaarset suhtluskanalit Telegram, meelitati Iraaki, kus Iraani ametivõimud ta 
röövisid ja seejärel Iraani viisid; arvestades, et tema hukkamine sõnavabaduse õiguse 
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kasutamise eest on rahvusvahelise inimõigustealase õiguse jõhker rikkumine;

H. arvestades, et Euroopa Liidu kodanikku, teadlast ja Pariisi poliitikauuringute instituudi 
(Sciences Po) Prantsuse-Iraani teadusdirektorit Fariba Adelkhah’d on alates 2019. aasta 
juunist meelevaldselt Evini vanglas kinni peetud;

I. arvestades, et ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikuid vahistatakse jätkuvalt, 
kusjuures vahistamisele järgneb pikaajaline üksikvangistus ja ülekuulamine ilma 
nõuetekohase menetluseta ja võimaluseta õiglasele kohtumõistmisele, ning sageli 
määratakse neile pikaajaline vanglakaristus, mis põhineb ebamäärastel või üldsõnalistel 
riikliku julgeoleku ja spionaažiga seotud süüdistustel; arvestades, et Iraan ei tunnista 
topeltkodakondsust, piirates sellega välisriikide saatkondade juurdepääsu Iraanis 
viibivatele topeltkodakondsusega isikutele;

J. arvestades, et Iraani kohtud ei täida nõuetekohase menetluse ja õiglase kohtupidamise 
nõuet, ei võimalda juurdepääsu õigusnõustamisele, eelkõige uurimise ajal, ega luba 
korraldada konsulaarvisiite ning ÜRO või humanitaarabiorganisatsioonide külastusi; 
arvestades, et Iraani kohtusüsteemi karistuste aluseks on sageli ebamäärased või 
üldsõnalised riikliku julgeoleku ja spionaažiga seotud süüdistused; arvestades, et 
kohtutel puuduvad sõltumatud mehhanismid vastutuse tagamiseks ning endiselt tekitab 
tõsist muret kohtunike politiseeritus;

K. arvestades, et Iraani ametivõimud on jõuliselt maha surunud kodanikuühiskonna 
protestid vaesuse, inflatsiooni, korruptsiooni ja poliitilise autoritaarsuse vastu Iraanis; 
arvestades, et Iraani luureteenistus surub üha jõulisemalt maha kodanikuühiskonna 
esindajate ja inimõiguste kaitsjate, juristide, keskkonnaaktivistide, naiste õiguste 
kaitsjate, üliõpilaste, ajakirjanike, õpetajate, veoautojuhtide ja rahumeelsete aktivistide 
tegevust;

L. arvestades, et ÜRO inimõiguste eksperdid on kutsunud Iraani üles tagama inimõiguste 
kaitsjate ja juristide õigused, kes on vangistatud selle eest, et nad on avalikult toetanud 
meeleavaldusi pearäti kohustusliku kandmise vastu Iraanis, ning nad on korduvalt 
väljendanud tõsist muret alaealiste õigusrikkujate jätkuva hukkamise pärast Iraanis;

M. arvestades, et on esitatud arvukalt teateid vanglates valitsevate ebainimlike ja 
alandavate tingimuste kohta ning selle kohta, et kinnipidamise ajal ei tagata arstiabi 
piisavat kättesaadavust eesmärgiga kinnipeetavaid hirmutada, karistada või neile survet 
avaldada, mis on vastuolus ÜRO poolt vastu võetud kinnipeetavate kohtlemise 
standardsete miinimumnõuetega;

N. arvestades, et kümned inimõiguste kaitsjad, ajakirjanikud, juristid ja aktivistid on ikka 
veel rahumeelse aktivismi pärast trellide taga ning neile ei võimaldata armuandmist ega 
ajutist vabastamist, mida koroonapandeemia ajal kasutati vanglate ülerahvastatuse 
vähendamiseks;

O. arvestades, et Iraani Islamivabariigi inimõiguste olukorraga tegelev ÜRO eriraportöör, 
kes esitas oma aastaaruande ÜRO Peaassambleele 21. juulil 2020, oli šokeeritud, et 
Iraan kasutab jätkuvalt surmanuhtlust ja et hukkamiste arv on suur, ning kinnitas, et 
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saadud aruanded annavad endiselt tunnistust jätkuvast sõnavabaduse piiramisest ning 
vähemuste ja naiste diskrimineerimisest;

P. arvestades, et ÜRO eriraportöör kinnitas samas aruandes, et vaatamata selgetele 
tõenditele selle kohta, et Iraani julgeolekujõud kasutasid 2019. aasta novembris 
toimunud meeleavaldustel ülemäärast ja surmavat jõudu, mis põhjustas rohkem kui 300 
inimese, sealhulgas naiste ja laste surma, ei ole Iraani ametivõimud peaaegu aasta 
hiljem suutnud läbi viia rahvusvahelistele standarditele vastavat uurimist;

Q. arvestades, et meeleavaldajate surmamõistmine on sagenenud, kuna piinamise teel 
pressitakse välja nn ülestunnistusi, mille järel meeleavaldajad hukatakse, ilma et nende 
advokaate või pereliikmeid sellest teavitataks, nagu juhtus tippmaadleja Navid 
Afkariga, kes tapeti 12. septembril 2020 hukkamise teel süüdistuste eest, mida ta 
täielikult eitas; arvestades, et tema vennad on endiselt vanglas ja neile on 
valitsusvastastes meeleavaldustes osalemise eest määratud väga pikad karistused;

R. arvestades, et parlament võttis vastu resolutsiooni, milles nõutakse Euroopa 
välisteenistuse strateegilise kommunikatsiooni töörühma loomist Lähis-Ida, eelkõige 
Iraani jaoks;

S. arvestades, et internetis ja tänaval toimuvate meeleavalduste lämmatamiseks kasutatakse 
massijälgimist võimaldavaid tehnoloogiaid, sealhulgas internetitsensuuri; arvestades, et 
riiklik meedia on riigi juhtfiguuride osalusel korraldanud meeleavaldajate ja inimõiguste 
kaitsjate vastu suunatud desinformatsioonikampaaniaid, et moonutada 2019. aasta 
novembris toimunud meeleavalduste käsitust;

1. mõistab teravalt hukka asjaolu, et naissoost inimõiguste kaitsja ja advokaat Nasrin 
Sotoudeh on omavoliliselt kinni peetud, süüdi mõistetud ja hiljuti vanglasse tagasi 
viidud ning nõuab, et Iraani Islamivabariigi ametivõimud vabastaksid ta viivitamatult ja 
tingimusteta ning võimaldaksid tal saada vajalikku arstiabi;

2. mõistab teravalt hukka Prantsusmaal elanud ajakirjaniku ja suhtluskanali Amad News 
Telegram toimetaja Ruhollah Zami hukkamise 12. detsembril 2020 ning maadleja 
Navid Afkari hukkamise 12. septembril 2020; avaldab sügavat kaastunnet nende 
perekondadele, sõpradele ja kolleegidele; kutsub ELi ja selle liikmesriikide 
institutsioone üles pakkuma tõhusamat kaitset ELis elavatele Iraani kodanikele, keda 
Iraani luureteenistused ahistavad ja ähvardavad;

3. kutsub Iraani üles viivitamata peatama Rootsi-Iraani teadlase Ahmadreza Djalali peatse 
hukkamise, ta vabastama, maksma talle hüvitist ning lõpetama tema perekonna 
ähvardamise Iraanis ja Rootsis; mõistab lisaks teravalt hukka tema piinamise, 
meelevaldse kinnipidamise ja surmamõistmise; märgib, et dr Djalalile teatati 24. 
novembril 2020, et prokuratuur on andnud korralduse karistus täide viia ning et ta viidi 
üle Evini vangla 209. jao üksikkongi; kordab oma nõudmist, et komisjoni asepresident 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja ELi liikmesriigid 
sekkuksid kiiresti, et peatada Ahmadreza Djalali hukkamise plaanid, tühistada tema 
surmanuhtlus ja tagada tema viivitamatu vabastamine;
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4. kutsub kõiki ELi liikmesriike üles tegema ühiselt avalikke pöördumisi ja diplomaatilisi 
algatusi, et kooskõlas ELi suunistega inimõiguste kaitsjate kohta jälgida ebaõiglasi 
kohtuprotsesse ja külastada vanglaid, kus peetakse kinni inimõiguste kaitsjaid ja teisi 
meelsusvange, sealhulgas ELi kodanikke Iraanis;

5. kutsub Iraani valitsust üles viivitamata ja tingimusteta vabastama sadu inimesi, kes on 
meelevaldselt kinni peetud arvamus- ja sõnavabaduse rahumeelse kasutamise eest, 
sealhulgas meeleavaldajaid, ajakirjanikke, meediatöötajaid, teisitimõtlejaid, kunstnikke, 
kirjanikke ja inimõiguste kaitsjaid, juriste, naiste õiguste kaitsjaid, töötajate õiguste 
aktiviste, vähemuste õiguste aktiviste, looduskaitsjaid, surmanuhtluse vastaste 
kampaaniate korraldajaid ja teisi, sealhulgas isikuid, kes nõuavad tõde, õiglust ja 
hüvitamist seoses 1980. aasta massiliste kohtuväliste hukkamistega; rõhutab, et Iraani 
ametivõimud peavad kuni nende isikute vabastamiseni tagama nende füüsilise ja vaimse 
tervise;

6. nõuab tungivalt, et Iraan loobuks viivitamata kõigist süüdistustest ja tühistaks kõik 
reisipiirangud meelevaldse kinnipidamise ja muude piiravate meetmete ohvriks 
langenud ELi-Iraani topeltkodakondsusega isikute suhtes, nagu Fariba Adelkhah, Nahid 
Taghavi, Kameel Ahmady ja Nazanin Zaghari-Ratcliffe; kordab oma nõudmist 
vabastada viivitamata ja tingimusteta Kamran Ghaderi, Massoud Mossaheb ja Morad 
Tahbaz, keda praegu Iraani vanglates kinni peetakse, ning mõistab taas hukka Iraani 
õigusasutuste jätkuva tava pidada pärast ebaõiglast kohtuprotsessi kinni nii Iraani kui ka 
ELi kodakondsusega isikuid, jättes nad ilma konsulaartoetusest;

7. väljendab muret füüsilise rünnaku pärast naissoost inimõiguste kaitsja Golrokh Iraee 
vastu ja tema sunniviisilise üleviimise pärast Evini vanglasse 13. detsembril 2020; 
nõuab tema olukorra viivitamatut selgitamist ja kordab oma nõudmist ta vabastada;

8. väljendab kõige karmimat hukkamõistu seoses väljendus-, ühinemis- ja rahumeelse 
kogunemise õiguse mahasurumisega; nõuab tungivalt, et Iraani ametivõimud tagaksid 
kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti täieliku rakendamise, millega Iraan 
on ühinenud, ning tagaksid kõigi kinnipeetavate õiguse nõuetekohasele menetlusele ja 
õiglasele kohtumõistmisele, sealhulgas õigusele olla esindatud enda valitud advokaadi 
poolt;

9. mõistab hukka Iraani karistusseadustikus sisalduvad piirangud kodanikuühiskonna 
tegutsemisruumile, surmanuhtluse kasutamise poliitilise represseerimise vahendina, 
amputatsiooni, piitsutamise ning muud julmad ja ebainimlikud karistused, julmad ja 
ebainimlikud kinnipidamistingimused, piinamise või väärkohtlemisega saadud 
ülestunnistused ning kohtupidamise tsiviilisikute üle revolutsioonikohtutes; mõistab 
hukka surmanuhtluse kasutamise heidutusena rahumeelse protesti, inimõiguste 
aktivismi ja sõnavabaduse kasutamise õiguse vastu; kutsub Iraani valitsust üles 
kehtestama kõigile käimasolevatele hukkamistele viivitamatult moratooriumi, 
eesmärgiga surmanuhtlus täielikult kaotada;

10. märgib Iraani naiste edusamme hariduse, teaduse ja uurimistöö valdkonnas, mille 
näiteks on asjaolu, et enamik Iraani ülikoolide üliõpilasi on naised; nõuab tungivalt, et 
Iraani Islamivabariik kaotaks nii seaduses kui ka praktikas naiste ja tütarlaste igasuguse 
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diskrimineerimise ja muud inimõiguste rikkumised; toetab kindlalt Iraani naisi ja 
inimõiguste kaitsjaid, kes jätkavad inimõiguste kaitsmist hoolimata raskustest ja 
isiklikest tagajärgedest, mida nad kogevad;

11. kutsub Iraani ametivõime üles lõpetama etnilistesse ja usuvähemustesse kuuluvate 
isikute, sealhulgas kristlaste ja bahaistide ning lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja 
intersooliste inimeste igasuguse diskrimineerimise ning vabastama viivitamata ja 
tingimusteta kõik isikud, kes on vangistatud usu- ja veendumusvabaduse kasutamise või 
seksuaalse sättumuse eest;

12. nõuab ÜRO juhitud uurimist seoses rahvusvahelise õiguse kohaste kuritegude ja muude 
tõsiste inimõiguste rikkumistega, mis pandi toime 2019. aasta novembris ja 2020. aasta 
jaanuaris toimunud meeleavalduste ajal; nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid 
kehtestaksid nende kuritarvituste eest vastutavate ametnike suhtes sihipärased piiravad 
meetmed;

13. toetab kindlalt Iraani rahva soovi elada vabas, stabiilses, kaasavas ja demokraatlikus 
riigis, kus austatakse riiklikke ja rahvusvahelisi kohustusi seoses inimõiguste ja 
põhivabadustega; kutsub Iraani ametivõime üles tagama kõigi nende meeleavalduste 
käigus toimunud surmajuhtumite, meeleavaldajate tapmise eest kriminaalvastutuses 
kahtlustatavate isikute ning kõigi tahtmatute kadumiste ja kohtuväliste hukkamiste 
ohvrite sõltumatu ja erapooletu uurimise; kutsub Iraani ametivõime lisaks üles ohvrite 
säilmed välja kaevama ja perekondadele üle andma, tuvastama kurjategijad ja esitama 
neile süüdistuse ning pakkuma ohvritele tõhusaid õiguskaitsevahendeid;

14. peab tervitatavaks, et nõukogu võttis vastu inimõiguste rikkumisega seotud 
sanktsioonide mehhanismi, nn Magnitski akti, mis on oluline ELi vahend inimõiguste 
rikkujate karistamiseks; nõuab sihipäraste meetmete võtmist Iraani ametnike vastu, kes 
on toime pannud tõsiseid inimõiguste rikkumisi, näiteks Ruhollah Zami ja Navid Afkari 
hiljutise hukkamise, või topelt- või välisriigi kodakondsusega isikute meelevaldse 
kinnipidamise Iraanis, samuti nõuab meetmete võtmist tõsiste inimõiguste rikkumistega 
seotud isikute vastu, sealhulgas kohtunike vastu, kes on surma mõistnud ajakirjanikke, 
inimõiguste kaitsjaid, teisitimõtlejaid ja aktiviste;

15. on seisukohal, et kui Iraani ametivõimud ei vabasta dr Djalalit, nagu seda taotlevad EL 
ja liikmesriigid, on vaja rakendada täiendavaid sihipäraseid sanktsioone;

16. kutsub nõukogu üles kooskõlas komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Iraani välisministri poolt 2016. aasta aprillis kokku 
lepitud ühise avaldusega käsitlema oma kahepoolsetes suhetes Iraaniga inimõiguste 
rikkumisi keskse küsimusena; kutsub Euroopa välisteenistust üles jätkama inimõiguste 
ning eelkõige inimõiguste kaitsjate olukorra käsitlemist ELi-Iraani kõrgetasemelise 
dialoogi raames ning kutsub Iraani ametivõime tungivalt üles lõpetama inimõiguste 
kaitsjate vastu suunatud hirmutamis- ja kättemaksuaktid ELi ja ÜRO ametnikega 
suhtlemise eest;

17. kutsub Euroopa välisteenistust ja ELi liikmesriike üles oma diplomaatiliste ja 
konsulaaresinduste kaudu täielikult toetama Sahharovi auhinna laureaate ning looma 
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ohustatud Sahharovi auhinna laureaatide toetamiseks institutsioonidevahelise töörühma; 
on seisukohal, et ELi delegatsioonid peaksid ohus olevaid laureaate rohkem toetama;

18. nõuab Euroopa välisteenistuse suutlikkuse tugevdamist Iraani sekkumiste ja 
desinformatsiooni vastu võitlemiseks Euroopa pinnal; nõuab tungivalt, et Iraani 
ametivõimud lõpetaksid internetiteenuste ja -sisu tsenseerimise ning hoiduksid 
internetiühenduse katkestamisest, mis on vastuolus rahvusvaheliste inimõigustega;

19. kutsub ELi ja selle liikmesriike üles tegelema naissoost inimõiguste kaitsjate erilise 
haavatavuse probleemiga, võttes asjakohaseid kaitsemeetmeid, mis kaitsevad naisi 
konkreetsete ja soopõhiste ohtude eest, millega nad kokku puutuvad;

20. nõuab, et Iraani ametivõimud esitaksid kõigile ÜRO Inimõiguste Nõukogu 
erimenetluste esindajatele alalise kutse riigi külastamiseks ja teeksid nendega aktiivselt 
koostööd; nõuab tungivalt, et nad tagaksid eelkõige, et Iraani Islamivabariigi 
inimõiguste olukorraga tegeleval ÜRO eriraportööril lubatakse riiki siseneda;

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa välisteenistusele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, 
Iraani Islamivabariigi kõrgeimale juhile ja presidendile ning Iraani parlamendi Majlise 
liikmetele.


