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ﻣﻘﺪﻣﻪ
از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ در ﺳﺎل  ،(۱۹۷۹) ۱۳۵۷اﻳﺮان ﺑﺎ ﻳﻜﺴﺮی
ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻰ ﺟﺪی از ﺧﺎرج روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﺮاق -ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ اﻳﺮان -در ﺳﺎل
 ((۱۹۸۰ ) ۱۳۵۸ﺑﻪ اﻳﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻰ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن
ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺷﺪ و از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﻣﻨﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﻳﺮان و
اﻧﺪﻳﺸﻪ رﻫﺒﺮان اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺳﺎﻳﻪ اﻓﻜﻨﺪه اﺳﺖ .در ﻃﻮل دﻫﻪ ﻫﺎ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻰ
اﻳﺮان ﲢﺖ ﻏﻠﺒﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮده ،اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻜﺮرا ﺗﻬﺪﻳﺪی
ﺑﺮای اوج ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻳﮏ درﮔﻴﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺗﻮﺳﻂ
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪات داﺧﻠﻰ واﻗﻌﻰ روﺑﺮو اﺳﺖ .ﮔﺮوه ﻫﺎی
ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی اﻳﺮان ﻫﻤﻮاره اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻗﺮاد ﻣﻰ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻰ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺮزی ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﳐﺪر و اﻧﺴﺎن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﻓﺘﺮ
ﻣﻮاد ﳐﺪر و ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ) (UNODCﺣﺪود  ۳۵ﺗﺎ ۴۰
درﺻﺪ از ﻗﺎﭼﺎق ﻛﻞ ﻣﻮاد ﳐﺪر و ﺣﺸﻴﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻪ اﻳﺮان ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺮان ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴﺮد1.
اﻫﺪاف اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺷﺪﻳﺪا ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اداره اﻳﺮان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻮارد ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی
اﻣﻨﻴﺘﻰ ،ﭼﻪ واﻗﻌﻰ و ﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎﱃ ،ارﺗﺒﺎط دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ،
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻬﺎدﻫﺎ

و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ داﺷﺘﻪ ،ﻛﻪ ﻣﻈﻬﺮ آن رﺷﺪ ﻗﺪرت ﺳﭙﺎه
ﭘ ﺎﺳﺪا را ن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﻰ اﺳ ﺖ )  .(IRGCﻣ ﻰ ﺗﻮا ن ﮔﻔ ﺖ ﻛ ﻪ اﻳ ﻦ اﻣ ﺮ ﻣﻨﺠ ﺮ
ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺘﻰ ﺷﺪن ﻧﺤﻮه اداره ﻛﺸﻮر ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﺮ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ،ﺑﺨﺼﻮص رﻓﺘﺎر اﻳﺮان ﺑﺎ ﳐﺎﻟﻔﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ ،اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ ،دو ﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻰ
ﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺟﺮان ،ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان و
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻣﻰ
ﭘﺮدازد .اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه دو ﮔﺰارش دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه
ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ ،ﻣﺮﻛﺰ آﺷﺘﻰ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎن
و ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در آن ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻗﺒﻠﻰ در
اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻰ ﺷﻮد 2.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،دوﻟﺖ
اﻳﺮان ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدم ﻛﺸﻮرش از زاوﻳﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ
ﻣﻰ ﻧﮕﺮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ ،دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺮﺻﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﺸﻮر را ﻧﻴﺰ اﻣﻨﻴﺘﻰ ﻛﺮده
اﺳﺖ .رﻫ ـ ـﺒ ـ ـﺮ اﻳ ـ ـﺮان درﺑ ـ ـﺎره ﺗـ ـﻬـ ـﺪﻳـ ـﺪ »ﺗـ ـﻬـ ـﺎﺟـ ـﻢ ﻓـ ـﺮﻫـ ـﻨـ ـﮕـ ـﻰ« ﻫﺸﺪار داده و
ارﮔﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﻰ را ﺑﺴﻮی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ »دﺷﻤﻦ« در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺳﻮق
ﻣﻰ دﻫﺪ 3.دوﻟﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺷﺪه ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در
اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ،ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣـ ـﻰ درﺑـ ـﺮﮔ ـﻴ ـﺮﻧ ـﺪه ﺑ ـﻴﺸﺘ ـﺮ ﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻪ ﻫ ـﺎی زﻧ ـﺪﮔ ـﻰ اﺟ ـﺘ ـﻤ ـﺎﻋ ـﻰ اﺳﺖ .اﻳ ـﻦ
اﺳﺘﻨﺒﺎط از اﻣﻨﻴﺖ راه را ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻰ
ﻫﻤﻮار ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﲡﺰﻳﻪ ﲢﻠﻴﻞ
ﺣﺎﺻﻞ از ﲢﻘﻴﻘﺎت  ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
و ﻓﻌﺎﻻن ،در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از اﻳﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
و اﻋﻀﺎی اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ اﻳﺮان اﺳﺖ .ﺑﺠﺰ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﻘﻴﻪ اﻓﺮاد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ �ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ و داده ﻫﺎ از ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻫﻪ
ﮔﺰارش از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﳒﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ و ﻳﺎ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﻣﻰ ﭘﺮدازد .اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از
ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ ،از اﻗﺪاﻣﺎت اﳒﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻛﻨﺘﺮل
ﻣﺮزﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و اﻗﺪاﻣﺎت اﳒﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای

ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﻰ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی
زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ را درﺑﺮ ﻣﻰ ﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﮔﺰارش
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻰ ﻛﻨﺪ در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻰ  (۱۹۷۹ )۱۳۵۷ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی ﺟﺪی اﻣﻨﻴﺘﻰ روﺑﺮو ﺑﻮده
اﺳﺖ ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﳒﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ
ﻣﻜﺮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﻓﺘﺎدن ﺑﺎر آن ﺑﺮ دوش ﮔﺮوه ﻫﺎی ﳏﺮوم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﳐﺎﻟﻔﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ از
ﺣﺪود ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه درﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻋﻀﻮ
آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻰ اﻳﺮان اﺳﺖ.

اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳﻰ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ و ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳﻰ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺳﺎل ( ۱۹۷۹) ۱۳۵۷در اﻳﺮان
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ ﺗﺎزه ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﻰ ﻏﻴﺮ ﺳﻜﻮﻻر
ﺷﻴﻌﻪ آن ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ را اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﺮس ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺪون ﭘﺎﻳﻪ
ﻧﻴﺴﺖ ..ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﺎرﺟﻰ در اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻰ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪی دارد ،از
ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺘﻴﺎزات ﭘﺮﺳﻮدی ﻛﻪ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎر )از آﻧﭽﻪ اﻳﺮان
ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻮد( ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻰ ﻫﺎ اﻋﻄﺎ ﻛﺮد ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺸﻮر ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ روس ﻫﺎ و
اﻧﮕﻠﻴﺲ در ﺳﺎل  ، (۱۹۰۷ ) ۱۲۸۵اﺷﻐﺎل اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﲢﺎد
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروی در ﺳﺎل  (۱۹۴۱) ۱۳۱۹و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﺎه
ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ ﭘﺴﺮش ﻛﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ ﺑﻮد .در ﺳﺎل ،(۱۹۵۳ )۱۳۳۱
زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﺎه و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺘﻰ اﻳﺮان-اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪار اﺻﻼح
ﻃﻠﺐ ﻣﺮدﻣﻰ  -ﳏﻤﺪ ﻣﺼﺪق  -ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺑﺮای ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﳏﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎه  -و ﻛﻨﺘﺮل
ﺧ ـﺎرﺟ ـﻰ ﻧ ـﻔﺖ اﻳ ـﺮان -ﻣ ـﺪاﺧ ـﻠ ـﻪ ﻛ ـﺮدﻧ ـﺪ .ﺳﺎزﻣ ـﺎن ﺳﻴ ـﺎ ﻧ ـﻪ ﺗ ـﻨ ـﻬ ـﺎ ﻛ ـﻮدﺗـﺎ و
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ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

اﻋـ ـﺘـ ـﺮاﺿﺎت ﻣـ ـﺮدﻣـ ـﻰ ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻪ ﻣﺼﺪق را ﺗـ ـﺮﺗـ ـﻴﺐ داد ،ﺑـ ـﻠـ ـﻜـ ـﻪ ﺑـ ـﺎ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎری از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻰ را ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ او
ﺑﺸﻮراﻧﺪ 4.ﺑﺪﻧﺒﺎل آن آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ از دوﻟﺖ ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ﺷﺎه ﻗﺒﻞ از
اﻧﻘﻼب ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰ ﻛﺮد ،ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﲢﺮﻳﻢ ﻫﺎﻳﻰ را
ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان وﺿﻊ ﻛﺮد و ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻋﺮاق در
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻳﺮان در دﻫﻪ  ( ۱۹۸۰)۱۳۵۸ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﱃ ﻛﺮدﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻠﺦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﺎرﺟﻰ ،دﻳﺪﮔﺎه اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺟﺪﻳﺪ را ﺷﻜﻞ داد .در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی ﺟﺪی از ﺑﺪو
ﺗﺎﺳﻴﺲ و در ﺗﻼش ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺟﺪﻳﺪ،
ﺟـ ـﻤ ـﻬ ـﻮری اﺳﻼﻣ ـﻰ ﻧ ـﻪ ﺗ ـﻨ ـﻬ ـﺎ ﻣ ـﻘ ـﺎﺑ ـﻠ ـﻪ ﻫ ـﺎی ﻣﺴﻠ ـﺤ ـﺎﻧ ـﻪ ﺑ ـﻠ ـﻜ ـﻪ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ذﻳﻨﻔﻊ ﺧﺎرﺟﻰ ﻳﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﳐﺎﻟﻔﺖ ﺳﻴﺎﺳﻰ را ﻳﮏ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻰ داﻧﺪ.

اﻧﻘﻼب و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی آن
(۸۹-۱۹۷۹) ۱۳۶۸-۱۳۵۷
در ﺳﺎﺧﺖ ﻳـ ـ ـﮏ ﻧ ـ ـﻈ ـ ـﺎم اﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺎﻋ ـ ـﻰ و ﺳﻴ ـ ـﺎﺳﻰ ﺟ ـ ـﺪﻳ ـ ـﺪ ﭘﺲ از
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻰ ﺷﺎه ،دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﻰ ﻓﻀﺎی اﻣﻨﻴﺘﻰ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﻴﺮ
ﺷﻴـ ـﻌـ ـﻪ ﻛـ ـﻪ ﺑـ ـﻪ راﺣـ ـﺘـ ـﻰ ﺗـ ـﻬـ ـﺪﻳـ ـﺪی ﺑ ـﺎﻟ ـﻘ ـﻮه ﺑ ـﺮای اﻣ ـﻨ ـﻴﺖ ﻣ ـﻠ ـﻰ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰ ﺷﺪﻧﺪ ،را ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺖ .اﻟﻴﻦ ﺗﻬﺎﺳﻜﻮﻟﻴﻨﻮ ) (Elaine Sciolinoﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ »ﭼﺸﻢ
اﻧﺪاز ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮرش ﻫﺎی ﻗﻮﻣﻰ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﻛﺸﻮر ﺷﺪ .ﻳﮏ ﺷﺒﻪ ،رژﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺎآراﻣﻰ در ﻣﻴﺎن ﺗﺮک ﻫﺎ
در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،ﺑﻠﻮچ ﻫﺎ در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻋﺮب ﻫﺎ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن
و ﻛﺮدﻫﺎ در ﻛﺮدﺳﺘﺎن روﺑﺮو ﺷﺪ 5«.اوﺿﺎع در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی
ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮﻓﺎرس و ﺑﺴﻴﺎری ﻧﻴﺰ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺳﻨﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺗﻨﺶ ﺗﺮ ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﻛﻪ در ﭘﻰ ﺧﻮدﳐﺘﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ زور ﺳﺮﻛﻮب
ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻫﺎی اﻋﺪام ﻃﻰ دادرﺳﻰ ﻫﺎی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﲢﻤﻴﻠﻰ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،
ﻛﺮدﻫﺎ  -ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ-
ﺑﻄﻮر ﺧﺸﻦ ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪﻧﺪ 6.در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻰ اردﻳﺒﻬﺸﺖ
) ۱۳۵۸ﻣﻰ(۱۹۷۹و آﺑﺎن ﻣﺎه ) ۱۳۶۰ﻧﻮاﻣﺒﺮ  (۱۹۸۱ﺷﺒﻪ
ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﻛﻮﻣﻮﻟﻪ -ﺣﺰب دﻣﻮﻛﺮات ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان
) - (KDPIو ﺳﺎﻳﺮ اﺣﺰاب ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ وارد
درﮔﻴﺮی ﺷﺪﻧﺪ .ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﭘﺲ از ﳏﺎﻛﻤﻪ ﻫﺎی
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺴﺮﻋﺖ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻳﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺮﻳﻊ در
ﺳﺎل  ، (۱۹۸۲ ) ۱۳۶۱دوﻟﺖ ﺗـ ـ ـﻮاﻧﺴﺖ دوﺑـ ـ ـﺎره ﻛ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺮل را
درﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ آورد7.

در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ) ۱۳۵۷ﻣﺎرس ﺳﺎل  ،( ۱۹۷۹ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺳﭙﺎه
ﺗـ ـﺎزه ﺷﻜ ـﻞ ﮔ ـﺮﻓ ـﺘ ـﻪ در ﺳﺮﻛ ـﻮب ﺗ ـﻼش رﻫ ـﺒ ـﺮان ﺗ ـﺮﻛ ـﻤ ـﻦ ﺑ ـﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری ﳎﺪد ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ،ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ از
ﺳﺎﳌﻨﺪان ،زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎﻧﻰ را ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﭘﻨﻬﺎن
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﻰ از ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺴﻴـ ـﺎری از آﻧـ ـﻬـ ـﺎ ﻫـ ـﻴ ـﭻ ﺳﻼﺣ ـﻰ ﻧ ـﺪاﺷﺘ ـﻨ ـﺪ 8.ﺗ ـ ـ ـ ـﺎ ﺳﺎل ۱۳۵۸
) ،( ۱۹۸۰ﻧﺎآراﻣﻰ ﻫﺎی ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﺎ ﺷﻜﺴﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ
ﺳﺮﻛ ـ ـﻮب ﻫ ـ ـﺎ ﻫ ـ ـﻤ ـ ـﭽ ـ ـﻨ ـ ـﺎن اداﻣـ ـﻪ داﺷﺖ .در ﺳﺎل ۶۱ -۱۳۶۰
) ،(۳/۱۹۸۲دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺗﺮﻛﻤﻦ را ﺑﺎ
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﳏﺎﻛﻤﻪ ﻛﺮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش
ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ9.
در اردﻳ ـ ـﺒـ ـﻬﺸﺖ  ) ۱۳۵۸ﻣـ ـ ـ ـﻰ  ،(۱۹۷۹دوﻟﺖ ﺑ ـ ـ ـﻪ درﺧـ ـ ـﻮاﺳﺖ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن- 10اﺳﺘﺎﻧﻰ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻰ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻛﺜﺮ
ﻋﺮب  -ﺑﺮای ﺧﻮدﳐﺘﺎری ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻮب ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﻴﺰ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺴﺎﳌﺖ آﻣﻴﺰ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ای از دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻫﺎ و اﻋﺪام
ﭘﺎﺳﺦ داد ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻰ رود ﺑﻴﺶ از  ۳۰۰ﻧﻔﺮ در آن ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ11.
ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ ﺑﻮده ﺑﺮای
اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎی ﺟﻮاﻣﻌﻰ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ در اﻳﺮان ﭘﺲ از
اﻧـ ـ ـﻘـ ـ ـﻼب درﮔـ ـ ـﻴـ ـ ـﺮ ﳐﺎﻟـ ـ ـﻔﺖ ﺳﺎزﻣ ـ ـﺎن ﻳ ـ ـﺎﻓ ـ ـﺘ ـ ـﻪ ﻧﺸﺪه ﺑ ـ ـﻮدﻧ ـ ـﺪ .در
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ) ۱۳۵۸ﻣﻰ  ، (۱۹۷۹دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﮏ
ﳏﺎﻛﻤﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺷﺘﺎﺑﺰده ،ﻳﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﻳﻬﻮدی ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ
ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﻪ اﻋﺪام ﳏﻜﻮم ﻛﺮد 12.ﮔﺰارﺷﻰ در
ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب  ۱۷ﻳﻬﻮدی اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﻪ
ﺟﺮم ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ اﻋﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ 13.در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۵۷
)ﻓﻮرﻳﻪ  (۱۹۷۹و ﺧﺮداد ) ۱۳۶۰ژوﺋﻦ  ،(۱۹۸۱ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺪاﻗﻞ
 ۳۳ﺑﻬﺎﺋﻰ را ﺑﻪ ﺟﺮم »ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﻴﻞ« اﻋﺪام ﻛﺮدﻧﺪ14،
ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  15(۱۹۸۱) ۱۳۶۰و ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮی در
ﺳﺎل  16(۱۹۸۸)۱۳۶۷اﻋﻼم ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑـ ـﺰرﮔـ ـﺘـ ـﺮﻳـ ـﻦ اﻋـ ـﺪام دﺳﺖ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻰ در ﻃ ـﻰ ﺣ ـﻜ ـﻮﻣﺖ ﺟ ـﻤ ـﻬ ـﻮری
اﺳﻼﻣﻰ در ﺳﺎل  ( ۱۹۸۸) ۱۳۶۷رخ داد؛ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
 ۵۰۰۰- ۴۵۰۰ﻧﻔﺮ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ 17را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻳﮏ
ﺷﻮرش ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻏﺮب ﻛﺸﻮر ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺘﺎﺑﺰده ای اﻋﺪام
ﻛﺮد .ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﺎن ﻣﻀﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻳﺎ از اﻋﻀﺎی
ﳎﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ) (PMOIﺑﻮدﻧﺪ؛ ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﺢ ﳐﺎﻟﻔﻰ ﻛﻪ
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﺮاق در دوران ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

در ﺗﻤﺎﻣﻰ دوره اول اﻧﻘﻼب رواﺑﻂ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﳐﺼﻮﺻﺎ
ﭘﺲ از ﮔ ـ ـﺮوﮔ ـ ـﺎن ﮔ ـ ـﻴ ـ ـﺮی ﺳﻔ ـ ـﺎرت آﻣـ ـﺮﻳـ ـﻜـ ـﺎ در اواﻳـ ـﻞ اﻧـ ـﻘـ ـﻼب،
ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ .در ﺗﻴﺮ  ) ۱۳۶۷ﺟﻮﻻی  ،(۱۹۸۸ﻧﺎو
درﻳﺎﻳﻰ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﭘﺮواز  ۶۵۵ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎی
اﻳﺮان اﻳﺮ -ﻳﮏ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎی ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻰ -ﺷﻠﻴﮏ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺗﻤﺎﻣﻰ  ۲۹۰ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺧﺪﻣﻪ اﻳﻦ ﭘﺮواز ﺷﺪ .در ﺳﺎل
 (۱۹۹۶) ۱۳۷۵در ﺗﻮاﻓﻘﻰ ﻧﺰد دادﮔﺎه ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ،اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻼﻋﻮض ﺧﺴﺎرت ۶۲ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻری ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮد.

واﻛﻨﺶ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﻰ
)(۲۰۱۳-۱۹۸۹) (۱۳۹۱ -۱۳۶۸
ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق در ﺳﺎل  (۱۹۸۸ ) ۱۳۶۷و ﻣﺮگ
ﺧﻤﻴﻨﻰ در ﺳﺎل  ( ۱۹۸۹) ۱۳۶۸ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ.
ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ )ﻛﻪ از ﻳﮏ ﺗﺮور ﺟﺎن
ﺳﺎﱂ ﺑﻪ در ﺑﺮده ﺑﻮد( ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .دﺳﺘﮕﺎه
اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ و اﻣﻨﻴﺘﻰ ﻛﺸﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی ﻣﺪاوم ﳎﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﺗﺮی از اﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ،
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮد .اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ از اذﻳﺖ و آزارﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎﳌﺖ آﻣﻴﺰ ﻫﻮﻳﺘﺸﺎن را ﻫﺪف ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،در
زﺟﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻳﻜﺴﺮی ﻗﺘﻞ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻫﺎی زﳒﻴﺮه ای ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎر
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﳐﺎﻟﻒ ،روﺷﻨﻔﻜﺮان و اﻓﺮاد
ﺧﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ رو آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،زدﻧﺪ .اﻳﻦ دوره
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺪاوم ﻫﺪف ﮔﻴﺮی اﻋﻀﺎی اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ
ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ،(۱۹۹۴ ) ۱۳۷۳ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﮏ ﻣﺮد  ۷۷ﺳﺎﻟﻪ
ﻳﻬﻮدی را اﻋﺪام ﻛﺮد .او ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده
اش در آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺟﺮم ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ
ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻛﺸﻮر دادﮔﺎﻫﻰ ﺷﺪ 19.ﺑﻌﺪ از اﻋﺪام او ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺷﻜﻨﺠﻪ روی ﺑﺪﻧﺶ دﻳﺪه ﻣﻰ ﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻳﺶ را
از ﺣﺪﻗﻪ درآورده ﺑﻮدﻧﺪ 20.در ﺳﺎل  ،(۱۹۹۹) ۱۳۷۸ﺳﻴﺰده
ﻣﺮد و ﭘﺴﺮ ﻳﻬﻮدی در ﺷﻴﺮاز و اﺻﻔﻬﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻳﻜﺴﺎل زﻧﺪاﻧﻰ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﳏﺎﻛﻤﻪ ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻳﺎ وﻛﻼﻳﺸﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ 21.دادﮔﺎه ده ﻧﻔﺮ از
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ  ۴ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل زﻧﺪان و دو ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﮏ
ﻛﺮدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ  ۲ﺳﺎل زﻧﺪان ﳏﻜﻮم ﻛﺮد.
در ﺳﺎل  ،(۲۰۰۵ ) ۱۳۸۴اﻓﺸﺎ ﻳﺎدداﺷﺘﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎل
 (۱۹۹۹ ) ۱۳۷۸از دوﻟﺖ ) دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﻌﻠﻰ ﺑﻮدن آن را رد

ﻛﺮد( ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻨﻄﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﺮب
در ﺧﻮزﺳﺘﺎن را از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ اﺟﺒﺎری ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﻧﺸﺎن
ﻣـ ـ ـﻰ داد ﻫـ ـ ـﺰاران ﻧـ ـ ـﻔـ ـ ـﺮ را ﺑ ـ ـﻪ ﺗ ـ ـﻈ ـ ـﺎﻫ ـ ـﺮات در اﻫ ـ ـﻮاز ﻏ ﻣ ـ ـﺮﻛ ـ ـﺰ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن -ﲢﺮﻳﮏ ﻛﺮد .ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻰ ﺷﻤﺎر زﻳﺎدی از
ﻋﺮب ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻰ را ﻛﺸﺘﻨﺪ ،ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﳎﺮوح ﻛﺮده و
ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ را در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﻛﺮدﻧﺪ22.
اﻧﺘﺨﺎب اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﺳﺎل ۱۳۸۴
) (۲۰۰۵ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﭙﺎه و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آن ﻣﺘﻜﻰ ﺑﻮد.
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﻳﺎن اﻳﺠﺎد ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﳏﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻰ در دو دوره رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ۱۳۸۴-۱۳۷۶
) (۲۰۰۵-۱۹۹۷ﺧـ ـ ـﻮد ﺑ ـ ـﺮای ارﺗ ـ ـﻘ ـ ـﺎء آن ﺗ ـ ـﻼش ﻛ ـ ـﺮده ﺑ ـ ـﻮد.
ﺳﺨﻨﺎن و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻠﻰ ﮔﺮاﻳﻰ اﻳﺮاﻧﻰ
را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮد ،اﻣﺮی ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﻮدن را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﻰ ﺑﻮدن
و ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻮدن ﻣﻰ داﻧﺪ .دوﻟﺖ او ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮی،
ﺑﻴﺎن ﻫﻮﻳﺖ ﻏﻴﺮ ﻓﺎرﺳﻰ و ﻏﻴﺮ ﺷﻴﻌﻪ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای
اﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻴﺖ ﻣ ـ ـﻠـ ـﻰ ﻣـ ـﻰ داﻧﺴﺖ .در دو روره رﻳـ ـﺎﺳﺖ ﺟـ ـﻤـ ـﻬـ ـﻮری او
ﺗ ـﺒ ـﻌ ـﻴﺾ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻪ اﻗ ـﻠ ـﻴﺖ ﻫ ـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳـﺎﻓﺖ .اﻧـﺘـﺨـﺎب ﻳـﮏ ﺷﻴـﻌـﻪ
ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻰ -ﺣﺒﻴﺐ ﷲ دﻫﻤﺮه -در ﺳﺎل (۲۰۰۵ )۱۳۸۴ﻛﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺿﺪ ﺳﻨﻰ اش ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎی
دو ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻠﻮچ ﳎﻠﺲ ﺷﺪ 23.ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از ﻓﻘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن
ﻫﺎی اﻳﺮان ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ؛ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ در ﺟﺎﻫﺎﻳﻰ ﻗﺎﭼﺎق
ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﺒﺮاﻧﻰ ﺑﺮای درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ24.
ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻨﺪﷲ )ارﺗﺶ ﺧﺪا( ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻪ
ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن در ﺳﺎل  ( ۲۰۰۲ ) ۱۳۸۱ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻳﮏ
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺳﺮﻛﻮب ﺑﻠﻮچ ﻫﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش
ﻫﺎ ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺟﻨﺪﷲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ  ۱۰۰۰ﻣﺒﺎرز را ﺑﺮﻋﻬﺪه
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 25.ﺑﺎورﻫﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺪﷲ  ۴۰۰ﻧﻔﺮ از
ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻰ را ﻛﺸﺘﻪ و ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎن را ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ
ﻗﺮار داده اﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ  ۳۹ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻣﺴﺠﺪی در ﭼﺎﺑﻬﺎر در
ﺳﺎل 26.(۲۰۱۰ ) ۱۳۸۹
ﻳﻌﻘﻮب ﻣﻬﺮﻧﻬﺎد ،ﻓﻌﺎل ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻠﻮچ ،ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎد از
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﳏﻠﻰ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ ،او ﺷﻜﻨﺠﻪ و از
داﺷﺘﻦ وﻛﻴﻞ ﻫﻢ ﳏﺮوم ﺑﻮده ،و ﻃﻰ ﳏﺎﻛﻤﻪ ای ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ
ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮔﺮوه ﺟﺪاﻳﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺒﺎرز ﺑﻠﻮچ ،ﺟﻨﺪﷲ ،ﳏﻜﻮم و
در ﻣﺮداد ) ۱۳۸۸آﮔﻮﺳﺖ  ( ۲۰۰۹اﻋﺪام ﺷﺪ27.
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ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻧﺎآراﻣﻰ ﻫﺎی ﻓﺮوردﻳﻦ ) ۱۳۸۴آورﻳﻞ  ( ۲۰۰۵در
ﺧﻮزﺳﺘﺎن )ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ(  ،در ﭼﻬﺎر
اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺐ در ﺗﻬﺮان و اﻫﻮاز در ﺧﺮداد )۱۳۸۴ﺟﻮن (۲۰۰۵
ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۰ﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ و  ۹۰ﻧﻔﺮ ﳎﺮوح ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﻬﺮ ۱۳۸۴
)اﻛﺘﺒﺮ  ( ۲۰۰۵و دی ) ۱۳۸۴ژاﻧﻮﻳﻪ ،( ۲۰۰۶ﺣﺪاﻗﻞ دوازده
ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺐ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 28.ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ
)۱۳۸۵ﻣﻰ  (۲۰۰۶در ﻣﻮﺟﻰ از دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﱃ ،دﺳﺖ
ﻛـ ـﻢ  ۵۰۰ﻧ ـ ـﻔ ـ ـﺮ ﺑ ـ ـﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧ ـ ـﺪ .دوﻟﺖ ﺑـ ـﺮای ﳎﺒـ ـﻮر ﻛـ ـﺮدن
ﺷﻮﻫﺮان و ﭘﺪران ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺧﻮد ،زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن را ﺑﻌﻨﻮان
ﮔﺮوﮔﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﻛﺮد.
ﻫﻔﺖ ﻣﺮد از ﻧﻪ ﻧﻔﺮی ﻛﻪ دراﺳﻔﻨﺪ) ۱۳۸۴اول ﻣﺎرس ۲۰۰۶
(در ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺘﺎﻧﻰ ﺧﻮزﺳﺘﺎن »اﻋﺘﺮاف« ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺟﺰ اﻓﺮادی
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم دﺳﺖ داﺷﺘﻦ در ﺑﻤﺐ ﮔﺰاری ﻫﺎی اﻛﺘﺒﺮ
ﳏﻜﻮم ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺪی ﻧﻮاﺻﺮی و ﻋﻠﻰ ﻋﻮض
اﻓﺮاﻳﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ روز ﺑﻌﺪ در ﻣﻼءﻋﺎم اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ 29.ﮔﺰارش
ﻫﺎ دال ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ درﳏﺎﻛﻤﺎت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻤﺐ ﮔﺰاری ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۱ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ،
ﻋﺪه ای دﻳﮕﺮ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﺪت و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪ
داﺧﻠﻰ ﳏﻜﻮم ﺷﺪه اﻧﺪ.
در زﻣﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ ﻛﻪ در
زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻰ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﻰ
ﺷﺪ .ادﻋﺎ ﻣﻰ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺧﺎرج از ﻳﮏ »اﻧﻘﻼب
ﳐﻤﻠﻰ«  -ﺗـ ـ ـ ـ ـﻼﺷﻰ ﺑـ ـ ـ ـ ـﺮای »ﺳﺮﻧ ـﮕ ـﻮﻧ ـﻰ ﺗـﺪرﻳـﺠـﻰ ﺟـﻤـﻬـﻮری
اﺳﻼﻣﻰ« ﺑﺎ »اﻳﺠﺎد ﺑﻰ ﺛﺒﺎﺗﻰ و ﺑﺤﺮان در داﺧﻞ اﻳﺮان و
ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﻮﻣﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ ،«.ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ30 .
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﻧﺘﺨﺎب ﳎﺪد ﺧﻮد در ۲۲ﺧﺮداد ۱۲ )۱۳۸۸
ژوﺋﻦ  ( ۲۰۰۹را ﭘﻴﺮوزی ﺑﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ
ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ از درون ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮد 31.ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺎی ﺟﺪی در
اﻳـ ـﻦ اﻧـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺎﺑـ ـﺎت ﺻﺪﻫـ ـﺎ ﻫـ ـﺰار ﻧـ ـﻔـ ـﺮ را در اﻋـ ـﺘـ ـﺮاض ﺑـ ـﻪ ﻓﺴﺎد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻫﺎی اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن اﺻﻼح ﻃﻠﺐ
ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮی و ﻣﻬﺪی ﻛﺮوﺑﻰ در ﺣﺮﻛﺘﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ آورد.
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﺮان اﻋﺘﺮاﺿﺎت را »ﻓﺘﻨﻪ« ﺧﻮاﻧﺪ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ،
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و »دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻫﺎ/ﻧﻮﻛﺮان ﳏﻠﻰ« آﻧﻬﺎ را ﻣﻘﺼﺮ

داﻧﺴﺖ و در واﻗﻊ ﻣﻮﺳﻮی را ﻛﻪ در زﻣﺎن آﻳﺖ ﷲ ﺧﻤﻴﻨﻰ
ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻮم ﺧﺎرﺟﻰ
ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮد32.
در اﺑـ ـﺘـ ـﺪا ﺣـ ـﻜـ ـﻮﻣﺖ ﺑـ ـﺮ ﻣـ ـﻬـ ـﺎر اﻋـ ـﺘ ـﺮاﺿﺎت ﺗ ـﻤ ـﺮﻛ ـﺰ ﻛ ـﺮد ،ﺳﭙﺲ
ﺳﺮﻛﻮب ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ و ﺑﻴﺮون راﻧﺪن ﻣﺮدم از ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻠﻴﮏ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﻣﺴﺎﳌﺖ آﻣﻴﺰ را در دﺳﺘﻮر
ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻰ از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﻰ
و ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ در راه
اﻧﺪازی اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار
داد .ﺑﺴﻴﺞ ،ﮔﺮوه ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ داوﻃﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎه اداره
ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﳎﻬﺰ ﺷﺪ.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺳﺎل
( ۲۰۱۱ ) ۱۳۸۹ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه اداﻣﻪ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺣﻜﻮﻣﺖ ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ در اﻳﻦ درﮔﻴﺮی ﻫﺎی  ۴۳ﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﳐﺎﻟﻒ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ و
ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﳎﺮوح و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  ۵۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ﮔﺰارش داد ﻛﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪ و ﲡﺎوز ﺑﻪ
زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻣﺮی ﻋﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺒﻬﻤﻰ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه و ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ وﻛﻴﻞ
ﺑﺎ »ﳏﺎﻛﻤﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﻰ« و ﭘﺨﺶ اﻋﺘﺮاﻓﺎت در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
ﻣﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻴﺶ از  ۸۰ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل و ۶
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﳎﺎزات اﻋﺪام ﳏﻜﻮم ﺷﺪﻧﺪ 33.زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن
در ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﻰ در ﺳﺎل  ( ۲۰۱۱ ) ۱۳۸۹ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺳﻮی و ﻛﺮوﺑﻰ ﺣﺒﺲ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺷﺪﻧﺪ و در زﻣﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺒﺲ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺑﺴﺮ ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ34.
در ﭘﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی ﺟﺪی ﻋﻠﻴﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺳﺎل  (۲۰۰۹ ) ۱۳۸۸ﺑﻬﺮاه داﺷﺖ ،ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻛﻮب دوﻟﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ را ﻛﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻰ اﻧﮕﺎﺷﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ رواﺑﻂ ﺣﺘﻤﺎﱃ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ
دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻰ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در۱۹
ﻣﺮداد  ۱۰ )۱۳۸۹اوت  (۲۰۱۰ﻫﻔﺖ ﺗﻦ از رﻫﺒﺮان ﺑﻬﺎﻳﻰ ﺑﻪ
اﺗﻬﺎم ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ۲۰
ﺳﺎل زﻧﺪان ﳏﻜﻮم ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از آن در دادﮔﺎه ﲡﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
در ﺳﭙـ ـﺘـ ـﺎﻣـ ـﺒـ ـﺮ اﻳـ ـﻦ ﺣـ ـﻜـ ـﻢ ﻧﺼﻒ ﺷﺪ اﻣـ ـﺎ در ﻣـ ـﺎرس ﺳﺎل ﺑـ ـﻌ ـﺪ
دوﺑﺎره ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎ ﺷﺪ35.

۲

ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ اﻳﺮان در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻰ از ﺣﻘﻮق ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻔﺎد
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ و ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻛﺎرآﻳﻰ اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎ را
ﳏﺪود ﻛﺮده و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ
ﺑﺮای ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ (۱۹۷۹) ۱۳۵۸
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺗﻌﺪادی از ﺣﻘﻮق ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ
را ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﺑﺮﻣﻰ ﮔﻴﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻞ ۱۹ﻛﻪ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ »ﻣﺮدم اﻳﺮان
از ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و رﻧﮓ ،ﻧﮋاد،
زﺑﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 36«.و اﺻﻞ  ۲۳ﻛﻪ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ
» ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﳑﻨﻮع اﺳﺖ و ﻫﻴﭽﻜﺲ را ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ
ﻋﻘﻴﺪه ای ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض »و ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮار داد «.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،در اﺻﻞ ۴۸
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ:

» در ﺑﻬﺮه �ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از درآﻣﺪﻫﺎي
ﻣﻠﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﻴﺎن ا�ﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺒﻌﻴﺾ در
ﻛﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮري �ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻧﻴﺎزﻫﺎ و
اﺳﺘﻌﺪاد رﺷﺪ ﺧﻮد ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت �ﻻزم در دﺳﺘﺮس
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

اﺻﻞ  ۱۵ﻓﺎرﺳﻰ را زﺑﺎن رﺳﻤﻰ ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﻣﻰ
ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ » اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﻫﺎي ﳏﻠﻲ و ﻗﻮﻣﻲ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ورﺳﺎﻧﻪ �ﻫﺎي
ﮔﺮوﻫﻲ و ﺗﺪرﻳﺲ ادﺑﻴﺎت آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ،د�ر ﻛﻨﺎر زﺑﺎن �ﻓﺎرﺳﻲ آزاد اﺳﺖ�«.
ﻣﻮاردی ﻛﻪ در زﻳﺮ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺼﻮر ﻣﺘﻮاﱃ دوﻟﺖ در وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آﺧﺮ اﻳﻦ اﺻﻞ ،ﻧﻘﺾ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﺻﻞ  ۲۶ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ﻋﻨﻮان ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ » اﺣﺰاب  ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ،اﳒﻤﻦ ﻫﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺻﻨﻔﻲ و اﳒﻤﻦ ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎي دﻳﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
آزادﻧﺪ« ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ »اﺻﻮل اﺳﺘﻘﻼل  ،آزادي  ،وﺣﺪت ﻣﻠﻲ  ،ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ
و اﺳﺎس ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ را ﻧﻘﺾ ﻧﻜﻨﻨﺪ «.ﺑﺮﺧﻰ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﻰ و
ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮان ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،از اﻳﻦ رو آﻧﻬﺎ
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﻳﺎی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ اﺻﻞ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮرا ﳏﺪود ﻛﺮده و اﺳﺘﻔﺎده اﻳﺮان از اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻛﻪ
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ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺷﻜﻞ ﻣﻰ دﻫﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﻪ اﺣﻜﺎم
ﺷﻴﻌﻪ اوﻟﻮﻳﺖ داده ﻣﻰ ﺷﻮد؛ اﺻﻮل ۱و  ۱۲ﻛﻪ اﻳﺮان را  ،ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺷﻴﻌﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و اﺻﻞ  ۱۳اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ،ﻳﻬﻮدﻳﺎن و زرﺗﺸﺘﻴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﻠﻴﺖ
ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﺪ .در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻋﻠﻰ

ﺗﻌﻬﺪات اﻳﺮان
ﲢﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ
اﳌﻠﻠﻰ
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
از ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ،اﻳﺮان
ﻋﻀﻮ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻰ
و ﺳﻴﺎﺳﻰ ) (ICCPRو ﺣﻘﻮق
اﻗﺘﺼﺎدی  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
)(ICESCR؛ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ
رﻓﻊ ﻫﻤﻪ اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﮋادی
)(CERD؛ و ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﻛﻮدک
) ،(CRCاﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻻزم اﻻﺟﺮا ،ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ
ﺣﻘﻮق و ﻋﺮف  ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﻰ

رﻏﻢ زﺑﺎن ﻣﺒﻬﻢ اﺻﻞ  ۱۴ﻛﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻬﺎﺋﻰ از
ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ .در ﻋﻮض ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻣﺪﻧﻰ و اداری و ﺑﺨﺼﻮص ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﻰ ﻛﻢ و ﻛﺎﺳﺘﻰ ﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ اﻳﺮان را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.

و ﳑﻨﻮﻋﻴﺖ ﺷﻜﻨﺠﻪ؛ دادرﺳﻰ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
و ﺣﻖ ﳏﺎﻛﻤﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ؛ آزادی ﻫﺎی
دﻳﻨﻰ ﻳﺎ اﻋﺘﻘﺎدی ،آزادی ﺑﻴﺎن ،
ﲡﻤﻊ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻰ؛ ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ و
ﺣﻘﻮق ﻛﻮدﻛﺎن را ،ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﻰ
ﻛﻨﻨﺪ.
اﻳﺮان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻀﻮ ﭼﻬﺎر
ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ژﻧﻮ (۱۹۴۹ )۱۳۲۸
وﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻨﻊ ﺳﻼح ﻫﺎی
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد
ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻛﻪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ و
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎرزان اﺳﺖ ،ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ دارد ﻛﻪ
وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص در
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ و ﻳﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده اﻧﺪ
ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اﺳﺖ را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .اﻳﺮان ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ
ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ 37.اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
از ﻛﺎر  ۱۰ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﻛﻨﺪ38.

اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ و
ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روﻳﻪ ﻫﺎی وﻳﮋه
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﮔﺴﺘﺮده ای را
اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و روﻳﻪ ﻫﺎی اﻳﺮان را ﺑﺮ
در ﻛﻨﺎر ﻣﻌﺎﻫﺪات ،ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺎس آن ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ) (HRCروﻳﻪ ﻫﺎی وﻳﮋه

ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات اﺳﻼﻣﻰ
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ﺑـ ـﻪ ﻃـ ـﻮر ﻛـ ـﻠـ ـﻰ واژﮔـ ـﺎن ﻣ ـﺒ ـﻬ ـﻢ ﺑ ـﻪ ﻛ ـﺎرﮔ ـﺮﻓ ـﺘ ـﻪ ﺷﺪه در ﻗ ـﺎﻧ ـﻮن
ﳎﺎزات اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻳﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﻳﺴﻢ را
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ دﻫﺪ .آﻧﻬﺎ را اﻏﻠﺐ ﻣﻰ ﺗﻮان در ﻛﺘﺎب دوم و ﭘﻨﺠﻢ
ﻗـ ـﺎﻧـ ـﻮن ﳎﺎزات ،ﺣـ ـﺪود ،ﻳـ ـﺎ ﺟـ ـﺮاﺋـ ـﻢ ﺑـ ـﺎ ﳎﺎزاﺗـ ـﻬـ ـﺎی ﻣـ ـﻘ ـﺮر و
ﺗﻌﺰﻳﺮات  ،ﻳﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﺎ ﳎﺎزات ﻫﺎی اﺧﺘﻴﺎری ،ﭘﻴﺪا ﻛﺮد40.
ﻣﺎده  ۲۷۹در ﻣﻮرد ﳏﺎرﺑﻪ ﻳﺎ ﻋﺪاوت ﻳﺎ ﺑﻮدن در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﺧﺪا ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ » :ﳏﺎرﺑﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻛﺸﻴﺪن ﺳﻼح ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﺟﺎن ،ﻣﺎل ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮدم ﻳﺎ ارﻋﺎب آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎاﻣﻨﻲ در ﳏﻴﻂ ﮔﺮدد «.ﻣﺎده ۲۸۰ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰ دﻫﺪ

ﻛﻪ » :ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﻓﺎع و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﳏﺎرﺑﺎن،
دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺒﺮد ﳏﺎرب )ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺪا ﻣﻰ
ﺟﻨﮕﺪ( ﻧﻴﺴﺖ «.اﻣﺎ ﻣﺎده ۲۸۱ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ » :راﻫﺰﻧﺎن ،ﺳﺎرﻗﺎن و
ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎﱐ ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻼح ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ اﻣﻨﻴﺖ
ﻣﺮدم و راه �ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﳏﺎرﺑﻨﺪ «.ﳎﺎزات ﳏﺎرﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎده
 ۲۸۲اﻳﻦ اﺳﺖ :اﻟﻒ ـ اﻋﺪام ب ـ ﺻﻠﺐ پ ـ ﻗﻄﻊ دﺳﺖ راﺳﺖ و
ﭘﺎي ﭼﭗ ت ـ ﻧﻔﻲ ﺑﻠﺪ در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ ﻣﺎده  ۲۸۳ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ اﻣﻮر در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺎﺿﻰ اﺳﺖ.

ﻣـ ـ ـﺎده  ۲۸۶ﻛـ ـ ـ ـﻪ ﺑـ ـ ـ ـﻪ ﻓﺴﺎد در زﻣـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻦ ﻳ ـ ـ ـﺎ اﻓﺴﺎد
ﰲاﻻ�رض ﻣﻰ ﭘﺮدازد ،ﻋﻨﻮان ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ:
» ﻫﺮﻛﺲ ﺑﻪ �ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ،ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﱐ اﻓﺮاد ،ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﻲ

ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮر ،ﻧﺸﺮ اﻛﺎذﻳﺐ ،اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ،اﺣﺮاق و ﺗﺨﺮﻳﺐ ،ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد
ﺳﻤﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻳﺎ داﻳﺮ ﻛﺮدن ﻣﺮاﻛﺰ
ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎ ﻳﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد ﺑﻪ �ﮔﻮﻧﻪا�ي
ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل ﺷﺪﻳﺪ در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ �ﻛﺸﻮر،
ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻳﺎ ورود ﺧﺴﺎرت ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ
ﺟﺴﻤﺎﱐ اﻓﺮاد ﻳﺎ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﻳﺎ
ﺳﺒﺐ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺴﺎد ﻳﺎ ﻓﺤﺸﺎ در ﺣﺪ وﺳﻴﻊ ﮔﺮدد
ﻣﻔﺴﺪ ﰲاﻻ�رض ﳏﺴﻮب و ﺑﻪ اﻋﺪام ﳏﻜﻮم
ﻣﻲﮔ�ﺮدد .ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻫﺮﮔﺎه دادﮔﺎه از ﳎﻤﻮع ادﻟﻪ و
ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺼﺪ اﺧﻼل ﮔﺴﺘﺮده در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ،
اﻳﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﻲ ،اﻳﺮاد ﺧﺴﺎرت ﻋﻤﺪه و ﻳﺎ اﺷﺎﻋﻪ
ﻓﺴﺎد ﻳﺎ ﻓﺤﺸﺎ در ﺣﺪ وﺳﻴﻊ و ﻳﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﻮدن اﻗﺪاﻣﺎت اﳒﺎم ﺷﺪه را اﺣﺮاز ﻧﻜﻨﺪ و ﺟﺮم
ارﺗﻜﺎﺑﻲ ﻣﺸﻤﻮل ﳎﺎزات ﻗﺎﻧﻮﱐ دﻳﮕﺮي ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺎﻧﺒﺎر ﺟﺮم ،ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ
ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي درﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﻳﺎ ﺷﺶ ﳏﻜﻮم
ﺷﻮد«.
ﻣﻲ �
ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻣﺎده  ۲۷۸ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ » :ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧ ـﻈ ـﺎم ﺟ ـﻤ ـﻬ ـﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳ ـﺮان ،ﻗ ـﻴ ـﺎم ﻣﺴﻠ ـﺤ ـﺎﻧ ـﻪ ﻛ ـﻨ ـﺪ ﺑـﺎﻏﻲ
ﺷﻮد و درﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ،اﻋﻀﺎي آن
ﳏﺴﻮب ﻣﻲ �
ﺑﻪ ﳎﺎزات اﻋﺪام ﳏﻜﻮم ﻣﻲﮔ�ﺮدﻧﺪ «.در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ ﻣﺎده ۲۸۸
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﳎﺎزات اﺧﺘﻴﺎری را ﺑﺮای ﻋﻀﻮﻳﺖ در »ﮔﺮوه ﺑﺎﻏﻰ«
در ﺧﺎرج از درﮔﻴﺮی ﻳﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ
ﻛﻨﺪ.
ﻛ ـﺘ ـﺎب ﭘ ـﻨ ـﺠ ـﻢ ﻗ ـﺎﻧ ـﻮن ﳎﺎزات اﺳﻼﻣ ـﻰ اﻳ ـﺮان ﻋ ـﻤ ـﺪه ﻣ ـﻘ ـﺮرات
ﻣ ـ ـﺮﺑ ـ ـﻮط ﺑ ـ ـﻪ اﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻴﺖ ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻰ را در ﺑ ـ ـﺮﻣ ـ ـﻰ ﮔ ـ ـﻴ ـ ـﺮد )اﻛ ـ ـﺜ ـ ـﺮا ﻣـ ـﻮاد
 .(۵۱۲-۴۹۸ﻣﻘﺮرات آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
¬

¬

¬

ﻣﺎده  - ۴۹۸ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎ ا�داره ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻌﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ،در داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﺑﺮ ﻫﻢ
زدن اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ؛ دو ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ.
ﻣﺎده  - ۴۹۹ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻳﻜﻰ از دﺳﺘﻪ �ﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫ�ﺎ
ﻳﺎ ﺷﻌﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎی ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده )(۴۹۸؛ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ
ﻣﺎده  - ۵۰۰ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﳐﺎﻟﻒ
ﻧﻈﺎم؛ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ �ﻳﻜﺴﺎل ﺣﺒﺲ.

¬
¬

¬
¬

ﻣﺎده  - ۵۰۱اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺸﻮر در اﺧﺘﻴﺎر اﻓﺮادی ﻛﻪ
ﺻﻼﺣﻴﺖ �دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻳﮏ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ
ﻣﺎده  - ۵۰۲ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ در داﺧﻞ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻳﮏ
دوﻟﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻨﺤﻮی ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ �ﻣﻠﻰ ]اﻳﺮان[ ﺻﺪﻣﻪ
وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﻳﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ .
ﻣﺎده  - ۵۰۸ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ دول ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان؛ ﻳﮏ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ.
ﻣﺎده  - ۶۱۰ﻫﺮ ﮔﺎه دو ﻧﻔﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺒﺎﻧﻰ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺮاﻳﻤﻰ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﻰ ﻳﺎ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﻧﺪ ] [...در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﳏﺎرب ﺑﺮ آﻧﺎن
ﺻﺎدق ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ .

ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﻰ ،ﻫﻤﻜﺎری ﻳﺎ
ﺗﺒﺎﻧﻰ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻰ آﻳﺪ ،راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ و ﻧﻤﻰ ﮔﻮﻳﺪ ﭼﻪ
ﭼﻴﺰی ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ.
دادﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻗﻀﺎت اﻳﺮان ده ﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و
ﺑﺎرﻫﺎ از ﻣﺎﻫﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮده و ﻛﻠﻰ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای ﺗﺴﻬﻴﻞ
دﺳﺘﮕﻴﺮی )ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ( ،ﳏﺎﻛﻤﻪ و ﺣﺒﺲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺗﻬﺎﻣﺎت
وارد ﺷﺪه ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺑﺮای اﻋﻤﺎﱃ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻛﻴﻔﺮی ﳏﺴﻮب ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ.
ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ و ﺗﺮورﻳﺴﻢ در دادﮔﺎه
اﻧﻘﻼب اﻳﺮان رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .اﺻﻼﺣﺎت اﳒﺎم ﺷﺪه در
آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮی اﻳﺮان در ﺳﺎل  (۲۰۱۴ ) ۱۳۹۳در ﭘﺎﻳﺎن
دادن ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﻰ
ﻣﺪت ﻗﺒﻞ از ﳏﺎﻛﻤﻪ ،ﺑﺪون ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮای ﺑﻪ
ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺸﻴﺪن اﺳﺎس اﺗﻬﺎﻣﺎت ،ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن در
ﺑ ـ ـﺎزﺟ ـ ـﻮﻳ ـ ـﻰ؛ ﻳ ـ ـﺎ اﺳﺘ ـ ـﻔـ ـﺎده از روش ﺗـ ـﮏ ﻧـ ـﻮﻳﺴﻰ ،ﻳـ ـﺎ اﻋـ ـﺘـ ـﺮاف
اﺟﺒﺎری ﻛﻪ در آن ﻓﺮد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه را ﳎﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻻ ﺟﻌﻠﻰ -در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن
وﻗﺎﻳﻌﻰ  -ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻳﺎ آﺷﻨﺎﻳﺎﻧﺸﺎن ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان را
ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮی ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﺪ
ﺗـ ـ ـﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨ ـ ـﻴﺺ اﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻜ ـ ـﻪ اﻓﺸﺎﮔ ـ ـﺮی ﻣ ـ ـﺎﻧ ـ ـﻊ از »ﻛﺸﻒ
ﺣﻘﻴﻘﺖ« ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﻳﺎ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻳﺎ
ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،از دﺳﺘﺮﺳﻰ وﻛﻼ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﻛﻠﺸﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﺮی ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻖ
آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻳﮏ دﻓﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد.
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ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،دوﻟﺖ ﻫﺎی ﭘﻰ در ﭘﻰ ،ﲢﺖ ﻓﺸﺎر روﺣﺎﻧﻴﻮن
ﻋـ ـﺎﱃ رﺗـ ـﺒـ ـﻪ ،ﻛـ ـﺎﻧـ ـﻮن وﻛـ ـﻼی دادﮔﺴﺘـ ـﺮی اﻳـ ـﺮان و ﻫـ ـﻤـ ـﭽ ـﻨ ـﻴ ـﻦ
اﺳﺘﻘﻼل وﻛﻼ را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﮏ
ﻛﺎﻧﻮن وﻛﻼی ﻣﻮازی ﻛﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ دوﻟﺖ
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در ﺳﺎل  ، (۲۰۱۸ ) ۱۳۹۷ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن
ﻣﺎده ای ﺑﻪ آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ،ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﳏﺪود ﻛﺮدن
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻖ ﻣﺘﻬﻤﺎن در دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ وﻛﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﺧﻮد ﺷﺪ
ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ
ﻣﻠﻰ ،ﺗﻨﻬﺎ وﻛﺎﻟﺖ وﻛﻼﻳﻰ ﻗﺒﻮل ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻟﻴﺴﺖ ۲۰
ﻧـ ـﻔـ ـﺮی ﻫﺴﺘـ ـﻨـ ـﺪ ﻛـ ـﻪ ﺑـ ـﻪ ﺗ ـﺎﻳ ـﻴ ـﺪ رﻳ ـﻴﺲ ﻗ ـﻮه ﻗﻀﺎﻳ ـﻴ ـﻪ -ﺻﺎدق
ﻻرﻳﺠﺎﻧﻰ -رﺳﻴﺪه اﺳﺖ41.

ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ،ﳐﺼﻮﺻﺎ در
ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻰ
ﮔﺬارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺎده  ۲۳ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات ،در ﺷﺮاﻳﻂ
ﺧﺎص ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎ اﺟﺎزه اﻋﻤﺎل اﻗﺪاﻣﺎت دﻳﮕﺮ را از ﻣﻴﺎن
ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻰ دﻫﺪ:
¬
¬
¬
¬
¬

اﻗﺎﻣﺖ اﺟﺒﺎری در ﻳﮏ ﻣﻜﺎن ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﻨﻊ اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﻜﺎن )ﻫﺎ( ی ﺧﺎص
ﳑﻨﻮﻋﻴﺖ داﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﻳﺎ ﺷﻐﻠﻰ ﺑﺨﺼﻮص
اﺧﺮاج از دﻓﺎﺗﺮ دوﻟﺘﻰ و ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻣﻨﻊ ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﺣﺰاب و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻳﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

۳

ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﻰ
ﺳﭙﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات دوﻟﺖ و ارﮔﺎن ﻫﺎی آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ آن ﺑﻌﺪ از ارﺗﺶ ،دوﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎﻣﻰ اﻳﺮان را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻰ ﻣﻬﻤﻰ ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻰ و ﭼﻪ در اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﳒﺎم ﻣﻰ
دﻫﺪ.

ﺑﺮﺧﻼف ارﺗﺶ ﻛﻪ ﻛﻪ در درﺟﻪ اول ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺮزﻫﺎی اﻳﺮان
اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻰ ﺳﭙﺎه ﺣﻔﺎﻇﺖ ازاﻧﻘﻼب و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ.
درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻘﺶ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ آن ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻛﺸﻮر داده اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه
ﻳﮏ ﻧﻬﺎد ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻰ اﺳﺖ :درﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﮏ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖ ،در اﺑﻌﺎد
ﺳﻴﺎﺳﻰ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮏ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ دﺳﺖ دارد .در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﻰ از اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﲢﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﭙﺎه اﺳﺖ42.
ﺳﭙﺎه ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ای در ارﻋﺎب و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﻠﻘﻰ
ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،دارد .ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﻗﻮی ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎد اﻣﻨﻴﺘﻰ در اﻳﺮان
اﺳﺖ و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﮏ ﻗﻀﺎت ﻫﻤﺪﺳﺘﺶ ﺑﺮ رای دادﮔﺎه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد.
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮدﺳﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم از اﻗﻠﻴﺖ
ﻫﺎی ﻗﻮﻣﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﻛﻮب ﳐﺎﻟﻔﺎن
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ43.
ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ داﺧﻠﻰ ﺳﭙﺎه ﻏ ﺑﺴﻴﺞ -در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﻳﺮان ﺣﻀﻮر
دارد .اﻋﻀﺎی ﺑﺴﻴﺞ در داﻧﺸﮕـ ـ ـﺎه ﻫـ ـ ـﺎ ،ﻣـ ـ ـﺪارس ،ﺳﺎزﻣـ ـ ـﺎن ﻫـ ـ ـﺎی دوﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻰ

ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و در ﳏﻠﻪ ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی رﺳﻤﻰ دارﻧﺪ.
ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در ﺳﺮﻛﻮب اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﺑﺎزی ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎری از اﻋﻀﺎی آن داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی
اﺻﻠﻰ اﻣﻨﻴﺘﻰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ ﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻴﺮوی ﻗﺪس ﻛﻪ در ﺳﺎل  (۱۹۹۰ ) ۱۳۶۹ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪ ،ﻧﻴﺮوی ﺟﻨﮕﻰ ﺳﭙﺎه اﺳﺖ و وﻇﻴﻔﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .ﺑﻪ اﳒﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎی ﳐﻔﻴﺎﻧﻪ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎﻣﻰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮرﻳﻪ و ﻋﺮاق ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺳﭙﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم ارﮔﺎن ﻫﺎ
دوﻟ ـﺘ ـﻰ ﻣ ـﺎﻧ ـﻨ ـﺪ ﳎﻠﺲ و ﻛ ـﻤ ـﻴ ـﺘ ـﻪ ﻫ ـﺎی ﻣ ـﻠ ـﻰ ﻧ ـﻤ ـﺎﻳ ـﻨ ـﺪه دارد ﺑ ـﺪون اﻳ ـﻨ ـﻜـﻪ
ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﻳﮏ دوﻟﺖ ﺑﺎﻧﻔﻮذ دردل ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ :ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ در اﻣﺮ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﻰ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ و ﻛﻨﺘﺮل آن ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺴﺘﺮده آن ﻧﻴﺰ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺟﻮاﺑﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﺢ وﻓﺎدار ﺑﻪ آﻳﺖ ﷲ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
ﺑﻬﻤﻦ ) ۱۳۵۷ﻓﻮرﻳﻪ  (۱۹۷۹ﺑﺎ ﻧﺎم ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻇﻬﻮر
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ارﺗﺶ ،ﺳﭙﺎه
در ﺣﺬف ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﭼﭗ در ﺗﻬﺮان و
ﮔﺮوه ﻫﺎی اﻗﻠﻴﺖ در ﺟﺎﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮر ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺖ .از
ﻓﻮرﻳﻪ  ،۱۹۷۹ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻛﺮدن ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ
ﺗﻼش ﻛﺮد و ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ )۱۳۵۸آورﻳﻞ  ،(۱۹۷۹ﺷﻮرای
ﻓ ـ ـﺮﻣـ ـﺎﻧـ ـﺪﻫـ ـﻰ ﺳﭙـ ـﺎه را ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛـ ـﺮد .ﺑـ ـﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗـ ـﺎﻧـ ـﻮﻧـ ـﻰ در
ﻓ ـﺮوردﻳـﻦ ) ۱۳۵۸آورﻳـ ـﻞ  (۱۹۷۹ﺗـ ـ ـﻮﺳﻂ ﳎﻠﺲ و اﺟـ ـ ـﺮاﻳـ ـ ـﻰ
ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮدن آن در  ،۱۹۸۲ﺣ ـ ـﻜـ ـﻮﻣﺖ ﻣـ ـﺒـ ـﻨـ ـﺎی ﻗـ ـﺎﻧـ ـﻮﻧـ ـﻰ ﺳﭙـ ـﺎه را
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد.
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ) ۱۳۵۸
)( ۱۹۷۹اﺻﻼح ﺷﺪه در ﺳﺎل  ((۱۹۸۹ ) ۱۳۶۸ﺳﭙﺎه را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ارﺗﺶ در ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار داد.
اﺻﻮل آﻣﺪه در ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ )ﻗﻮه ﳎﺮﻳﻪ( ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻰ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ﻣﻰ ﭘﺮدازد44.
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ » ۱۴۳ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ﭘﺎﺳﺪاری
از اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻴﻮ ﻧﻈﺎﳎﻤﻬﻮرﻳﺎﺳﻼﻣﻴﻜﺸﻮر را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه دارد «.و اﺻﻞ  ۱۴۴اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ »ارﺗﺶ
اﺳﻼﻣﻰ« ﺑﺎﺷﺪ و » ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺮادی ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﭙﺬﻳﺮد
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺆﻣﻦ و در راه ﲢﻘﻖ آن ﻓﺪاﻛﺎر
ﺑﺎﺷﻨﺪ «.اﺻﻞ  ۱۴۵در اداﻣﻪ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺮد ﺧﺎرﺟﻰ
ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ اﺻﻞ ۱۵۰
در ﻣﻮرد ﺳﭙﺎه ﺷﻔﺎف ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ اﺻﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
»ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ از اﻧﻘﻼب و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
آن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ «.اﻣﺎ »ﺣﺪود وﻇﺎﻳﻒ و ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
اﻳﻦ ﺳﭙﺎه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ و ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎی
ﻣﺴﻠﺢ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻜﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺮادراﻧﻪ ﻣﻴﺎن
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد«.
ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ  ۱۱۰ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﺗﻮﺳﻂ
رﻫﺒﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ45.
ﻣﺎده  ۴۹ﻗﺎﻧﻮن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ در ﻣﻬﺮ
) ۱۳۶۱اﻛﺘﺒﺮ ( ۱۹۸۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺮ وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻰ و دﻓﺎﻋﻰ
ﻣﻨﺪرج در اﺻﻞ ۱۵۰ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ 46.ﺑﻴﺸﺘﺮ

اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ و اداری ﺳﭙﺎه ﻣﻰ
ﭘﺮدازد و در دو ﻣﺎده  ۴۷و  ۴۸ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻬﺎدﻳﻦ ﺳﭙﺎه از
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻪ
وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻰ را ﺑﺮای ﺳﭙﺎه در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﻴﺮد :دﻓﺎع از ﻛﺸﻮر
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﺎرﺟﻰ؛ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼب؛ و
رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﻰ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ »ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت
در ﻣـ ـﻮرد ﺗـ ـﻬـ ـﺪﻳ ـﺪات«؛ اﺟ ـ ـ ـﺮای ﺗﺼﻤ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﺎت ﻗﻀﺎﻳـ ـ ـﻰ و ﺳﻮم
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی آزادﻳﺨﻮاه ﺟﻬﺎﻧﻰ 47.ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ آن
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ48:
¬
¬
¬
¬

ﻣﻮاد  ۴و  -۵اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ اﻓﺮاد
ﻣﺎده  -۸ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺎده  - ۱۰اﻣﺪاد و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ-اﻗﺘﺼﺎدی
دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻰ و
ﻣﻮاد  - ۴۲-۳۴ﺗﺸﻜﻴﻞ و اداره ﻧﻴﺮو ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺞ.

و در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻇﺎﻳﻒ آن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ از رﻫﺒﺮ ،ﺳﺮان ﺳﻪ ﻗﻮه
)ﳎﺮﻳﻪ ،ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ( ،دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻ دوﻟﺘﻰ و اﻳﻤﻨﻰ
و اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﺷﻮد.
در ﺳﺎل  (۱۹۸۰ ) ۱۳۵۸دوﻟﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻳﺎ ﻧﻴﺮوی ﺑﺴﻴﺞ را
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮد .در ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ ﺳﺎل ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎی ۱۳۶۷-۱۳۵۸
) (۸۸-۱۹۸۰در ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق ،ﻛﻪ ﻃﻰ آن ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ
از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺴﻴﺞ در ﻣﻮج ﺣﻤﻼت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂ ﻫﺎی ﻣﻘﺪم
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ اول ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﻴﺎده
ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺞ ﺑﻮد .در ﺳﺎل (۱۹۸۱ ) ۱۳۶۰
ﺑﺴﻴﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎه ﺟﺬب ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮی
داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ )ﭘﺎﻳﮕﺎه(
در اﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﻰ
ﻣـ ـﺎﻧـ ـﻨـ ـﺪ داﻧﺸﮕـ ـﺎه ﻫـ ـﺎ و ﻣـ ـﻜـ ـﺎن ﻫـ ـﺎی آﻣـ ـﻮزش ﻋـ ـﺎﱃ ،ﺧـ ـﺪﻣ ـﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ،
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۲ﺷﻌﺒﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .ﺗﺎ ﺳﺎل ، (۲۰۱۷ ) ۱۳۹۶
ﻧﻴﺮوی ﺑﺴﻴﺞ ﺣﺪود  ۳۰۰۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮد و ﻳﮏ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﺑﺮای ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و
ﭘﻠﻴﺲ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ داد.
ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  (۲۰۱۳-۲۰۰۵ ) ۱۳۹۲-۱۳۸۴در دوره
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﳏﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﻗﺪرت و ﻣﻮﺿﻊ ﺳﭙﺎه
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪ .ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻧﻔﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﻳﺪ
ﺳﭙﺎه را ﭘﻮﻟﺪارﺗﺮ ﻛﺮد و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮ
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ﻫﻢ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻘﺶ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺳﭙﺎه ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺷﺮوع ﺑﻪ
رﺷﺪ ﻛﺮد .ﺑﺴﻴﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ را از آن ﺧﻮد ﻛﺮدﻧﺪ .از ه رﻳﺸﻪ ﻫﺎﻳﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﻗﺪرت ،ﺳﭙﺎه از ﻳﮏ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ رﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی آن در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﳐﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﻳﺮان ﺗﻮان و ﻗﺪرت آن را ﺑﻪ رخ ﻣﻰ ﻛﺸﺪ ،و
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ وﻇﻴﻔﻪ اش ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻈﻢ،
ﻛﻨﺘﺮل آن ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ49.

رﺷﺪ و ﻗﺪرت ﺳﭙﺎه
ﺗﺎ ﺳﺎل  (۲۰۱۷ ) ۱۳۹۶ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﲢﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺳﭙﺎه
۱۵۰۰۰۰ﻧـ ـﻔـ ـﺮ ﺗـ ـﺨـ ـﻤـ ـﻴ ـﻦ زده ﻣ ـﻰ ﺷﺪ .واﺣ ـﺪﻫ ـﺎی ﺿﺪ ﺷﻮرش
ﺳﭙﺎه ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻛﻮب ﻛﻨﻨﺪه اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ
و ﺷﻮرش ﻫﺎ در ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮی
ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺧﻮد،
ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ وزارت اﻃﻼﻋﺎت اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از آن ،ﻧﻘﺶ
ﳏﻮری در اﺟﺮای ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﺎص
ﺧﻮد از آن دارد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺷﻜﻰ ﺑﺎﻟﺴﺘﻴﮏ آن ﺣﻤﻼت ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎی اﻳﺮان
را آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل  ( ۲۰۲۰ )۱۳۹۹ﺣﻤﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎﻳﻰ در ﻋﺮاق ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻴﺮوﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ 50.ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺎت ﺳﺎﻳ ـﺒ ـﺮی و آﻧ ـﻼﻳ ـﻦ آن اﻫ ـﺪاف داﺧ ـﻠ ـﻰ و
ﺧﺎرﺟﻰ را ﻫﮏ ﻛﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاﻓﻀﺎ از ﺳﺎل
 ( ۲۰۰۹) ۱۳۸۸ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ﻣﺪار زﻣﻴﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ؛ و ﻣﻴﻤﻮن ،ﻻﻛﭙﺸﺖ ،ﻣﻮش و ﻛﺮم ﺑﻪ ﻓﻀﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ51.
از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮرای
ﻋﺎﱃ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ،ﳎﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻰ و ﺷﻮرای ﻋﺎﱃ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﺻﺪاﻳﺶ را در ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺪرت ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  -اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻼﺣﻀﻪ
ﺷﺪه در اﺳﺘ ـﺎﻧ ـﻬ ـﺎی ﺣ ـﺎﺷﻴ ـﻪ ای و ﻧﺴﺒ ـﺘ ـًﺎ ﻓ ـﻘ ـﻴ ـﺮﻧﺸﻴ ـﻦ اﻗ ـﻠ ـﻴـﺘـﻰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮدﺳﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻣﺎده  ۱۴۷ﺑﻴﺎن ﻣﻰ ﻛﻨﺪ:

» دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ از اﻓﺮاد و ﲡﻬﻴﺰات
ﻓﻨﻰ ارﺗﺶ در ﻛﺎرﻫﺎی اﻣﺪادی  ،آﻣﻮزﺷﻰ  ،ﺗﻮﻟﻴﺪی،
و ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻰ  ،ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮازﻳﻦ ﻋﺪل

اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ در ﺣﺪی ﻛﻪ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻰ رزﻣﻰ
آﺳﻴﺒﻰ وارد ﻧﻴﺎﻳﺪ« .
در ﺳﺎل  ( ۱۹۸۳ ) ۱۳۶۲دوﻟﺖ ،ﻧﻬﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ-
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻰ ،را ﺑﻪ ﻳﮏ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮد.
اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﻮد ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﻮذ ،اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﭙﺎه
از ﺟﻤﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪ ﺷﻮرش در ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ،ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﺎ52.
اﻳﻦ روﻳﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ دارد53.
ﺑ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺪ از ﺟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﮓ ﺑ ـ ـ ـﺎ ﻋ ـ ـ ـﺮاق در دوران دوﻟﺖ اﻛ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﺮ ﻫـ ـ ـﺎﺷﻤـ ـ ـﻰ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ ،ﺳﭙﺎه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ اش ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،رﺳﻤﺎ ﻋﻬﺪه دار ﻧﻮﺳﺎزی ﻛﺸﻮر ﺷﺪ .در آن زﻣﺎن
اﻳـ ـﻦ اﻣـ ـﺮ ﻣـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘـ ـﻰ ﺑـ ـﻪ ﻧـ ـﻈـ ـﺮ ﻣـ ـﻰ رﺳﻴـ ـﺪ :ﺑـ ـﺪﻧ ـﺒ ـﺎل وﺿﻌ ـﻴﺖ ﺑ ـﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﲢﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و زﻳﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی آن ﺳﭙﺎه ﺑﻪ
ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺰرگ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮد.
ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺳﭙﺎه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای اﻳﺮان ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ آن ﺑﺮای ﲢﺮﻳﻢ ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﺮان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮای
ﮔﺬراﻧﺪن »ﳏﺎﺻﺮه« اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ
ﲢﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﺪ.
در ﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ـﺠـ ـﻪ دوﻟﺖ ﺑـ ـﺪون روﻧـ ـﺪ ﻣـ ـﻨـ ـﺎﻗﺼﻪ ،ﺷﺮوع ﺑـ ـﻪ ﺻﺪور
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻛﺮد .ﺳﭙﺎه ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳﺎزی ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی
دوﻟﺘﻰ ﺳﺎﺑﻖ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ اداره ﳐﺎﺑﺮات -را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻری ﺑﺮای ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻴﺪان ﮔﺎزی ﭘﺎرس
ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﻪ آن اﻫﺪا ﺷﺪ زﻳﺮا ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﲢﺮﻳﻢ
ﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد دوﻟﺖ
اﻳﺮان ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﺎ ﺳﺎل  ( ۲۰۱۰ )۱۳۸۹ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﭙﺎه در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه
ﺳﺎزﻧﺪﮔﻰ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن ،اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﮏ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل  (۲۰۱۰) ۱۳۸۹ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﻰ
ادﻋ ـ ـ ـﺎ ﺷﺪ ﻛ ـ ـ ـﻪ ﺳﭙ ـ ـ ـﺎه در ﻗـ ـ ـﺎﭼـ ـ ـﺎق ﻫـ ـ ـﺎی ﺳﺎزﻣـ ـ ـﺎن ﻳـ ـ ـﺎﻓـ ـ ـﺘـ ـ ـﻪ و
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﻰ و ﺣﺘﻰ اﻟﻜﻞ
ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در آن ﺳﺎل ﺧﺰاﻧﻪ

15

16

ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

داری اﻳـ ـﺎﻻت ﻣـ ـﺘـ ـﺤـ ـﺪه ﺑـ ـﻪ ﻋـ ـﻠﺖ ﻓﺴﺎد ﲢﺮﻳـ ـﻢ ﻫـ ـﺎﻳـ ـﻰ را ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻪ
واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺳﭙﺎه وﺿﻊ ﻛﺮد54.
ﺳﭙﺎه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺑﺘﻜﺎرﻋﻤﻞ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ را اﳒﺎم ﻣﻰ دﻫﺪ :ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎص ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ دارد
ﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﻛﺎرﺧﺎﳒﺎت و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ارﮔﺎن ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن »راﻫﻴﺎن ﻧﻮر«
اﻫﺪاف ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ را ﭘﻴﺶ ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ 55.ﺳﭙﺎه آﻣﻮزش ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
آﻧﻼﻳﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪاﺧﻠﻰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻜﺮﻫﺎی آن
)ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ( ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در ﳐﺘﻞ ﻛﺮدن
ﺑ ـ ـﺮﻧ ـ ـﺎﻣ ـ ـﻪ ﻫ ـ ـﺎی ﳐﺎﻟـ ـﻔـ ـﺎن دوﻟﺖ  ،از ﺟـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻪ در رﺳﺎﻧـ ـﻪ ﻫـ ـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
زﳒﻴﺮه اﻏﻴﺮ ﺷﻔﺎف از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺴﻨﻴﻢ ،ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ ،ﻧﺴﻴﻢ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮان و ﻓﺎرس در

واﻗﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺪﻫ ـ ـﺎ ﻧ ـ ـﻔ ـ ـﺮ از روزﻧ ـ ـﺎﻣ ـ ـﻪ ﻧ ـ ـﮕـ ـﺎران و ﻛـ ـﺎرﺑـ ـﺮان رﺳﺎﻧـ ـﻪ ﻫـ ـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻼﻳﻦ را ﺑﻪ روﺷﻰ ﻧﻪ
ﭼﻨﺪان ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
در ﻓـ ـﺮوردﻳـ ـﻦ ) ۱۳۹۸آورﻳـ ـﻞ  ،(۲۰۱۹دوﻟﺖ اﻳـ ـﺎﻻت ﻣـ ـﺘ ـﺤ ـﺪه
ﺳﭙﺎه را ﻳﮏ »ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎرﺟﻰ ﺗﺮورﻳﺴﺖ« ﻧﺎﻣﻴﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻛﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺒﺎت
ﺷﺪه ﻣﺎﱃ ﻳﺎ ارﺗﺒﺎط دﻳﮕﺮی ﺑﺎ ﺳﭙﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
اﺗ ـﻬ ـﺎﻣـﺎت ﻛـﻴـﻔـﺮی روﺑـﺮو ﺷﻮد 56.اﲢﺎدﻳ ـ ـﻪ اروﭘـ ـﺎ اﻳـ ـﻦ ﻛـ ـﺎر را
ﻧﻜﺮد .در ﺟﻮاب ،ﺳﺮﻟﺸﻜﺮ ﳏﻤﺪﻋﻠﻰ ﺟﻌﻔﺮی ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﺶ آﻣﺮﻳﻜﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روﺷﻰ ﻛﻪ داﻋﺶ
را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ ،ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ.

۴

ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳﻰ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺑﺮ رواﺑﻂ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻰ
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ .دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻣﺮﺗﺒًﺎ و ﺑﻄﻮرﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ﺑﺮای
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﳐﺎﻟﻔﺖ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻳﺎ ﭼﺎﻟﺶ اﺣﺘﻤﺎﱃ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺎرس-ﺷﻴﻌﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ  ،ﺟﺮم اﻧﮕﺎری اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ
ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ رﻓﺘﺎر ﳎﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﻘﺎﻣﺎت ،رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻰ و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎﳌﺖ آﻣﻴﺰ اﻗﻠﻴﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﻣﻰ زﻧﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب روﺣﺎﻧﻰ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﺳﺎل  ( ۲۰۱۳ ) ۱۳۹۲دوﺑﺎره
اﻣﻴﺪ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت و ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن رواﺑﻂ ﺑﺎ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺖ .در ﺗﻴﺮ )۱۳۹۴ﺟﻮﻻی  (۲۰۱۵اﻳﺮان ،اﻋﻀﺎی داﺋﻢ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ) - (UNاز ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  -و اﲢﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ) (EUﺑﺮ
ﺳﺮ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک) (JCPOAدرﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای
اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻴﺪﻧﺪ .در ازای ﳏﺪود ﻛﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای ،ﻗﺮار ﺑﻮد
ﲢﺮﻳﻢ ﻫﺎ از اﻳﺮان ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ) ۱۳۹۷ﻣﻰ
 (۲۰۱۸رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺧﺮوج اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از
ﺑﺮﺟﺎم )  (JCPOAرا اﻋﻼم ﻛﺮد و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﲢﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﺷﺪ.
ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﺗﻼش ﻫﺎی اﲢﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﲢﺖ
ﺑﺮﺟﺎم ،اﻳﻦ اﻗﺪام اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان را زﻳﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﻗﺮار داد.
ﻗﺘﻞ ﺳﺮﻟﺸﻜﺮ اﻳﺮاﻧﻰ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در دی ۱۳۹۸
)ژاﻧﻮﻳﻪ  (۲۰۲۰و در ﭘﻰ آن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﺷﻜﻰ اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه

در ﻋﺮاق ،اﻳﻦ دو ﻛﺸﻮر را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮی از  (۱۹۸۰ ) ۱۳۵۸ﺑﻪ
درﮔﻴﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﻛﺮد.

آزار و اذﻳﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و زﻧﺪاﻧﻰ
ﻛﺮدن اﻓﺮاد
در راﺳﺘﺎی اﻫﻤﻴﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ اﻳﺮان ،اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﭙﺎه
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻫﻮﻳﺘﻰ ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺎﳌﺖ آﻣﻴﺰ از آزادی ﺑﻴﺎن ،اﻓﺮاد را
ﻣﻮرد آزار و اذﻳﺖ ﻗﺮار داده ،ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻛﺮده و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎری
ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﺎرﺟﻰ و دوﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻰ ﻫﺎ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﺪﻻﻳﻞ
ارﺗﺒﺎط ﻓﺎﻣﻴﻠﻰ ،ﲢﺼﻴﻠﻰ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﺮﻓﻪ ای ﻳﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻳﺎ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرج
از اﻳﺮان ﻳﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻰ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ
ﻣﻮارد ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻓﺮاد را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﺧﻮد
آﻧﻬﺎ اﳒﺎم داده اﻧﺪ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ .ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ
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ﻋﻘﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎی اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﻋﻰ از ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﻴﺮی
اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻫﺮم ﺳﻴﺎﺳﻰ و در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﱃ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
دوﻟﺘﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ
ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان ﻣﻠﺰم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﺧﺎرﺟﻰ اﺟﺎزه
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻨﺴﻮﱃ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﻳﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﺮاﻧﻰ را
ﺑﺪﻫﺪ ،دوﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻰ ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ.
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ،ﻓﻌﺎﻻن ﻛﺎرﮔﺮی ،ﻣﺒﺎرزان
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و دﻳﮕﺮ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ
ﻣﺒﻬﻢ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن و ﳏﻘﻘﺎن
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺳﭙﺎه و وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﺘﻰ ﺑﻪ
اﻧﺤﺼﺎر در آوردن ﲢﻘﻴﻖ و ﮔﻔﺘﻤﺎن در ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان،
ﺧﻮاه از داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻘﺮرات
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﻣﻘﺮرات ﻛﻴﻔﺮی در
ﻣﻮرد ﺑﻴﺎن ،ﻳﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﺳﺴﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ
ﻣﻮرد ﲢﻘﻴﻖ ﻳﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻫﻤﮕﻰ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ57.
ﺳﭙﺎه ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﺧﺎرج از اﻳﺮان
ﻓﺸﺎر ﻣﻰ آورد .اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻳﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻳﺎ
ﻓ ـﻌ ـﺎل ﻣ ـﻮرد ﻧ ـﻈ ـﺮ را ﻛ ـﻨ ـﺘ ـﺮل ﻛ ـﻨ ـﺪ ،ﺑ ـﺮ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻪ ﺧ ـﺎﻧ ـﻮاده و اﻓـﺮاد
ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮردی ﻛﻪ در زﻳﺮ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﺨﺺ اﻳﺮاﻧﻰ

ادﻋﺎی ﺗﺒﺎدل
زﻧﺪاﻧﻰ
در ﺳﺎل  ،(۲۰۰۹) ۱۳۸۸ﻋﻠﻰ رﻏﻢ
اﻧﻜﺎرﻫﺎ ،ﺑﺎور ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻋﻠﻰ وﻛﻴﻠﻰ راد در ازای ﻛﻠﻮﺗﻴﺪ رﻳﺲ
آزاد ﻛﺮد 61.ﻋﻠﻰ وﻛﻴﻠﻰ راد در ﺳﺎل
 ( ۱۹۹۴) ۱۳۷۳ﺑﻪ ﺟﺮم ﻗﺘﻞ آﺧﺮﻳﻦ
ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺷﺎه ،ﺷﺎﻫﭙﻮر ﺑﺨﺘﻴﺎر ،و
دﺳﺘﻴﺎرش ﺳﺮوش ﻛﺘﻴﺒﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻰ
ﭘﺎرﻳﺲ در ﺳﺎل  ( ۱۹۹۱) ۱۳۷۰ﺑﻪ
ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﳏﻜﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﺑﺎ
اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ62.

ﻧـ ـﺒـ ـﺎﺷﺪ ﺑـ ـﺮای اﻳـ ـﻨـ ـﻜـ ـﻪ ﺑـ ـﺘ ـﻮاﻧ ـﻨ ـﺪ از اﻳ ـﻦ اﻫ ـﺮم ﻓﺸﺎر ﺑ ـﺮای ﻣ ـﺪت
ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻰ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑـ ـﺎ ﭼـ ـﻪ ﻛﺴﻰ ﻣـ ـﻼﻗـ ـﺎت ﻛـ ـﺮده اﺳﺖ ،ﻣـ ـﺎﻧـ ـﻨ ـﺪ ﻣ ـﻮرد دﺳﺘ ـﮕ ـﻴ ـﺮی،
ﺑﺎزﺟﻮﻳﻰ و ﺑﺎزداﺷﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻧﻴﻜﻮﻻس ﭘﻠﻬﻢ )Nicolas
 - (Pelhamاز ﳎﻠﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻰ اﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ )(Economist
در ﺳﺎل 58.(۲۰۱۹ )۱۳۹۷
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻣ ـ ـﺮﺗ ـ ـﻜﺐ ﺟ ـ ـﺮاﻳ ـ ـﻢ ﻛ ـ ـﻴـ ـﻔـ ـﺮی ﻗـ ـﺎﺑـ ـﻞ ﺗﺸﺨـ ـﻴﺺ ﺷﺪه اﻧـ ـﺪ ،ﺑـ ـﻌﻀﻰ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﺮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﺧﺎﺻﻰ  ،ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺎ دوﻟﺘﻰ دﻳﮕﺮ،
ﭼﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻮﻳﺾ زﻧﺪاﻧﻰ؛ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و
ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻮل ،دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از
ﳏﻘﻘﺎن ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ورود اﺗﻔﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﻛﻪ ﲢﺖ
ﻛﻨﺘﺮل ﺳﭙﺎه ﺑﻮده ،دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزداﺷﺖ آﻧﻬﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻮﻋﻰ ﳎﺎزات اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد
آﻧﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﺼﺪ ﻛﻴﻔﺮی ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﻨﻰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻬﺮ  ) ۱۳۹۸اﻛﺘﺒﺮ  ،(۲۰۱۹ﻧﺰار زﻛﺎ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ
اﻓ ـ ـﺮاد دو ﺗ ـ ـﺎﺑـ ـﻌـ ـﻴـ ـﺘـ ـﻰ و ﺧـ ـﺎرﺟـ ـﻴـ ـﺎن ﺗـ ـﻮﺳﻂ اﻳـ ـﺮان ،از روز اول
ﺑ ـ ـﺎزداﺷﺖ ،ﲡﺎرﺗ ـ ـﻰ ﺑ ـ ـﺮای ﺳﭙ ـ ـﺎه اﺳﺖ 59.در آﺑ ـ ـ ـ ـﺎن ) ۱۳۹۸
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،(۲۰۱۹ﺟﻴﺴﻮن رﺿﺎﺋﻴﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر دوﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻰ
اﻳﺮاﻧﻰ-آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ واﺷﻨﮕﺘﻮن ﭘﺴﺖ ﻛﺎر ﻣﻰ ﻛﺮد و ﻗﺒﻼ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ » ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای
دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﺑﺮای اﻳﺮان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ60«.

ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻛﻠﻮﺗﻴﺪ رﻳﺲ در
داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن دﺳﺘﻴﺎر آﻣﻮزش
زﺑﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻧﺎآراﻣﻰ ﻫﺎی
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺨﺎب اﻋﺘﺮاض آﻣﻴﺰ
ﳏﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺧﺮداد ۱۳۸۸
)ژوﺋﻦ  (۲۰۰۹در ﻳﻜﻰ از راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻰ
ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد .او ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮدﻳﮕﺮ در ﻳﮏ دادﮔﺎه ﺟﻤﻌﻰ
و ﻏﻴﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ﳏﺎﻛﻤﻪ ﺷﺪ ..ﺑﺎ اﺗﻬﺎم
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﺪازی ﺣﻜﻮﻣﺖ،دادﮔﺎه
ﺑﺪوی او را ﺑﻪ دو ﺣﺒﺲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ
ﳏﻜﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ۹۰۰۰۰دﻻر
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ63.

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻰ
ﻛﻪ در ﻧﻴﻤﻪ دوم  (۲۰۱۹ ) ۱۳۹۸در
اﻳﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در
ﻓﺮوردﻳﻦ ) ۱۳۹۸آورﻳﻞ  (۲۰۱۹وزﻳﺮ
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺮان ،ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ،
ﺻﺮاﺣﺘًﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ آزادی ﻧﮕﺎر
ﻗﺪﺳﻜﺎﻧﻰ ،ﻳﻚ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻳﺮاﻧﻰ ﻛﻪ در
آن زﻣﺎن در ﻳﻚ زﻧﺪاﻧﻰ در آدﻻﻳﺪ ،ﺑﻪ
اﺗﻬﺎم ﻗﺎﭼﺎق ﻓﻨﺎوری ﳑﻨﻮع
آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺑﻪ اﻳﺮان  ،ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺘﺮداد
ﺑﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮد ،ﻫﺴﺘﻨﺪ» :ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ
ﻳﮏ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﳒﺎم دﻫﻴﻢ .ﻣﻦ آﻣﺎده
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ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﺮان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و دوﻟﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ
ﻓﺸﺎر آورده ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﺮان ﺳﻜﻮت ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ و
ﺑ ـ ـﺎرﻫ ـ ـﺎ ﻳ ـ ـﺎدآوری ﻛ ـ ـﺮده ﻛ ـ ـﻪ اﮔ ـ ـﺮ ﺧـ ـﺎﻧـ ـﻮاده ﻳـ ـﺎ دوﻟﺖ دﻳـ ـﮕـ ـﺮی
دﺳﺘﮕﻴﺮی را ﻋﻠﻨﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺿﺮر ﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰ رﺳﺪ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات ،در
ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮی ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻓﺮد دو ﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻰ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﻜﻮﻛﻰ
ﻣﺮده اﻧﺪ .زﻫﺮا ﻛﺎﻇﻤﻰ ،ﻛﺎﻧﺎداﻳﻰ دو ﻣﻠﻴﺘﻰ و ﻋﻜﺎس ﺧﺒﺮی،
در ﺧـ ـ ـ ـﺮداد )۱۳۸۲ژوﺋـ ـﻦ  (۲۰۰۳در ﺣـ ـﻴـ ـﻦ ﻋـ ـﻜﺲ ﮔـ ـﺮﻓـ ـﺘـ ـﻦ از
زﻧﺪان اوﻳﻦ در اﻳﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮی او
ﺑﻪ ﻛﻤﺎ رﻓﺖ و ﻣﺮد .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ وﻛﻼ ﺧﺎﻧﻮاده آﺛﺎر ﺷﻜﻨﺠﻪ
ﺑﺮ ﺑﺪن او ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪﺷﻜﺎﻓﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﳒﺎم ﺷﺪ و ﻧﻪ
ﲢﻘﻴﻘﻰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻳﺮاﻧﻰ-ﻛﺎﻧﺎداﻳﻰ دﻳﮕﺮی،
ﻛﺎووس ﺳﻴﺪ اﻣﺎﻣﻰ ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ در ﻳﻜﻰ از
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﻳﺮان و ﻳﻜﻰ از ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻴﺮاث ﺣﻴﺎت
وﺣﺶ اﻳﺮان ﺑﻮد .او در دی ) ۱۳۹۶ژاﻧﻮﻳﻪ  (۲۰۱۸ﺑﻪ ﺟﺮم
ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ ﲢﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﻨﻴﺎد دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ 65.دو
ﻫ ـ ـﻔ ـ ـﺘ ـ ـﻪ ﺑ ـ ـﻌ ـ ـﺪ ﺣـ ـﻜـ ـﻮﻣﺖ اﻋـ ـﻼم ﻛـ ـﺮد ﻛـ ـﻪ او در زﻧـ ـﺪان دﺳﺖ ﺑـ ـﻪ
ﺧﻮدﻛﺸﻰ زده ،ادﻋﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده او رد ﻛﺮدﻧﺪ66.
ﮔﻮﺷﻪ ای از ﺑﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ
از ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه
در زﻳﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎه ﺑﺎزداﺷﺖ ،اراﺋﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺑﺴﻴﺎری از
ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان دو
ﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻰ :در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی اﻳﺮان ﻣﻠﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﻰ
ﺑﻪ ﻛﻤﮏ ﻛﻨﺴﻮﻟﮕﺮی را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺷﻨﺎﺳﺪ67.
ﺷﻬﺮﻳﻮر  -۱۳۹۴ﺧﺮداد  -۱۳۹۸ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) ۲۰۱۵ﺗﺎ ژوﺋﻦ
 ( ۲۰۱۹ﻧﺰار زاﻛﺎ ) ، (Nizar Zakkaﻟﺒﻨﺎﻧﻰ ﺳﺎﻛﻦ اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه .در ﺳﺎل  ،(۲۰۱۵) ۱۳۹۴ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر در
اﻣﻮر زﻧﺎن اﻳﺮان او را ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در ﻫﻤﺎﻳﺸﻰ دﻋﻮت ﻛﺮد .او
را ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻫﻤﺎﻳﺶ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮده و ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﻳﻰ ﺑﻪ
زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺑﺮدﻧﺪ .او ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ آزاد ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
)Robert

اﺳﻔﻨﺪ ) ۱۳۸۵ﻣﺎرس  (-۲۰۰۷راﺑﺮت ﻟﻮﻳﻨﺴﻮن
 ، (Levinsonﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻣﺎﻣﻮر ﺳﺎﺑﻖ  ،FBIدر
ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ ،ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ
ﺷﺪﻧﺪش ﺑﺮای ﻳﮏ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻏﻴﺮ ﳎﺎز در اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ او در
دﻫﻪ  (۱۹۷۰) ۱۳۴۰در  FBIﺑﻮده ،در ﺳﺎل ( ۱۹۹۸) ۱۳۷۶
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﺼﻮص و ﻗﺮاردادی
اﳒﺎم ﻣﻰ داده اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﺳﺎل ) ۱۳۸۵
 (۲۰۰۷ﺑﺮای ﲢﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻴﮕﺎر ،ﺑﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ
در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان رﻓﺘﻪ اﺳﺖ 68.ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﻰ ﻣﺒﻨﻰ
ﺑﺮ اراﺋﻪ  ۲۰ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر از اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای اﻃﻼع از
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ وی در ﺳﺎل  ،(۲۰۱۹ ) ۱۳۹۸ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد
ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن ﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﻳﺎ ﻏﻴﺮﳎﺎز ارﺳﺎل ﻛﺮده اﺳﺖ،
ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺎن ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻋﻠﻴﻪ او در
دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب در ﺗﻬﺮان در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ69.
ﻣ ـﻬـﺮ ) ۱۳۹۴اﻛـﺘـﺒـﺮ  -(۲۰۱۵ﺳﻴـ ـﺎﻣ ـﮏ ﻧ ـﻤ ـﺎزی ،ﺷﻬ ـﺮوﻧ ـﺪ دو
ﺗ ـﺎﺑ ـﻌ ـﻴ ـﺘـﻰ اﻳـﺎﻻت ﻣـﺘـﺤـﺪه و ﺑـﻬـﻤـﻦ  ) ۱۳۹۴ﻓـ ـﻮرﻳـ ـﻪ (۲۰۱۶
ﭘﺪرش ﺑﺎﻗﺮ ﻧﻤﺎزی .در  ۲۱ﻣﻬﺮ  )۱۳ ۱۳۹۸اﻛﺘﺒﺮ ،(۲۰۱۹
ﻳﮏ ﻓﻴﺪ ﺗﻮﻳﻴﺘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎﻣﮏ ﭘﻴﺎم
ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﻓﺰود »ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎور ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل از ﺣﺒﺲ
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ات ﺗﻮﺳﻂ * IRGCﻣﻰ ﮔﺬرد .ﭼﻬﺎر ﺳﺎل وﺣﺸﺘﻨﺎک
در اوﻳﻦ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﺑﻮدن در ﺑﺎزی ای ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﻛـﺪام ﻧـﻤـﻰ ﻓـﻬـﻤـﻴـﻤﺶ 70«...در ﻣ ـ ـﻬـ ـﺮ  ) ۱۳۹۵اﻛـ ـﺘ ـﺒ ـﺮ ،(۲۰۱۶
دادﮔﺎﻫﻰ در ﺗﻬﺮان ﺳﻴﺎﻣﮏ و ﺑﺎﻗﺮ ﻧﻤﺎزی را ﺑﻪ » ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ
دوﻟﺖ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ آﻣﺮﻳﻜﺎ« ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮده و ﺑﻪ  ۱۰ﺳﺎل ﺣﺒﺲ
ﳏﻜﻮم ﻛﺮد .در ﻓﺮوردﻳﻦ ) ۱۳۹۵آورﻳﻞ  ،(۲۰۱۶وﻛﻴﻞ آﻧﻬﺎ
اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ از دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮﻛﻠﻴﻨﺶ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ71.
دی ) ۱۳۹۴ژاﻧـ ـﻮﻳـ ـﻪ  -(۲۰۱۶ﻛ ـ ـﺎﻣ ـ ـﺮان ﻗ ـ ـﺎدری ،ﺷﻬـ ـﺮوﻧـ ـﺪ
دوﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻰ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻰ و ﺗﺎﺟﺮ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎ  ،وی از
وﺿﻌ ـ ـﻴﺖ ﺳﻼﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻰ ﺧ ـ ـﻮﺑـ ـﻰ ﺑـ ـﺮﺧـ ـﻮردار ﻧـ ـﻴﺴﺖ .او ﺳﻪ ﻓـ ـﺮزﻧـ ـﺪ
دارد72.
ﻓﺮوردﻳﻦ ) ۱۳۹۵آورﻳﻞ  -(۲۰۱۶ﻧﺎزﻧﻴﻦ زاﻏﺮی-راﺗﻜﻠﻴﻒ،
ﺷﻬـ ـﺮوﻧـ ـﺪ دو ﺗ ـﺎﺑ ـﻌ ـﻴ ـﺘ ـﻰ اﻧ ـﮕ ـﻠﺴﺘ ـﺎن .او را در ﻓ ـﺮوردﻳ ـﻦ ۱۳۹۵
)آورﻳﻞ  ( ۲۰۱۶در ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ ،در ﭘﺎﻳﺎن ﻳﮏ ﺳﻔﺮ
دو ﻫﻔﺘﻪ ای دﻳﺪار واﻟﺪﻳﻨﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﺧﺘﺮش ،دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺪ.
او ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ و در ﺷﻬﺮﻳﻮر  ) ۱۳۹۵ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 (۲۰۱۶دادﮔﺎﻫﻰ در ﻳﮏ ﳏﺎﻛﻤﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ او را ﺑﻪ ۵
ﺳﺎل ﺣـ ـ ـﺒﺲ ،ﳏﻜـ ـ ـﻮم ﻛ ـ ـﺮد .در ﻣ ـ ـﻬ ـ ـﺮ ) ۱۳۹۶اﻛـﺘـﺒـﺮ ،(۲۰۱۷
ﮔ ـ ـﺰارش ﺷﺪ ﻛ ـ ـﻪ ﺳﭙ ـ ـﺎه ﭘ ـ ـﺮوﻧ ـ ـﺪه ﺟـ ـﺪﻳـ ـﺪی ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻪ او ﺑـ ـﻪ اﺗـ ـﻬـ ـﺎم
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ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرش ﺑﺮای ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ،ﺑﺎز ﻛﺮده
اﺳﺖ .در دی ) ۱۳۹۷ژاﻧﻮﻳﻪ  ،(۲۰۱۹ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻰ او،
رﻳﭽﺎرد راﺗﻜﻠﻴﻒ ) (Richard Ratcliffeا)ﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﭙﺎه
ﺑﻪ او ﻓﺸﺎر آورده ﻛﻪ در وزارت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ ﻛﻨﺪ و ﺗﻬﺪﻳﺪش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻧﻜﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده اش در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﻰ دﭼﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮل
ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ آزادی و ﺑﺨﺸﺶ او را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ
ﻛﻨﻨﺪ73.
ﻣ ـﻬـﺮ ) ۱۳۹۷اﻛـﺘـﺒـﺮ  -(۲۰۱۸ﻛـﺎﻳـﻠـﻰ ﻣـﻮر-ﮔـﻴـﻠـﺒﺮت
 ، (Moore-Gilbertﳏﻘﻖ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﻠﻴﺖ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ
و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻰ .ﺑﺮ أﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎ او در ﺑﻨﺪ ۲اﻟﻒ زﻧﺪان
اوﻳﻦ ﻛﻪ -ﻳﮏ ﺑﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺪاﻧﻰ اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ﭘﺮوﻧﺪه او در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه ﻛﻪ در آن
زﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﺎ ﺑﻨﺪ ﺑﺎز زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺷﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮان دﻟﻴﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ او را ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﻰ اﻋﻼم ﻧﻜﺮده
اﻧﺪ .او ﳏﻘﻖ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﺒﻮرن ﺑﻮده ﻛﻪ در آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺳﻼﻣﻰ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻰ ﻛﺮده ،ﲢﻘﻴﻖ او در ﻣﻮرد ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎی
اﺳﺘﺒﺪادی و ﻧﻘﺶ ﻓﻦ آوری ﺟﺪﻳﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
ﺳﻴﺎﺳﻰ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد74.

آذر ) ۱۳۹۷دﺳﺎﻣ ـﺒ ـﺮ  -(۲۰۱۸ﻣ ـﻴ ـﻤـﻨﺖ ﺣﺴﻴـﻨـﻰ-ﭼـﺎووﺷﻰ،
ﺟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴﺖ ﺷﻨـ ـﺎس و ﳏﻘـ ـﻖ در داﻧﺸﮕـ ـﺎه ﻣـ ـﻠـ ـﻰ اﺳﺘ ـﺮاﻟ ـﻴ ـﺎ .او ﺑ ـﻪ
دﻻﻳﻠﻰ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و ﻇﺎﻫﺮا در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﲢﻘﻴﻖ
در ﻣﻮرد ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن اﳒﺎم ﻣﻰ داده،
دﺳﺘـ ـﮕ ـﻴ ـﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 75.او ﺑ ـﺮای ﻫ ـﻤ ـﻜ ـﺎری ﺑ ـﺎ ﻣ ـﺮﻛ ـﺰ ﲢﻘ ـﻴـﻘـﺎت
ﳎﻠﺲ اﺳﻼﻣﻰ ) (IPRCو ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ رﺋﻴﺲ
ﺟـﻤـﻬـﻮر ) (CCSﺑـ ـ ـ ـﻪ اﻳـ ـ ـ ـﺮان دﻋ ـ ـ ـﻮت ﺷﺪه ﺑ ـ ـ ـﻮد .در ﺳﺎل ۱۳۸۹
) ،(۲۰۱۰ﺣﺴﻴﻨﻰ-ﭼﺎووﺷﻰ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﻳﺰه ﻛﺘﺎب ﺳﺎل اﻳﺮان
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎروری در اﻳﺮان :اﻧﻘﻼب و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ،ﺑﺎﻫﻤﻜﺎری
ﭘﻴﺘﺮ ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ و ﳏﻤﺪ ﺟﻼل ﻋﺒﺎﺳﻰ-ﺷﻮازی ،ﺷﺪ.

)Kylie

ﺧ ـ ـ ـﺮداد ) ۱۳۹۸ژوﺋ ـ ـ ـﻦ  -(۲۰۱۹ﺣ ـ ـﻜ ـ ـﻮﻣﺖ اﻳ ـ ـﺮان ﺷﻬ ـ ـﺮوﻧـ ـﺪ
دوﻣـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺘـ ـﻰ ﻓـ ـﺮاﻧﺴﻮی ،ﻓـ ـﺮﻳـ ـﺒـ ـﺎ ﻋ ـﺎدﳋﻮاه را ﻫ ـﻤ ـﺮاه ﺑ ـﺎ روﻻﻧ ـﺪ
ﻣ ـﺎرﻛ ـﺎل ) ،(Roland Marchalﺷﻬـ ـﺮوﻧ ـﺪ ﻓ ـﺮاﻧﺴﻮی ،دﺳﺘ ـﮕ ـﻴ ـﺮ
ﻛﺮد .ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻋﺎدﳋﻮاه اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎس و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﭘﺎرﻳﺲ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ دﺳﺘﮕﻴﺮی او
ﻣﺸﺨﺺ ﻧ ـ ـﻴﺴﺖ اﻣ ـ ـﺎ او را ﺑ ـ ـﻪ ﺟ ـ ـﺎﺳﻮﺳﻰ ﻣـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻢ ﻛـ ـﺮده اﻧـ ـﺪ76.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﭙﺎه او را در ﺗﻬﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ أﺳﺎس
ﮔﺰارش ﻫﺎ او در ﻗﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ
روﺣـ ـﺎﻧـ ـﻴـ ـﻮن در ﺳﻤـ ـﻴـ ـﻨ ـﺎری در ﭘ ـﺎرﻳﺲ اﻗ ـﺪاﻣ ـﺎﺗ ـﻰ اﳒﺎم داده
اﺳﺖ 77.در آذر ) ۱۳۹۸دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۲۰۱۹دادﮔﺎﻫﻰ دﺳﺘﻮر
آزادی ﻣﻮﻗﺖ آﻧﻬﺎ را ﺻﺎدر ﻛﺮد و در دی ) ۱۳۹۸ژاﻧﻮﻳﻪ
 (۲۰۲۰اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻋﺎدل ﺧﻮاه ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﺪ 78.در  ۲۴دﺳﺎﻣ ـﺒ ـﺮ ﻓ ـﺮﻳ ـﺒ ـﺎ ﻋ ـﺎدﳋﻮاه ﺑـﻪ ﻫـﻤـﺮاه ﺷﻬـﺮوﻧـﺪ
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻰ ،ﻛﺎﻳﻠﻰ ﻣﻮر-ﮔﻴﻠﺒﺮت ) ،(Kylie Moore-Gilbertدر
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﻴﺮﻳﺸﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا زدﻧﺪ.

»رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺣﺎﻧﻰ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ از اﻣﻴﺪ و ﺻﻠﺢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺸﻐﻮل ارﻋﺎب ﻣﺮدم در
داﺧﻞ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ [...] .ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺜﻞ ﻳﮏ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﻴﺮ ﻋﻤﻞ
ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎﻳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮادر ﻣﻦ در ﻫﻴﭻ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﺑﺮای ﻓﺸﺎر
وارد ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ«.

ﺗﻴﺮ -۱۳۹۸ﻣﻬﺮ ) ۱۳۹۸ﺟﻮﻻی  ۲۰۱۹ﺗﺎ اﻛﺘﺒﺮ -(۹ ۲۰۱
ﺟﻮﱃ ﻛﻴﻨﮓ ) (Jolie Kingو ﻣﺎرک ﻓﻴﺮﻛﻴﻦ )، (Mark Firkin
ﻳـ ـﮏ زوج اﺳﺘـ ـﺮاﻟـ ـﻴـ ـﺎﻳـ ـﻰ )ﮔـ ـﻔـ ـﺘـ ـﻪ ﻣـ ـﻰ ﺷﻮد ﻛـ ـﻪ ﺟـ ـﻮﱃ ﺗ ـﺎﺑ ـﻌ ـﻴﺖ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﻧﻴﺰ دارد( ،ﺑﻼﮔﺮ ﺳﻔﺮ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺮ زﻣﻴﻨﻰ
ﺧﻮد از اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻳﮏ ﮔﺰارش ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﭙﺎه اﻳﻦ
زوج را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اردوی اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ اﻃﺮاف
ﺟﺎﺟﺮود در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮواز ﭘﻬﺒﺎد در اﻳﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺮان ﺑﻄﻮر
ﻋﻠﻨﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داد ﻛﻪ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻰ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻳﮏ ﻃﺮف ﺗﺒﺎدل
زﻧﺪاﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ79.

ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﮋاد ،ﻣﺒﺎرز ﺣﻘﻮق زﻧﺎن  ،در ﻣﻮرد
دﺳﺘﻴﮕﺮی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮادرش ﻋﻠﻰ

ﺗﻴﺮ )۱۳۹۸ﺟﻮﻻی  -(۲۰۱۹ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ ﻣﻈﻠﻮم ،ﻣﺎدر زﻧﺪاﻧﻰ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺳﻬﻴﻞ ﻋﺮﺑﻰ ﻛﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۱۳دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ ﺟﺮم
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ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

»ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت« » ،ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی« و »
ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ« ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﳏﻜﻮم ﺷﺪ.
ﻣـ ـ ـ ـ ـﺮداد )۱۳۹۸اوت  -(۲۰۱۹ﻛ ـ ـﺎﻣ ـ ـﻴ ـ ـﻞ اﺣ ـ ـﻤ ـ ـﺪی ،ﺷﻬ ـ ـﺮوﻧـ ـﺪ
دوﻣﻠﻴﺘﻰ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺮدم ﺷﻨﺎس ،در ﻏﺮب اﻳﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪ 80.وی ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ دﻫﻪ ﻣﻮارد ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﺮدی
اﻫ ـ ـ ـﻞ ﺳﻨﺖ در ﻏ ـ ـ ـﺮب اﻳـ ـ ـﺮان را ﺛـ ـ ـﺒﺖ ﻛـ ـ ـﺮده اﺳﺖ 81.ﺑـ ـﺮ أﺳﺎس
ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻋﻠﺖ دﺳﺘﮕﻴﺮی او ﺑﻪ ﲢﻘﻴﻘﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰ ﺷﻮد،
ﻛﺎری ﻛﻪ او ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد از دوﻟﺖ ﺑﺮاﻳﺶ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او
ﺣﺪود ﻳﮏ ﻣﺎه در زﻧﺪان اﻧﻔﺮادی ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ 82.در ﺷﻬﺮﻳﻮر
)۱۳۹۸ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  (۲۰۱۹ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮان اﺟﺎزه دادن ﻫﻤﺴﺮش
ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻨﺪ .او در آﺑﺎن ) ۱۳۹۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ( ۲۰۱۹ﺑﺎ ﻗﺮار
وﺛﻴﻘﻪ آزاد ﺷﺪ.
ﺷﻬﺮﻳﻮر )۱۳۹۸ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  -(۲۰۱۹ﻋﻠﻰ رﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﮋاد ،ﺑﺮادر
ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﮋاد ،ﻓﻌﺎل ﻣﻌﺮوف ﺣﻘﻮق زﻧﺎن .ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﮋاد
ﺑ ـ ـﻨـ ـﻴـ ـﺎن ﮔـ ـﺬار ﻛـ ـﻤـ ـﭙـ ـﻴـ ـﻦ آزادی ﻫـ ـﺎی ﻳـ ـﻮاﺷﻜـ ـﻰ ﻣـ ـﻦ و ﻛـ ـﻤـ ـﭙـ ـﻴـ ـﻦ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری اﺳﺖ .او در

ﺣﺒﺲ ﻓﻌﺎﻻن
ﳏﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﺑﻪ اﺗﻬﺎم
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ
در اواﻳﻞ ﺳﺎل ( ۲۰۱۹ )۱۳۹۷
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﻴﺘﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﳏﻴﻂ
زﻳﺴﺖ ،اﻋﻀﺎی ﺑﻨﻴﺎد ﺣﻴﺎت وﺣﺶ
اﻳﺮان را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺪ .در  ۲۹آﺑﺎن
 ۲۰ ) ۱۳۹۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ  (۲۰۱۹دادﮔﺎه
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻼع داد ﻛﻪ ﺷﻌﺒﻪ ۲۰
دادﮔﺎه دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان ،ﺷﺶ
ﻧﻔﺮ از اﻧﻬﺎ را ﺑﻪ » ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ
ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ اﻣﺮﻳﻜﺎ » ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.
رای ﻧﻬﺎﻳﻰ در ﻣﻮرد ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن
در ﺑﻬﻤﻦ  ) ۱۳۹۸ﻓﻮرﻳﻪ (۲۰۲۰
اﻋﻼم ﺷﺪ :ﻫﻮﻣﻦ ﺟﻮﻛﺎر و ﻃﺎﻫﺮ

اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺮوﻳﺲ ﻓﺎرﺳﻰ
ﺻﺪای آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﺎر ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،(۲۰۱۸ )۱۳۹۷ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده او را ﲢﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ او را در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﳏﻜﻮم
ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻣﻮران
وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﮋاد در ﺷﻬﺮ
ﺷﻤﺎﱃ ﺑﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮادرش ﻫﺎدی ﻟﻄﻔﻰ ۳۴ ،ﺳﺎﻟﻪ،
ﺧـ ـﻮاﻫـ ـﺮش ﻟـ ـﻴ ـﻼ ﻟ ـﻄ ـﻔ ـﻰ ۳۸ ،ﺳﺎﻟـ ـ ـﻪ ،را ﺑـ ـ ـﻪ ﻫـ ـ ـﻤـ ـ ـﺮاه ﻳـ ـ ـﻜ ـ ـﻰ از
دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻣ ـﻬـﺮ ) ۱۳۹۸اﻛـﺘـﺒـﺮ  -(۲۰۱۹روح ﷲ زم ،ﺳﺎﻛـ ـ ـ ـ ـﻦ ﻓـ ـ ـ ـ ـﺮاﻧﺴﻪ،
ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﻰ آﻣﺪ ﻧﻴﻮز را اداره ﻣﻰ ﻛﺮد و ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪه داﺷﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ ﻛﻪ اﻛﺜﺮا ﺑﺮای
دوﻟﺖ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﺠﺎﻟﺖ آور ﺑﻮدﻧﺪ ،اراﺋﻪ ﻣﻰ داد .در ﻣﻬﺮ
) ۱۳۹۸اﻛﺘﺒﺮ  ،(۲۰۱۹ﺳﭙﺎه اﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﺪه را
ﺑﺎ ﺣﻘﻪ از ﭘﺎرﻳﺲ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻛﺸﺎﻧﺪ و او را در آﳒﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮد.
در ﮔﺰارﺷﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺳﭙﺎه روح ﷲ زم را »ﻳﮏ ﭼﻬﺮه ﺷﺮور و
ﻳﮏ ﺧﺎﺋﻦ » ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻬﺴﺎ رازاﻧﻰ ﻣﻰ
ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ او رﺑﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد83.

ﻗﺪﻳﺮﻳﺎن ،ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ  ۸ﺳﺎل زﻧﺪان؛
ﺳﺎم رﺟﺒﻰ ،ﺳﭙﻴﺪه ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ و
اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﻟﻘﻰ ،ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺷﺶ
ﺳﺎل ،ﺑﺮای »ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ«؛ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ
ﺑﻴﺎﻧﻰ و ﻣﺮاد ﻃﺎﻫﺒﺎز ﺑﻪ ﭘﻨﭻ ﺳﺎل
ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺟﺮم »ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ
ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ آﻣﺮﻳﻜﺎ« 85.ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﻰ در
زﻣﺎن ﳏﺎﻛﻤﻪ اش ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت
او را در زﻳﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ وادار ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف
ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺎزداﺷﺘﻰ ﻧﻬﻢ ،ﻛﺎووس ﺳﻴﺪ
اﻣﺎﻣﻰ در ﺑﺎزداﺷﺖ در ﮔﺬﺷﺖ )ﺑﻪ
اﺻﻞ ﻣﺘﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ(.
در  ۱آذر ۲۲ ) ۱۳۹۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،(۲۰۱۹
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﳏﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻫﺎی ﺧﻮد از ﳏﻜﻮﻣﻴﺖ
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﳏﻴﻂ زﻳﺴﺖ را اﺑﺮاز ﻛﺮد86.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﳏﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ

) (UNEPﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ
ﺑﻴﺎﻧﻰ در ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۳۹۶-۱۳۹۱
) ( ۲۰۱۷-۲۰۱۲ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻜﺎری
ﻣﻰ ﻛﺮده و اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ وی
»درﺣﻤﺎﻳﺖ ازﺟﻮاﻣﻌﻰ ﻛﻪ از ﺑﻼﻳﺎی
ﳏﻴﻂ زﻳﺴﺘﻰ در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺸﺪت ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰ ﻛﺮد «.اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻴﺎت
وﺣﺶ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﳏﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺟﺮم اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ )اﺻﻞ (۵۰
آن را ﻳﮏ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰ
ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺸﺪت ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺸﺮوع
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﳏﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻓﻌﺎﻻن را
ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻛﺮده و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ».
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ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﻬﺎ در اﻳﺮان
ﺣ ـ ـﻜ ـ ـﻮﻣﺖ اﻳـ ـﺮان ﺑـ ـﻄـ ـﻮر ﺳﻴﺴﺘـ ـﻤـ ـﺎﺗـ ـﻴـ ـﮏ ﻛـ ـﺎرﻣـ ـﻨـ ـﺪان و اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻛﻦ اﻳﺮان ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ در
ﻟﻨﺪن را از زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺧﻮد
در ﺳﺎل  (۲۰۰۹ )۱۳۸۸آﻏﺎز ﻛﺮد ،را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .ارﻋﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ﻓﻌﺎل در
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﺎن در اﻳﺮان ﻳﮏ اﺗﻔﺎق ﻋﺎدی
اﺳﺖ ﻛﻪ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺗﻴﺮ ۱۳۹۶
)ﺟـ ـﻮﻻی  ،(۲۰۱۷دوﻟﺖ اﻳـ ـﺮان ﲢﻘـ ـﻴ ـﻘ ـﺎت ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﺮی در زﻣ ـﻴ ـﻨ ـﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻣﻨﺪاﻧﻰ ﻛﻪ در ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ
ﻓﺎرﺳﻰ ﻛﺎر ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﺟﺮم ﻋﻠﻴﻪ
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان اﺳﺖ ،آﻏﺎز ﻛﺮد87.
ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺰاری دوﻟﺘﻰ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
روز ﻣﻠﻰ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران در اﻳﺮان در ﻣﺮداد ) ۱۳۹۷آﮔﻮﺳﺖ
ﺳﺎل  ، (۲۰۱۸ﻧـ ـﻤـ ـﻮﻧـ ـﻪ ای از داﻣـ ـﻨـ ـﻪ ﺗـ ـﻬـ ـﺪﻳـ ـﺪﻫـ ـﺎی ﭘ ـﻴﺶ روی
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ اﺳﺖ:

» ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺘﺮک ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻰ ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻣﺮدم اﻳﺮان و اﻣﻨﻴﺖ آنﻫ�ﺎ را
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪا�ﻧﺪ ،آزاد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻗﺪام
ﺿﺪاﻣﻨﻴﺘﻰ را ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان اﳒﺎم دﻫﻨﺪ و
اﻋﻀﺎ و ﻫﻤﻜﺎران اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻰ از آنﻫ�ﺎ در
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﻏ اﻣﻨﻴﺘﻰ ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ
ﮔﺮد آﻣﺪها�ﻧﺪ و ﺣﺘﻰ ﻫﻤﻜﺎران داﺧﻠﻰ آنﻫ�ﺎ ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن ﺧﻂ را دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛ�ﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی
اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﻄﻌﺎ روزی
در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻣﻠﺖ اﻳﺮان رﺳﻮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و دﺳﺖ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ اﻓﺮاد از آﺳﺘﻴﻦ ﻣﺮدم
اﻳﺮان ﺑﻴﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﻴﺪ88« .
در ۲۸ﻓﺮوردﻳﻦ ۱۷ ) ۱۳۹۷آورﻳﻞ  ،(۲۰۱۸رﻋﻨﺎ رﺣﻴﻢ ﭘﻮر،
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻛﻪ ﺑﺮای ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ﻛﺎر ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،در
ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد .او ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
دوﻟﺖ اﻳ ـ ـ ـ ـﺮان در ﻃ ـ ـ ـ ـﻮل دﻫ ـ ـ ـ ـﻪ ﻫـ ـ ـ ـﺎ او و ﺑـ ـ ـ ـﻴﺶ از  ۱۵۰ﺗـ ـﻦ از
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ را ﻣﻮرد آزار و اذﻳﺖ ﻗﺮار دادﻫﺎﺳﺖ .آﻧﻬﺎ از دوﻳﺪ

ﻛـ ـ ـﻰ ،ﮔـ ـ ـﺰارﺷﮕـ ـ ـﺮ وﻳـ ـ ـﮋه ﺳﺎزﻣ ـ ـﺎن ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻞ در ﺧﺼﻮص اﻓ ـ ـﺰاﻳﺶ
ﺣـ ـﻤـ ـﺎﻳﺖ از ﺣـ ـﻖ آزادی ﻋـ ـﻘـ ـﻴـ ـﺪه و ﺑـ ـﻴـ ـﺎن و اﺳﻤـ ـﺎ ﺟ ـﻬ ـﺎﻧ ـﮕ ـﻴ ـﺮ،
ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋه وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ
اﻳﺮان در آن زﻣﺎن ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮرﺳﻰ رﻓﺘﺎر اﻳﺮان ﺷﺪﻧﺪ .او
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده او و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ در زﻧﺪان ﺑﺴﺮ ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ و
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﳑﻨﻮع اﻟﺴﻔﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻼم
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﲢﺖ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ89.
اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮوع ﺷﺪه ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ﻛﻪ
ﺑ ـﻴﺸﺘ ـﺮ آﻧ ـﻬ ـﺎ ﺗ ـﺎﺑ ـﻌ ـﻴﺖ ﻛﺸﻮرﻫ ـﺎی دﻳ ـﮕ ـﺮ ،از ﺟ ـﻤ ـﻠ ـﻪ ﺑ ـﺮﻳ ـﺘ ـﺎﻧـﻴـﺎ،
ﻓ ـﺮاﻧﺴﻪ ،آﳌﺎن ،اﻳ ـﺘ ـﺎﻟ ـﻴ ـﺎ ،اﺳﺘ ـﺮاﻟ ـﻴ ـﺎ ،ﻛ ـﺎﻧ ـﺎدا و اﻳ ـﺎﻻت ﻣ ـﺘ ـﺤ ـﺪه
آﻣﺮﻳﻜﺎ را ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﺪون ﭘﺎﻳﺎن ادﻋﺎی
ﺗﻀﻌﻴﻒ دوﻟﺖ؛ و ﳑﻨﻮع اﳌﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺮدن ) ﳑﻨﻮﻋﻴﺖ ﺧﺮﻳﺪ،
ﻓﺮوش ﻳﺎ ﺑﻪ ارث ﺑﺮدن ﻣﻠﮏ در اﻳﺮان(  ۱۵۲ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺳﺎﺑﻖ و اﻛﻨﻮن ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ،ﻣﻰ ﺷﻮد.
اﻗـ ـﺪاﻣـ ـﺎت اﳒﺎم ﺷﺪه ﺗ ـﻮﺳﻂ ﺣ ـﻜ ـﻮﻣﺖ اﻳ ـﺮان ﺑ ـﺮﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻪ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎ در داﺧﻞ اﻳﺮان ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ:
¬
¬
¬

¬
¬

¬
¬

ﻧﻈﺎرت ﻳﺎ ﺷﻨﻮد؛
آزار و اذﻳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ؛
ﻧﺸﺮ اﻛﺎذﻳﺐ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻌﻴﻒ
ﺷﻬﺮت آﻧﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﺸﺎن ،ﺑﻪ وﻳﮋه از ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران زن؛
ﺑﺎزﺟﻮﻳﻰ و دﺳﺘﮕﻴﺮی ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺒﺲ اﻧﻔﺮادی؛
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻳﻨﻜﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ اﻋﻀﺎی دﻳﮕﺮ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻛﺎر و ﻳﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد؛
ﻣﺼﺎدره ﭘﺎﺳﭙﻮرت اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده؛
ﳑﻨﻮع اﳋﺮوج ﻛﺮدن واﻟﺪﻳﻦ و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﻔﺮ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻳﺎ اﻗﻮاﻣﺸﺎن ﻛﻪ در ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ﻛﺎر
ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑ ـ ـﺮ أﺳﺎس ﻳ ـ ـﺎﻓـ ـﺘـ ـﻪ ﻫـ ـﺎی ﺣـ ـﺎﺻﻞ از ﻧـ ـﻈـ ـﺮﺳﻨـ ـﺠـ ـﻰ ﺳﺎل ۱۳۹۶
) (۲۰۱۷از ﺑﻴﻦ  ۹۶ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻓﺎرﺳﻰ زﺑﺎن ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ  ۸۸ﻧﻔﺮ
از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﻣﻮرد آزار و اذﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؛  ۴۵ﻧﻔﺮ از
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واﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ۴۰ ،ﻧﻔﺮ از ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺮادرﻫﺎﻳﺸﺎن و  ۴۷ﻧﻔﺮ از
دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﻴﺘﻰ ﺑﺎزﺟﻮﻳﻰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ۵۹
ﻧﻔﺮ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دوﻟﺘﻰ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ۴۴
ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ،اﻛﺜﺮﻳﺖ زﻧﺎن ،در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻬﻤﺖ
رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺳﺮﻛﻮب ﻫﻮﻳﺖ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﻗﻮﻣﻰ
و ﻣﺬﻫﺒﻰ
اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺸﺎور وﻳﮋه اﻗﻠﻴﺘﻬﺎی ﻗﻮﻣﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻰ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب وی در ﺳﺎل ۱۳۹۲
) ،(۲۰۱۳ﺗﺒﻌﻴﺾ ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﻴﻪ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ
واﻫﻰ اﻣﻨﻴﺘﻰ ﻣﻠﻰ ﻳﺎ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ را
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺪاد 90.اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﲢﺖ ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺒﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ »دﺷﻤﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺪا« و »اﻓﺴﺎد ﻓﻰ
اﻻرض« ،ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﳎﺎزات اﻋﺪام را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ،اداﻣﻪ داﺷﺖ.
اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺮدﻫﺎ،
ﺑﻠﻮچ ﻫﺎ و ﻋﺮب ﻫﺎی اﻫﻮازی ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮای
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻰ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒًﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر دروﻏﻴﻦ و ﻋﻤﺪی ﺑﺎ ﺟﺪاﻳﻰ ﻃﻠﺒﺎن ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﺪه و از اﻳﻦ
رو ﺗﻬﺪﻳﺪی ﺑﺮای اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺗﻠﻘﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ .از ﺳﺎل ۱۳۸۹
) (۲۰۱۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدری از اﻓﺮادی را ﻛﻪ در
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﳌﺖ آﻣﻴﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ،ﳏﺎﻛﻪ و ﺣﺒﺲ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺣﻘﻮق
اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﺸﻜﻴﻞ »ﮔﺮوه ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ« ،اﳒﺎم »ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم« و »ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻰ و ﺗﺒﺎﻧﻰ« دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ.
در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ »دﺷﻤﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺪا« ﻳﺎ
ﳏﺎرﺑ ـ ـ ـ ـ ـﻪ و »ﻓﺴﺎد در زﻣـ ـ ـﻴـ ـ ـﻦ« ﻳـ ـ ـﺎ اﻓﺴﺎد ﻓـ ـ ـﻰ اﻻرض ﺑـ ـ ـﻌـ ـ ـﺪ
ازﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﻜﺴﺮی ﳎﺎزاﺗﻬﺎی ﺗﻌﺰﻳﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ
ﻣﻨﺪرج در ﻛﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات اﻳﺮان ،ﻇﺎﻫﺮا ﻛﻤﺘﺮ
ﺷﺪه ،ﺣ ـ ـﻜ ـ ـﻮﻣﺖ در ﻣ ـ ـﻮاردی ﻛ ـ ـﻪ ﺑ ـ ـﻪ ﻧ ـ ـﻈ ـ ـﺮ آﻧ ـ ـﻬ ـ ـﺎ ﻣ ـ ـﻘـ ـﺎﺑـ ـﻠـ ـﻪ ﺑـ ـﺎ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ آن اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد.
در ﻣﻬﺮ  ) ۱۳۹۳اﻛﺘﺒﺮ  ،(۲۰۱۴ﺳﻰ و ﺳﻪ ﻣﺮد ﺳﻨﻰ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ
از اﻋﻀﺎی اﻗﻠﻴﺖ ﻛﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﺮم آﻧﻬﺎ »ﲡﻤﻊ
وﺗﺒﺎﻧﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ« » ،ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم« ،و »ﻋﻀﻮﻳﺖ

در ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺳﻠﻔﻰ« ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ »ﻓﺴﺎد در
زﻣﻴﻦ« و »دﺷﻤﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺪا« ﺷﺪﻧﺪ .در آذر ) ۱۳۹۳دﺳﺎﻣﺒﺮ
 ۲۴ ،(۲۰۱۴زﻧﺪاﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮﺿﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻨﺪ  ۱۲زﻧﺪان
ﻣﺮﻛﺰی اروﻣﻴﻪ ،اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻰ ،ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ و
دﻳﮕﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻰ ﺷﺪﻧﺪ ،در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا
ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﻪ اﻋﺪام ﻓﻮری و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻨﺒﻴﻬﻰ دﻳﮕﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮد.
در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ،دوﻟﺖ ﳐﻔﻴﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻫﺸﺖ ﻋﺮب اﻫﻮازی را
ﺑﻌﺪ از ﳏﻜﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم »دﺷﻤﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺪا« در دادﮔﺎﻫﻰ
ﺑﺸﺪت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﺑﺪار آوﻳﺨﺖ و از ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﺟﺴﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﺸﺎن اﻣﺘﻨﺎع ﻛﺮد 91.ﻋﺮب ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺑﻴﺎن ﻫﻮﻳﺖ ﻗﻮﻣﻰ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﺎری ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻰ،
ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ92.
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ) ISISدوﻟﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﻋﺮاق و ﺷﺎم( در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻰ اﻳﺮان ﳐﺼﻮﺻﺎ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﻤﻠﻪ ای ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ رژه ارﺗﺶ در اﻫﻮاز
در ﺷﻬ ـ ـﺮﻳ ـ ـﻮر )۱۳۹۷ﺳﭙـﺘـﺎﻣـﺒـﺮ  ۲۵ ،(۲۰۱۸ﻛﺸﺘ ـﻪ از ﺟ ـﻤ ـﻠ ـﻪ
اﻋﻀﺎی ﺳﭙﺎه و ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .ﻫﻢ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ اﻓﺮاط ﮔﺮاﻳﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ را اﳒﺎم داده اﻧﺪ
ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﻮد ،اﻣﺎ ) ISISدوﻟﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﻋﺮاق و ﺷﺎم(
ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ آن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .ﺻﺪه ﻓﻌﺎل اﻫﻮازی دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻳﻜﺴﺮی اﻋﺘﺮاﻓﺖ اﺟﺒﺎری در زﻳﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ ،ﻓﻌﺎﻻن از
اﺟﺮای اﻋﺪام ﻫﺎی ﳐﻔﻴﺎﻧﻪ ﮔﺰارش دادﻧﺪ.
از آذر  ) ۱۳۹۱دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،(۲۰۱۲اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻋﺪه ای از
ﻓ ـﻌ ـﺎﻟ ـﻴ ـﻦ ﻣ ـﺪﻧ ـﻰ ﺗ ـﺮک آذرﺑ ـﺎﻳ ـﺠ ـﺎﻧ ـﻰ را دﺳﺘ ـﮕ ـﻴ ـﺮ ﻛ ـﺮد .ﻟ ـﻄ ـﻴ ـﻒ
ﺣﺴﻨﻰ ،ﳏﻤﻮد ﻓﺎﺿﻠﻰ ،ﺷﻬﺮام رادﻣﻬﺮ ،آﻳﺎت ﻣﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﮕﻠﻮ
و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﻠﻰ زاده ،رﻫﺒﺮان ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻣﺴﺎﳌﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺣﺰب ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻴﺪاری ﻣﻠﻰ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ 93.ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزداﺷﺘﺸﺎن و
ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮوع ﳏﺎﻛﻤﺎت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه
دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ وﻛﻴﻞ داده ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از
ﳏﺎﻛﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﺪت در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪ ،ﺑﺎزﺟﻮﻳﻰ ﻛﺮده و ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
در اردﻳﺒﻬﺸﺖ )۱۳۹۲ﻣﻰ  ،(۲۰۱۳دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب در ﺗﺒﺮﻳﺰ آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﻧﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﺮای ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﮏ »ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ«
»ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم« ﳏﻜﻮم ﻛﺮد .در ﺗﻴﺮ )۱۳۹۲ﺟﻮﻻی ،(۲۰۱۳
اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه رﻓﺘﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از
ﳏﺎﻛﻤﻪ ،در زﻧﺪان ﻣﺮﻛﺰی ﺗﺒﺮﻳﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا زدﻧﺪ.
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ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

در روز ﻫﺸﺘﻢ اﻋﺘﺼﺎب ،ﺑﺪون آﮔﺎﻫﻰ ﻗﺒﻠﻰ آﻧﻬﺎ را از زﻧﺪان
ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻪ زﻧﺪان رﺟﺎﻳﻰ
ﺷﻬﺮ )ﮔﻮﻫﺮدﺷﺖ ﺳﺎﺑﻖ( در ﻛﺮج در ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮدﻧﺪ.
دوﻣﺎن رادﻣﻬﺮ ،ﺑﺮادر ﺷﻬﺮام رادﻣﻬﺮ ،ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل از
ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﻛﺮج ،ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ آﻧﻬﺎ را ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ آﻧﻬﺎ را
ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻨﺪ و ﭘﺎﺑﻨﺪ و ﺣﺒﺲ ﺷﺪه در ﻳﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﻓﻠﺰی داﺧﻞ ﻳﮏ
ون ﺑـ ـﻪ زﻧـ ـﺪان اوﻳـ ـﻦ ﺑـ ـﺮدﻧـ ـﺪ .ﻇـ ـﺎﻫـ ـﺮا ﻣـ ـﺎﻣـ ـﻮران آﳒﺎ ﺣ ـﺎﺿﺮ ﺑ ـﻪ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻛﺮج ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻳﻜﻰ از ﻓﻘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﻳﺮان
اﺳﺖ و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻠﻮچ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻰ
ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزادی
ﺑﻴﺎن ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺸﺎن .در ﻳﮏ ﮔﺰارش اﺧﻴﺮ ،ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان ) (IHRDCﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق
ﺑ ـ ـﺮﺧ ـ ـﻮرداری از ﳏﺎﻛ ـ ـﻤ ـ ـﻪ ﻋ ـ ـﺎدﻻﻧ ـ ـﻪ ﻣ ـ ـﺎﻧـ ـﻨـ ـﺪ ﺑـ ـﺮﺧـ ـﻮرداری از
ﻣﺸﺎوره ﻛﺎﻓﻰ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﻠﻮچ ﻫﺎ
ﺟﺮم اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺪ .در ﺑﺴﻴﺎری از
ﻣﻮارد آﻧﻬﺎ در ﳏﺎﻛﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺣﻜﺎم ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻜﻢ اﻋﺪام درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ94.
ﺑﻬﺎﺋﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻣﻨﻴﺖ
ﻣـ ـﻠـ ـﻰ ﻣـ ـﻮرد ﺣـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻪ ﻗـ ـﺮار ﻣـ ـﻰ ﮔـ ـﻴ ـﺮﻧ ـﺪ .در دی ) ۱۳۹۸ژاﻧﻮﻳﻪ
 ،(۲۰۲۰ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺎﺋﻰ از ﻣﻮج آزار و اذﻳﺖ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎن
در ﺳﻪ ﻣﺎه اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻛﺮد و از ﭼﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻣﻮاﻟﺸﺎن و ﺿﺒﻂ داراﻳﺸﺎن ﮔﺰارش داد.
ده ﻫﺎ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی دﻳﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﻴﺖ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ده ﻫﺎ ﺗﻦ دﻳﮕﺮ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻘﻴﺪه ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺷﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان ﳏﻜﻮم ﺷﺪﻧﺪ ،ﻛﻪ
روی ﻫﻢ ﻣﻴﺰان زﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻳﮏ ﻗﺮن ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﻦ
اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  ۱۰ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﳏﻜﻮم ﺷﺪه اﻧﺪ95.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،در ﺷﻬﺮﻳﻮر ) ۱۳۹۰ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،(۲۰۱۱دوﻟﺖ
ﻣﻮﺟﻰ از دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻮﻓﻴﺎن ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﻰ
ﮔﻨﺎﺑﺎدی را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ .آﻧﻬﺎ ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﻣﺎ از ﻳﮏ ﺳﻨﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﻰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﻰ ﺷﻴﻌﻪ دوازده
اﻣﺎﻣﻰ اﻳﺮان ﭘﻴﺮوی ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ 96.ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ،ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻋﻀﺎی
اﻳـ ـﻦ ﮔـ ـﺮوه را ﻣـ ـﻮرد ﺗـ ـﻌـ ـﻘـ ـﻴﺐ ﻗـ ـﺮار داده و ﺑـ ـﻪ ﻧـ ـﺤـ ـﻮ ﻧ ـﺎﻋ ـﺎدﻻﻧ ـﻪ
ﳏﺎﻛﻤﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﻴﺶ از  ۱۰ﺗﻦ از اﻓﺮاد اﻳﻦ ﮔﺮوه را در
ﺣﺒﺲ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﺪت اﻧﻔﺮادی ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از  ۲ﺳﺎل ﺣﺒﺲ،
ﻼ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎ
 ۹ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﳏﺎﻛﻤﻪ ﻫﺎی ﻛﺎﻣ ً
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺒﻬﻢ »ﺗﺒﺎﻧﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ در

ﻳﮏ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻨﺤﺮف« » ،ا ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم« » ،اﺧﻼل در اﻓﻜﺎر
ﻋﻤﻮﻣﻰ« و »اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ« ﳏﻜﻮم ﻛﺮدﻧﺪ .در اواﺧﺮ
ﻣﺮداد ) ۱۳۹۳اوت  ،(۲۰۱۴ﻧﻪ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﺗﻌﺮض و آزار و اذﻳﺖ ﺻﻮﻓﻴﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ ،دﺳﺖ
ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا زدﻧﺪ 97.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق
اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎی
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و اﻋﺪام ﻫﺎی در ﮔﺰارش ﺳﺎل  (۲۰۱۸ ) ۱۳۹۷ﮔﺮوه
ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ ) /(MRGآﺗﺶ ﺑﺲ ،ﺣﻘﻮق اﻧﻜﺎر ﺷﺪه :ﻧﻘﺾ
ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ در اﻳﺮان ،آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و ﳏﺎﻛﻤﻪ
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻛﻮﻟﺒﺮﻫﺎ
ﻛﻮﻟﺒﺮان ﻛﺮدﺳﺘﺎن
ﻛﻮﻟﺒﺮان )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎر ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺸﺎن
ﺣﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ( ﺑﺎرﺑﺮاﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻛﺮدﻫﺎی اﻳﺮان و ﻋﺮاق،
ﻛﻪ از ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﻧﺸﺪه ﻣﺮز  ۱۴۵۸ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی
اﻳﺮان و ﻋﺮاق در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ،ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎق اﻧﻮاع ﻛﺎﻻﻫﺎ،
ﻣـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻮًﻻ ﻛـ ـﺎﻻﻫـ ـﺎی ﻣﺼﺮﻓ ـﻰ ﺑ ـﻪ دو ﻃ ـﺮف ﻣ ـﺮز اﺳﺘ ـﻔ ـﺎده ﻣ ـﻰ
ﻛﻨﻨﺪ 98.اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﻣﺎ ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ اﺳﺖ: :
ﻛﻮﻟﺒﺮان ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ از ﻃﺮف ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ۶اﺳﻔﻨﺪ  ۲۵ )۱۳۹۸ﻓﻮرﻳﻪ ﺳﺎل  ،(۲۰۲۰ﮔﺰارﺷﮕﺮ
وﻳﮋه در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎﻳﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺷﻠﻴﮏ ﺑﺴﻮی و ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن
دو ﻛﻮﻟﺒﺮ در  ۲آذر  ۲۳ ) ۱۳۹۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ  (۲۰۱۹در اﺳﺘﺎن
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻰ و ﻳﮏ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ در  ۱۱آذر ۲ ) ۱۳۹۸
دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۲۰۱۹در اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻛﺮد99.
ﺟﻮاﻣﻊ ﳏﻠﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﲡﺎرت ﺑﻴﻦ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان و ﻋﺮاق
ﻳﮏ ﺿﺮورت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ از اﻓﺮاد ﻛﻪ
ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﻬﺎ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰ
ﺷﻮﻧﺪ 100.ﺑﺮﺧﻰ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻰ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ۱۰۰۰۰۰
ﻛﻮﻟﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎرﺑﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ:

» وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻫﺮ
دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزی ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ وﻳﮋه
درﺳﻤﺖ اﻳﺮان ،ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﳏﻠﻰ
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺘﻜﻰ ﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎرﺑﺮان
اﻳﺮاﻧﻰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ

ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

ﮔﺰارش ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ از ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻴﺎز ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺎﱃ
وارد اﻳﻦ ﻛﺎر ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ101« .
اﻳﻦ ﻛﺎر در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴﺮد :در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﺑﻞ
ﻋﺒﻮر ﺗﺎ  ۳۰۰۰ﺑﺎرﺑﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎﻻ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻛﺎﻻ ﻛﻨﻨﺪ و
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﺮز ﺗﺎ  ۲۵ﮔﺬرﮔﺎه
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻛﺎر ﻳﮏ راز
ﻋﻠﻨﻰ اﺳﺖ .در ﻛﻨﺎر راه ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ
ﳎﺎز و ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﺎدرات و واردات را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻛﻮﻟﺒﺮان ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻟﻜﻞ ،ﺳﻴﮕﺎر ﻏﺮﺑﻰ؛ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد ﳐﺪر  -و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﻮاد ﳐﺪر )از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮص ﻫﺎی ﺗﺮاﻣﺎدول و
اﺳﻴﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﻣﺖ( 102و
اﺳﻠﺤﻪ ،ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﭘﺮ ﺳﻮد ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﻴﺰ ﺣﻤﻞ ﻣﻰ
ﻛﻨﻨﺪ 103.ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺧﻼﻓﻜﺎر اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻰ از ﺧﻄﺮاﺗﻰ ﻛﻪ ﻛﻮﻟﺒﺮان ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .در ۱۲ﺑﻬﻤﻦ ۱۳ ) ۱۳۹۸
ﻓﻮرﻳﻪ  ،(۲۰۲۰ﻳﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﮔﺰارش داد
ﻛ ـ ـﻪ ﻳ ـ ـﮏ ﻛ ـ ـﻮﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺮ ،ﻧ ـ ـﺒ ـ ـﻰ اﺣـ ـﻤـ ـﺪ-ﭘـ ـﻨـ ـﺎه ،در ﻛـ ـﻮه ﻫـ ـﺎی اﻃـ ـﺮاف
ﭘـ ـﻴـ ـﺮاﻧﺸﻬـ ـﺮ ،ﺷﻬـ ـﺮ ﳏﻞ ﺳﻜـ ـﻮﻧـ ـﺘﺶ ،دﭼـ ـﺎر ﺳﺮﻣـ ـﺎزدﮔـ ـﻰ ﺷﺪه و
ﳎﺒـ ـﻮر ﺷﺪ ﺑ ـﻪ ﺧ ـﺪﻣ ـﺎت ﻓ ـﻮری ﭘ ـﺰﺷﻜ ـﻰ ﻣ ـﺮاﺟ ـﻌ ـﻪ ﻛ ـﻨ ـﺪ 104.در
ﻫﻤﺎن روز اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺰارش داد ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻳﺮان ﺑﻪ ﻳﮏ
ﻛﻮﻟﺒﺮ ،ﭘﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪی ،ﺷﻠﻴﮏ و او را ﳎﺮوح ﻛﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ روز
ﭘﻴﺶ از آن در ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﭘﺎوه ،ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﻮﻟﺒﺮ دﻳﮕﺮی
ﳏﻤﺪ ﻓﺎﻗﻪ زاده ،ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻰ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻰ رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻛﻮﻟﺒﺮاﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮﺷﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،ﳑﻜﻦ اﺳﺖ
ﳎﺒـ ـﻮر ﺷﻮﻧـ ـﺪ ﺑـ ـﻪ ﻣـ ـﺎﻣـ ـﻮران ﻣـ ـﺮزی رﺷﻮه ﭘـ ـﺮداﺧﺖ ﻛـ ـﻨ ـﻨ ـﺪ ﻛ ـﻪ
درﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺿﺒﻂ ﻛﺮده و ﻳﺎ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎرﺑﺮﺷﺎن ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻ از
آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ را ﺑﻜﺸﻨﺪ.
ﻛﻮﻟﺒﺮان ﻧﻴﺰﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﲢﺖ ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ :آﻧﻬﺎ
ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻰ در رﺗﺒﺎط ﺑﺎ واردات ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﺎﻻ،
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻛﺎﻻ و اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﺧﻮد
ﻛﺎﻻ در اﻳﺮان ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ .از آﳒﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ اﻳﺮان ﻣﺮﺗﺒﺎ در رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻴﻦ
اﳌﻠﻠﻰ دادرﺳﻰ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ از ﻛﻮﻟﺒﺮان

دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﻜﺠﻪ و ﻳﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ،اﻋﺘﺮاف
اﺟﺒﺎری ،دادرﺳﻰ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻛﻪ در آن ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از
وﻛﻴﻞ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎت دادرﺳﻰ ﻋﺎدﻻﻧﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﻮﻧﺪ .ﳎﺎزات ﻗﺎﭼﺎق ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻻ ،از ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﺗﺎ
ﺷﻼق ﻣـ ـﺘـ ـﻐـ ـﻴـ ـﻴـ ـﺮ اﺳﺖ ﻳـ ـﺎ در ﻣـ ـﻮارد ﻣـ ـﻮاد ﳐﺪر ﺗـ ـﻌ ـﻴ ـﻴ ـﻦ ﺷﺪه،
ﳎﺎزات اﻋﺪام اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﺸﺄ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺎن ،ﻛﻮﻟﺒﺮﻫﺎ ﳑﻜﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﳏﺎﻛﻤﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻛﺮد ،ﳑﻜﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ
ﻣﻠﻰ ،از ﺟﻤﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﻰ ﻳﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ در
ﻳﮏ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻛﺮد ﻣﺘﻬﻢ ﻛﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻛﻮﻟﺒﺮاﻧﻰ ﻛﻪ از
ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم اﻣﻨﻴﺖ
ﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺒﻌﻴﺾ آﻣﻴﺰاﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﺑﺎ
ﳎﺎزات اﻋﺪام روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ:

» ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﻮﻣﻴﺖ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻗﺘﺼﺎدی -
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻰ
را ﺑﺮای ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮی اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن اﻣﻨﻴﺖ
ﻣﻠﻰ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد دوﻟﺖ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده و ﺷﻜﻞ
ﻣﻰ دﻫﺪ .ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺻﺮﻓًﺎ ﻛﻮﻟﺒﺮ ﺑﻮدن را ﻣﻰ ﺗﻮان
ﻼ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﺜ ً
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻛﺮد ﻳﺎ ﻳﮏ ﻋﻘﻴﺪه ﺳﻴﺎﺳﻰ واﻗﻌﻰ ﻳﺎ
ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه داﻧﺴﺖ105« .

ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮان ﺑﻠﻮچ
ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮان ) در ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی -ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﻰ
ﻛﻨﺪ ،ﻣﻔﺮد آن ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ( ﺑﻪ ﲡﺎرت ﻛﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﻜﺎل ﮔﺎزوﺋﻴﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﺰل و
ﻧﻔﺖ از اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻛﺎر در ﻃﻮل
ﺟ ـ ـﻨ ـ ـﮓ اﻳ ـ ـﺮان و ﻋ ـ ـﺮاق ،ﻫ ـ ـﻨ ـ ـﮕ ـ ـﺎﻣـ ـﻰ ﻛـ ـﻪ دوﻟﺖ اﻳـ ـﺮان ﺻﺎدرات
ﺗـ ـ ـﺮﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﺒـ ـ ـﺎت ﻫـ ـ ـﻴـ ـ ـﺪروﻛـ ـ ـﺮﺑـ ـ ـﻦ را ﻛـ ـ ـﺎﻫﺶ داده ﺑـ ـ ـﻮد ،آﻏ ـ ـﺎز ﺷﺪ.
ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن از ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺳﻮﺧﺖ در اﻳﺮان ،ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ در ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻰ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،ﺳﻮد ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ.
ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻛﻠﻴﭗ ﻫﺎی در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﺻﺪﻫﺎ ﻛﺎﻣﻴﻮن و
ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻴﻜﻠﺖ ﻛﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﮔﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭘﺮ از ﺑﻨﺰﻳﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎی ﻛﻮﭼﮏ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﭘ ـ ـﺎﻛﺴﺘ ـ ـﺎن از ﻣﺴﻴ ـ ـﺮﻫ ـ ـﺎی ﺑ ـ ـﺎﻳ ـ ـﺮ ،ﺧ ـ ـﻄ ـ ـﺮﻧ ـ ـﺎک و ﺳﺨﺖ ﻧـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻪ
ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﻋﺒﻮر ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ106.
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ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

ﺑ ـ ـ ﻪ ﮔ ـ ـ ﻮ ﺷ ﻪ ر ا ﻧ ـ ـ ﺪ ن ﺳ ﻮ ﺧ ﺖ ﺑ ـ ـ ﺮ ا ن ﺑ ـ ـ ﻠ ـ ـ ﻮ ﭼ ـ ـ ﻰ د ر ﻣ ـ ـ ﻴ ـ ـ ﺎ ن و ﺿ ﻌ ـﻴ ﺖ
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ و اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن
در ﻳﮏ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﻨﻴﺘﻰ ،ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای
وﺟﻮد دارد .ﳎﻠﺲ در دورﻫﺎی ﳐﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ
ﻛﺮده و اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﻛﺮده اﺳﺖ .در ﻣﻬﺮ ) ۱۳۹۷اﻛﺘﺒﺮ  ،(۲۰۱۸ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﻣﻔﺼﻞ
د ر ﺷ ﺮ ق ﺑ ـ ـ ﻪ ﻓ ﺸ ﺎ ر ﻫ ـ ـ ﺎ ی ا ﻗ ـ ـﺘ ﺼ ﺎ د ی و ا ﺟ ـ ـﺘ ـ ـ ﻤ ـ ـ ﺎ ﻋ ـ ـ ﻰ ﭘ ـ ـﻴ ﺶ ﭘ ـ ـ ﺎ ی
ﻣ ـ ـ ـ ﺮ د م ﭘ ـ ـ ـ ﺮ د ا ﺧ ﺖ و ﺗ ـ ـ ـﻼ ش ﻫ ـ ـ ﺎ ی د و ﻟ ﺖ ر ا ﺑ ـ ـ ﺮ ا ی ﻛ ـ ـ ﺎ ﻫ ﺶ ا ﻳ ـ ـﻦ
ﻓﺸﺎرﻫـ ـﺎ ﺑـ ـﺮرﺳﻰ ﻛ ـﺮد 107.رﺳﺎﻧ ـﻪ ﻫ ـﺎی دوﻟ ـﺘ ـﻰ ﻧ ـﻴ ـﺰ ﻣ ـﺎﻧ ـﻨـﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ )اﻳﺮﻧﺎ( ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی
اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ -اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻴﺮوﻫﺎی
اﻣﻨﻴﺘﻰ -از ﺟﻤﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﲢﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ
ﺑﻨﺰﻳﻦ در ﺳﺎل  (۲۰۱۹ ) ۱۳۹۸را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار داده
اﻧﺪ1 0 8.

در ﻃ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ ﺷﺶ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎه ﭘﺲ از  ۲۱ﻣ ـ ـﺎرس  ۱)۲۰۱۹ﻓﺮوردﻳﻦ
 ،(۱۳۹۸آﻏﺎز ﺳﺎل ﻧﻮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ،ﻛﻤﭙﻴﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﻠﻮچ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻰ  ۷۵ﻓﺮد ﻛﺸﺘﻪ
و زﺧﻤﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻣﻞ  ۲۵ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎن و ۵۰
ﺑﻠﻮچ اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ۲۹ﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ و  ۲۱ﻧﻔﺮ
زﺧﻤﻰ ﺷﺪﻧﺪ .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮارد ﺑﻠﻮﭼﻰ ذﻛﺮ ﺷﺪه،
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻻ و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻰ را
ﲡﺎرت ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻻن ﺑﻠﻮچ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی
ﺳﭙﺎه ﭼﻬﺎر ﻓﺮد را ﻛﺸﺘﻪ و ﻳﮏ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻣﻴﻦ
زﻣﻴﻨﻰ ﺳﭙﺎه ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪرش ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ،
 ۱۴ﺳﺎل داﺷﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﻰ زﻧﺎﻧﻪ داﺷﺖ 112.ﺑﻪ
ﮔ ـ ـﻔ ـ ـﺘ ـ ـﻪ دوﻳ ـ ـﭽ ـ ـﻪ وﻟ ـ ـﻪ ،ﻛﺸﺘـ ـﺎر ﺳﻮﺧﺖ ﺑـ ـﺮان در ﺧـ ـﺮداد ۱۳۹۸
)ژوﺋﻦ  ( ۲۰۱۹ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎآراﻣﻰ ﻫﺎی
ﺑﺴﻴﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺷﺪ .روﺣﺎﻧﻰ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻣﻮﻟﻮی
ﻋﺒﺪاﳊﻤﻴﺪ از ﭘﻠﻴﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از ﻛﺸﺘﺎر راﻧﻨﺪه ﮔﺎن دﺳﺖ
ﺑﺮدارﻧﺪ 113.در ﻃﻰ اردﻳﺒﻬﺸﺖ -ﻣﺮداد ) ۱۳۹۸ﻣﻰ ﺗﺎ آﮔﻮﺳﺖ
 (۲۰۱۹ﭘﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺮﻳﻦ دوره ﺑﻮد :ﺷﺒﻜﻪ آﻧﻼﻳﻦ ﻧﻔﺲ در ﻗﻔﺲ
ﺣﻮادث زﻳﺮ را ﮔﺰارش داده اﺳﺖ114:

در ﻃﻰ ﻳﮏ دوره ﲢﺮﻳﻢ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻴﺒﺮ ﲡﺎرت ﺑﺎ
ا ﻳ ـ ـ ﺮ ا ن  ،ﻓ ـ ـ ﺮ و ش ﺗ ـ ـ ﺮ ﻛ ـ ـﻴ ـ ـﺒ ـ ـ ﺎ ت ﻫ ـ ـﻴ ـ ـﺪ ر و ﻛ ـ ـ ﺮ ﺑ ـ ـ ﻦ ﺑ ـ ـ ﺮ ا ی ﺑ ﺴ ﻴ ـ ـ ﺎ ر ی ا ز
ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﻳﺎک ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪ .در ﻳﻜﻰ از ﻓﻘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان ،اﻳﻦ ﻛﺎر ﻳﻜﻰ از ﻣﻌﺪود ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ اﳒﺎم داد .ﺑﺮ أﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻰ در �¬  ۲۲اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ۱۲ ) ۱۳۹۸ﻣﻰ  -(۲۰۱۹ﻳﮏ ﻧﻔﺮ،
ﻳﺤﻴﻰ ﻓﻘﻴﺮی ،در اﺛﺮ ﺷﻠﻴﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ در ﻧﻴﻜﺸﻬﺮ ﻛﺸﺘﻪ
ﺳﺎل  ( ۲۰۱۳ ) ۱۳۹۲ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار دﻳﺰل
ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪه از اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۳۰ﺗﺎﻧﻜﺮ ،ﻳﺎ
ﺷﺪه؛
 ۲۵ﺗﺎ  ۴۰ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 109.ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﮔﺰارش ﺧﺮداد ¬  ۳۰ﺗﻴﺮ  ۲۱) ۱۳۹۸ﺟﻮﻻی  -(۲۰۱۹ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ
ﺷﻜﺮزﻫﻰ و ﻧﻮﻳﺪ ﺷﻜﺮزﻫﻰ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻠﻴﮏ ﻧﻴﺮوﻫﺎی
) ۱۳۹۸ژوﺋﻦ  (۲۰۱۹دوﻳﭽﻪ وﻟﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﺮان ﺑﺮای ﺣﻤﻞ  ۴۰ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ در روز ﻛﻤﺘﺮ از  ۳ . ۲۵دﻻر
ﻣﺮﺻﺎد ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺳﻮﺧﺖ در راه ﺑﻴﻦ ﺧﺎش و
آﻣﺮﻳﻜﺎ درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ1 1 0.
ﺳﺮاوان ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛
¬ ۱۰ﻣﺮداد  ۱) ۱۳۹۸اوت  -(۲۰۱۹دو ﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ و ﺷﺶ
ﻧﻔﺮ زﺧﻤﻰ )ﺑﺪون ﻧﺎم(؛ در اﺛﺮ ﺷﻠﻴﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﺎﻧﻜﺮ
ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮان در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ ﺟﺴﻤﻰ ﻳﺎ ﻣﺮگ از ﻃﺮف
ﺳﻮﺧﺖ در ﻛﺮﻣﺎن؛
ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ رﺷﻮه ﻫﻢ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،(۲۰۱۷ ) ۱۳۹۶ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﳎﻠﺲ از ¬  ۱۵ﻣﺮداد  ۶) ۱۳۹۸اوت  (۲۰۱۹ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ و ﺳﻪ
ﻧﻔﺮ زﺧﻤﻰ )ﺑﺪون ﻧﺎم(؛ در ﺣﻮادث ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در راه ﺑﻴﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﳏﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ اﻣﻴﻦ ﻓﺮد ،ﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﻛﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻨﻬﺎ
در زﻣﺎﻧﻰ اﳒﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎر دﻳﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ و وی از
ﺧﺎش و ﺳﺮاوان؛
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺷﻠﻴﮏ ﻧﻜﻨﻨﺪ ۲۸ ¬� 111.ﻣﺮداد  ۱۶) ۱۳۹۸اوت  -(۲۰۱۹ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ
ﻛﻠﻴﭙﻰ از ﺳﺎل ،(۲۰۱۹ ۱۳۹۶ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ،زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن آن
)ﺑﺪون ﻧﺎم( در ﻣﺎﺷﻴﻨﺶ ﺑﺎ ﺷﻠﻴﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ.
ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺗﻮﺳﻂ دوﻳﭽﻪ وﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﻳﮏ
ﻗﺎﻳﻖ ﻧﺎﺷﻨﺎس  -اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﻰ اﻳﺮان  -را در ﺑﺮ أﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻤﭙﻴﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﻠﻮچ ﻫﺎ ﻛﻪ از ۱۰
ﺣﺎل ﺷﻠﻴﮏ ﺑﻪ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻻﻳﻰ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ،ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﻔﻨﺪ  ۱۱-۱۳۹۷اﺳﻔﻨﺪ  ۲۱ ) ۱۳۹۸ﻣﺎرس  ۲۰۱۹ﺗﺎ ۲۱
ﺑﻌﻀﻰ ﺳﻮﺧﺖ ،ﺣﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ داد .دوﻳﭽﻪ وﻟﻪ ﻣـ ـﺎرس  ( ۲۰۲۰را در ﺑـ ـﺮ ﻣـ ـﻰ ﮔـ ـﻴـ ـﺮد ،در ﻧـ ـﺘـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻪ ﺷﻠـ ـﻴ ـﮏ ﺑ ـﻪ
ﮔﺰارش ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل  ،(۲۰۱۸ ) ۱۳۹۷ﭘﻠﻴﺲ  ۱۰۰ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﻠﻮچ ﻫُﺎ ،ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻳﺮان  ۳۱ﺗﻦ از ﭘﻴﮏ ﻫﺎی
ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻ و ﺳﻮﺧﺖ را ﻛﺸﺘﻪ و  ۳۲ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ را زﺧﻤﻰ ﻛﺮده
ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ را ﻛﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

اﻧﺪ .ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺸﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه
دﺧﺎﻟﺖ در اﻳﻦ درﮔﻴﺮی ﻫﺎی داده ﻧﺸﺪ115.

ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و ﺳﺮﺑﺎزﮔﻴﺮی
اﺟﺒﺎری

ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷﻰ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎی
ﺑﺮرﺳﻰ و ﲢﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص ﺗﻴﺮاﻧﺪازی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻛﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﻳﺎ زﺧﻤﻰ ﺷﺪن ﺑﻠﻮچ ﻫﺎ ﺷﺪه ،ﻧﺪﻳﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﮏ ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ اﻓﺮاد ﻧﻴﺮوﻫﺎی
اﻣﻨﻴﺘﻰ در ﻋﻜﺲ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻳﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻧﮕﺎر ﻛﻪ ﺟﺴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺪال/ﻛﺎپ
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در  ۲۷ﺑﻬﻤﻦ  )۱۶ ۱۳۹۷ﻓﻮرﻳﻪ (۲۰۱۹
ﺷﺒﻜﻪ رﺳﺎﻧﻪ ای آﻧﻼﻳﻦ ﺑﻠﻮﭼﻰ رﺳﺎﻧﮏ ﻋﻜﺴﻰ را ﭘﺨﺶ ﻛﺮد
ﻛﻪ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻛﺮده ﺑﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺖ:

ﺳﭙﺎه ﻗﺪس واﺣﺪی از ﺳﭙﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﳒﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی اﻳﺮان را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺳﭙﺎه ﻗﺪس ،ﲢﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺳﺮﻟﺸﻜﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﻬﭙﺎد آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ در دی ) ۱۳۹۸ژاﻧﻮﻳﻪ ،(۲۰۲۰
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎﻣﻰ در ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﻳﻪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﺰب ﷲ ﻟﺒﻨﺎن و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺣﻮﺛﻰ ﻳﻤﻦ
اﺳﺖ .اﻳﻦ درﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﺑﺮون ﻣﺮزی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺾ ﮔﺴﺘﺮده
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺎرج از ﺣﻴﻄﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش اﺳﺖ.
اﮔـ ـﺮﭼـ ـﻪ آﻧـ ـﻬـ ـﺎ در ﻗـ ـﺎﭼـ ـﺎق اﻧﺴﺎن و اﺳﺘـ ـﺨـ ـﺪام اﺟ ـﺒ ـﺎری ﺗ ـﻌ ـﺪاد
زﻳﺎدی از اﻓﻐﺎن ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻰ ،اﻓﻐﺎن ﻫﺎ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻰ ﻫﺎ از
اﻳﺮان ﻳﺎ از راه اﻳﺮان ﻫﻢ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

» اﻳﻨﻬﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن ﺳﭙﺎه
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﳐﺪر
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻠﻴﮏ ﻛﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ آﻧﻬﺎ ،اﺟﺴﺎد را
ﭘﺸﺖ ﻳﮏ واﻧﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .و ﻳﮏ ﻋﻜﺲ ﻳﺎدﮔﺎری ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن« ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ« .
در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ـ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ) ۱۳۹۸ﻣﻰ - (۲۰۱۹ﻳﮏ ﺑﺎزی
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻛﺸﺘﻦ ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﺮﻫﺎ را ﺑﺪون ﻫﻴﭻ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ -اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ داد116.
در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺳﭙﺎه ﻣﺮزی ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن در ﻣﺎه
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ) ۱۳۹۹ﻣﻰ  (۲۰۲۰ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ را ﻛﺸﺘﻪ و
ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮده و ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  ۵ﻧﻔﺮ
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﻠﻴﮏ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺼﻮر ﻣﻰ رود ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدن ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن در ﻃﻮل ﻣﺮزﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﻰ و
ﻧﺎﻫﻤﻮار ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ 117.ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﻰ
ﺷﺎﻳ ـﻌ ـﺎﺗ ـﻰ ﻣ ـﺒ ـﻨ ـﻰ ﺑ ـﺮ دﺳﺖ داﺷﺘ ـﻦ ﻧ ـﻴ ـﺮوﻫـﺎی اﻣـﻨـﻴـﺘـﻰ در اﻳـﻦ
ﲡﺎرت در دو ﻃﺮف ﻣﺮز ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ118.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ای از ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻟﻨﺪن ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،
اﻋـ ـ ـﻼم ﻛـ ـ ـﺮد ﻛـ ـ ـﻪ ﺳﭙـ ـ ـﺎه ز ﺷﺒـ ـ ـﻜـ ـ ـﻪ ﻫ ـ ـﺎی ﻗ ـ ـﺎﭼ ـ ـﺎق ﻣ ـ ـﻮﺟ ـ ـﻮد در
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺰام ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺑﺴﻴﺞ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﻛﻨﺪ 119.او ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮوش
ﮔﺎزوﺋﻴﻞ را دارد و ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اﻳﻦ
ﲡﺎرت ﭘﺮﺳﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دﺧﺎﻟﺖ اﻳﺮان در ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺳﺎل (۲۰۱۲ ) ۱۳۹۰
زﻣـ ـ ـﺎﻧـ ـ ـﻰ ﻛـ ـ ـﻪ ﺳﭙـ ـ ـﺎه ﺗﺸﺨ ـ ـﻴﺺ داد ﻛ ـ ـﻪ ارﺗﺶ ﻋ ـ ـﺮب ﺳﻮرﻳ ـ ـﻪ و
ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻰ ﺳﻮرﻳﻪ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دوﻟﺖ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر
اﺳﺪ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ دﻓﺎع ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻟﻮﻛﺎس
اﺳﻜﺎت از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﻣﻨﮕﺎم ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰ دﻫﺪ» :اﻳﺮان ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﻳﮏ ﻧﻴﺮوی دﻓﺎﻋﻰ ﻣﻠﻰ  ۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮی را ﺑﺮای ﺟﻨﮕﻴﺪن
در ﻛﻨﺎر ارﺗﺶ ﺳﻮرﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن
راﻏﺐ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ در داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﻪ ،آﻧﻬﺎ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﻫﺎی دﻳﮕﺮ
رﻓﺘﻪ و از ﻣﻴﺎن أﻓﻐﺎن ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻰ  ،ﻟﺒﻨﺎﻧﻰ ﻫﺎ  ،ﻋﺮاﻗﻰ ﻫﺎ و
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻰ ﻫﺎی ﺷﻴﻌﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺮدﻧﺪ120«.

ﻗﺎﭼﺎق اﻓﻐﺎن ﻫﺎ
ﻧﻴﺮوی ﻗﺪس ﺳﭙﺎه ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ۱۵۰۰۰اﻓﻐﺎن ﺷﻴﻌﻪ و اﻛﺜﺮا
ﻫﺰاره را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻰ از ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮرﻳﻪ اﻋﺰام
ﻛـ ـﺮده اﻧـ ـﺪ .آﻧـ ـﻬـ ـﺎ ﻟﺸﻜـ ـﺮ ﻓ ـﺎﻃ ـﻤ ـﻴ ـﻮن ﲢﺖ ﻓ ـﺮﻣ ـﺎﻧ ـﺪﻫ ـﻰ ﺳﭙ ـﺎه را
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ 121.ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧﻈﺎﻣﻰ اﻳﺮان ،ﻟﺸﻜﺮ ﻓﺎﻃﻤﻴﻮن
را ﺳﺮﺑﺎزان ﺷﺠﺎﻋﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در
ﻧـ ـﺒـ ـﺮد ﺑـ ـﺮای ﺑـ ـﺎزﭘﺲ ﮔ ـﻴ ـﺮی ﺷﻬ ـﺮ ﭘ ـﺎﳌﻴ ـﺮای ﺳﻮرﻳ ـﻪ در اﺳﻔ ـﻨ ـﺪ
) ۱۳۹۵ﻣﺎرس  (۲۰۱۷ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ 122.ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻃﺒﻖ
ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻟﺸﻜﺮ ﻓﺎﻃﻤﻴﻮن ﻧﻴﺰوی ﻗﺪس از از
اﻓﻐﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺸﻤﺮگ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮﻧﺪ 123«.ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ
ﻣﻰ ﮔﻔﺖ» :ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ﻫﻴﭻ ﻣﻬﻤﺎﺗﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ،ﻧﻪ آﺑﻰ و ﻧﻪ
ﻧﺎﻧﻰ  -ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ وﺳﻂ ﺑﻴﺎﺑﺎن« و »ﻣﺎ ﭘﻴﺎده ﻧﻈﺎم ﺳﺒﮏ
ﺑﻮدﻳﻢ و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﺎﻳﺪ  ۳۰-۲۰ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ راه ﻣﻰ
رﻓﺘﻴﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺟﻨﮕﻴﺪﻳﻢ124«.
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ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺳﭙﺎه ﻗﺪس از ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺮﺑﺎز در ﻟﺸﻜﺮ ﻓﺎﻃﻤﻴﻮن
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ 125.دﻳﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ:
» ﻫﺸﺖ ﻛﻮدک اﻓﻐﺎن ﻛﻪ در ﺳﻮرﻳﻪ ﺟﻨﮕﻴﺪﻧﺪ و ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ را
ﺛﺒﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ۱۴
ﺳﺎل داﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﻴﺪ در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮای ﺗﻬﺮان
دﻓﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی روی ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺣﺎﻛﻰ از آن اﺳﺖ
ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﻳﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ
در زﻣﺎن ﻣﺮگ زﻳﺮ  ۱۸ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ .دﻳﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ؛  ۱۷ﺳﺎﻟﻪ۱۵ ،
ﺳﺎﻟﻪ و ﻳﮏ  ۱۷ﺳﺎﻟﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
اﻟﺒﺮز ،ﺗﻬﺮان و اﺻﻔﻬﺎن دﻓﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ126«.
ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ در ﻛﺸﻮر
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﻗﻮل اﻋﻄﺎی ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ و ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
آن ﻣﻰ آﻳﺪ ،ﺑﺮای ﺟﻨﮓ داوﻃﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارش
ﻫـ ـﺎ ﻧـ ـﻴـ ـﺮوﻫـ ـﺎی ﺑﺴﻴﺞ در اﻳـ ـﺮان اﻓـ ـﻐـ ـﺎن ﻫ ـﺎ را اﺳﺘ ـﺨ ـﺪام ﻛ ـﺮده
اﻧﺪ 128.ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ در أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داوﻃﻠﺐ ﺷﺪه
اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻌﺎل در آﳒﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ:
در ﻣﺮداد ) ۱۳۹۵اوت  ،(۲۰۱۶ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺮﺑﺎن
ﻗﻠﻤﺒﺮ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه رﺳﻤﻰ اﻳﺮاﻧﻰ در ﻛﺎﺑﻞ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺪ129.
آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ داﻧﺸﮕﺎه را رﻫﺎ ﻛﺮده و در ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن
ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﻧﺪ 130.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻻی
ﻣﺼﺮﻓﻰ رﻓﺘﺎر ﻣﻰ ﺷﺪ» :ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮدم دﻳﺪم ﻛﻪ ﺗﺎﻧﮏ از
روی ﺳﺮﺑﺎزان اﻓﻐﺎن رد ﻣﻰ ﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻪ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﻮرﭼﻪ ﭘﺎ ﻣﻰ ﮔﺬارد ] [...و اﺟﺴﺎد ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺨﺶ ﺑﻮد 131«.ﺑﻪ

اﻓﻐﺎن ﻫﺎ در
اﻳﺮان
ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ۳ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻓﻐﺎن در اﻳﺮان
زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه؛ ﻧﺰدﻳﮏ
ﺑﻪ  ۵۰۰۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و وﻳﺰای اﻳﺮان و ۲-۱.۵
ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻓﻐﺎن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻰ
ﺷﻮد 127.ﺑﻪ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی

آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎرﮔﺮان در اﻳﺮان ﺣﻘﻮق داده ﻣﻰ ﺷﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن »ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﻛﺴﭙﺎری وﻳﮋه« ای ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﺸﺎن در ﺟﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ
ﺷﺪ 132.ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ـ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد دﻗﻴﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﻧـ ـﻴﺴﺖ  -ﺷﺒـ ـﻪ ﻧـ ـﻈـ ـﺎﻣـ ـﻴـ ـﺎن ﺳﺎﺑـ ـﻖ ﻃ ـﺎﻟ ـﺒ ـﺎن ﺑ ـﻮدﻧ ـﺪ ﻛ ـﻪ ﺑ ـﻌ ـﺪ از
اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ،در اﻳﺮان آﻣﻮزش دﻳﺪﻧﺪ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در
ﺳﻮرﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮدﻧﺪ133.
ﺳﭙﺎه ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﻰ از ﻣﺮدم اﻓﻐﺎن را در اﻳﺮان ﳎﺒﻮر ﺑﻪ
ﺟﻨﮕﻴﺪن ﻛﺮد و ﺑﻄﻮر ﻗﺎﭼﺎق آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ
رﺳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ زﻧﺪﮔﻰ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی ۲۰۱۲ )۹۲-۱۳۹۱
 ( ۱۳دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﺑﺎزﮔﻴﺮی ﻟﺸﻜﺮ ﻓﺎﻃﻤﻴﻮن ﺑﻮدهاﺳﺖ .ﻳﻜﻰ از ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺘﺨﺪاﻣﻰ ﺑﻪ ﻳﮏ ﳏﻘﻖ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ در اﻳﺮان ﺳﺨﺖ ﻛﺎر ﻛﺮدﻳﻢ .ﺗﻮﻫﻴﻦ و ﲢﻘﻴﺮ ﺷﺪﻳﻢ.
ﺑﻴﻬﻮده در اﻳﺮان ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ .اﻻن آﻣﺎده ﺑﻮدﻳﻢ ﻫﺮ ﻛﺎری
ﺑﻜﻨﻴﻢ .ﭼﻮن ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰی ﺑﻬﺘﺮ از زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎ در اﻳﺮان ﺑﻮد.
اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﻨﮕﻤﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺮب ﻫﺎ ﺷﺪﻳﻢ،
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ درﻳﻎ ﻛﺮدن زﻧﺪﮔﻰ ﻋﺎدی از ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮاﻧﻴﺎن
ﺑﻮد134«.
در ﻳﮏ ﻣﻮرد  -ﺑﺎ روﺷﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﺎﺷﺪ -
ﻓﺮد اﻓﻐﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﻓﺮد اﻓﻐﺎن دﻳﮕﺮ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ در
ﻣﺴﺠﺪی در اﺻﻔﻬﺎن وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻰ ﺷﻮد» :ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮرﻳﻪ
ﺑﺮوﻳﻢ و از زﻳﺎرﺗﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻘﺪس ﺷﻴﻌﻴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ داﻋﺶ
دﻓﺎع ﻛﻨﻴﻢ «.و اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد » ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻳﻢ و
ﻳـ ـﮏ زﻧـ ـﺪﮔـ ـﻰ راﺣﺖ ﺧـ ـﻮاﻫـ ـﻴ ـﻢ داﺷﺖ .ﻣ ـﺜ ـﻞ ﺷﻬ ـﺮوﻧ ـﺪان اﻳ ـﺮاﻧ ـﻰ

 (۸۰-۱۹۷۹ ) ۵۸-۱۳۵۷آﻣﺪه اﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻰ دور دﺳﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ و ﻋﻤﻼ زﻧﺪﮔﻰ ﺷﺎن را ﳐﺘﻞ ﻛﺮده
اﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻮارد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺪارک
آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی
 ( ۲۰۰۱-۱۹۹۶ ) ۱۳۷۹-۱۳۷۴در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ داده ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ ﳎﻮزﻫﺎی ﳏﺪود ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻣﺎن ﺟﻨﮓ داﺧﻠﻰ آﻣﺪﻧﺪ ،اﻗﺎﻣﺖ
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﻰ ﻳﺎ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻛﺎر
داده ﺷﺪ .در  ۱۵ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ،اﻓﻐﺎن ﻫﺎ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش
در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﳏﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻳﺎ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻰ از اﺳﺘﺨﺪام
ﺣﻘﻮﻗﻰ اﻓﺰاﻳﻨﺪه ای رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه اﻧﺪ .داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﻰ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ در
ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ دﻳﭙﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه
دوﻟﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را وادار ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻧﺪ.
ﳏﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﻛﺮده  ،ﺑﻪ اﺟﺒﺎر

ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

ﺧـ ـﻮاﻫـ ـﻴـ ـﻢ ﺑـ ـﻮد و ﻣـ ـﻰ ﺗـ ـﻮاﻧـ ـﻴـ ـﻢ ﻣ ـﺎﺷﻴ ـﻦ ،ﺧ ـﺎﻧ ـﻪ ﻆ ﺑ ـﺨ ـﺮﻳ ـﻢ«.
ﮔﺰارش ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺎﻣﺖ ،اﻓﺮاد اﻓﻐﺎن
از اﻳﺮان در ﻣﺎه  ۸۰۰-۵۰۰دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮕﻴﺪن ﺣﻘﻮق
ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻋﺰام ﺑﻪ ﺳﻮرﻳﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳﺖ(136.
ً
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ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻓﻐﺎن ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه در
اﻳﺮان ﳎﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﻨﮓ در ﺳﻮرﻳﻪ ﻣﻰ ﺷﺪﻧﺪ .ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ۱۲
ﻣﺎه در ﺳﻮرﻳﻪ راﻧﻨﺪه ﺗﺎﻧﮏ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﺗﮏ ﺗﻴﺮاﻧﺪاز ﺷﺪ .ﺑﻪ
ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ،از دﻣﺸﻖ ﺗﺎ ﭘﺎﳌﻴﺮا اﻋﺰام ﺷﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﺮان
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ  ۳۰روزه ﺑﻪ او دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن
ﺣﺘﻰ ﻳﮏ ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت ﻫﻢ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﺮد .در ﺟﻮاب ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاض او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ دوره دﻳﮕﺮ اﻋﺰام ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺟﺎی
آن ﻛﺎر او ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻓﺮار ﻛﺮد137.
ﺑﺮ أﺳﺎس ﺑﺮﺧﻰ ﮔﺰارش ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺳﭙﺎه ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺑﻪ وﻋﺪه
ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﭘﻮل ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮد؛ و آﻧﻬﺎ زﺧﻤﻰ و آﺳﻴﺐ دﻳﺪه
در اﻳﺮان رﻫﺎ ﺷﺪه و ﳎﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻰ
آﻧﻜﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎﺷﻨﺪ138.
ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮی در وﻳﺪﻳﻮﻳﻰ در آﺑﺎن ) ۱۳۹۴ﻧﻮاﻣﺒﺮ ( ۲۰۱۵
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﳐﺪر در اﻳﺮان زﻧﺪاﻧﻰ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی او در ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﺠﺎی ﺣﻜﻢ
ﺣﺒﺲ اوﺳﺖ ،در ﺿﻤﻦ ﺣﺪود  ۳۰۰دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ
ﻛﺮده ﺑﻮد 139.ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ وﻳﺪﻳﻮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن
 ۲۰۰اﻓﻐﺎن در ﺳﻮرﻳﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺰاران اﻓﻐﺎن دﻳﮕﺮ

ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن
ﻣﺎده ۳اﻟﻒ ﭘﺮوﺗﻜﻞ  ۲۰۰۰ﺑﺮای
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ،ﻣﻨﻊ و ﳎﺎزات ﻗﺎﭼﺎق
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن،
‘ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن’ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ
ﻛﻨﺪ:
ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻠﺐ اﻓﺮاد،
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ،ﭘﻨﺎه دادن ﻳﺎ
ﲢﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺮاد ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زور و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ
اﺷﻜﺎل اﺟﺒﺎر ،آدم رﺑﺎﻳﻰ،
ﻛﻼﻫﺒﺮداری ،ﻓﺮﻳﺐ ،ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از

از ﻟﺸﻜﺮ ﻓﺎﻃﻤﻴﻮن ،ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺸﻬﺪ و ﻗﻢ
ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﻳﺮان وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻤﻰ ﻛﺮدﻧﺪ 140.در دی ۱۳۹۶
)ژاﻧﻮﻳﻪ  - (۲۰۱۸دو ﺳﺎل و دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ  -آﻣﺎر ﺗﻠﻔﺎت در
ﻣﻴﺎن اﻓﻐﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ  ۲۰۰۰ﻛﺸﺘﻪ و  ۸۰۰زﺧﻤﻰ ﻣﻰ رﺳﻴﺪ141.
اﺟﺒﺎر و اﻋﺰام اﻓﻐﺎن ﻫﺎی ﻫﺰاره ﺑﺮای ﺟﻨﮕﻴﺪن در ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﮔﺰارﺷﻰ ﻛﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺎی ﻣﺎدران ،ﺧﻮاﻫﺮان ،ﻛﻮدﻛﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺒﺎرزان
ﻓﺎﻃﻤﻴﻮن را ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﺮده ،ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﻫﻢ در
دوران ﺟﻨﮓ و ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ :ﺣﺘﻰ در اﻳﻦ
ﻣﻮرد ﻫﻢ در رﻓﺘﺎر دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ وﺟﻮد
دارد142.
در  ۱۵دی  ۵ ) ۱۳۹۸ژاﻧﻮﻳﻪ  ،(۲۰۲۰ﺑﻠﻘﻴﺲ روﺷﻦ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﳎﻠﺲ اﻓـ ـﻐـ ـﺎن ،در ﻣـ ـﻴـ ـﺎن ﺳﺎﻳـ ـﺮ ﻧـ ـﻤـ ـﺎﻳـ ـﻨـ ـﺪﮔ ـﺎن اﻋ ـﻼم ﻛ ـﺮد ﻛ ـﻪ
ﻓـ ـﺮﻣ ـﺎﻧ ـﺪه ﺳﭙ ـﺎه ﻗ ـﺪس ﺳﺮﻟﺸﻜ ـﺮ ﻗ ـﺎﺳﻢ ﺳﻠ ـﻴ ـﻤ ـﺎﻧ ـﻰ »ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
ﺟﻨﺎﻳﺖ را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪ 143.او ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﭙﺎه ﻗﺪس ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن  ۵۵۰۰از ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎن در ﺳﻮرﻳﻪ و ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن  ۲۱۰۰ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ از ﻟﺸﻜﺮ
ﻓﺎﻃﻤﻴﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻰ ﻫﺎ
ﻟﺸﻜﺮ زﻳﻨﺒﻴﻮن ﺷﻴﻌﻴﺎن ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺣﺪود
 ۱۰۰۰ﻣﺒﺎرز داﺷﺖ ،ﳑﻜﻦ اﺳﺖ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪی از

ﻗﺪرت و ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی ،ﻳﺎ
دادن ﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮل ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮای
ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻓﺮدی ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮد
دﻳﮕﺮی را در دﺳﺖ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻬﺮه ﻛﺸﻰ)اﺳﺘﺜﻤﺎر( ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻬﺮه ﻛﺸﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ،ﺑﻬﺮه وری
از ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﻰ دﻳﮕﺮان ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﺷﻜﺎل
اﺳﺘﻔﺎده ی ﺟﻨﺴﻰ ،ﻛﺎر ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت
ﲢﻤﻴﻠﻰ ،ﺑﺮده داری ﻳﺎ اﺷﻜﺎل ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﺮده داری ،ﺑﻨﺪﮔﻰ ﻳﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ
اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﺳﺖ ]144[...

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ،ﭘﻨﺎه دادن ﻳﺎ
ﲢﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻬﺮه ﻛﺸﻰ )اﺳﺘﺜﻤﺎر( ‘ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن’
ﳏﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد ﺣﺘﻰ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ
ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از روﺷﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ
)اﻟﻒ( اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﺸﻮد» .

اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ در ﺳﺎل (۲۰۰۳ ) ۱۳۸۱
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا در
آﻣﺪ .ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺮان آن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﻜﺮد
دوﻟﺘﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎﺑﻘﻪ
اﻳﺮان را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰ
ﻣﺎده ) ۳ج(اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ »ﺟﻠﺐ  ،ﻛﻨﺪ.
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ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

ﻟﺸﻜﺮ ﻓﺎﻃﻤﻴﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ 145.در اواﻳﻞ ﺳﺎل ۲۰۱۷
ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻴﭗ  ۱۴۰ﻧﻔﺮ ﺗﻠﻔﺎت داﺷﺘﻪ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اول در
ﻧﻴﻤﻪ دوم  (۲۰۱۴ ) ۱۳۹۳در اﻋﺰام ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﺑﺎﻗﻰ ۱۳۷
ﻧﻔﺮ ،از آﺑﺎن  ۱۳۹۳ﺗﺎ ) ۱۳۹۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۱۴ﺗﺎ  ،(۲۰۱۷در
ﺳﻮرﻳﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ146.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻣﺒﺎرز زﻳﻨﺒﻴﻮﻧﻰ ﻛﻪ
اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﻮرﻳﻪ اﻋﺰام ﻛﺮد ،از ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻳﮏ ﮔﺰارش اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻧﻴﻤﻪ دوم  ( ۲۰۱۷ ) ۱۳۹۶و
ﻧﻴﻤﻪ اول  ،(۲۰۱۸ ) ۱۳۹۷ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ۱۶۰۰ﺳﺮﺑﺎز ﺟﺪﻳﺪ
اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 147.ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻐﺎن ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺧﺎرج از
اﻳﺮان اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻰ از ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻧﺸﺎن ﻣﻰ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﻮب و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
زﻳﺎد ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﺮان را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﺬاب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﻴﺪﻧﺪ:

» ﻳﮏ آﮔﻬﻰ اﺳﺘﺨﺪام در ﻓﻴﺲ ﺑﻮک ] [...ﻣﻰ ﮔﻔﺖ
ﻣﺮدان ورزﻳﺪه ﺑﻴﻦ  ۱۸ﺗﺎ  ۳۵ﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای
ﺟﻨﮕﻴﺪن در ﺳﻮرﻳﻪ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ ۴۵ .روز آﻣﻮزش
ﻧﻈﺎﻣﻰ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۶ﻣﺎه دﻳﮕﺮ آﻣﻮزش در
ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺣﻘﻮق  ۱۲۰۰۰۰روﭘﻴﻪ
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ) ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ۱۱۰۰دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ( در ﻣﺎه و
 ۱۵روز ﺗﻌﻄﻴﻼت ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺧﺪﻣﺖ را
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰ داد148« .
ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺑﻌﻀﻰ از اﻋﻀﺎی اﻳﻦ ﻟﺸﻜﺮ از اﻳﺮان اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در اﻳﺮان اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺮﺧﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻰ ﻫﺎی ﺷﻴﻌﻪ ای ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
در ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و از راه ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ وارد اﻳﺮان ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﺧﻰ ﻗﺒﻼ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﭙﺎه ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻰ درﻳﺎﻓﺖ
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 149.ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﻏ ۲۰۱۳ )۱۳۹۳-۱۳۹۲
ﺗﺎ  -(۲۰۱۴دوﻟﺖ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻰ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﺷﻴﻌﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻰ ﻫﺎ را ﺑﻴﺮون راﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎور ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﻬﺎ در اﻳﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ 150.ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﮔﺮوه ﻛﻮﭼﻜﻰ از اﻓﺮاد اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮕﻴﺪن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺘﺨﺪاﻣﻰ در اﻳﺮان ﻫﻢ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻰ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﳌﺼﻄﻔﻰ در ﻗﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ151.
اﻋـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺎد ﺑـ ـﺮ اﻳـ ـﻦ اﺳﺖ ﻛـ ـﻪ ﻫـ ـﺰاران ﭘ ـﺎﻛﺴﺘ ـﺎﻧ ـﻰ ﺑ ـﺎ اﺳﺘ ـﻔ ـﺎده از
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﳐﻔﻰ در ﻣﺮز و ﻳﺎ ﲢﺖ ﭘﻮﺷﺶ زﻳﺎرت ،ﺑﻪ داﺧﻞ

اﻳﺮان ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻳﮏ ﮔﺰارش ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻی
ﺑﻴﻜﺎری و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ زﻧﺪﮔﻰ در ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﻠﺐ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن زﻳﻨﺒﻴﻮن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺑﺎز
ﺑﺮای درﮔﻴﺮی ﻫﺎ در اﻳﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ» .ﻟﺸﻜﺮ زﻳﻨﺒﻴﻮن ﺟﻤﻌﻴﺖ
زﻳﺎدی از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺷﻴﻌﻪ ﻛﻮﻳﺘﻪ  ،ﭘﻨﺠﺎب  ،ﺳﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ
را از راه ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد «.اﻣﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ
اﻳﺮان رﺳﻴﺪﻧﺪ »ﺳﭙﺎه آﻧﻬﺎ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻛﺮد 152«.از آﳒﺎ ﺑﻌﻀﻰ
ﳎﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻴﺪن ﺷﺪﻧﺪ.

ﺳﺮﻛﻮب اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﻰ
(-۲۰۱۷) -۱۳۹۶
از آذر ) ۱۳۹۶دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۲۰۱۷اﻳﺮان ﺑﺎ اﻣﻮاج اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻣـ ـﺮدﻣـ ـﻰ ﻣـ ـﻮاﺟـ ـﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـ ـﻪ ﻋـ ـﻤـ ـﺪﺗـ ـﺎ از ﻧـ ـﺎرﺿﺎﻳـ ـﺘـ ـﻰ ﻫـ ـﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻗﺖ ﲢﺮﻳﻢ
ﻫـ ـ ـﺎ ﺑـ ـ ـﻌـ ـ ـﺪ از ﺗ ـ ـﻮاﻓ ـ ـﻖ ﻫﺴﺘ ـ ـﻪ ای ﺳﺎل  ،(۲۰۱۵ ) ۱۳۹۴اﻛ ـﺜـﺮ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻧﺪﻛﻰ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﺟﺮﻗﻪ ای ﺑﺮای
اﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﺮاﺿﺎت ﻋـ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻪ دوﻟﺖ رﺋ ـ ـﻴﺲ ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻬ ـ ـﻮر روﺣ ـ ـﺎﻧ ـ ـﻰ ﺑ ـ ـﻮد.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﻠﻴﺖ
ﻫﺎی ﻗﻮﻣﻰ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﻠﻴﻪ رﻫﺒﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ و اداره ﺛﺮوت ﻛﺸﻮر
ﺷﺬ 153.وﻳـ ـﺪﻳـ ـﻮﻫـ ـﺎی ﭘـ ـﺨﺶ ﺷﺪه اﻋـ ـﺘ ـﺮاﺿﺎت در رﺳﺎﻧ ـﻪ ﻫ ـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه درﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ و
ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻰ ﺑﻮد .رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﻰ اﻳﺮان ﮔﺰارش دادﻧﺪ
ﻛﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﻠﻴﺲ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ154.
ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻳﻜﻰ
از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﳎﻠﺲ ،ﺗﺎ  ۱۹دی  ۹ )۱۳۹۶ژاﻧﻮﻳﻪ ،( ۲۰۱۸
ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻰ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۷۰۰ﻧﻔﺮ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮده  ،و ﺗﺎ۲۴
دی  ۱۴ )۱۳۹۶ژاﻧﻮﻳﻪ  ۲۵ ،(۲۰۱۸ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ  ۱۵ﻧﻔﺮ از
ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ  ۲ ،ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻰ و  ۴ﻧﻔﺮ از
ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 155.ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ از  ۵ﻣﺮگ ﺑﻪ
دﻻﻳﻞ ﻣﺸﻜﻮک در ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﺰارش داد156.
ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻰ ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺎل  ۱۳۹۶و  ۲۰۱۸ )۱۳۹۷و
 (۲۰۱۹ﺑـ ـﺎ اﻋـ ـﺘﺼﺎﺑـ ـﺎت و اﻋـ ـﺘـ ـﺮاﺿﺎت ﻣ ـﻐ ـﺎزه داران ،ﻛ ـﺎﻣ ـﻴ ـﻮن
داران ،ﻛﺎرﮔﺮان ،ﻛﺸﺎورزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺳﻨﺠﺸﻰ از
ﻣﻴﺰان دﻗﻴﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ داد .ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻳﺎراﻧﻪ ای در  ۲۴آﺑﺎن  ۱۵ )۱۳۹۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ (۲۰۱۹

ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

اﻳﻦ ﺧﺸﻢ ﳎﺪدا ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ .ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﻬﺎ
در ﭘ ـ ـﺎﺳﺦ ﺑ ـ ـﻪ ﺳﺮﻛ ـ ـﻮب ﻫ ـ ـﺎی ﺷﺪﻳ ـ ـﺪ ﺣـ ـﻜـ ـﻮﻣﺖ اﻳـ ـﺮان ﻛـ ـﻪ ﺣـ ـﺘـ ـﻰ
وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺗﺮ از ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺎل ( ۲۰۱۷ ) ۱۳۹۵
ﺑـ ـﻮد ،ﺑـ ـﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫـ ـﻤـ ـﺮاه ﺑـ ـﻮدﻧـ ـﺪ .آﻣـ ـﺎر دﻗ ـﻴ ـﻘ ـﻰ از ﺗ ـﻌ ـﺪاد ﻛﺸﺘ ـﻪ
ﺷﺪﮔﺎن در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  ۱۰۰ﺗﺎ
ﺑﻴﺶ از  ۳۰۴ﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ أﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻳﻜﻰ از
ﻧـ ـﻤـ ـﺎﻳـ ـﻨـ ـﺪﮔـ ـﺎن ﳎﻠﺲ اﻳـ ـﺮان ﺑ ـﻴﺶ از  ۷۰۰۰ﻧ ـﻔ ـﺮ دﺳﺘ ـﮕـﻴـﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ157.

ﻛﺮد و ﻫﺸﺪار داد ﻛﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ زودﻫﻨﮕﺎم اﻳﻦ زﺑﺎن راه را ﺑﺮای
»ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ« ﻫﻤﻮار ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺣﺮﻛﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده
ای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺮوع اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻠﻘﻰ ﺷﺪ 162.در ﺗﺎرﻳﺦ  ۱۱دی
 ۳ ) ۱۳۹۶ژاﻧﻮﻳﻪ  ( ۲۰۱۸راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻰ در ﻃﺮﻓﺪاری از دوﻟﺖ
ﺗـ ـﻮﺳﻂ ﻫـ ـﺰاران ﻧـ ـﻔـ ـﺮ ﺑـ ـﺮﮔـ ـﺰار ﺷﺪ و اراﺋـ ـﻪ دﻫـ ـﻨـ ـﺪﮔـ ـﺎن ﺧـ ـﺪﻣ ـﺎت
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ،ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ
اﻳ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺮﻧﺖ را ﺑـ ـﻪ ﺷﻬـ ـﺮﻫـ ـﺎﻳـ ـﻰ ﻛـ ـﻪ در اﻋـ ـﺘـ ـﺮاﺿﺎت ﺳﺎل ۱۳۹۵
) (۲۰۱۷ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﻄﻊ ﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
در ﺳﺎل  (۲۰۱۹ ) ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ روز ﻗﻄﻊ ﺷﺪ163.

ﻳﮏ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪ،
ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺎل  ( ۲۰۱۹ ) ۱۳۹۸از ﺑﺴﻴﺎری
ﺟﻬﺎت اداﻣﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﻏﺎز ﺷﺪه در ﺳﺎل (۲۰۱۷ ) ۱۳۹۵
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ ﻛﻪ ‘اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻰ ﭼﻨﺪ ﻗﻮﻣﻰ،
ﺑﺪون رﻫﺒﺮی ،ﺑﻰ ﻧﻈﻢ و ﺗﺎ ﺣﺪی رادﻳﻜﺎل ﺑﺎﺷﺪ ’.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮا از ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ
اﻣﺮ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ158.

در ﻓﻀﺎی اﻣﻨﻴﺘﻰ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮگ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﺑﺪﺳﺖ
آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﺷﻜﻰ اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه آﻣﺮﻳﻜﺎ ،در  ۱۸دی )۸
ژاﻧﻮﻳﻪ( ﺳﭙﺎه ﺗﺼﺎدﻓﻰ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی اوﻛﺮاﻳﻨﻰ
ﺷﻠﻴﮏ ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ  ۱۷۶ﻧﻔﺮ در آن ﭘﺮواز ﺷﺪ .ﺗﻈﺎﻫﺮات
در ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪ .ﺑﺮ أﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ﺑﺮای  ۱۶ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻛﻪ در ﻳﺎدﺑﻮد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن
در آﻣﻞ ،اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻜﻢ زﻧﺪان و
ﺷﻼق ﺻﺎدر ﺷﺪ164.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺎل  ( ۲۰۰۹) ۱۳۸۸ﻣﻰ ﻧﮕﺮد .آﻳﺖ ﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪ
ای ،رﻫﺒﺮ اﻳﺮان »دﺷﻤﻨﺎن اﻳﺮان ﻛﻪ از ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ای ﻛﻪ در
اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﱃ ،ﻣﻬﻤﺎت ،ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺳﻴﺎﺳﻰ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺳﻌﻰ در ﺑﺮ ﻫﻢ رﻳﺨﺘﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ
دارﻧﺪ را ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار داد 159«.رﺋﻴﺲ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ »ﻓﺘﻨﻪ«160
ﺧ ـﻮاﻧ ـﺪن اﻋ ـﺘ ـﺮاﺿﺎت آﺷﻜ ـﺎرا ﺧ ـﻂ ﻣﺴﺘـﻘـﻴـﻤـﻰ ﺑـﻴـﻦ اﻋـﺘـﺮاﺿﺎت
ﺳﺎل  ( ۲۰۰۹ ) ۱۳۸۸و ﻣﻮج اﺧﻴﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻛﺸﻴﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ
اﻧﮕﻴﺰه ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در  ۲۴آﺑﺎن  ۱۵ )۱۳۹۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،(۲۰۱۹ﻳﮏ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻋﺮب
اﻫﻮازی از ﺑﺮوز اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﻛﻮت ﻋﺒﺪﷲ و اﻫﻮاز ﮔﺰارش داد
و اﻳﻨﻜﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ )ﻣﻌﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻰ( ﻫﻢ ﺳﺮاﻳﺖ
ﻛﺮده اﻧﺪ 161.در  ۲۷آﺑﺎن  ۱۸ ) ۱۳۹۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،(۲۰۱۹ﮔﺰارش
ﺷﺪ ﻛﻪ »ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ« ﺑﻠﻮﭼﻰ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺣﻜﻮﻣﺖ در
زاﻫﺪان ،ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮده ،ﻳﮏ
ﺗﺎﻧﮏ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪه و ﺳﺮﺑﺎزان دوﻟﺖ را ﻛﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺮاﺳﺮی در ﻛﺸﻮر ،ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻴﺰان
ﺳﺮﻛﻮب و اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﺎرﺟﻰ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﺮد.
دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺗﺪرﻳﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ در دﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ را ﳑﻨﻮع

وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ و اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻰ
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ
دوﻟﺘﻤﺮدان اﻳﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻳﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﻨﻴﺖ
ﻣﻠﻰ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮدﻧﺪ .رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﻰ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ
وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ‘ﺳﻼح ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻰ’ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﺷﺪ 165.و اﺗﻬﺎﻣﺎت وارده از ﺟﻤﻠﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻳﮏ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﳎﻠﺲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ وﺳﻌﺖ واﻗﻌﻰ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری
ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ را ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ 166.از  ۲۱اردﻳﺒﻬﺸﺖ )۱۳۹۹
 ۱۰ﻣﻰ  ( ۲۰۲۰ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻰ  ۳۲۰ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺸﻴﺪن رواﻳﺖ دوﻟﺖ از اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﺎ اﺗﻬﺎم
اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت »ﻧﺎدرﺳﺖ و ﲢﺮﻳﮏ آﻣﻴﺰ« در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ167.
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳﻰ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ در اﻳﺮان ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮزه
ﻫـ ـﺎی ﺗـ ـﻮﺳﻌـ ـﻪ ،از ﺟـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻪ ﺑـ ـﻬـ ـﺪاﺷﺖ و درﻣـ ـﺎن ﺗـ ـﺎﺛـ ـﻴ ـﺮ ﮔ ـﺬاﺷﺘ ـﻪ
اﺳﺖ 168.اوﻟـ ـﻮﻳﺖ اﻣـ ـﻨـ ـﻴﺖ ﻣـ ـﻠـ ـﻰ ﺑـ ـﺮ ﺑﺴﻴـ ـﺎری از ﺟـ ـﻨ ـﺒ ـﻪ ﻫ ـﺎی
ﺣ ـ ـﻜ ـ ـﻮﻣﺖ اﻳ ـ ـﺮان ،از ﺟ ـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻪ ﺑـ ـﻪ اﺷﺘـ ـﺮاک ﮔـ ـﺬاﺷﺘـ ـﻦ اﻃـ ـﻼﻋـ ـﺎت،
ﻫﻤﻜﺎری ﻫﺎی ﳏﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه و ﻣﺸﻜﻮک آن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ
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ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

و ﻇﻦ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎرﺟﻰ را ﲢﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ در اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ
ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑـ ـﻪ ﻧـ ـﻮع ﺑـ ـﺮﺧ ـﻮرد اﻳ ـﺮان ﺑ ـﺎ اﻳ ـﻦ ﺑ ـﻴ ـﻤ ـﺎری ﻫ ـﻤ ـﻪ ﮔ ـﻴ ـﺮ در ﺑﺴﺘ ـﺮ
رواﺑﻄﺶ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﺮد .دوﻟﺖ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎ از
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای اﻳﺮان
ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﲢﺮﻳﻢ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮای وﻳﺮان ﻛﺮدن اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان
ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ را دوﺑﺎره اﻋﻤﺎل ﻛﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ
وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﺮ اﻳﺮان ،ﺳﺨﺘﮕﻴﺮی ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ و ﺗﻬﻴﻪ دارو
و ﲡﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﻳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻳﺮوس ﺑﺮای
اﻳﺮان دﺷﻮارﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان اﻋﺘﺮاف ﻛﺮده ﻛﻪ ﲢﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ
ﲡﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﺿﺮوری را دﺷﻮار ﻛﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻛﺎﻫﺶ
ﲢﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه وام  ۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻری
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﭘﻮل ) (IMFﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ وﻳﺮوس را
ﻣﺴﺪود ﻛﺮده و ﺗﻼﺷﻬﺎی اﻳﺮان ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﺪاد را رد ﻛﺮده
اﺳﺖ169.
ﺑﻴﻦ  ۱۱ﻓﺮوردﻳﻦ  ۱۳۹۹و  ۱۴ﻓﺮوردﻳﻦ  ۳۰) ۱۳۹۹ﻣﺎرس
و  ۲آورﻳﻞ  ، ( ۲۰۲۰زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻨﺪ  ۵زﻧﺪان ﺷﻴﺒﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
زﻧﺪان ﺳﭙﻴﺪار در اﻫﻮاز ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪان ،وﺟﻮد وﻳﺮوس
ﻛﺮوﻧﺎ و اﻣﺘﻨﺎع دوﻟﺖ از آزادی ﻣﻮﻗﺖ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﺪاﻣﻰ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ
ﺑﺮای ﻛﻨﺪ ﻛﺮدن ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ  ،ﺷﻮرش ﻛﺮدﻧﺪDur .
 ،Untashﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت اﻫﻮاز ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﮔﺰارش داد
ﻛﻪ در دوران اﻋﺘﺮاﺿﺎت‘ ،زﻧﺪاﻧﻴﺎن در ﺗﻼﺷﻰ ﻧﺎاﻣﻴﺪاﻧﻪ ﺑﺮای
ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺸﺎن ،ﺗﺸﮏ ﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ
را آﺗﺶ زدﻧﺪ 170’.ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑ ـ ـﻴﺶ از اﻧ ـ ـﺪازه اﺳﺘ ـ ـﻔ ـ ـﺎده ﻛ ـ ـﺮدﻧـ ـﺪ :آﻧـ ـﻬـ ـﺎ ﺑـ ـﻪ ﺳﻤﺖ زﻧـ ـﺪاﻧـ ـﻴـ ـﺎن
ﺗﻴﺮاﻧﺪازی ﻛﺮده و آﻧﻬﺎ را ﻛﺘﮏ زدﻧﺪ در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻰ در دود
آﺗﺶ ﺧﻔﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮاس آن ﻣﻰ رود ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ۳۶ﻧﻔﺮ
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ 171.ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ

اش را از دﺳﺖ داده زﻳﺮا ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺎآراﻣﻰ ﻫﺎ اﺟﺎزه
ﻣﻌﺎﳉﻪ ﭘﺰﺷﻜﻰ را از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻠﺐ ﻛﺮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﺮوع اﻋﺘﺮاﺿﺎت در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ در
ﺣﺎﱃ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮای ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ زﻧﺪان از ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺎﱃ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .در زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﻮرد ﻧﺎآراﻣﻰ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻜﺮده و
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن از ﳏﻞ دﻓﻦ ﺷﺎن اﻃﻼﻋﻰ
ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﻰ از اﺟﺴﺎد آﻧﻬﺎ از ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﺮده اﻧﺪ .در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ،
ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻧﺪان دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﻛﺮده اﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ172.
وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ در اواﻳﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ،ﺟﺎن ﻫﺰاران
ﻧ ـ ـﻔ ـ ـﺮ را در اﻳـ ـﺮان ﮔـ ـﺮﻓـ ـﺘـ ـﻪ ﺑـ ـﻮد .ﺳﺎزﻣـ ـﺎن ﻫـ ـﺎی ﺣـ ـﻘـ ـﻮق ﺑﺸﺮ و
ﺑ ـ ـﻬ ـ ـﺪاﺷﺖ ﺳﺎزﻣ ـ ـﺎن ﻣ ـ ـﻠـ ـﻞ ،دﻓـ ـﺘـ ـﺮ ﻛـ ـﻤـ ـﻴﺴﺮ ﻋـ ـﺎﱃ ﺣـ ـﻘـ ـﻮق ﺑﺸﺮ
) (OHCHRو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ) (WHOﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻤﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺷﺪﻧﺪ 173.اﻳﺮان در ﺟﺎﻫﺎﻳﻰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﻮاز ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ﻋﻤﺪا
زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﳌﺖ آﻣﻴﺰ آزادی
ﺑﻴﺎن زﻧﺪاﻧﻰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را آزاد ﻧﻜﺮد و ﻳﺎ اﮔﺮ آزاد ﻣﻰ ﻛﺮد
وﺛﻴﻘﻪ را ﭼﻨﺎن ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در اﻫﻮاز ﺑﺴﻴﺎری از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ
ﻣﻼﻗﺎت ،ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﺸﺎن از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
در  ۱۹ﻓﺮوردﻳﻦ  ۷ )۱۳۹۹آورﻳﻞ  ، (۲۰۲۰ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺖ  ۸۰زﻧﺪاﻧﻰ را از زﻧﺪان ﺷﻴﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﻰ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ 174.ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻋﺘﺮاض ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی زﻧﺪاﻧﻴﺎن
در ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﺷﻴﺒﺎن ،ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻧﺪان ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ 175.آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻧﻴﺎی
ﺧﺎرج و در ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﺸﺎن ،ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﳑﻜﻦ اﺳﺖ در ﺧﻄﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

۵

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ

دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪی
وﺟﻮدی از ﺳﻮی اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ روﺑﺮو اﺳﺖ.
ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،ﲢﺮﻳﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎ و
ﻛﺸﺘﺎرﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻴﺮوی ﻗﺪس ،ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ در ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻐﺪاد،
در دی  ) ۱۳۹۸ژاﻧﻮﻳﻪ ﺳﺎل  (۲۰۲۰از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺮس اﻳﺮان
اﺳﺖ.
در داﺧ ـﻞ ﻛﺸﻮر ،اﻳ ـﺮان ﻫ ـﻤ ـﭽ ـﻨ ـﺎن ﺑ ـﺎ ﺗ ـﻬ ـﺪﻳ ـﺪﻫ ـﺎی اﻣ ـﻨ ـﻴ ـﺘ ـﻰ ﻣـﻬـﻢ از ﺟـﻤـﻠـﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﻰ و ﲡﺎرت ﻣﻮاد ﳐﺪر روﺑﺮو اﺳﺖ .ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن
ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻳﺎ ﭘﻠﻴﺲ اﻳﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی
را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳﻰ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ،دوﻟﺖ اﻳﺮان را ﳎﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ارﺗﻜﺎب ﻧﻘﺾ ﺷﺪﻳﺪ و ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ
ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻫﺰاران اﻳﺮاﻧﻰ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﻠﻴﺖ
ﻫﺎی ﻗﻮﻣﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻣﻊ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎ ﺣﺒﺲ
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ،ﺷﻜﻨﺠﻪ و  /ﻳﺎ اﻋﺪام ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان دو ﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻰ
و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻰ ﻫﺪف
آزار و اذﻳﺖ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﺗﺒﺎع اﻳﺮاﻧﻰ و ﺧﺎرﺟﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ در
ﻣﻌﺮض ﻗﺎﭼﺎق و  /ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﺟﻨﮓ در ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺧﻰ ﺣﺪود  ۳ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻓﻐﺎن را ﺗﺨﻤﻴﻦ زده اﻧﺪ
ﻛﻪ در اﻳﺮان زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
رﻓﺘﺎر ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ در راﺳﺘﺎی ﲢﻘﻖ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان
ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺿﻌﻒ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ اﻗﻠﻴﺖ در ﻛﺮدﺳﺘﺎن
و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﺮب ﻫﺎ ،ﺗﺮک ﻫﺎی آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﺎ

ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ در ﻣﺮزﻫﺎی اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺘﻰ و ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻰ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺮای
ﳏﺎﻛﻤﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻰ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻴﻦ
اﳌﻠﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ زور ،دﺳﺘﮕﻴﺮی و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرگ
ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻫﺮ دوﻟﺘﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد،
اﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﳒﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ،
ﻻزم و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺎﺋﺰه رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﭘﻴﺸﻴﻦ ﳎﻠﺲ ،دﺧﺘﺮ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ و
ﻳـ ـﻜـ ـﻰ از ﳐﺎﻟـ ـﻔـ ـﺎن ﺷﻨـ ـﺎﺧ ـﺘ ـﻪ ﺷﺪه اﻳ ـﺮان ،اﺧ ـﻴ ـﺮا ً اﻇ ـﻬ ـﺎر داﺷﺘ ـﻪ ﻛ ـﻪ ﻧ ـﺤ ـﻮه
رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه اﻳﺮان
اﺳﺖ .وی در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داد‘ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳﺎ اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دﻳﺪ اﻣﻨﻴﻨﻰ ﻧﮕﺎه ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ176 ’.
ﭼﺎﻟﺶ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ آن روﺑﺮو اﺳﺖ ،واﻗﻌﻰ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺮدم اﻳﺮان اﺳﺖ.

‘ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳﺎ اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دﻳﺪ اﻣﻨﻴﻨﻰ
ﻧﮕﺎه ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ’
ﻓﺎﺋﺰه رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ
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ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ

�¬

ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان:
�¬

�¬

�¬

�¬

�¬

�¬
�¬

ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات اﻳﺮان ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺻﺎدره از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻌﺎﻫﺪه ای
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺑﺮرﺳﻰ دوره ای ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﺪ.
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد ﻣﻨﻊ ﺷﻜﻨﺠﻪ و
ﺳﺎﻳﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻳﺎ ﳎﺎزاﺗﻬﺎی ﻇﺎﳌﺎﻧﻪ ،ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﻰ ﻳﺎ
ﲢﻘﻴﺮآﻣﻴﺰ و ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن رﻓﻊ اﻧﻮاع اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ
زﻧﺎن ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎی اول و دوم اﳊﺎﻗﻰ ﺑﻪ
ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ژﻧﻮ.
اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ روﻳﻪ ﻫﺎی وﻳﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋه در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان
ﺑﺮای ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻄﺎرﺗﻰ از اﻳﻦ ﻛﺸﻮر.
اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
اﺻﻮل ﭘﺎرﻳﺲ ،ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻜﺎﻳﺖ از ﻧﻘﺾ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻖ آزادی ﺑﻴﺎن ،ﺣﻖ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدن
دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻓﻌﺎﻻﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ در ﺣﻮزه
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻛﺎر ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .آزادی ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
زﻧﺪاﻧﻰ.
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان دو ﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﺮ دوﻟﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﻰ را ﻓﻮرا ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﻜﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ را ﻗﺎدر
ﺳﺎزﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻰ ﺑﻪ
وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﺪون ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻳﺎ آزار و اذﻳﺖ ﻣﻄﺮح
ﻛﻨﻨﺪ.
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ﻣﻘﺮرات ﻣﺒﻬﻢ در ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ
ﳏﻜﻮﻣﻴﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺻﻠﺢ
آﻣﻴﺰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ آورد ،ﺣﺬف ﻳﺎ اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ.
رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ ﳏﺎﻛﻤﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ  ،از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺮﺳﻰ
آزاداﻧﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺒﻞ از ﳏﺎﻛﻤﻪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻛﻴﻔﺮی ،ﳏﺎﻛﻤﻪ و ﲡﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ.
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﲢﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ رﻓﺘﺎر ﻣﻰ ﺷﻮد و
ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻤﻴﺰ و ﺑﺎ ﻋﺰت  ،دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﳉﻪ ﭘﺰﺷﻜﻰ و
ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﱃ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﳎﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮای ﺟﺮاﻳﻤﻰ
ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ در آﺳﺘﺎﻧﻪ »ﺟﺪی
ﺗﺮﻳﻦ« ﺟﺮاﻳﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻮﻟﺒﺮان و اﳒﺎم
اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻛﺮدن ﻛﺎر آﻧﻬﺎ.
ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق اﻓﺮاد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء
اﻓﻐﺎن و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻰ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺪام در ﻧﻴﺮوﻫﺎی
ﻣﺴﻠﺢ.

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ  ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه  ،ﺑﺎﻳﺪ:
�¬

اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﲡﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺰﺷﻜﻰ ،از
ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﻤﻪ
ﮔﻴﺮ  -وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ  ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ از ﲢﺮﻳﻢ ﻫﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ﻣﻌﺎف ﺑﻮده و در ﻋﻤﻞ ﻣﻰ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﺮان وارد ﺷﻮﻧﺪ.

�¬

ﺗﺪاوم رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎی ﺑﻴﻦ
اﳌﻠﻠﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﻳﺮان  ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺟﺎم )(JCPOA
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ﻣﻨﺎﺑﻊ
1

دﻓﺘﺮ ﻣﻮاد ﳐﺪر و ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )،(UNODC
ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﺎل  ،۲۰۱۸ﺑﻪ  ۷ﻓﻮرﻳﻪ :۲۰۲۰
https://www.unodc.org/documents/AnnualReport/
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 ،ﻣﺮﻛﺰ آﺷﺘﻰ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎن و ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺎﻣﻴﺎن
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﳏﺮوم از ﺣﻘﻮق :ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﻰ و
ﻣﺬﻫﺒﻰ در اﻳﺮان ،ﻟﻨﺪن ،ﻣﺎرس  ۲۰۱۸و ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺠﺎب:
ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در اﻳﺮان ،ﻟﻨﺪن ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۹
ﺷﺎﻫﻰ ،اﻟﻒ و ﺻﺎﻟﺢ ،اﻟﻒ ،اﻧﺪﻟﺴﻰ ﻛﺮدن :آﻳﺎ اﻳﺮان در ﻣﺴﻴﺮ
اﺳﻼم زداﻳﻰ ﻗﺮار دارد؟ ،ﳎﻠﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ،
دوره  ،۴۲ﺷﻤﺎره .۲۰۱۵ ،۴
ﻛﻴﻨﺰر ،س ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺷﺎه :ﻳﮏ ﻛﻮدﺗﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ و رﻳﺸﻪ
ﻫﺎی ﺗﺮور در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﻫﻮﺑﻮﻛﻦ ،ان ﺟﻰ ،ﺟﺎن واﻳﻠﻰ و
ﭘﺴﺮان ،۲۰۰۸ ،ص ۶
اﺳﻜﻮﻟﻴﻨﻮ ،ا ،آﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺎرﺳﻰ :ﭼﻬﺮه ﮔﺮﻳﺰان اﻳﺮان ،ﻧﻴﻮﻳﻮرک،
ﺗﺎچ ﺳﺘﻮن ،۲۰۰۰ ،ص .۳۴۱آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻰ و ﻏﺮﺑﻰ،
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻫﻤﮕﻰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﻳﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﻳﻤﻦ ،د؛ ﭼﻮﺑﻴﻦ ،س؛ اﺣﺘﺸﺎﻣﻰ ،ا و ﮔﺮﻳﻦ ،ج ،ﺳﻴﺎﺳﺖ
اﻣﻨﻴﺘﻰ اﻳﺮان در دوران ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،واﺷﻨﮕﺘﻦ دی ﺳﻰ،
 RANDو ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه دﻓﺎع ﻣﻠﻰ ،۲۰۰۱ ،زﻳﺮ ﳎﻤﻮﻋﻪ ‘ﻗﻮﻣﻴﺖ
و ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ’ در ﻓﺼﻞ  ،۲ص .۱۹-۱۳
ﺑﻜﺘﺎش ،س ،ﺳﻠﻄﻨﺖ آﻳﺖ ﷲ ﻫﺎ :اﻳﺮان و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ،
ﻧﻴﻮﻳﻮرک ،ﺑﻴﺴﻴﮏ ﺑﻮﻛﺲ ،۱۹۸۶� ،ص .۲۲۴
اﻳﻦ وﻗﺎﻳﻊ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﻳﺎ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای در
دﺳﺘﺮس ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن
ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ )ﺗﺮﻛﻤﻦ -ﺻﺤﺮا ،اﻳﺮان( در ﻳﮏ
ﻣﻜﺎﳌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮﺧﻰ از ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اوراض ﳏﻤﺪ دوری ﭘﻮر ،ﺟﻠﻴﻞ اراﺿﻰ ،ارازﮔﻞ
ﺧﺎﻟﺪزاده )م( ،ﻗﺮﺑﺎن ﳏﻤﺪ ﺷﻔﻴﻘﻰ ،اﺗﺎ ﺧﺎﳒﺎﻧﻰ ،ﻋﺒﺪﷲ
ﮔﺰﻳﻞ ،ﺣﻜﻴﻢ ﺷﻬﻨﺎزی ،ﻏﻔﻮر ﻋﻤﺎدی ،ﺟﻠﻴﻞ ﮔﻮﮔﻼﻧﻰ ،ﻋﺒﺪﷲ
ﺻﻮﻓﻰ زاده ،ﺣﻤﻴﺪ اﮔﺎن -ﳏﻤﺪی ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﳏﻤﺪی ،ﺣﻤﻴﺪ
ﻓﺮج ،ﺑﻬﻤﺎن آزادی ،ﺧﺪاﻳﻰ ﺑﺮدی ﭘﺎﻧﮓ ،اﻓﺸﻴﻦ رادﻓﺮ ،ﻛﺎﻛﺎ
ﺑﻀﻤﻴﻦ ،آﻣﺎن دردی ﺗﻮﻣﺎﺟﻰ ﭘﻮر ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن دﻻور اﻳﻨﭽﻪ
ﺑﺮون ،ﳏﻤﺪ ﺳﺮﺷﺎر و ﻧﻮری ﺷﻔﻴﻘﻰ.
در ﻣﻜﺎﳌﻪ ای ﺧﺼﻮﺻﻰ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﻰ
)ﺗﺮﻛﻤﻦ -ﺻﺤﺮا( اﺳﺎﻣﻰ آﻧﻬﺎ را ﺧﻠﻴﻞ ﺣﻠﻴﺰاده ،ﮔﻮرﮔﻦ ﺑﻬﻠﻜﻪ،
ﻣﺮادﮔﻠﺪی ﺑﻴﺪار ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻴﺪی ،آرازﻣﻪ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﺼﻴﺮی ،ﻳﻌﻘﻮب
ﻛﺮد و رﻫﺒﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ آﻧﻪ ﮔﻠﺪی ﮔﻮﮔﻼﻧﻰ اﻋﻼم ﻛﺮد.
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺰﻳﺰی ﺑﻨﻰ ﻃﺮف ،ﻳﻜﻰ از اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ در ﻣﻜﺎﳌﻪ ای
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺑﻪ آﻳﺖ ﷲ
ﺧﻤﻴﻨﻰ ،رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب و ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ اراﺋﻪ دادﻧﺪ.
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺰﻳﺰی ﺑﻨﻰ ﻃﺮف ،اﻣﺖ ﻋﺮب)  ،(۲۰۱۹ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﺮدﻫﺎ ،ﭘﺎرﻳﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺟﻮﻻی.
ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ
اﻳﺮان ،ﻓﻮرﻳﻪ  ،۱۹۸۰دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۱ﺟﻮن :۲۰۲۰

14

https://www.amnesty.org/en/documents/
mde13/003/1980/en

15

اﻳﻦ ﮔﺰارش وﻗﺎﻳﻊ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﻳﻪ  ۱۹۷۹را در
ﺑﺮ ﻣﻰ ﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﺗﺎﺟﺮ ﻳﻬﻮدی ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  ۱۹۷۶ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﺳﻜﻮﻟﻴﻨﻮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺒﻠﻰ ،ص .۲۲۱
اﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺎن ،ا ،اﻋﺘﺮاﻓﺎت زﻳﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ :زﻧﺪاﻧﻬﺎ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮی
در اﻳﺮان ﻣﺪرن ،ﺑﺮﻛﻠﻰ ،ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه
ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ .۱۹۹۹ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﻣﻮرد اﻋﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،ص ۹-۱۲۴
ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ،اﻳﺮان :ﻧﻘﺾ ﻣﺪاوم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ۲۰ ،ﻣﻰ ،۱۹۸۸
ص  ،۵دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۰ﺟﻮن :۲۰۲۰
https://www.amnesty.org/en/documents/
mde13/007/1988/en/

16

ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ،اﻳﺮان :ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ،۱۹۸۷ ،ص۴و ،۲دﻳﺪه ﺷﺪه در
 ۱۱ﺟﻮن :۲۰۲۰
https:// www.amnesty.org/en/documents/
mde13/008/ 1987/en

17

ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ،اﻳﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎک ﻛﺮدن ﻒﻗﺘﻞ ﻋﺎم
زﻧﺪاﻧﻴﺎن?  ۱۹۸۸از ﺧﺎﻃﺮات اﺳﺖ  ۲۵ ،ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ۲۹ ،اوت
 ،۲۰۱۳دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۵دﺳﺎﻣﺒﺮ :۲۰۱۹
https://www.amnesty.org/ en/latest/news/2013/08/
iran-still-seeks-eraseprison- massacre-memories-years

18

19
20

از ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻒاﻳﺮان اﻣﻴﺪ?  ،ﻒﻟﻴﺴﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻗﺘﻞ ﻫﺎی زﳒﻴﺮه ای?  ،ﻳﮏ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ از ۵۵
ﻗﺘﻞ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ،
دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۴دﺳﺎﻣﺒﺮ https://bit.ly/3ffaE0S :۲۰۱۹
دﻳﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺶ ) ،(HRWﭘﻮرﳏﻤﺪی و ﻗﺘﻞ ﻫﺎی زﳒﻴﺮه
ای  ۱۹۸۸روﺷﻨﻔﻜﺮان ﳐﺎﻟﻒ ۸ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ .۲۰۰۵
ﺳﻴﺮوس ،ا .ا .و ﻃﺎﻫﺮی ،ک ،.ﺗﻬﺪﻳﺪ رژﻳﻢ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ،
ﭘﻴﺸﺘﺎز ﺳﻴﺎﺳﻰ ۱۶ ،آورﻳﻞ .۲۰۱۹
ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ،اﻳﺮان :ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺎری ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺪاوم را
ﳐﻔﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻪ  ،۱۹۹۵ص  ،۷دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۰ﺟﻮن :۲۰۲۰
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/
002/1995/en/

21
22

اﺳﻜﻮﻟﻴﻨﻮ ،آﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺎرﺳﻰ ،ص۲۲۴
ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ،اﻳﺮان :دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ :ﺣﻘﻮق ﻋﺮب
ﻫﺎی اﻫﻮازی ۱۷ ،ﻣﻪ  ،۲۰۰۶دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۲اﻛﺘﺒﺮ :۲۰۱۹
https://www.amnesty.org/download/Documents/
76000/mde130562006en.pdf

23
24

25

26

ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻳﺮان  ،ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ  ۱۵ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ . ۲۰۰۵
ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان ) ،(IHRDCﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺷﺪﻳﺪ:
وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻗﻠﻴﺖ ﺑﻠﻮچ اﻳﺮان،CT ،New Haven ،
 ،IHRDCژوﺋﻴﻪ .۲۰۱۹
ﻻب ،ا .و ﻧﺎدر ،ه ،.ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻣﻨﻴﺖ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﻣﺮزی اﻳﺮان ،ﳎﻠﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺟﻠﺪ  ،۷۳ﺷﻤﺎره ،۲۰۱۹ ،۲2
ص .۲۷۵
اﺧﺒﺎر ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ،ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری اﻧﺘﺤﺎری در اﻳﺮان :ﻣﺴﺠﺪ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ۱۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ .۲۰۱۰

35

36

ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

27

ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ،ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ﺳﺎل  :۲۰۰۹وﺿﻌﻴﺖ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻬﺎن ،۲۰۰۹ ،ص  ،۱۷۴دﻳﺪه ﺷﺪه در ۱۶
آورﻳﻞ :۲۰۲۰
https://www.amnesty.org/download/Documents/

40

48000/pol100012009en.pdf
28
29
30
31
32
33

ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ :ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ،اﻳﺮان :دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق
اﻗﻠﻴﺖ :ﻋﺮب ﻫﺎی اﻫﻮازیop. cit ،
ﻫﻤﺎن.
ﺷﺮﻧﺒﺮی ،آ ،.ﻃﺮﻓﻪ ،م .ﺳﺮوﻳﺲ ﻓﺎرﺳﻰ :ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ و
اﻧﮕﻠﻴﺲ در اﻳﺮان ،ﻟﻨﺪن ،I.B. Tauris ،۲۰۱۴ ،ص .۲۴-۵
روﻳﺘﺮز ،اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از رأی ﮔﻴﺮی در اﻳﺮان ﮔﻔﺖ:
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ ۳۰ ،ﺟﻮن .۲۰۰۹
دﺑﺎﺷﻰ ،ه ،.ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﻳﺮان اﻓﺘﺎد؟ ،اﳉﺰﻳﺮه
اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ۱۲ ،ﺟﻮن .۲۰۱۳
ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ،ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ  :۲۰۱۰وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ در ﺟﻬﺎن ،۲۰۱۰ ،ص  ،۴-۱۷۳دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۶آورﻳﻞ

https://iranhrdc.org/english-translation-of-books
-i-ii-of-the-new-islamic-penal-code/

و ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ،ﻛﺘﺎب
ﭘﻨﺠﻢ ،دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۳ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۹
https://iranhrdc.org/islamic-penal-code-of-theislamic-republic-of-iran-book-five/
41

42

https://www.amnesty.org/download/Documents/
40000/pol100012010en.pdf:2020
34

35

ﻣﻌﻤﺎرﻳﺎن ،ا ،.ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﻳﺮان ﻫﺮﮔﺰ از ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺖ :ده ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ آﻧﭽﻪ را ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻰ
ﻛﻨﺪ ،اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ۱۴ ،ﺟﻮن.۲۰۱۹
ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ،ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ  :۲۰۱۲وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ در ﺟﻬﺎن ،۲۰۱۲ ،ص  ،۱۸۰دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۶آورﻳﻞ

43

44

https://www.amnesty.org/download/Documents/
24000/pol100012012en.pdf:2020
36

45

اﻳﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ اﻳﺮان از وب ﺳﺎﻳﺖ ﳎﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﻰ ،وب ﺳﺎﻳﺖ اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ زﺑﺎن ﭘﺎرﳌﺎن اﻳﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،دﻳﺪه ﺷﺪه در ۲۹ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۹
https://en.parliran.ir/eng/en/Constitution

37

38

39

در ﺳﺎل  ،۱۹۸۴ﻧﻬﺎد ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ اﺳﺒﻖ ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﺴﺖ
ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان را اﻳﺠﺎد و اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را ﺗﺎ ﺳﺎل
۲۰۰۲ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﺮد .در ﺳﺎل  ،۲۰۱۱ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﲡﺪﻳﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ
ﮔﺰارش ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ .از ﺷﺶ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ،دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ ﻫﻤﻜﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ در دوره
ﺧﺪﻣﺘﺶ ﳑﻨﻮع اﻟﻮرود ﺑﻮد.
ﺳﺎزو ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﺎن در ﺗﻬﻴﻪ
اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﮔﺮوه ﻛﺎری
ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ) (WGADو ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن ﻫﺎی
اﺟﺒﺎری ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ) .(WGEIDﮔﺰارﺷﮕﺮان وﻳﮋه ) (SRدر
ﻣﻮرد اﻋﺪام ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ،ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺎ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ).(EJE
آزادی ﻣﺬﻫﺐ ﻳﺎ ﻋﻘﻴﺪه )(FoR؛ ارﺗﻘﺎء و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻖ آزادی
ﻋﻘﻴﺪه و ﺑﻴﺎن )(FoE؛ آزادی ﲡﻤﻊ و اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﺎﳌﺖ آﻣﻴﺰ
)(FoA؛ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ(؛ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ
)(MIN؛ ﺗﺮوﻳﺞ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادی ﻫﺎی اﺳﺎﺳﻰ
در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ) .(CTﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ وﻳﮋه زﻧﺎن و
ﻛﻮدﻛﺎن ).(TRA
ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻛﺘﺎب ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﳎﺎزات
را ﺑﻪ ﺣﺪ ،ﳎﺎزات ﻫﺎی ﻣﻘﺮر ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ،ﻗﺼﺎص ،ﻳﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ؛ دﻳﻪ ،ﻳﺎ ﺟﺮﻳﻤﻪ دادن؛ ﺗﻌﺰﻳﺮ ،ﳎﺎزات اﺧﺘﻴﺎری
ﻳﺎ ﳎﺎزاﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ.

ﻛﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﳎﺎزاﺗﻬﺎی ﺗﻌﺰﻳﺮی اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺟﺮاﻳﻢ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺄﺳﻴﺲ و
ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی اﺳﻼم وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻨﺠﺎ از IHRDC
اﺳﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﻛﺘﺎب ﻫﺎی ﻳﮏ و دو ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات
اﺳﻼﻣﻰ ﺟﺪﻳﺪ ،دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۲۹ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ :۲۰۱۹

ﻋﺰﻳﺰی ،آ ،.داﻧﺸﺠﻮی اﻳﺮاﻧﻰ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻰ در اﻳﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺷﺪ ،اﻳﺮان واﻳﺮ ۳ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۱۸دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۵ﻓﻮرﻳﻪ
https://iranwire.com/en/features/5679 :۲۰۲۰
ﻓﺮوزان .ح .و ﺷﺎﻫﻰ ،ا ،.ارﺗﺶ و دوﻟﺖ در اﻳﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب:
ﻇﻬﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﭙﺎه ،ﳎﻠﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺟﻠﺪ  ،۷۱ژاﻧﻮﻳﻪ
.۲۰۱۷
ﺷﺎﻫﻰ ،ا .و ﻋﺒﺪه-ﺗﺒﺮﻳﺰی ،ا ،.ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻗﻪ ای و ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻗﻠﻴﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،در  ،F. (ed) ، Orucﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﭘﻠﻮراﻟﻴﺴﻢ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﻫﺮﺳﺖ.۲۰۱۹ ،
ﳎﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان )وب ﺳﺎﻳﺖ اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ زﺑﺎن
ﭘﺎرﳌﺎن اﻳﺮان( ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ،دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۹
درhttps://en.parliran.ir/eng/en/Constitution :
در ﻣﺎده  ۱۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از (۱) :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻛﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﳎﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎم  (۴) ...ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ  (۶) ...اﻧﺘﺼﺎب  ،ﻋﺰل
 ،و ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺘﻌﻔﺎی] :ﻆ[ )ه( ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻛﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ و )د( ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و
ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ،دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۲۰دﺳﺎﻣﺒﺮ :۲۰۱۹
https://en.parliran.ir/eng/en/Constitution#chapter_8
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ﻣﺮﻛﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﳎﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ
اﻳﺮان ،اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ)ﺳﺎﻳﺖ
ﻓﺎرﺳﻰ( ،دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ :۲۰۱۹
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90595

47

48
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ﻧﻘﺎﺑﺎن ،ب ،.ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻰ اﻳﺮان را ﻣﻰ ﺳﺎزد؟
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﺣﻰ در ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻰ
اﻳﺮان ،ﳎﻠﻪ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻳﻞ ،ﺟﻠﺪ  ،۲۰۱۷ ،۱۲ص
.۴۸-۳۳
ﻣﻮاد ۲ﻏ ، ۱۱ﲢﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ«.
ﻧﻘﺎﺑﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ.
در  ۸ژاﻧﻮﻳﻪ ﺳﺎل  ،۲۰۲۰در ﮔﺰارﺷﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ
ﺗﻼﻓﻰ ﺳﻮء ﻗﺼﺪ و ﻗﺘﻞ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ،رﻫﺒﺮ ﺳﭙﺎه ﻗﺪس در ۳
ژاﻧﻮﻳﻪ ﺳﺎل  ،۲۰۲۰ﺑﻪ دو ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﻴﺮوﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ در ﻋﺮاق
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﺷﻜﻰ ﻛﺮده داده اﺳﺖ .دﺳﺖ ﻛﻢ ۱۷ﻣﻮﺷﮏ اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻻﺳﺪ در ﺣﺪود ۵۰۰ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﻣﺮز اﻳﺮان،
ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ دو ﺗﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻧﺸﺪ .ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺷﮏ دﻳﮕﺮ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻰ در ﻧﺰدﻳﻜﻰ ارﺑﻴﻞ ،در ﺣﺪود  ۱۵۰ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی
ﻏﺮب ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮز اﻳﺮان ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮدﻧﺪ.
 ، Science Xﻒﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮاره ای اﻳﺮان ،ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرد?  ۹ ،ﻓﻮرﻳﻪ .۲۰۲۰

ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

52

ﻻب و ﻧﺎدر ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ،ص .۲۶۸
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﭙﺎه ،در
ﺑﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ‘ ،ﲢﻠﻴﻞ :ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و
اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان  -ﻳﮏ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه ۲۷ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .۲۰۱۸
وزارت ﺧﺰاﻧﻪ داری اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻒﺑﺮﮔﻪ اﻃﻼﻋﺎت :ﺧﺰاﻧﻪ
داری ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه و  IRISLرا ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻒ  ۲۱ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ .۲۰۱۰
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http://www.rahianenoor.com/
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ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ از ﻧﻴﺮوی زﻣﻴﻨﻰ
ﺳﭙﺎه ،ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ای را ﺑﻪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺟﻨﮕﻰ ﻧﺒﺮد
اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۸۰و ۸۸ﺗﺮﺗﻴﺐ داده و ﺑﺮای
ﺳﺮﺑﺎزان ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻒﺷﻬﺪا? ﻣﺮاﺳﻢ ﻳﺎدﺑﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
 ، NPRاﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻳﺮان ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻳﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮورﻳﺴﺘﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﻰ زﻧﺪ  ۸ ،آورﻳﻞ .۲۰۱۹
اﻳﺮان واﻳﺮ ،اﻳﺮان داﻧﺸﺠﻮی اﻳﺮاﻧﻰ را ﺑﻪ ﺟﺮم ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮد ۱۷ ،ﺟﻮﻻی  ،۲۰۱۹دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۵ﻓﻮرﻳﻪ
:۲۰۲۰
اﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ  /ﳎﻠﻪ  ، ۱۸۴۳ﻒﻧﻴﻜﻼس ﭘﻠﻬﺎم :ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎده
در اﻳﺮان?  ،ﻓﻮرﻳﻪ  /ﻣﺎرس  .۲۰۲۰ﻣﺎﻣﻮران ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻰ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه را دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﺪون ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ از وی ﺑﺎزﺟﻮﻳﻰ
ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﻠﻔﻦ و ﻟﭗ ﺗﺎپ او را ﻣﺼﺎدره ﻛﺮده و ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﻰ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وی را ﳎﺒﻮر ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﻣﺰﻋﺒﻮرش را ﺑﺪﻫﺪ.
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن دﻳﺪه ﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻣﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ) ،(IOHRﻒﻧﺰار
زاﻛﺎ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮی اﻳﺮان را اﻓﺸﺎ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ? ۱۱ ،اﻛﺘﺒﺮ
 ،۲۰۱۹دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۱اﻛﺘﺒﺮ :۲۰۱۹
https://www.youtube.com/watch?v=MC0wwh_2e7Y
ﻧﻈﺮﻳﺎت واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ۱۰ ،@PostOpinions ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ
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https://twitter.com/FreeTheNamazis/status/
1183469410775900162?s=20
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https://twitter.com/PostOpinions/status/
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1182492305045020678?s=20
67

اﻳﺮان واﻳﺮ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ ﻛﻦ ﻳﺎ ﺧﻮدت ﻣﻰ داﻧﻰ :ﻧﺎزﻧﻴﻦ
زاﻋﺮی-راﺗﻜﻠﻴﻒ ۲۰ ،ﻣﻰ  ،۲۰۱۹دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۲۵اﻛﺘﺒﺮ
https://iranwire.com/en/features/6033 :۲۰۱۹
ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،داﻧﺸﺠﻮی اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻰ ﻛﺎﻳﻠﻰ
ﻣﻮر-ﮔﻴﻠﺒﺮت ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه در ﺑﻨﺪ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﭙﺎه در اﻧﻔﺮادی
ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪ ۱۶ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .۲۰۱۹
ﻋﺰﻳﺰی ،آ ،.داﻧﺸﺠﻮی اﻳﺮاﻧﻰ-اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻰ در اﻳﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪ ،اﻳﺮان واﻳﺮ ۲ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۱۸دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۵ﻓﻮرﻳﻪ
https://iranwire.com/en/features/5679 :۲۰۲۰
ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺨﻰ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻰ
ﻧﺪاده اﺳﺖ ۱۶ ،ژوﺋﻴﻪ .۲۰۱۹
ﻗﻬﺎر ،ا .داﻧﺸﺠﻮی اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ ،اﻳﺮان
واﻳﺮ  ۱۷ﺟﻮﻻی  ،۲۰۱۹دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ :۲۰۱۹
https://iranwire.com/en/features/6169
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ﺗﻮﻳﻴﺘﺮ ،دﻳﺪﻳﺮ ﭘﻜﻼرد،
دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۳ﻓﻮرﻳﻪ :۲۰۲۰

@didierpeclard

 ۱۱ﻓﻮرﻳﻪ ،۲۰۲۰

https://twitter.com/didier

peclard/status/1227160370906902528?s=20

 ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ و ﮔﺎردﻳﻦ )آﻓﺮﻳﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﻰ(  ،ﻒﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺮﮔﺸﺎده :ﻓﺮاﺧﻮان آزادی ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ در اﻳﺮان?
 ۱۱ ،ﻓﻮرﻳﻪhttps://mg.co.za/article/2020-02-11-open- ،
letter-a-call-for-freedom-for-academic-prisoners-in-iran/

https://twitter.com/kingraam/status/

ﺣﻖ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻰ در اراﺋﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎی ﻛﻨﺴﻮﱃ ﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻫﺎی دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد دو ﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻰ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻊ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﭘﺮوﻧﺪه زاﻏﺮی-راﺗﻜﻠﻴﻒ ،ﺑﻪ ﻣﺎرﻛﻮ ﻣﻴﻼﻧﻮوﻳﭻ
ﻒﻣﻮﺿﻊ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﮏ از اﺗﺒﺎع دو
ﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻰ?۸ ،ﻣﺎرس  ۲۰۱۹ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ .ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺗﺒﺎع
دوﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻰ در ﻒﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮور? ۱۷ ،ﳎﻠﻪ اروﭘﺎﻳﻰ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ
اﳌﻠﻞ  ، ۲آورﻳﻞ  ، ۲۰۰۶ص .۹۴-۳۶۹

اﻳﺮان واﻳﺮ ،اﻳﺮان ﺳﻴﺎﻣﮏ و ﺑﺎﻗﺮ ﻧﻤﺎزی ﻫﺮ ﻳﮏ را ﺑﻪ ده ﺳﺎل
ﺣﺒﺲ ﳏﻜﻮم ﻛﺮد ۱۸ .اﻛﺘﺒﺮ  ،۲۰۱۶دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ
https://iranwire.com/en/features/4064 :۲۰۱۹
ﺑﻪ ﺗﻮﻳﻴﺘﺮ ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ :ﻛﺎﻣﺮان ﻗﺎدری را آزاد ﻛﻨﻴﺪ،
@FreekamranG

 ،۲۰۱۹دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۰ﻧﻮاﻣﺒﺮ :۲۰۱۹

ﮔﺎردﻳﻦ ،داﻧﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻛﻠﻮﺗﻴﻠﺪ رﻳﺲ ﭘﺲ از ﺣﻜﻢ
ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ۱۶ ،ﻣﻰ ۲۰۱۰
رادﻳﻮ آزاد اروﭘﺎ  /رادﻳﻮ آزادی ،ﻒ ﻗﺎﺗﻞ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ
ﺷﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻰ رود?  ۱۹ ،ﻣﻰ
.۲۰۱۰
ﮔﺎردﻳﻦ ،داﻧﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻛﻠﻮﺗﻴﻠﺪ رﻳﺲ  ...ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ.
ﮔﺎردﻳﻦ ،وﺑﻼگ ﻧﻮﻳﺴﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی
ﺟﻮﱃ ﻛﻴﻨﮓ و ﻣﺎرک ﻓﻴﺮﻛﻴﻦ در اﻳﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ۱۲ ،
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .۲۰۱۹
ﮔﺎردﻳﻦ ،ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﻫﻤﺴﺮ داغ دﻳﺪه ﳏﻴﻂ زﻳﺴﺘﻰ ﻓﻮت ﺷﺪه،
اﻳﺮان را ﺗﺮک ﻛﻨﺪ  ،ﭘﺴﺮش ﮔﻔﺖ ۹ ،آورﻳﻞ .۲۰۱۸
ﺗﻮﻳﻴﺖ ﭘﺴﺮش راﻣﻴﻦ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ،دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۲اﻛﺘﺒﺮ :۲۰۱۹

ﺳﻰ ان ان ،ﮔﺮوه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان در
ﻣﻮرد ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن راﺑﺮت ﻟﻮﻳﻨﺴﻮن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻒدر دادﮔﺎه? ﻳﻚ
ﭘﺮوﻧﺪه در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻰ ﻒدارد.
دﻳﻠﻰ ﻣﻴﻞ )آﺳﻮﺷﻴﺘﺪﭘﺮس( ،ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ اﻋﻼم
ﻛﺮد ﻛﻪ  ۲۰ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰ
ﻛﻨﺪ ،اﻳﺮان ﺳﺮاﳒﺎم اذﻋﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر  FBIراﺑﺮت
ﻟﻮﻳﻨﺴﻮن ﻛﻪ در ﻃﻰ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﳐﻔﻰ ﺑﺮای ﺳﻴﺎ در ﺳﺎل ۲۰۰۷
ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪ ،در زﻧﺪان اﺳﺖ  ۹ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ .۲۰۱۹
 @FreeTheNamazisﺗﻮﻳﻴﺖ  ۱۳اﻛﺘﺒﺮ  ۲۰۱۹را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ،
دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ :۲۰۱۹
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ،ﻟﻮ ﺗﻤﭙﺲ ،ﻟﻮ
ﺳﻮﻳﺮ )ﻫﺮ دو در ﻓﺮاﻧﺴﻪ( و اﺧﺒﺎر ال ﻳﺎوم )ﻣﺮاﻛﺶ( ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻰ از
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮔﺎردﻳﻦ ،ﺑﻼﮔﺮﻫﺎی اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻰ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺟﻮﱃ ﻛﻴﻨﮓ
و ﻣﺎرک ﻓﻴﺮﻛﻴﻦ در اﻳﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ۱۲ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .۲۰۱۹
ﮔﺎردﻳﻦ ،دوﻣﻠﻴﺘﻰ اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﻛﺎﻣﻴﻞ اﺣﻤﺪی در اﻳﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪ ۱۵ ،اوت .۲۰۱۹
ﮔﺎردﻳﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﻛﺮدن زﻧﺎن در
اﻳﺮان اﳒﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد ۴ ،ﺟﻮن .۲۰۱۵
ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،ﻣﺮدم ﺷﻨﺎس اﻳﺮاﻧﻰ -اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ اﺗﻬﺎﻣﺎت او ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ دوﻟﺖ ﳎﻮز آن را داده اﺳﺖ ﻒ ۱۷ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .۲۰۱۹
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ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان
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ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ ،ن ،.اﺳﺮار ﭘﻴﺮاﻣﻮن رﺑﻮدن ﻳﮏ ﻓﻌﺎل اﻳﺮاﻧﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﻴﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ ۱۸ ،اﻛﺘﺒﺮ .۲۰۱۹
رادﻳﻮ ﻓﺮدا ،اﻳﺮان ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻳﮏ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﺸﻬﻮر ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮد ۲۵ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،۲۰۱۹
دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۶اﻛﺘﺒﺮ https://en.radiofarda.com/a/:۲۰۱۹

)اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰارش( و

iran-arrests-relatives-of-renowned-us-based-women-

https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2019/

98

https://globalinitiative.net/iran-iraq/

s-rights-defender/30183872.html

04/ TGIATOC-Report-Sanctions-Iraq-Iran-

ﺻﺪای آﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﺣﻜﺎم ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻫﺸﺖ ﻓﻌﺎل ﳏﻴﻂ زﻳﺴﺖ در
اﻳﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪ :ﳎﻤﻮﻋﺎ  ۵۸ﺳﺎل زﻧﺪان ۱۸ ،ﻓﻮرﻳﻪ ،۲۰۲۰
دﻳﺪه ﺷﺪه در ۳ﺟﻮن :۲۰۲۰
https://ir.voanews.com/

99

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﳏﻴﻂ زﻳﺴﺘﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ای درﺑﺎره ﳎﺎزات
ﳏﻴﻂ زﻳﺴﺘﺒﺎﻧﺎن در اﻳﺮان ۲۲ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،۲۰۱۹ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻰ در
ﺗﺎرﻳﺦ  ۱۹ﻓﻮرﻳﻪ  ،۲۰۲۰دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۳ﺟﻮن :۲۰۲۰
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) 05Apr1300-Web.pdfﺧﻮد ﮔﺰارش( .اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺨﺶ
اﻋﻈﻢ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﺷﻜﻞ ﻣﻰ دﻫﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﳎﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ،HRC ،ﮔﺰارش ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋه در
ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ،ﺟﻠﺴﻪ
 ۲۴ ،۴۳ﻓﻮرﻳﻪ  ۲۰ -ﻣﺎرس  Ref ،۲۰۲۰ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ.
 ۲۸ ، A / HRC / 43/61ژاﻧﻮﻳﻪ .۲۰۲۰
وﺳﻜﺎت ،ت .و اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ،ا ،.ﲢﺮﻳﻢ ﻫﺎ و ﻗﺎﭼﺎق :اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺮزی ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق و اﻳﺮان ۸ ،آورﻳﻞ  ،۲۰۱۹ژﻧﻮ ،اﺑﺘﻜﺎر
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻠﻰ )،(GIATOC
ﺻﻔﺤﺎت .۱۱-۹
ﻫﻤﺎن.
ﻫﻤﺎن .ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻳﮏ ﻛﻮﻟﺒﺮ ،اﻳﻦ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ
ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﳐﺪر ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.
ﺳﻴﮕﺎر ﻏﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﳏﺎﻓﻈﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﳏﻠﻰ و ﻧﻪ
ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻳﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﳑﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ  ، Hengawﻒزﺧﻤﻰ ﺷﺪن ﺳﻪ ﻛﻮﻟﺒﺮ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻛﺮدﺳﺘﺎن?  ۱۳ ،ﻓﻮرﻳﻪ  ،۲۰۲۰دﻳﺪه ﺷﺪه در ۱۵
ﻓﻮرﻳﻪ https://hengaw.net/en/news/injuring :۲۰۲۰

persiannewsiran/iran-human-rights-20
86

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/
statement/un-environment-programme-statementsentencing-environmentalists-iran
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اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻓﺎرﺳﻰ ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ،ﻛﺴﺮا ﻧﺎﺟﻰ ،در
اﻛﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۷اﳒﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی او
در دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ داﺗﻰ اﺳﺘﺮﻳﺖ /ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ،ﺟﻠﺴﻪ
اﻛﺘﺒﺮ .۲۰۱۹
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ داﺗﻰ اﺳﺘﺮﻳﺖ /ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ
ﻓﺎرﺳﻰ ،ﺟﻠﺴﻪ اﻛﺘﺒﺮ .۲۰۱۹
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ رﻋﻨﺎ رﺣﻴﻢ ﭘﻮر ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ
در ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ۱۷ ،آورﻳﻞ  ،۲۰۱۸دﻳﺪه
ﺷﺪه در  ۱۲اﻛﺘﺒﺮ :۲۰۱۹
https://www.youtube.com/watch?v=lQ1jBoGUqlQ

90

91
92

93

94
95

96
97

اﺑﺘﻜﺎر ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ )،(GIATOC
ﻒﲢﺮﻳﻢ ﻫﺎ و ﻗﺎﭼﺎق :اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮزﻫﺎی ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق و
اﻳﺮان? ۸ ،آورﻳﻞ  ۱ ،۲۰۱۹ﻓﻮرﻳﻪ :۲۰۲۰

ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ،اﻳﺮان ،در ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ۱۵/۲۰۱۴
وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺟﻬﺎن ،ص  ،۹۱-۱۸۶دﻳﺪه ﺷﺪه در اﻛﺘﺒﺮ
https://www.refworld.org/docid/54f07ddf15.html :۲۰۱۹
ﻫﻤﺎن.
ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ  ،ﻣﺮﻛﺰ آﺷﺘﻰ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎن و ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، op. cit ،
ﺑﺨﺶ  ۵ﻒﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ? ،زﻳﺮﳎﻤﻮﻋﻪ
ﻒدﺳﺘﮕﻴﺮی و ﺣﺒﺲ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ? ،ص.۱۵ .
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻣﺮدم ﺑﺪون ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﻰ:
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا در ﭘﻰ ﻧﻘﺾ ﺷﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ۲۴ ،ژوﺋﻴﻪ .۲۰۱۳
 ،IHRDCﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺷﺪﻳﺪop. cit ،
ﺳﺮوﻳﺲ ﺧﺒﺮی ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺎﺋﻰ ،ﻒزﻧﺪاﻧﻰ ،ﻣﺼﺎدره ،ﳏﺮوﻣﻴﺖ
از اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻰ :اﻓﺰاﻳﺶ آزار و اذﻳﺖ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎن در
اﻳﺮان? ۲۰ ،ژاﻧﻮﻳﻪ .۲۰۲۰
ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ  ،ﻣﺮﻛﺰ آﺷﺘﻰ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن و ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮop. cit ،
ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ،اﻳﺮان  -اﻗﺪام ﻓﻮری  ۱۳/۲۴۲ﻒو? دراوﻳﺶ
در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻒMDE ،
 ۲۵ ،۲۰۱۴/۰۵۱/۱۳ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۱۴دﻳﺪه ﺷﺪه در ۲۵
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ :۲۰۱۹

101
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103
104

-of-three-kolbers-in-the-border-areas-of-kurdistan
105

106
107

108

ﺑﺤﺚ را در ﺑﺨﺶ ) Home Office ۲ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﻰ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮای
وﻳﺰا ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﳐﺪر ،ﺟﺮاﻳﻢ(...
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ،اﻳﺮان :ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن ،ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺸﻮر ،ﻧﺴﺨﻪ  ،۳.۰آﮔﻮﺳﺖ .۲۰۱۹
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،دوﻳﭽﻪ وﻟﻪ ،ﻗﺎﭼﺎق ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻨﺰﻳﻦ در ﻣﺮز
اﻳﺮان و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ۱۴،ژوﺋﻦ .۲۰۱۹
آرﺷﻴﻮ ﺷﺮق ،ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮان ﻣﻰ ﺳﻮزﻧﺪ /ﮔﺰارش »ﺷﺮق«
ازﺑﺮرﺳﻰ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻃﺮح ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺮزﻧﺸﻴﻨﺎن دراﺳﺘﺎن
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ۱۰ ،اﻛﺘﺒﺮ  ،۲۰۱۰دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۳ﻣﻰ
https://www.magiran.com/article/3818286 :۲۰۲۰
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ )اﻳﺮﻧﺎ( ،ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻮﺧﺖ
درﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﺲ ازﺳﻬﻤﻴﻪ �ﺑﻨﺪی ﺑﻨﺰﻳﻦ۱۷ ،
دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۱۹دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۰ﻣﻰ :۲۰۲۰
https://www.irna.ir/amp/83595085/

109
110
111

آﻟﺒﺎﻟﻮﺷﻰ ،ه ،.ﲢﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻰ ﺷﻮد ،روﻳﺘﺮز ۳۱ ،ﻣﺎرچ .۲۰۱۳
دوﻳﭽﻪ وﻟﻪ ،ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک  ...ﻒ ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل.
رادﻳﻮ ﻓﺮدا ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ :ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮان ﺷﻠﻴﮏ ﻧﻜﻨﻴﻢ ۱۰ ،ﺟﻮﻻی ،۲۰۱۷
دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۳ﻣﻰ :۲۰۲۰
https://www.radiofarda.com/amp/28606777.html

112

https://www.amnesty.org/download/Documents/
8000/mde130512014en.pdf
113

ﻛﻤﭙﻴﻦ ﺑﻠﻮچ ،ﺗﻴﺮاﻧﺪازی ﻣﺎﻣﻮران ۷۵ /ﻛﺸﺘﻪ و زﺧﻤﻰ در ﺷﺶ
ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ  ۱۳۹۸در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ۹ ،اﻛﺘﺒﺮ  ،۲۰۱۹دﻳﺪه ﺷﺪه
در  ۲ﻣﻰ https://bit.ly/2YrGgcW :۲۰۲۰
دوﻳﭽﻪ وﻟﻪ ،ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک  ،...ﻧﻘﻞ ﻗﻮل.

ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

114

ﻧﻔﺲ در ﻗﻔﺲ ،ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮان ،دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۵ﻣﻰ :۲۰۲۰
 https://bit.ly/2UAjleeﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
رادﻳﻮ زﻣﺎﻧﻪ )ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﻛﻤﭙﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮچ( ،ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻛﻤﭙﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮچ :ﻧﻘﺾ ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﻠﻮچ ﻧﺸﻴﻦ اﻳﺮان ۱۱ ،آورﻳﻞ  ،۲۰۲۰دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۴ﻣﻰ
https://www.radiozamaneh.com/498354 :۲۰۲۰
 ANFﻓﺎرﺳﻰ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻫﺮاﻧﺎ( ،ﺑﺎزی ﻳﺎراﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن
ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮﻫﺎی ﺑﻠﻮﭼﻰ ۱۳ ،ﻣﻪ
 ،۲۰۱۹دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۰ﻣﻪ :۲۰۲۰
https://bit.ly/2UBSy1c
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﭙﻴﻦ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮان ﺑﻠﻮچ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎی
اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﭘﺎﻛﺸﺘﺎن ۶ ،ﻣﻰ  ،۲۰۲۰دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۶ﻣﻰ :۲۰۲۰

130

https://bit.ly/3dVatYt

115

116

117

131

132

133

https://www.kampain.info/archive/44773.htm/amp

118
119
120
121

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام رﺳﻨﺎک ۲ ،ﻣﻰ  :۲۰۲۰ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻳﮏ
ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﻠﻮچ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﮓ ﻣﺮزی.
آﻟﺒﺎﻟﻮﺷﻰ ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﻓﺼﻞ ﻒدزدان ﻣﺴﻠﺢ?
ﻧﻈﺮات وی را از دﻗﻴﻘﻪ  ۰۱:۱۵در ﻛﻠﻴﭗ دوﻳﭽﻪ وﻟﻪ  ،ﻒﻗﺎﭼﺎق
ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﻣﺮز اﻳﺮان و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن? ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ  ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل.
ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ،ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﻳﻪ :اﻓﻐﺎن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮان ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ۱۵ ،آورﻳﻞ .۲۰۱۶
 ، APﻒﺳﺮﺑﺎزان اﻓﻐﺎن اﺟﻴﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮان از ﺳﻮرﻳﻪ
ﺑﺎزﻣﻰ ﮔﺮدﻧﺪ? ،ﻓﻮرﻳﻪ  ،۲۰۱۹روداو اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ۱ ،آورﻳﻞ
 ،۲۰۱۹دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۳اﻛﺘﺒﺮ :۲۰۱۹

134
135
136

https://www.counterextremism.com/threat/
islamic-revolutionary-guard-corps-irgc
137
138

https://www.youtube.com/watch?v=6BWzyrPewlc

122

اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻴﻦ اﻓﺮادی ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج از اﻳﺮان اﺳﺘﺨﺪام
ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﻔﻜﻴﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
روﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ روی ﺧﻂ آﺗﺶ ﻏ رواﻳﺘﻰ از ﺣﻤﺎﺳﻪ
ﺷﻴﺮﻣﺮدان ﻓﺎﻃﻤﻴﻮن ۱۵ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،۲۰۱۸دﻳﺪه ﺷﺪه در ۱۳
اﻛﺒﺘﺮ :۲۰۱۹

123
124
125

139

140

141

https://www.youtube.com/watch?v=vpyLiEUtT_o
126
127

 ،در دﻗﻴﻘﻪ .۱:۴۵
 ،HRWاﻳﺮان :ﻛﻮدﻛﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﻮرﻳﻪ ﺟﺬب
ﺷﺪﻧﺪ۱ ،اﻛﺘﺒﺮ .۲۰۱۷
 ، UNHCR Global Focus / Iranداده ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن
ﺳﺎل  ،2018دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۷ﻧﻮاﻣﺒﺮ :۲۰۱۹

142

143

87.977162415.1574282613-792608386.1567579932
128

129

ﻟﺸﻜﺮﻓﺎﻃﻤﻴﻮن ،ﻧﻴﺮوی اﻓﻐﺎن ﺳﭙﺎه ﻗﺪس ۱۹ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،۲۰۱۵
دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۳ﻓﻮرﻳﻪ :۲۰۲۰
https://www.youtube.com/
) watch?v=MzNu7ZERoWMﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻰ(
ﻫﻤﺎن .ﺣﺪود دﻗﻴﻘﻪ  ، ۵.۲۰راوی در ﻣﻮرد ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی زﻧﺪﮔﻰ
در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ ورود اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺸﻜﺮ ﻓﺎﻃﻤﻴﻮن
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎﻟﻮگ ﺣﺪود دﻗﻴﻘﻪ  ۸:۱۵ﺗﻜﺮار
ﻣﻰ ﺷﻮد  ،اﻣﺎ در ﺣﺪود دﻗﻴﻘﻪ  ، ۱۲.۴۰راوی در ﻣﻮرد ﻣﻜﺎن
ﺟﺬب ﻧﻴﺮو ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ،ﻣﺴﺌﻮل ﻟﺸﻜﺮ ﻓﺎﻃﻤﻴﻮن در اﻳﺮان:
ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻓﻐﺎن دو ﻫﺰار ﻛﺸﺘﻪ داده اﻧﺪ ۶ ،ژاﻧﻮﻳﻪ ،۲۰۱۸
دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۵ﻓﻮرﻳﻪ :۲۰۲۰
https://www.bbc.com/persian/iran-42590722

http://reporting.unhcr.org/node/2527#_ga=2.732105

 ، HRWﻒاﻳﺮان :ﻛﻮدﻛﺎن اﻓﻐﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪﻧﺪ  ، ?...ﻧﻘﻞ ﻗﻮل.
اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ رﺳﺎﻧﻪ ای در ژاﻧﻮﻳﻪ ۲۰۱۶
اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ در آن ‘ﳏﺴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻴﻨﻰ ،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﻜﺮ ﳏﻤﺪ رﺳﻮل ﷲ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺗﻬﺮان  ،ﮔﻔﺖ
] [...ﻛﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺴﺌﻮل
ﺟﺬب ﻧﻴﺮو ﺑﺮای ﻧﺒﺮد در ﺳﻮرﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻒ
ﺷﺎﻛﻮﻻ ،ا ، .ﻒاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻘﺎم ﻳﺮاﻧﻰ را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺒﺎرزان ﺷﻴﻌﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ?  ،ﻟﺒﻨﺎن اﻻن ۲۹ ،اوت
.۲۰۱۶

ﺷﻬﺮاﻳﻰ ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل.
رادﻳﻮ زﻣﺎﻧﻪ ،ﻒﻟﺸﻜﺮ ﻓﺎﻃﻤﻴﻮن? :ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﺮان
از ﻓﻘﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻰ ۲۹ ،ﻣﻰ  ۵) ۲۰۱۹ﺧﺮداد
 ،(۱۳۹۸دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۵ﻓﻮرﻳﻪ :۲۰۲۰
https://www.radiozamaneh.com/447880

https://www.youtube.com/watch?v=FyFxZCFljeY

ﺷﻬﺮاﻳﻰ ،ف ،.ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﻳﻪ :اﻓﻐﺎن ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮان ﺑﺮای
اﺳﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﺧﺒﺎر ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ۱۵ ،آورﻳﻞ .۲۰۱۶
ﻫﻤﺎن.
ﻣﻦ و ﺗﻮ ،ﻟﺸﻜﺮ ﻓﺎﻃﻤﻴﻮن :ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎش ﻳﺎ ﺗﺮوﻳﺞ
ﺑﺎور؟  ۳۰ﺟﻮﻻی  ،۲۰۱۸دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۴ﻓﻮرﻳﻪ :۲۰۲۰

رﺿﺎ ﻛﺎﻇﻤﻰ ،از ﺷﺒﻜﻪ ﲢﻠﻴﻠﮕﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﻒﺳﺮﺑﺎزان اﺟﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻮل اﻳﺮان از
ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﺎز ﻣﻰ ﮔﺮدﻧﺪ?  ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل.
أﻓﻐﺎن ﻫﺎی ﺑﻰ ﻧﺎم و ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ  ،APﻓﻮرﻳﻪ
 ۲۰۱۹در  APﻒﺳﺮﺑﺎزان اﺟﻴﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮان از ﺳﻮرﻳﻪ
ﺑﺎزﻣﻰ ﮔﺮدﻧﺪ? ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل.
ﻋﻜﺎس ﳎﺘﺒﻰ ﺟﻠﻴﻠﻰ ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎی ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﻨﺎزه
را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻒﻧﺒﺮد ﺑﺮای اﺳﺪ  -ﻫﻨﮓ ﺧﺎرﺟﻰ
اﻳﺮان?  ۷ ،ژوﺋﻦ .۲۰۱۶
واﻟﺶ ،ن .پ ،.اﻓﻐﺎن ﻫﺎ در ﺳﻮرﻳﻪ :اﻳﺮاﻧﻰ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻮل ﻣﻰ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺪ ﺑﺠﻨﮕﻴﻢ ۳۱ ،CNN ،اﻛﺘﺒﺮ .۲۰۱۴
ﻫﺎچ ،ل ،.درک ارﺗﺶ ﻓﺎﻃﻤﻴﻮن :زﻧﺪﮔﻰ از دﻳﺪ ﻳﮏ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه
ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ۲۲ ،ﻣﻰ .۲۰۱۹
ﺷﻬﺮاﻳﻰ ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل.
ﭘﺮوژه ﺿﺪ اﻓﺮاط ﮔﺮاﻳﻰ ،ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ
) ،(IRGCدﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۲اﻛﺘﺒﺮ :۲۰۱۹

ﺣﻤﻴﺪی ،م) .ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر( ،ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻓﺎﻃﻤﻴﻮن ) :(IIزﻧﺎن
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﺒﺎرزان ،ﺷﺒﻜﻪ ﲢﻠﻴﻠﮕﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ۱۶ ،ﺟﻮﻻی
.۲۰۱۹
ﺑﻠﻘﻴﺲ روﺷﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﭘﺎرﳌﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﳒﺎم داد ۵ ،ژاﻧﻮﻳﻪ ،۲۰۲۰
دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۵ﻓﻮرﻳﻪ :۲۰۲۰
https://www.youtube.com/watch?v=zBIBdqJxXF4
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)ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻰ(
ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ،ﺳﺮﻛﻮب و ﳎﺎزات ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه
زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻠﻰ ،ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
ﺑﺮای اﻣﻀﺎ ،ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﳊﺎق ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  ۲۵/۵۵ﳎﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ  ۱۵ژاﻧﻮﻳﻪ  ،۲۰۰۰دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۲۰ژاﻧﻮﻳﻪ :۲۰۲۰
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/
pages/protocoltraffickinginpersons.aspx
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ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان

145
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دﻫﻘﺎن ﭘﻴﺸﻪ ،ب ،.اﻳﺮان ﺷﻴﻌﻴﺎن ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن را ﺑﺮان ﺟﻨﮓ در
ﺳﻮرﻳﻪ ﺟﺬب ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،روﻳﺘﺮز ۱۰ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ .۲۰۱۵
اﻟﻔﻮﻧﻪ ،ا ،.ﺷﻴﻌﻴﺎن ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن در ﺳﻮرﻳﻪ ﻣﻰ ﺟﻨﮕﻨﺪ ،ﺷﻮرای
آﺗﻼﻧﺘﻴﮏ ۲۶ ،آورﻳﻞ  ،۲۰۱۷دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۳۰دﺳﺎﻣﺒﺮ :۲۰۱۹
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/
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 shia-pakistani-fighters-in-syria/ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻤﻰ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻛﺎﻛﺎر ،ا .گ ،.ﻟﺸﻜﺮ زﻳﻨﺒﻴﻮن اﻳﺮان ﺟﺬب ﻧﻴﺮو در ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن را
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ ،ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ۱۰ ،ﻣﻰ  ،۲۰۱۸دﻳﺪه ﺷﺪه
در  ۳۰دﺳﺎﻣﺒﺮ :۲۰۱۹
_https://pakistan.asia-news.com/en
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https://www.facebook.com/newsshia/posts/over-
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4000-shiites-deported-from-uaeover-4000-shia-mu
slims-have-been-deported-fro/337686526342852/
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آﻟﻔﻮﻧﻪ ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل.
ﻛﺎﻛﺎر ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل.
ﻛﻴﺚ ،ل .ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ اﻳﺮان ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻧﺎﭼﻴﺰ
روﺑﺮو اﺳﺖ ﻧﺎآراﻣﻰ ﻫﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﻰ ﻛﺸﺪ ۶ ،AP ،ژاﻧﻮﻳﻪ
.۲۰۱۸
ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﻠﻴﺲ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮده و در
ﻧﺎآراﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،روﻳﺘﺮز  ۳۱ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ .۲۰۱۷
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاران اﻳﺮان ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ  ۳۷۰۰ﻧﻔﺮ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ۹ ،AP ،ژاﻧﻮﻳﻪ  ،۲۰۱۸اﻳﺮان :ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﺘﻪ
ﺷﺪﮔﺎن رﺳﻤﻰ ﺑﻪ  ۲۵ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،Le Monde‘ ،
 ۱۴ژاﻧﻮﻳﻪ .۲۰۱۸
ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ،اﻳﺮان :ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻨﺞ ﻣﺮگ در ﺑﺎزداﺷﺖ را
ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻬﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .۲۰۱۸
 ، HRWاﻳﺮان :ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ﺳﺮﻛﻮب ﺧﻮﻧﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ۲۵ ،ﻓﻮرﻳﻪ
.۲۰۲۰
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻓﻰ ،آورﻳﻞ .۲۰۲۰
دﻫﻘﺎن ،س.ک .و ﺑﺮﮔﺮ ،ج ،.ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت وﱃ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻰ
ﮔﻮﻳﺪ دﺷﻤﻨﺎن اﻳﺮان ﻣﻘﺼﺮ ﻧﺎآراﻣﻰ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻒﮔﺎردﻳﻦ? ۲ ،
ژاﻧﻮﻳﻪ .۲۰۱۸
ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻳﺮان :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻋﻼم ﻛﺮد ﻒﻓﺘﻨﻪ?
ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده ﻒ ۳ ،ژاﻧﻮﻳﻪ .۲۰۱۸
@KAlboshoka
 ۱۵ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،۲۰۱۹
ﺗﻮﻳﻴﺘﺮ ،ﻛﻤﻴﻞ اﻟﺒﻮﺷﻮﻛﺎ
دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ :۲۰۱۹
https://twitter.com/KAlboshoka/status/
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ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ،آﻳﺎ اﻳﺮان ﺑﺮ ﺷﻴﻮع ﺳﺮﭘﻮش ﻣﻰ ﮔﺬارد؟ ۲۰ ،ﻣﺎرس
.۲۰۲۰
اﳉﺰﻳﺮه اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺎری در ﻣﻮرد وﻳﺮوس
ﻛﺮوﻧﺎ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ  ۲۵ ،ﻓﻮرﻳﻪ .۲۰۲۰
 MEMEﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ‘ ،اﻳﺮان  ۳۲۰ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﭘﺴﺖ ﻫﺎی? ﲢﺮﻳﮏ آﻣﻴﺰ ﻒ در ﻣﻮرد  COVID-19دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﻛﺮد  ۱۰ ،ﻣﻰ .۲۰۲۰
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻓﻰ.
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻒﻛﻼﻫﺒﺮداری ﺑﺮای رﻓﻊ ﲢﺮﻳﻢ
ﻫﺎ? ۶ ،آورﻳﻞ  ۲۰۲۰؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎن  ،س.ه‘ ، .ﲢﺮﻳﻢ ﻫﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺤﺮان وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ در اﻳﺮان ﻛﺸﻨﺪه ﺗﺮ
ﺷﻮد ، «.اﳉﺰﻳﺮه اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ  ۸ ،ﻣﻰ .۲۰۲۰
دور اوﻧﺘﺎش ،ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻫﻮازی ﺑﺮﺿﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪان ﺷﻴﺒﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﻰ زﻧﻨﺪ،
 ۱۰ﻣﻰ  ، ۲۰۲۰دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۰ﻣﻰ :۲۰۲۰
https://www.dusc.org/en/article/6558
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ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ،اﻳﺮان :زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻫﻤﻪ
ﮔﻴﺮی  COVID-19ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻰ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ۹ ،
آورﻳﻞ  ،۲۰۲۰دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۰آورﻳﻞ :۲۰۲۰
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/
iran-prisoners-killed-by-security-forces-duringcovid19-pandemic-protests/
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در ﻳﮏ ﻣﻮرد ،زﻧﺪاﻧﻰ ﻛﻪ در زﻧﺪان ﺳﭙﻴﺪار درﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت
ادﻋﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ وی در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮاد ﳐﺪر
درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ او در اﺛﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎق دود
درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻒاﻳﺮان:
زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮی COVID-19
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻰ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ?  ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل.
در  OHCHRو راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ داﺋﻤﻰ WHO
 COVID-19:روی اﻓﺮاد ﳏﺮوم از آزادی ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﺎرس
 ،۲۰۲۰در ﺻﻔﺤﻪ  ۲ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ :ﻒآزادی اﻓﺮادی از ﺟﻤﻠﻪ ][...
اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی داﺋﻤﻰ و اﺳﺎﺳﻰ ]ﻆ[ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ
آزادی ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮع و اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﺮای ﺟﺮاﺋﻤﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ
در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد .ﻒ
رادﻳﻮ ﻓﺮدا ،اﻧﺘﻘﺎل  ۸۰زﻧﺪاﻧﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ زﻧﺪان ﺷﻴﺒﺎن اﻫﻮاز ﺑﻪ
ﻣﻜﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ۷ ،آورﻳﻞ  ،۲۰۲۰دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۰آورﻳﻞ :۲۰۲۰
https://www.radiofarda.com/a/30538901.html
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ﺻﺪای آﻣﺮﻳﻜﺎ ) ،(VOAاﻳﺮان ﭘﺲ از ﻫﺸﺪار رﻫﺒﺮ ﺗﺪرﻳﺲ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ را در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﳑﻨﻮع ﻛﺮد ۷ ،ژاﻧﻮﻳﻪ .۲۰۱۸

https://iranhumanrights.org/2020/05/
amol-protestors-sentenced/

GB/articles/cnmi_pf/features/2018/10/05/feature-02

دﻫﻘﺎﻧﻰ ﭘﻴﺸﻪ ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل.
آﻟﻔﻮﻧﻪ ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل.
اﺧﺒﺎر دﻧﻴﺎی ﺷﻴﻌﻪ ،ﺑﻴﺶ از  ۴۰۰۰ﺷﻴﻌﻪ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺻﻌﻮدی اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ ۱۴ ،ﻓﻮرﻳﻪ  ،۲۰۱۳دﻳﺪه ﺷﺪه در ۳۰
دﺳﺎﻣﺒﺮ :۲۰۱۹

https://twitter.com/KAlboshoka/status/11953

 ، 63108413423616?s=20دﻳﺪه ﺷﺪه در  ۱۰ﻣﻰ .۲۰۲۰
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اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض از ﻛﺎﻣﻴﻞ اﻟﺒﻮﺷﻮﻛﺎ و دور
اوﻧﺘﺎش ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  ،D. ،Filkinsﻒدﺷﻤﻦ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ?  ،ﻧﻴﻮﻳﻮرﻛﺮ ۲۵ ،
ﻣﻰ .۲۰۲۰

ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ  -ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان
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ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳﻰ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ  ،دوﻟﺖ اﻳﺮان را ﳎﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎری
از ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ارﺗﻜﺎب ﻧﻘﺾ ﺷﺪﻳﺪ و ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻫﺰاران اﻳﺮاﻧﻰ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﻰ
و ﻣﺬﻫﺒﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻣﻊ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎ ﺣﺒﺲ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ
 ،ﺷﻜﻨﺠﻪ و  /ﻳﺎ اﻋﺪام ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان دو ﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻰ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻰ ﻫﺪف
آزار و اذﻳﺖ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﺗﺒﺎع اﻳﺮاﻧﻰ و ﺧﺎرﺟﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ در
ﻣﻌﺮض ﻗﺎﭼﺎق و  /ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﺟﻨﮓ در ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺧﻰ ﺣﺪود  ۳ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻓﻐﺎن را ﺗﺨﻤﻴﻦ زده اﻧﺪ
ﻛﻪ در اﻳﺮان زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی واﻗﻌﻰ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ  ،ﭼﻪ در ﺧﺎرج از
ﻃﺮف اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ  ،و ﭼﻪ در داﺧﻞ  ،از ﻃﺮف ﺷﺒﻪ
ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﺢ  ،ﺗﺮورﻳﺴﻢ و ﲡﺎرت ﻣﻮاد ﳐﺪر ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل
 ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ را ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻪ ای از زﻧﺪﮔﻰ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻳﺮان اﻋﻤﺎل ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .رﻓﺘﺎر ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻰ در راﺳﺘﺎی ﲢﻘﻖ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﺿﻌﻒ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ اﻗﻠﻴﺖ در ﻛﺮدﺳﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ
ﻋﺮب ﻫﺎ  ،ﺗﺮک ﻫﺎی آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ در ﻣﺮزﻫﺎی اﻳﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺘﻰ و ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻰ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺮای
ﳏﺎﻛﻤﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻰ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻴﻦ
اﳌﻠﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ زور ،دﺳﺘﮕﻴﺮی و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرگ
ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪه اﻧﺪ.

اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان:
¬ ﻣﻘﺮرات ﻣﺒﻬﻢ در ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﳏﻜﻮﻣﻴﺖ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق
اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ آورد ،ﺣﺬف ﻳﺎ
اﺻﻼح ﻛﻨﺪ.
¬ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان دو ﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﺮ
دوﻟﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﻰ را ﻓﻮرا ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ.
¬ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﻜﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﺗﺎ
ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻰ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎﺑﺪون
ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻳﺎ آزار و اذﻳﺖ ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻨﺪ.
¬ ﺣﻖ دادرﺳﻰ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺗﻀﻤﻴﻦ دﺳﺘﺮﺳﻰ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ
ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﺑﺎ ﺷﺮاﻓﺖ و دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ درﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﻰ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ.
¬ ﻛﺸﺘﺎر ﻛﻮﻟﺒﺮان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮده؛ و ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق اﻓﺮاد ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام
در ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﭘﺎﻳﺎن دﻫﺪ.
اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ از
ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﻳﺪ:
¬ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﲡﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺰﺷﻜﻰ  ،از ﺟﻤﻠﻪ
وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ
 ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ از ﲢﺮﻳﻢ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ﻣﻌﺎف ﺑﻮده و
در ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﺮان وارد ﺷﻮﻧﺪ.
¬ از ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﻳﺮان ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺮﻛﺰ آﺷﺘﻰ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎن و ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ
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اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﲢﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺎﺷﺮان اﺳﺖ و ﲢﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻰ
ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻈﺮات اﲢﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

