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دداا٬، رِريیَبيین رِرةةحمانى لةاليیةنن هھھھيیَزةة ئةمنيیةكانى ئيیَراانةووةة لة كرماشانن ددةةستطيیر 2006ىى تشريینى ددووووةةمى 19لة 
ةررةةكانن وو نةخؤشى  ئايیدزز  لة سةررقالَى  تؤذذيینةووةة كرددنن بووو لةسةرر هھھھؤططربووونن بة ماددددةة هھھھؤشب ىىددةةكريیَت لةووكاتة
داا بؤ ماووةةىى ددوووو مانط لة ززيینداانيیَكى سةرر بة ووةةززااررةةتى هھھھةوواالَطريی ةكانى كوررددستانى ئيیَراانن.ناووضة سةررةةكيی

لةماووةةىى بةندكرددنيیداا٬، لةاليیةنن ئةفسةرراانى ئةوو ددةةززططايیةووةة لة هھھھةررددوووو شاررىى كرماشانن وو سنة ددةةستبةسةرر ددةةكريیَت وو 
.ددةةبيیَتةووةةددووووضاررىى  ئةشكةنجةدداانى توووندىى جةستةيیى وو ددةةرروووونى  ددةةكريیَت وو يین جارر ليیَكؤليَینةووةةىى لةططةللَ ضةند  

  
خولةكك لة ددااددططايیكرددنن وو  بةبَى  ئاماددةةبووونى ثارريیَزةةررىى بةررططريیكارر لة كةيیسةكةىى٬، لة كانووونى ددووووةةمى  15ثاشش 

دةة كرددنن لة ددذذىى دداا٬، ددااددططاىى شؤرِرشى ئيیَراانن بة تؤمةتى "كارركرددنن لة ددذذىى ئاسايیشى نةتةووةةيیى" وو "ثِرووثاططةن2007
 ددةةوولَةتت" سزااىى ئيیَنج سالَل ززيیندااني بةسة رِرةةحمانيیداا سةثاند.

  
دداا٬، رِرةةحمانى بؤىى ددةةررددةةكةوويیَت  كة لة ززاانكؤ  ددةةرركرااووةةوو ضيیتر ناتواانَى لة 2008ثاشش ئاززااددكرددنى لة كؤتايیى سالَى 

اووخؤيیى. بةهھھھؤىى ززيیاددبووونى خويیَندنن بةررددةةوواامم بَى.  ثاشانن رِرةةحمانى ددةةبيیَتة ضاالكةوواانن وو ئةنداامى ططرووووثيیَكى ن
دداا٬، لة ئيیَراانن هھھھةلَديیَت وو ووةةكك ثةنابةرر لة 2011فشاررةةكانن لةسةرر خؤيیى وو خيیَزاانةكةىى٬، بة ناضاررىى لة سالَى 

 كوررددستانى عيیَرااقق نيیشتةجَى ددةةبيیَت.
 

رِرةةحمانى يیةكيیَكة لةوو ذذماررةة ززؤؤررةةىى  رِرؤؤذذنامةنوووسس  وو ثارريیَزةةرر وو ضاالكةوواانانةىى مافى مرؤؤظظ  كة لة ماووةةىى 
اابرددوووودداا ناضارر بووونن ووووالَتةكةيیانن جيیَبهھيیَلَن٬، بة تايیبةتت لةثاشش ددةةستثيیَكرددنى هھھھةلَمةتة سةرركوتكارريیةكانى ررِ 

ددةةسةالَتداارراانى ئيیَراانن لة ددووااىى خؤثيیشانداانةكانى خةلَكى ئةوو ووالَتة لة ددذذ ساختةكارريیةكانى هھھھةلَبذااررددنة 
بؤ جاررىى ددووووةةمم ووةةكك سةررؤؤكى ئةوو ووووالَتة  كة تيیيَیداا مةحموووددىى ئةحمةددىى نةذذاادد  2009سةررؤؤكايیةتيیةكةىى  سالَى 

ددةةستنيیشانن كراايیةووةة. شاالوَوةة سةرركوتكارريیةكةىى حكومةتت  ززنجيیرةةيیةكك  لة ثيیَشيیَلكاررىى ئاشكرااىى لة ددذذىى مافةكانى 
مرؤؤظظ  لة خؤططرتت ووةةكك كوشتن٬، ئةشكةنجةدداانن٬، رِرةةشبطيیرىى وو ثيیَشيیَل كرددنى مافةكانى خةلَكى ئةوو ووووالَتة لة ئاززااددىى 

رددبووونةووةة.رِرااددةةرريیِريین وو طط  
 

ئةمم رِرااثؤررتة بةلَطةكانى ثيیَشيیَلكاررىى ئةوو هھھھةلَمةتة سةرركوتكارريیة ددةةخاتة رِروووو٬، كة لة قورربانيیانى سةررةةكى هھھھةلَمةتةكةووةة 
ووةةططيیرااوونن لةوواانةشش ضاالكةوواانةكانى كؤمةلَطةىى مةددةةنى ئيیَراانى. لةبةررئةووةةىى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض  رِريیَطةىى 

رريیَك لةوو ددوَوكيیوميیَنتانةىى لة رِرااثؤررتةكةدداا ئاماذذةةيیانن ثيیَكرااووةة لةرِريیَطةىى ثيیَناددررىَى لة ئيیَراانن كارر بكاتت٬، بؤيیة ززؤؤ
ضاووثيیَكةتنةووةة لةططةلَل ضاالكةوواانانى ووةةكك سؤززاانن بة ددةةست هھھھاتووونن٬، كة ئةمانةشش ددوواابةدداايیى ددةةستثيیَكرددنى شاالوَوةة 

ووالَتى تورركيیا وو ئيیَراانيیانن جيیهَھيیَشتوةةوو  رِروويیانن كرددؤؤتة وو 2009سةرركوتكارريیةكانى ثاشش هھھھةلَبذااررددنةكةىى سالَى 
كوررددستانى عيیَرااقق كة ووةةكك ئاووااررةة ووثةنابةرر لةوو شويیَنانة نيیشتةجَى بووونن. رِرااثؤررتةكة تيیشك ددةةخاتة سةرر ضواارر 

ططرووووثث: ئةوواانيیش بريیتيین لة ضاالكةوواانانى مافى مرؤؤظظ٬، رِرؤؤذذنامة نوووسس وو بلؤططةررةةكانن, ثارريیَزةةرراانى بوااررىى مافى 
اووكاررىى هھھھةلَمةتى هھھھةلَبذااررددنةكانى سةررؤؤكايیةتى ميیر حوسةيین مرؤؤظظ, خؤثيیشاندةةرراانن وو ئةوواانةىى بة خؤبةخش هھھھ

موووسةووىى وو مةهھھھدىى كةرِرووووبيیانن كرددووووةة٬، ئةمانة هھھھةمووويیانن بووونة ئامانجى هھھھيیَزةة ئةمنيیةكانن وو ددةةززططاىى هھھھةوواالَطرىى 
ئيیَراانن. هھھھةررووةةهھھھا رِرااثؤررتةكة باسس لةوو هھھھؤكارراانة ددةةكاتت كةووااىى لةمم كةسانة كرددووووةة  بة ناضاررىى ووووالَتةكةيیانن 

هھيیَلَن٬، لةططةلَل  ئةوو ئاستةنطانةىى رِرووبةرِرووىى ددةةبنةووةة ووةةكك ئاووااررةة وو ثةنابةرر لة ووووالَتى تورركيیا وو كوررددستانى عيیَرااقق. جيیَب
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هھھھةررضةندةة٬، ذذماررةةيیةكى ززؤؤرر لةوو سةدداانن هھھھةززاارر خؤثيیشاندةةررةةىى كة رِرذذاانة سةرر شةقامةكانى ئيیَراانن لةددذذىى ئةنجامى  
ووويیانن ضاالكةوواانى مةددةةنى وو سيیاسى نةبووونن٬، بةالمَم هھھھيیَشتا بووونة ٬، هھھھةم2009سةررؤؤكايیةتيیةكةىى سالَى  هھھھةلَبذااررددنة

ئامانجى هھھھيیَزةة ئةمنيیةكانن وو ددةةززططاىى هھھھةوواالَطرىى ئيیَراانن (ئيیتالَعاتت). ثاشش كؤتايیى هھھھاتنى خؤثيیشانداانةكانن٬، 
ددةةسةالَتداارراانى ئيیَراانن بةررددةةوواامم بووونن لة هھھھيیَرشة سةرركوتكارريیةكانيیانن بؤ سةرر هھھھةمووو ددةةنطة نارِرااززيیةكانن وو 

كخرااووةةكانى كؤمةلَطةىى مةددةةنى وو هھھھةررووةةهھھھا ئةوو ضاالكةوواانانةشيیانن كرددةة ئامانج  كة ثةيیوةةنديیةكى كةمم يیانن هھھھةرر رِريیَ 
هھھھيیض ثةيیوةةنديیانن بة خؤثيیشانداانةكانةووةة نةبووو٬، بةالمَم ددةةسةالَتداارراانى ئيیَراانن ئةمانةيیانن بة اليیةنطراانى شؤرِرشى سةووززنن 

ناووبرددنى بنةماكانى كؤماررىى ئيیسالمى. لةقةلَةمداا  وو تؤمةتبارريیانن كرددنن بة كارركرددنن بؤ لة  
  

ضاالكةوواانانى مافى مرؤؤظظ, رِرؤؤذذنامةنوووسانن وو ثارريیَزةةرراانى بوااررىى مافةكانى مرؤؤظظ لةططةلَل ئةنداامانى ثاررتة 
ئؤثؤسيیزيیؤنةكانن  بووونة ئامانجى سةررةةكى  ئةمم هھھھيیَرشانة. هھھھيیَزةة ئةمنيیةكانن ذذماررةةيیةكى ززؤؤرر لة ضاالكةوواانيیانن ددةةستطيیر 

كة ددااكؤكيیكةرر بووونن لة مافى كةميینةكانن وو ذذنانن وو خويیَندكارراانن. ئةمانة ززؤؤرريیَكيیانن لةوو ددااددططايیانةدداا كردد٬، بةوواانةشةووةة 
ددااددططاىى كراانن كة هھھھيیض ثيیَوةةرريیَكى نيیَوددةةوولَةتيیانن بَو ددااددططايیكرددنيیَكى عادديیالنة تيیَداا نةبووو. بة ددةةيیانن لةمم ضاالكةوواانانة لة 

ددذذىى ئاسايیشى نيیشتمانى٬،" "بالوَوكرددنةووةةىى ثرووثاططةندةة لة ددذذىى  ززيینداانةكانداا مانةووةة بة تؤمةتةكانى  ووةةكك "كارركرددنن لة
 ددةةوولَةتت٬،" يیانن "ئةنداامم بووونن لة ططرووووثث وو رِريیَكخرااووىى قةددةةغة كرااوو."

 
سةررةةرِرااىى ددااددططايیكرددنى ذذماررةةيیةكك لة ضاالكةوواانى كؤمةلَطةىى مةددةةنى وو ئةنداامانى ثاررتة ئؤثؤسيیزيیؤنةكانيیانن بة 

بة تؤمةتى هھھھةوولَداانن بؤ بةررثاكرددنى "شؤرِرشى سةووزز"٬،  يیةكيیَكى تر لةوو بةررضاووىى كاميیَرااىى تةلةفيیزيیؤنةكانةووةة 
رِرووووددااوواانةىى كة ترسس وو ددلَةرِرااووكيیيَیةكى  ززؤؤررىى خستة نيیَو كؤمةلَطةىى مةددةةنى ئيیَراانيیةووةة "ئيیَراانن ثرااكسى" بووو. ضةند 

ةالَتداارراانى ئيیَراانن وو لة ذذيیَر ناووىى كاررووباررىى "ئيیَراانن ثرااكسى" ددةةس 2009مانطيیَك لة ددووااىى هھھھةلَبذااررددنةكةىى سالَى 
 30دداا٬، ددااووااكاررىى ططشتى رِراايیطةيیاند كة  2010ضاالكةوواانى ئيیَراانيیانن دداايیة ددااددططاكانن. لة مانطى ماررسى  30نزيیكةىى 

كةسيیانن ددةةستطيیر كرددووةة بة تؤمةتى بةشداارر بووونن لة ثيیالنيیَكى ددةةززططاىى هھھھةوواالَطرىى (سى. ئاىى. ئةىى) ئةمريیكى بؤ 
ى ددةةستطيیر كرااووةةكانى بةجيیَبةجَى كرددنى ثيیالنيیَك لة ذذيیَر ناووىى" ئيیَراانن رِرووخاندنى حكومةتى ئيیَراانن.ددااووااكاررىى ططشت

ثرااكسى" تؤمةتبارر كرددوو ئاماذذةةىى بةووةةكردد كة ثالنةكة بة نهھيیَنى لة رِريیَطةىى ضةند رِريیَكخرااوويیَكى ناحكومي 
كةسانة  ووووالَتةكةيیةووةة ئةنجامدررااووةة. ددااددططاىى  شؤرِرشى ئيیسالمى  حوكمى ززيیندااني ددرريیَذخايیةنى بؤ ذذماررةةيیةكك لةمم

ددةةرركردد كة بة تؤمةتى مةترسى بؤ سةرر "ئاسايیشى نةتةووةةيیى" ددااددططايیي كراابووونن٬، هھھھةضةندةة بةهھھھيیَز ناضارر كراابووونن 
 دداانن بةوو تؤمةتانةدداا بنيیَن.

  
٬، كارريیطةرريیةكى رِريیشةىى لةسةرر كؤمةلَطةىى مةددةةنى 2009شاالوَوةة سةرركوتكارريیةكانى ثاشش هھھھةلَبذااررددنةكةىى سالَى 

يیض رِريیَكخرااوويیَكى سةرربةخؤ ناتواانَي بة ئاشكراا لةوو باررووددؤؤخة سيیاسيیةىى ئيیَراانداا كارر ئيیَراانى ددررووستكردد. ضيیتر هھھھ
بكاتت. حالَى حاززرر٬، ززؤؤرريیَك لة ددااكؤكيیكةرراانى مافةكانى مرؤؤظظ وو رِرؤؤذذنامةنوووسانن  يیانن لة ززيینداانةكانداا بةندكرااوووونن 

ةوواانى تريیش بووونةتة ئامانجى يیانن هھھھةلهَھاتووونن وو ذذيیانن لة تاررااووططة بةسةرر ددةةبةنن٬، ئةمة جطة لةووةةىى ضةندةةهھھھا ضاالك
هھھھةلَمةتة سةرركوتكارريیة يیةكك لةددووااىى يیةكةكانن وو شاالوَوةة رِرةةشبطيیريیةكانى ددةةسةالَتدرراانى ئيیَراانن. حكومةتت  هھھھةمووو 

رِريیَطةيیةكك ددةةططريیَتة بةرر بؤ سةرركوتت كرددنى كؤمةلَطةىى مةددةةنى وو كث كرددنةووةةىى ددةةنطةكانن ٬، تةنانةتت ئةوو 
رىى لة كةيیسى  ضاالكةوواانانن وو ئةنداامانى ئؤثؤسيیزيیؤنن لة ددااددططاكانداا ددةةكةنن. ثارريیَزةةرراانةشى كرددؤؤتة ئامانج كة بةررطط

لةمم ضةند سالَةىى ددوواايیداا٬، فشاررىى سةرر ئةوو ثارريیَزةةرراانةىى بةررططرىى لة كةيیسى ضاالكةوواانانن ددةةكةنن بةشيیَوةةيیةكى 
نؤبلَة٬،  بةررضاوو ززيیاددىى كرددووووةة٬، ضةنديین ثارريیَزةةررىى ناسرااووىى  ووةةكك  "شيیريین عةباددىى" كة خاووةةنى خةالَتى ئاشتي

هھھھةلهَھاتووونن وو ووووالَتيیانن جيیهَھيیَشتوووةة.  لةكاتيیَكداا عةباددىى بة ططةشتيیَك لة ئةووررووثا بووو بِريیارريیداا نةططةرِريیَتةووةة  ئيیَراانن ثاشش 
ئةووةةىى بؤىى ددةةرركةووتت  ططةرر  بطةرِريیَتةووةة  رِرووبةرِرووىى ددةةستطيیر كرددنن وو ززيینداانيیكرددنيیَك ددةةبيیَتةووةة كة مةرراامى سيیاسى لة 

زةةرراانى ناسرااووىى ووةةكك  (محمد مستةفايیى) وو (محمد ئؤليیفارردد) كة ئةمانيیش ناضارر بووونن ثشتةووةة بيیَت. هھھھةررووةةهھھھا ثارريیَ 
 ئيیَراانن جيیَبهھيیَلَن وو ددووااىى مافى ثةنابةرريیَتي لة ووووالَتانى ددةةررةةووةة بكةنن. 
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(محمد مستةفاىى) ناضارربووو لة ئيیَراانن هھھھةلَبيیَت ثاشش ئةووةةىى خيیَزاانن وو كةسس وو كاررةةكةىى ددةةست بةسةرر كراانن وو خؤيیشى 
لةاليیةنن ددةةسةالَتداارراانى ئيیَراانةووةة بانطهھيیَشت كراا بؤ ليیَكؤليَینةووةة. مستةفاىى ئيیَستا لة ووووالَتى نةرروويیج  ضةنديین جارر

نيیشتةجيیيَیة. (محمد ئؤلةيیفارردد) كة يیةكيیَكى ترةة لة ثارريیَزةةررةة ناسرااووةةكانن وو بةررططرىى لة ضةنديین كةيیسى باالَ كرددووووةة لة 
ش ناضارر بووو هھھھةلَبيیَت وو ووووالتَت جيیَبهھيیَلََى٬، ثاشش ئةووةةىى لةاليیةنن بةررددةةمم ددااددططاكانى شؤرِرشش وو ددااددططا مةددةةنيیةكانداا٬، ئةميی

ددةةسةالَتداارراانى ئيیَراانةووةة بة تؤمةتى"ثِرووثاططةندةة كرددنن ددذذىى ددةةوولَةتت٬،"سزااىى ساليَیَك ززيینداانى بةسةرردداا سةثيیَنراا٬، 
ةةخنةىى لة بِريیاررىى لة ئةمةشش بةهھھھؤىى ئةنجامداانى ضاووثيیَكةووتنيیَك لةططةلَل  يیةكيیَك لة ميیديیا نيیَوددةةوولَةتيیةكانن كة تيیيَیداا ررِ 

 سيیَدااررةةدداانى يیةكيیَك لة كةيیسةكانى ططرتبووو. 
  

سةرركوتكرددنن وو كرددنة ئامانجى رِريیَكخرااووةةكانى كؤمةلَطةىى مةددةةنى لةاليیةنن ددةةسةالَتداارراانى ئيیَراانةووةة كاتيیَك ددةةستى 
هھھھةلَبذيیَرددرراا٬، دداا ووةةكك سةررؤؤكى ئةوو ووووالَتة  2005ثيیَكردد كة مةحمووودد ئةحمةددىى نةذذاادد بؤ يیةكةمم جارر وو  لة سالَى 

ئةووةةشش ئاماذذةةيیةكك بووو بؤ سةررهھھھةلَداانن وو بةهھھھيیَز بووونى ددةةسةالَتى محافزكاررةةكانن كة ئةمانيیش ثيیَك دديیَن لة بةررثرسس وو 
اليیةنطراانى شؤرِرشى ئيیسالمى وو هھھھيیَزةةكانى (باسيیج) كة ميیليیشيیايیةكى ضةكدااررىى نزيیك لة سوثاىى ثاززدداارراانة٬، لةططةلَل 

ةمى ئيیَراانن (ئايیةتوووالَ خامنةىى) بؤ ئةوو شاالوَوةة سةرركوتكارريیةىى ئةحمةددىى نةذذاادد ددةةرربِريینى ثشتيیواانيیةكانى  رِراابةررىى يیةك
 ددةةستى ثيیَكرددبووو.    

 

لةذذيیَر ددةةسةالَتى سةررؤؤكايیةتى ئةحمةددىى نةذذاادد٬، هھھھةلَويیَستى حكومةتى ئيیَراانن لة بةرراامبةرر رِريیَكخرااووةة  ناحكوميیةكانن لة 
ذذيیَر ددةةسةالَتى سةررؤؤكايیةتى محمدىى خامنةيیى سةررؤؤكى ثالَثشتيیكرددنن وو هھھھاندااني بة حةززةةررةةووةة كة ئةمم شيیَوااززةة لة 

ثيیَشوووىى ئيیَراانن ثةيیِرةةوو ددةةكراا ٬، ططؤرِراا بؤ ططومانن وو ددووذذمنكارريیةكى ئاشكراا. حكومةتت  بةررددةةوواامم رِريیَو شويیَنى ئةمنى 
توووندترىى بةرراامبةرر رِريیَكخرااووةة ناحكوميیةكانن ددةةططرتةبةرر وو ززؤؤرر جارر تؤمةتباررىى ددةةكرددنن بة "ئاميیَريیَك بؤ 

رددنى مةرراامةكانى بيیَطانة". هھھھةررووةةهھھھا ددةةسةالَتداارراانى ئيیَراانن  فشارريي ززيیاتريیانن ددةةخستة سةرر كاررىى جيیَبةجيیَك
ضاالكةوواانانن لة رِريیَطةىى نةدداانى مؤلَةتى كارركرددنن ثيیيَیانن وو ززؤؤررجارر حكومةتت رِرةةتي ددةةكرددةةووةة هھھھيیض نوووسرااوو وو 

يیَى يیاساكانى ئيیَراانن رِريیَطةثيیَدررااووةة. رِروووونكرددنةووةةيیةكك بدااتت لةسةرر  رِرةةتكرددنةووةةىى ددااووااكارريیةكانيیانن٬، كة ئةمةشش بةث  
ززيیاددبووونى فشارر لةسةرر ضاالكةوواانانى كؤمةلَطةىى مةددةةنى لةذذيیَر ددةةسةالَتى ئةحمةددىى نةذذاادد٬، هھھھةنديیَكيیانى ناضارر كردد  

ووةة ذذماررةةىى ئةوو ضاالكةوواانانةىى  2009لة ئيیَراانن هھھھةلَبيیَن وو ببنة ئاووااررةة وو ثةنابةرر لة ووووالَتانى ددةةررةةووةة. لة سالَى 
ثيیَشكةشش كرددووووةة بؤ ووةةررططرتنى مافى ثةنابةرريیَتي وو نيیشتةجَى بووونن لة ووووالَتانى سيیيَیةمم  بة رِريیَذةةيیةكى بةررضاوو  ددااوواايیانن

ووووالَتى ثيیشةساززيیداا  44ززيیاددىى كرددووووةة.بةثيیَى ئامارريیَكى كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن كة لة 
ووووالَتةدداا  44يیَراانى  نوىَى ددااوواايیانن بؤ مافى ثةنابةرريیَتى لةوو ئاووااررةةىى  ئ 11،٬537دداا٬،  2009ئةنجامم ددررااووةة٬، لة سالَى 

.  18،٬128دداا بؤ 2011وو لة سالَى  15،٬185دداا ذذماررةةكة ززيیاددىى كرددووووةة بؤ 2010ثيیَشكةشش كرددووووةة: لة سالَى 
٬، 2011تا  2009ززؤؤررتريین رِريیَذةةىى ددااووااكارريیيیة نويیيَیةكانن بؤ مافى ثةنابةرريیَتى لة تورركيیا ثيیَشكةشش كرااوونن. لة سالَى 

.ةةززيیاددىى كرددوووو 72ذذماررةةىى ثةنابةررةة ئيیَراانيیةكانن لة تورركيیادداا بة رِريیَذةةىى  %  
 

بةثيیَى ووووتةىى كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن لة تورركيیا وو عيیَرااقق٬، ززؤؤرريیَك لةوو ضاالكةوواانة 
ووووالَتةكةيیانن جيیهَھيیَشتوووةة.  ئيیَراانيیانةىى ناوويیانن لة كؤميیتةكةيیانن تؤمارر كرددووووةة ددةةليَیَن لة ترسى هھھھةرِرةةشة وو ضةووساندنةووةة

حكومةتى تورركيیا بؤ ماووةةيیةكى كاتى مافى ثةنابةرريیيیَتى بةوو ئاوواارراانة ددةةددااتت كة ددةةضنة ووووالَتةكةىى  تا ئةووكاتةىى 
كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةةيیةكطرتوووةةكانن ددةةيیانطويیَزيیَتةووةة بؤ ووووالَتانى سيیيَیةمم. هھھھةنديیَكى تر لة ضاالكةوواانانى 

ةيیانن لة رِرةةططةززىى كوررددنن بووونةتة ثةنابةرر لة كوررددستانى عيیَرااقق٬، ئةمم كةسانة ووووتيیانن كة لةووىَى  ئيیَراانى كة ززؤؤرريین
 ذذيیانيیانن بة تةووااووىى ثارريیَزررااوو نيیة وو ثيیَويیستيیانن بة نيیشتةجَي بووونة لة ووووالَتى سيیيَیةمم بة ززووووتريین كاتت. 
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كارريیةكةىى لة ددذذىى خؤثيیشاندةةرراانن وو هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض ددااوواا لة حكومةتى ئيیَراانن ددةةكاتت كؤتاىى بة شاالوَوةة سةرركوت
ضاالكةوواانانى كؤمةلَطةىى مةددةةنى بهھيیَنيیَت. نابيیَت ضاالكةوواانانن  وو رِرةةخنةططراانى ددةةسةالتَت لةبةرر ثةيیِرةةووكرددنى 

مافةكانيیانن لة ئاززااددىى رِرااددةةرربِريین وو ططرددبووونةووةةىى ئاشتيیانة وو ددررووستكرددنى رريیَكخرااووىى مةددةةنى٬، رِرووبةرِرووىى 
ووةة كة لة بةندكرددنن يیانن جيیهَھيیَشتنى ووووالَتداا خؤىى ببيینيیَتةووةة٬،. هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض ددااوواا لة ددوووورريیانيیَكى مةترسيیداارر ببنة

حكومةتى هھھھةرريیَمى كوررددستانن ددةةكاتت ثارريیَزططاررىى لة سةالمةتى ذذيیانى ئاووااررةة ئيیَراانيیةكانن بكاتت وو ددوووورركةوويیَتةووةة لة 
افة سيیاسيیةكانيیانن بة شيیَوةةيیةكى ئاشتيیانة. هھھھةرِرةةشة وو فشارر كرددنن لة ددذذىى ئةوو ئاوواارراانةىى بةررددةةوواامن لة ثةيیِرةةووكرددنى م

هھھھةررووةةهھھھا ددااوواا لة حكومةتى تورركيیا ددةةكاتت هھھھةلى كارروو ذذيیانيیَكى ئاسوووددةة بِرةةخسيیَنَى بؤ ئةوو ئاووااررةة وو ثةنابةرراانةىى لة 
يیَطة ووووالَتةكةيیداا ناوويیانن تؤمارركرااووةةوو ئيیَستا لة ضاووةةرِروواانى نيیشتةجَي بووونداانن لة ووووالَتانى سيیيَیةمم. ثيیَويیستة تورركيیا ررِ 

بدااتت ددكتؤرر ئةحمةدد شةهھھھيید٬، كة رِريیثؤررتةرريیَكى تايیبةتة لةسةرر باررووددؤؤخى مافى مرؤؤظظ لة ئيیَراانن٬، سةرردداانى ووووالَتةكةىى 
بكاتت  بؤئةووةةىى بتواانيیَت ضاووىى بة ئاووااررةة ئيیَراانيیةكانن بكةوويیَت وو رِرااثؤررتى ددؤؤكيیوميیَنتاررىى لة سةرر ثيیَشيیَلكارريیةكانن 

ؤؤضض ددااوواا لة ووووالَتانى سيیيَیةمم ددةةكاتت  كة ثةلة بكةنن لة جيیَبةجَى كرددنى ئاماددةة بكاتت. لة كؤتايیداا٬، هھھھيیومانن رِراايیتس وو
كةيیسى ئةوو ثةنابةرراانةىى ثيیَويیستة بة ززووووتريین كاتت ناووضةكة جيیيَیهھيیَلَن. هھھھةررووةةهھھھا هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض ددااوواايیانن 

ووةةررططرتنى مافى ليیَدةةكاتت  كة ذذماررةةيیةكى ززؤؤرر لةوو ئاوواارراانة قبولَل بكةنن كة هھھھيیض رِريیَطةضاررةةيیةكى تريیانن نيیة جطة لة 
 ثةنابةرريیَتى لة يیةكيیَك لة ووووالَتانى ددةةررةةووةة. 
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• ئاززااددكرددنى هھھھةمووو ئةوو ئةوو كةسانةىى ززيینداانى كرااوونن لةبةرر ثةيیِرةةووكرددنى مافةكانيیانن لة ئاززااددىى رِرااددةةرربِريین  
ددررووستكرددنى كؤمةلَطةىى مةددةةنى بةشيیَوةةيیةكى ئاشتيیانة.  وو ططرددبووونةووةة وو  

• ئاططادداارر كرددنةووةةىى كةسس وو كاررىى ززيینداانيیةكانن لة شويیَن وو رِرةةووشش وو ططوززةةرراانى ززيینداانيیةكانيیانن وو رِريیَطةيیانن  
ثيیَبدرريیَت سةرردداانيیانن بكةنن.   

• نةهھھھيیَششتنى  ززيینداانى تاكة كةسى.   
• يیاسايیانةىى ثيیَشكةشش كرااوونن لة ددذذىى خرااثث  ليیَكؤليَینةووةة وو ووةةالَمداانةووةةىى خيیَرااىى هھھھةمووو ئةوو سكاالَ  

مامةلَةكرددنن وو ئةشكةنجةدداانى ددةةستطيیر كرااووةةكانن.  
• تةمبيیَكرددنن وو سزاادداانى هھھھةمووو ئةوو ليیَثرسرااوواانةىى  ووةةززااررةةتى ززاانيیاررىى ئيیَراانن كة بةررثرسيیاررنن لة خرااثث  

.209مامةلَة كرددنى بةنديیةكانى  ززيینداانى ئيیَظن  
• ى هھھھةوواالَطريیةووةة بةرِريیَوةة ددةةبريیَت٬، بخريیَتة ذذيیَر ضاوودديیَرىى  ززيینداانة كة لةاليیةنن ووةةززااررةةت 209ززيینداانى  ئيیَظن  

حكوميیةكانن٬،  يیانن رِريیَكخرااووىى ضاكساززىى ثيیَوةةررةة ئةمنيیةكانن يیانن هھھھةرر بة تةووااووىى دداابخرىَى.     
 

 ������ز�ى ������ى
• اىى ضاكساززىى كرددنن يیانن  البرددنى ئةوو يیاسا ئةمنيیانةىى كة ثيیَناسةيیةكى رِروووونيیانن نيیة لة نيیَو بِرططةكانى يیاس 

سزاادداانى  ئيیسالميیداا, ووةةكك يیاساىى "سوكايیةتى كرددنن" لة ددذذىى ئاسايیشى نةتةووةةيیى وو نيیَو نةتةووةةىى ئيیَراانن (يیاسا 
ئةمنيیةكانن) لةططةلَل ضةند يیاسايیةكى تر هھھھةررلةضوااررضيیَوةةىى بِرططةكانى يیاساىى سزاادداانى ئيیسالمى كة رِريیَطة 

اانى ئةوو كةسانةىى بةشيیَوةةيیةكى بة حكومةتت ددةةدداا ددةةستى كرااووةة بيیَت لة سةرركوتكرددنى كويیَراانة وو سزاادد
ئاشتى خوااززاانة ثةيیِرةةووىى مافة سيیاسيیةكانيیانن ددةةكةنن. حكومةتى ئيیَراانن بةبيیانوووىى هھھھةرِرةةشة بؤسةرر "ئاسايیشى 

نةتةوويیى" لةمم بِرططانةىى الىى خوااررةةووةةدداا وو ضةند بِرططةيیةكى ترثيیَشيیَلى ئةوو يیاسا نيیَوددةةوولَةتيیانة ددةةكاتت كة 
  بِريیاررىى ددااووةة ثاثةند بيیَت ثيیَناووةة: 

o  لة يیاسا ئةمنيیةكانن٬، دداامةززررااندنى هھھھةرر ططرووثيیَك كة "تيیَكداانى ئاسايیشى نةتةووةةيیى"  498ماددددةةىى
ئيیَراانى لة ثشتةووةة بيیَت بة تاوواانن لة قةلَةمم ددةةددااتت.  

o  ٬، سزااىى سَى مانط تا ساليَیَك ززيینداانى بةسةرر هھھھةرركةسيیَكداا ددةةسةثيیَنَى كة تؤمةتى 500ماددددةةىى
ؤماررىى ئيیسالمى ئيیَراانن  يیانن ثرووثاططةندةة كرددنن لة "ثرووثاططةندةة كرددنى لة ددذذىى سةقامطيیرىى ك

قاززاانجى هھھھةرر ططرووووثث وو دداامةززررااووةةيیةكك كة ددذذىى سةقامطيیرىى ئيیَراانن بيیَت." بةسةرردداا ساغغ ببيیَتةووةة.   
o  ٬، "كؤبووونةووةة وو ثيیالنن ططيیَِراانن لة ددذذىى ئاسايیشى ناووخؤ  يیانن  ئاسايیشى نيیَو نةتةووةةىى 610ماددددةةىى

جؤررةة" بة تاوواانن لةقةلَةمم ددةةدداا وو سزااكةىى لة سَى سالَةووةة  تا  ئيیَراانن٬، تيیَوةةططالنن لة  هھھھةرر كارريیَكى لةوو
ثيیَنج سالَل ززيینداانيیكرددنن ددةةبيیَت.   

o  ٬، تيیَكداانى سةقامطيیرىى وو ئاسوووددةةىى وو ئارراامى كؤمةلَطة يیانن رِريیَطرىى كرددنى خةلَك 618ماددددةةىى
 لة كارركرددنن" بة تاوواانن لةقةلَةمم ددةةدداا وو سزااكةىى لة سَى مانطةووةة بؤ ساليَیَك ززيینداانى كرددنن

جةلَدةة. 74ددةةبيیَت٬،لةططةلَل ليیَداانى   
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o  ٬، لة يیاساىى سزاادداانى ئيیسالمي هھھھةرر "سوووكايیةتي كرددنيیَك" بة "ثيیرؤؤززيیةكانى ئيیسالمم" 513ماددددةةىى
يیانن كةسايیةتيیةكانى ئايینى ئيیسالمم٬، بة تاوواانن لةقةلَةمم ددةةدداا وو  سزااكةىى لة ساليَیَكةووةة بؤ ثيیَنج سالَل 

رىَى سزااكةىى مرددنن بيیَت. ززيینداانى كرددنن ددةةبيیَت٬، لة هھھھةندىَى باررووددؤؤخداا ددةةك  
o  ٬، هھھھةرر "سوكايیةتي كرددنيیَكى" رِرااستةووخؤ بة رِراابةررىى يیةكةمى كؤماررىى ئيیسالمى 514ماددددةةىى

ئيیَراانن٬، ئايیةتوالَ خامنةىى٬، يیانن رِراابةررىى يیةكةمى ئةووكاتةىى ووووالتَت٬، بة تاوواانن لة قةلَةمم ددةةددااتت وو 
سزااكةىى لة شةشش مانطةووةة بؤ ددوووو سالَل ززيینداانى كرددنن ددةةبيیَت.  

• ى  رِروووونن  بؤ "ئاسايیشى نةتةووةةيیى" وو "ثيیَشيیَلكرددنةكانن لة ددذذىى" بة ززااررااووةةيیةكك كة نةبيیَتة مايیةىى ثيیَناسةيیةك 
ثيیَشيیَلكرددني  مافةكانى ئاززااددىى رِرااددةةرربِريین وو ططرددبووونةووةة وو ددررووستكرددنى رِريیَكخرااووىى مةددةةني كة لة يیاسا 

نيیَو ددةةوولَةتيیةكانداا ضةسثاوونن.    
• اانى ئيیسالميیداا هھھھاتوووةة٬، "سوكايیةتى كرددنن" بة كةسايیةتيیة البرددنى ئةوو يیاسايیانةىى كة لة بِرططةىى سزاادد 

ئايینيیةكانن وو سةرركرددةة حكوميیةكانن" بة تاوواانن لةقةلَةمم ددةةددااتت.  
• ططؤرِريینى  ئةوو بِرططانةىى لة يیاساىى سزااىى تاوواانداا  رِريیَطة بة ددةةسةالَتداارراانن ددةةدداا بة رِرةةتكرددنةووةةىى مافى  

ددنى ثيیَش ددااددططايیي كرددنداا. ثيیَويیستة حكومةتت هھھھةبووونى ثارريیَزةةرر لة قؤناغى ليیَكؤليَینةووةة وو ددةةستبةسةرر كر
رِريیَطة بة ززيینداانيیانن بدااتت بة ئاززااددىى وو بةبَى ضاوودديیَرىى كرددنن ثارريیَزةةررةةكانيیانن ببيینن لة قؤناغى ددةةستبةسةررىى 

وو ددااددططايیي كرددنداا.   
• ى هھھھةنطاوونانن بؤ بةررقةرراارركرددنى  "يیاساىى مافةكانى هھھھاووالَتيیانن" لة ززيینداانةكانى ئيیَراانداا كة لةاليیةنن سةررؤؤك 

دداا ثةسةند كرااووةة. "يیاساىى مافةكانى هھھھاووالَتيیانن"  2004ددااددططاىى باال٬َ، ئايیةتوووالَ خامنةىى لة سالَى 
بةثيیَضةوواانةىى ئةوو يیاسايیانةىى مةررجى ئةمنيیانن لةططةلَداايیة٬، بَو ئةووةةيیة لة هھھھةمووو باررووددؤؤخيیَكداا جَى بةجَي 

بكريیَت.   
 

 �� ������� ���ر����
• ثؤررتةرريیَكى تايیبةتى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانة لةسةرر رِريیكة يیَطةدداانن بة ددكتؤرر ئةحمةدد شةهھھھيید٬، ررِ  

باررووددؤؤخى مافى مرؤؤظظ لة ئيیَراانن٬، بؤ سةرردداانن كرددنى ئةوو ووووالَتة تا بتواانَى ضاووثيیَكةووتن لةططةلَل 
ئاووااررةةوو ثةنابةررةة ئيیَراانيیةكانن ئةنجامبدااوو رِرااثؤررتى ددؤؤكيیوميیَنتاررىى لةسةرر ثيیَشيیَلكارريیةكانن لة ددذذيیانن ئاماددةة 

ىى ثيیَى سثيیَرددررااووةة.بكاتت بةثيیَى ئةوو ئةرركة  
• ددلَنيیاكرددنةووةةىى بةررثرسانى حكومى وو هھھھيیَزةةكانى ثؤليیس لة بةرِريیَزةةووةة مامةلَةكرددنن لةططةلَل ئاووااررةة وو  

ثةنابةررةة ئيیَراانيیةكانن بةبَى جيیاووااززىى كرددنن وو بة جؤرريیَك لةططةلَل بنةماىى مافةكانى مرؤؤظظداا بطونجَى٬،.  
• ثَى بدرريیَت  بة ئاززااددىى بطةرِريیَن وو لة هھھھةرر ئةوو ئاووااررةة وو ثةنابةرراانةىى ناوويیانن تؤمارر كرااووةة رِريیَطةيیانن  

شويیَنيیَك كة خؤيیانن بيیانةوويَي نيیشتةجَى ببن٬، تةنهھا لة ضةند باررووددؤؤخيیَكى ثيیَويیستداا نةبيیَت ووةةكك بووونة 
هھھھؤكاررىى مةترسى بؤ سةرر تةندررووستى ططشتى وو ئاسايیشى نةتةووةةيیى كة ئةووةةشش تةنهھا بةسةرر ئةوو 

ةوو مةترسيیانة٬، هھھھةررووةةهھھھا ئةمم يیاسايیانة بة يیةكسانى بةسةرر كةسانةدداا جيیَبةجَى بكريیَت كة ددةةبنة هھھھؤكاررىى ئ
هھھھةمووويیانداا  جيیَبةحَى بكريیَت بةبَى جيیاكارريیكرددنن بةرراامبةرر نةتةووةةيیةكى دديیاررىى كرااوو.   

• ليیَبوووررددنى ئاووااررةة وو ثةنابةررةةكانن لةوو بِرةة ثاررةةيیةىى كةثيیَويیستة بيیدةةنن بؤ ووةةددةةستهھيیَنانى كاررتى مؤلَةتى  
نةططيیرىَى لة ضووونةددةةررةةووةةىى ووووالتَت ئةططةرر توااناىى دداابيین كرددنى  ئةوو  مانةووةة٬، هھھھةررووةةهھھھا رِريیَطةيیانن لىَ 

بِرةة ثاررةةيیانن نةبووو.      
• ثيیَداانى كاررتى مؤلَةتى كارركرددنن بة هھھھةمووو ئةوو ئاووااررةة وو ثةنابةرراانةىى ناوويیانن تؤمارر كرااووةة بةبَى ثاررةةىى  

ززيیاددةة وو مةررجى وو ززيیاددةة.  
• رددنى ددااووددةةررمانن بؤ هھھھةمووو ئاووااررةة وو ددةةستةبةرركرددنى مافى خزمةتت ططوززااررىى تةندررووستى وو دداابيین ك 

ثةنابةررةةكانن بة هھھھةمانن ئةوو ئاسانكارريیةىى كة  بيیَطانةيیةكى يیاساىى ددةةتواانَى بة ددةةستى بهھيیَنَى لةوو ووووالَتةدداا.  
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• ددوووورركةووتنةووةة لة هھھھةرِرةةشة وو فشارر خستنة سةرر ئةوو ئاوواارراانةىى بةررددةةوواامن لةسةرر ضاالكيیة  

ددذذىى حكومةتى ئيیَراانن بةشيیَوةةيیةكى ئاشتى خوااززاانة٬،لة ناووضةكانى  ذذيیَر ددةةسةالَتى سيیاسيیةكانيیانن لة
حكومةتى هھھھةرريیَم.  

• ثيیَويیست نةكرددنى هھھھيیَنانى نوووسرااووىى ثشتطيیرىى لة يیةكيیَك لة ثاررتة كورردديیة ئيیَراانيیةكانى ناوو هھھھةرريیَمى  
نةووةة  يیانن كوررددستانن  يیانن ثاررتة كورردديیةكانى كوررددستانةووةة٬، ووةةكك مةررجيیَك بؤ ثيیَداانى مافى ما

تاززةةكرددنةووةةىى مؤلَةتى مانةووةةكانيیانن.  
• يیةكخستنى مةررجةكانى مانةووةة بؤ  ئاووااررةة وو ثةنابةرراانن٬، هھھھةررووةةهھھھا ئاززاادديیانن ثيیَبدررىَى لة ططةرِراانن وو  

نيیشتةجيیَبووونن لة ناووضة جيیاووااززةةكانى كوررددستانداا٬، تةنهھا لة هھھھةندىَى باررووددؤؤخى ثيیَويیسداا نةبيیَت ووةةكك 
ووستى ططشتى  وو ئاسايیشى نةتةووةةيیى٬، ئةووةةشش تةنهھا تةنهھا بةسةرر بووونة هھھھؤكاررىى مةترسى بؤ سةرر تةندرر

ئةوو كةسانةدداا جيیَبةجَى بكريیَن كة بووونةتة هھھھؤكاررىى ئةوو مةترسيیانة.   
  

 �� ������� ��������ى ����َى �������ر�ا�� �ِر��َ����ا�و�ى �����و�ة ���������و�ة���ن 
• وططؤكرددنن لةسةرر ددااهھھھاتووويي بووونى ثةيیوةةندىى بةررددةةوواامم لةططةلَل ئاووااررةة وو ثةنابةررةةكانداا بة مةبةستى ططفت 

كةيیسةكانيیانن وو ددؤؤززيینةووةةىى ضاررةةسةررىى ططونجاوو بؤيیانن.   
• لة نزيیكةووةة ضاوودديیَرىى كرددنن وو ئاماذذةةدداانن بة هھھھةرر هھھھيیَرشش وو هھھھةرِرةةشةيیةكك كة ئاووااررةة وو ثةنابةررةة ئيیَراانيیةكانى  

نيیشتةجيیَى كوررددستانى عيیَرااقق ددةةكريیَت لةاليیةنن ددةةززططاىى هھھھةوواالَطرىى ئيیَراانةووةة.   
 

����م٬، �و�و�َ���� ���و�ر�و��٬، �����د�ا٬، ������ا���� �و �و�و�َ�� ���������و�ة���� ���������� �و�و�َ���� ���َ   
• ططَورِراانكارريیكرددنن وو ئاسانن كرددنى ثرؤؤسةىى ثشكنيینى ثيیَشيینةىى ئةمنى وو ضةند ثشكنيینيیَكى يیاساىى تر  

 ئةمةشش لة ثيیَناوو ددلَنيیا بووونن لة ووةةررططرتنى ئةوو ئاوواارراانةىى كةثيیَشتر قبولَكرااوونن بَو نيیشتةجَي بووونن لة
ووووالَتةكانتانن لة ماووةةيیةكى ططونجاوودداا.   

• ناسيینةووةةىى ئةوو ططرفتةىى كة هھھھةنديیَك لة ئاووااررةة كوررددةة ئيیَراانيیةكانى نيیشتةجيیَى هھھھةرريیَمى كوررددستانن  
ناتواانن لة رِرووووىى يیاسايیيیةووةة ووةةكك هھھھاووالَتيیةكى ناووخؤىى كوررددستانى عيیَرااقق مافةكانيیانن بؤ ددةةستةبةرر 

نيیشتةجَى بووونن لة ووووالَتةكانى سيیيَیةمم. بكريیَت٬، بؤيیة ئةمم كةسانة رِرةةضاوو بكريیَن بؤ  
• قبولَكرددنى ذذماررةةيیةكى ززيیاتر لة ثةنابةررةة ئيیَراانيیةكانن لة ددةةررةةووةةىى ضوااررضيیَوةةىى كاررىى كؤميیتةىى باالىَى  

ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن٬، بة تايیبةتت ئةوواانةىى ئيیَراانيیانن جيیهَھيیَشتوووةة لةئةنجامى 
االكيیة سيیاسي وو مةددةةنيیةكانيیانن. رِرووبةرِرووبووونةووةةىى هھھھةرِرةةشةوو ضةووسانةووةة بةهھھھؤىى ض  

• دداابيین كرددنى ظظيیزةةىى خويیَندنن بؤ ئةوو ئاووااررةة ئيیَراانيیانةىى كة بيیَبةشش كرااوونن لة مافى خويیَندنن لة  
ززاانكؤكانى ئيیَراانن يیانن نةيیانن تواانيیوةة بةررددةةوواامبن لة خويیَندنن بةهھھھؤىى ضاالكيیة سيیاسى وو 

مةددةةنيیةكانيیانةووةة.     
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ووووالَتى ثيیشةساززيیداا ئةنجامم  44ماررةةكانى رِريیَكخرااووىى كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن كة لة بةثيیَى ئا
دداا٬،  2010ئيیَراانى نوىَى ددااووااىى مافى ثةنابةرريیَتيیانن لةوو ووووالَتانة كرددووووةة٬،لة سالَى  537،٬11دداا٬،  2009ددررااووةة٬، لة سالَى 

ززؤؤررتريین ذذماررةةىى ئةمم ددااووااكارريیانة لة ووووالَتى  128،٬18.1بؤ  دداا2011،٬وو لة سالَى  185،٬15ذذماررةةكة هھھھةلَكشاووةة بؤ 
ووةة٬، ضةند سةدد ئيیَراانيیةكى تر ددااووااىى مافى ثةنابةرريیَتيیانن لة باكوررىى عيیَرااقق كة 2005تورركيیا ثيیَشكةشش كرااووةة. لة سالَى 

  2ددةةكةوويیَتة ذذيیَر ددةةسةالَتى حكومةتى هھھھةرريیَمى كوررددستانةووةة ثيیَشكةشش كرددووووةة.

  
ووةة٬، كؤرِرةةوويیَكى بة كؤمةلَى ئيیَراانيیةكانن بؤ جيیهَھيیَشتنى ووووالَتةكةيیانن ددةةستى  2009 هھھھةررضةندةة لة ثاشش سالَى

كةسس كةمترةة لة سةررتاسةررىى جيیهھانداا٬، بةالمَم لة ثاشش ئةوو  000،٬20ثيیَنةكرددووووةة ضونكة ذذماررةةكة لة ساليَیَكداا لة٬،
ةوواانانةىى  ووووالَتةكةيیانن سالَةووةة٬، ذذماررةةىى  ئةوو كةسانةىى ددااووااىى مافى ثةنابةرريیَتيیانن ثيیَشكةشش كرددووةة وو ئةوو ضاالك

وو  2009جيیهَھيیَشتوووةة بة رِريیَذةةيیةكى  بةررضاوو ززيیاددىى كرددووووةة. لة ثاشش خؤثيیشانداانةكانى حوززةةيیراانى سالَى 
ددةةستثيیَكرددنى شاالوَوةة سةرركوتكارريیةكةىى ددةةسةالَتداارراانى ئيیَراانن٬، ضةند ووووالَتيیَكى يیةكيیَتى ئةووررووثا ووةةكك ئةلَمانيیا وو ئيیتاليَیا 

وااررضيیَوةةىى كاررىى كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانن ظظيیزةةيیانن بؤ ضةنديین ضاالكةوواانى مةددةةنى وو وو فةررةةنسا  لة ددةةررةةووةةىى ض
رِرؤؤذذنامةنوووسس وو نةيیارراانى سيیاسى  وو ضاالكةوواانانى مافةكانى مرؤؤظظى ئيیَراانى دداابيین كرددووووةة. بةشيیَكى ترىى ئةوو 

ووالَتى تورركيیاووةة ثةرِريیووونةتةووةة بؤ ووةة٬، بة رِريیَطةىى نايیاسايیى لة وو 2009كةسانةىى كة ئيیَراانيیانن جيیهَھيیَشتوووةة لة ثاشش سالَى 
يیؤنانن وو لة هھھھةوولَى بة ددةةستهھيیَنانى مافى ثةنابةرريیَتيیداانن لة يیةكيیَك لة ووووالَتانى يیةكيیَتى ئةووررووثا٬، بةشيیَكيیشيیانن لة تورركيیا وو 

لة باكوررىى عيیَرااقق وو شويیَنةكانى تر ناوويیانن تؤمارر كرددووووةة بؤ ددااووااكرددنى مافى ثةنابةرريیَتى وو نيیشتةجَى بووونن لة يیةكيیَك 
 ووووالَتانى سيیيَیةمم.

  
لة ضةند سالَى رِراابرددوووودداا٬، هھھھيیوااىى نيیشتةجَى بووونن لة ووووالَتانى سيیيَیةمى ووةةكك ئةمريیكا وو ئةووررووثا وو كةنةدداا وو ئوسترااليیا 

كة ززؤؤررتريین ددااخوااززىى ئاووااررةة وو ثةنابةرراانى لةسةررةة٬، الوواازز بوووةة٬،  بةشيیَكى سةررةةكى لةبةررةةووةةيیة كة ووووالَتانى 
ىى ئاووااررةة وو ثةنابةررةة ئيیَراانيیةكانداا ددااخستوووةة. بةثيیَى ووووتةىى بةررثرسانى كؤميیتةىى باالىَى ئةووررووثا ددةةررططايیانن بة رِروووو

ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن٬، لة ئيیَستادداا وو بة شيیَوةةيیةكى سةررةةكى٬، ووووالَتانى ئةمريیكا وو كةنةدداا وو ئوسترااليیا وو 
3نةرروويیج وو فنلةنداا شويیَنى نيیشتةجَى بووونى ئيیَراانيیةكانن.  

                                                             
ئةمم ئامارراانة هھھھةمووو ئةوو ذذماررةةيیة ناططريیَتةووةة كة لة سةررتاسةررىى جيیهھانداايیة ٬، ضونكة ضةند ووووالَتيیَكى دديیاررىى ووةةكك ماليیزيیا نةخرااووةةتة ناوو 1

ناووززةةند ددةةكةنن.004،٬19وو  890،٬15بة ٬، دداا 2010وو  2009ددااتاكةووةة. هھھھةنديیَكى تر ذذماررةةىى ددااووااكاررةةكانن لة سالَى   
ثةنابةررىى ئيیَراانى لة كؤميیتةكةيیانن ناووىى  500ووةة٬، النى كةمم 2007بةثيیَى ئاماررىى كؤميیتةىى باالَىى ثةنابةرراانن لة عيیَراانن٬، لة سةررةةتاىى سالَى 2

ةةططرىَى. لة رِريیَطةىى ثةيیوةةندىى  ثةنابةررىى ئيیَراانى نوىَى ووةةرردد 10تا  9تؤمارر كرااووةة. جطة لةووةةىى  حالَى حاززرر٬، لة هھھھةفتةيیةكداا٬،  كؤميیتةكة 
.2012ىى تشريینى يیةكةمى 2ئيیمةيیلَةووةة لةططةلَل كؤميیتةىى باالَىى ثةنابةرراانن لة عيیَرااقق لة بةررووااررىى   

 2012ىى مايیزىى سالَى 10ضاووثيیَكةووتنى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض لةططةلَل كؤميیتةىى باالَىى ثةنابةرراانى رِريیَكخرااووىى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن لة 3
ددااووااكاررىى بؤ  نيیشتةجَى بووونن لةاليیةنن ثةنابةرراانى ئيیَراانى وو عيیَرااقى لةاليیةنن ووووالَتة يیةكطرتوووةةكانى  5000ووةةالنانى  دداا٬، 2012دداا.  لةسالَى 

ئةمريیكاووةة . بةثيیَى ووووتةىى كؤميیتةىى باالَىى ثةنابةرراانن لة ئةنقةررةة٬، ددةةررضووونى ضةنديین يیاساىى نوىَى لةاليیةنن ووةةززااررةةتى ئاسايیشى ناووخؤىى 
نةىى ئةمنى ززيیاتر لةسةرر ثةنابةرراانن ثيیَويیست ددةةكاتت بوووةةتة هھھھؤكاررىى ددووااكةووتنيیَكى ززؤؤرر كة بة سالَل وو نيیويیَك ئةمريیكاووةة كة ثشكنيینى ثيیَشيی

مةززةةندةة ددةةكرىَى لة جيیَبةجَى كرددنى كةيیسى ئةوو ثةنابةرراانةىى ددااوواايیانن بؤ نيیشتةجَى بووونن لةوو ووووالَتة ثيیَشكةشش كرددووووةة. هھھھةرر بةثيیَى ووووتةىى 
ثةنابةرر ززيیاتر كرددووووةة  (سالَى رِراابرددوووو  900كةنةدداا توااناكانى  بؤ ووةةررططرتنى ثةنابةرراانن لة ساليَیَكداا بَو ئؤفيیسى كؤميیتةىى ثةنابةرراانن, ووووالَتى 

ثةنابةرر لةمم سالَداا. ئؤفتسى كؤميیتةىى ثةنابةرراانى  400). ئوسترااليیا توااناكانى ززيیادد كرددووووةة بؤ ووةةررططرتنى 600توااناكةىى بةررززكرددةةووةة بؤ 
جيیَطة لةخؤ ددةةططرىَى بؤ ئةوو  200اذذةةىى بةووةةكردد كة ئوسترااليیا ثرؤؤططرااميیَكى تايیبةتى خيیَرااىى هھھھةيیة كة نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن لة ئةنقةررةة ئام

ثةنابةررىى لة  1200دداا٬، ووووالَتى نةرروويیج  2012ئاوواارراانةىى  كةسس وو كارريیانن لة ووووالَتةكةىى نيیشتةجيیيَیة. بةثيیَى ئاماررىى كؤميیتةكة٬، لة سالَى 
جيیَطةىى تريیانن بؤ ئةوو ئةفغانيیانةىى لة 100ئةوو ئيیَراانيیانة بووونن لة تورركيیا نيیشتةجيیَن وو  يیانن  بؤ150سةررتاسةررىى جيیهھانداا ووةةررططرتوووةة  كة 

ثةنابةررىى قبولَكرددووووةة لةوو ئيیَراانى وو عيیَرااقى وو ئةفغانيیانةىى لة تورركيیانن 150ئيیَراانداانن. هھھھةررووةةهھھھا فيینلةنداا٬،   
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 22ثةنابةرريیانن ئيیَراانى بووونن كة ئةمةشش رِريیَذةةىى % 736،٬5ثةنابةرر٬، 024،٬26دداا وو لة كؤىى 2012ىى نيیسانى 30لة 
تةووااووىى ثةنابةرراانى ئةوو ووووالَتة ددةةكاتت. بةهھھھؤىى ززؤؤررىى ذذماررةةيیانن٬، ئةمانة بة خةلَكى جيیَى بايیةخخ ناسرااوونن لةالىى 

ئيیَراانى نوىَى ددااوواايیانن بؤ 981،٬1دداا٬، 2009لَى لة سا  4كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن لة تورركيیا.
 2011وو لةسالَى 881،٬2دداا٬، بةررززبوووةةتةووةة بؤ 2010مافى ثةنابةرريیَتى لة تورركيیا ثيیَشكةشش كرددووووةة. ذذماررةةكة لة سالَى 

ززيیاددىى كرددووووةة. 72وو  %  45ووةة٬، رِريیَذةةكة بة % 2009. ووااتة لة ثاشش سالَى 414،٬3دداا٬،   
 

: بةالمَم بةهھھھؤىى بضوووكى سنوووررىى جوططراافيیاىى 1951بةرراانى نيیَو ددةةوولَةتى سالَى تورركيیا ئةنداامة لة ثةيیماننامةىى ثةنا
ووووالَتةكة٬، ثةيیمانةكة تورركيیا ناضارر ددةةكاتت تةنهھا ئةوو كةسانة ووةةكك ثةنابةرر قبولَل  بكاتت كة لة بنةرِرةةتداا خةلَكى 

 ئةووررووثانن.
 
بةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن وو بةالمَم ئةوو ئاوواارراانةىى بة رِرةةططةزز ئةووررووثى نيین٬، ئؤفيیسى كؤميیتةىى باالىَى ثةنا 

  حكومةتى تورركيیا ضاووثيیَكةووتنى هھھھاووشيیَوةة لةططةليَیانن ئةنجامم ددةةددةةنن بؤ بِريیارردداانن لةسةرر ضاررةةنوووسى كةيیسةكانيیانن. 
كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن ئةوو كةسانة ووةةكك ثةنابةرر قبولَل ددةةكاتت كة مةررجة نيیَوددةةوولَةتيیةكاني 

يیانن  تيیَداا بيیَت٬، ووةةكك هھھھةبووونى ترسيیَكى ززؤؤرر لة ضةووسانةووةة  بةهھھھؤىى رِرةةططةزز٬، ئايین٬، رِرةةططةززنامة٬، ئةنداامم مافى ثةنابةرريیَت
بووونن لة ططرووووثيیَكى كؤمةاليَیةتى دديیاررىى كرااوو وو بؤضووونى سيیاسى. كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانن لة تورركيیا بِريیارر 

ى نيین. حكومةتى تورركيیا مافى ثةنابةرريیَتى لةسةرر ضاررةةنوووسى كةيیسى ئةوو ثةنابةرراانة ددةةددااتت كة بة رِرةةططةزز ئةووررووث
ىى ووةةززااررةةتى ناووخؤىى 1994كاتى  بةوو كةسانة ددةةدداا كة ئةوو مةررجانةيیانن تيیَداا بيیَت لة يیاساىى ثةنابةرريیَتي سالَى  

بةثيیَى يیاساكةىى ووةةززااررةةتى ناخؤ٬، ئاووااررةةكانن ددةةتواانن بؤ ماووةةيیةكى كاتى لة تورركيیادداا بميیَننةووةة  تا  5تورركيیادداا هھھھاتوووةة.
ىى لة ووووالَتى سيیيَیةمم نيیشتةجَى ددةةكريیَن.ئةووكاتة  

 
هھھھةندىَى جارر حكومةتى تورركيیا مؤلَةتى ددةةررضووونى ئةوو كةسانة لة ووووالَتةكةىى رِرةةتدةةكاتةووةة كة ثاثةند نةبووونن بة 
 اننيیاساكانى نيیشتةجَى بووونن لةوو شاررةةىى بؤيیانن دديیاررىى كرااووةة  هھھھةتا ئةووكاتةىى مافى مانةووةةكةيیانن يیاساىى ددةةبيیَت ثاش

نيیانن ثيیَدةةددررىَى. ئةططةرر لة ددوواا قؤناغداا٬، كةسةكة ددااووااىى مافى ثةنابةرريیَتيیة كاتيیةكةىى رِرةةتكراايیةووةة٬، رِريیَطةىى ددةةررضووو
رِرةةنطة لةووباررةةدداا تورركيیا فةررمانى دديیثؤررتكرددنةووةةىى بؤ ووووالَتةكةىى خؤىى بدااتت. سةررةةرِرااىى ئةمم يیاسا تووونداانة٬، تورركيیا 

رردد بة ووووالَتانى تر٬، ئةمةشش لةبةررةةووةةىى سنوووررىى ززؤؤررتريین ذذماررةةىى ئاووااررةة وو ثةنابةرراانى ئيیَراانى بؤ ضوووةة بة بةررااوو
جوططراافى هھھھةررددوووو ووووالتَت ثيیَكةووةةيیة وو  ددةةكرىَى تورركيیا ووةةكك ووووالَتى ناووةةند بةكارربهھيیَنرىَى بؤ ضووونة ناوو  قارِرةةىى 

ئةووررووثاووةة٬، لةوواانةشش ططرنطتر ئةووكةسانةىى هھھھةلَطرىى ثاسثؤررتى ئيیَراانيین ددةةتواانن لةسةرر سنووورر فيیزةة ووةةرربطرنن بؤ 
ورركيیاووةة.ضووونة ناوو ت  

  
دداا٬، حكومةتى تورركيیا فةررمانيیَكى ددةةرركردد وو تيیيَیداا ددةةسةالَتى بةخشيیة ثؤليیسى ثةنابةرراانى  2011لة تشريینى يیةكةمى 

ىى رِرؤؤذذدداا٬، بِريیاررىى يیةكةمم لةسةرر ضاررةةنوووسى كةيیسى ئةوو ئاوواارراانة بدةةنن كة  30حةووتت شاررىى تورركيیا كة لة ماووةةىى 

                                                             
%) 11ثةنابةرر ( 2773ذذماررةةكة     2012ىى مايیزىى 10لة  هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض لةططةلَل كؤميیتةىى باالَىى ثةنابةرراانن لة ئةنقةررةة ضاووثيیَكةووتنى4

%) لة خؤددةةططرىَى. بةثيیَى ووووتةىى كؤميیتةىى باالَىى ثةنابةرراانن٬، بة ططشتى هھھھيیوااىى نيیشتةجَي بووونن لة ووووالَتانى سيیيَیةمم بؤ 11ئاووااررةة ( 2936وو 
ئيیَراانيیةكانن باشة  

5  
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بةثيیَى ووووتةىى ئؤفيیسى كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة  6ددااوواايیانن بؤ مافى ثةنابةرريیَتى ثيیَشكةشش كرددووووةة.
ووةة٬، كاررمةنداانى كؤميیتةكةيیانن ددةةستيیانن كرددووووةة بة  2012يیةكطرتوووةةكانن٬، لة سةررةةتاىى كانووونى ددووووةةمى سالَى 

ىى ليیَكؤليَینةووةة لة كةيیسى ئةوو ئاوواارراانةىى كة ددااووااكانيیانن لةاليیةنن ددةةسةالَتداارراانى تورركيیاووةة رِرةةتت كرااووةةتةووةة  بةررلةووةة
 كؤميیتةكةيیانن هھھھةلى ليیَكؤليَینةووةةوو بِريیارردداانى ئةوو ددااوواايیانةىى هھھھةبوووبيیَت.

 
كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن لة ئةنقةررةة بة هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضى ووووتت٬، رِريیَنمايیى هھھھةمووو ئةوو 

ووووباررةة ثيیَشكةشش كرددنةووةةىى كةسانةيیانن كرددووووةة كة ددااووااكانيیانن لةاليیةنن ددةةسةالَتداارراانى تورركيیاووةة رِرةةتكرااووةةتةووةة٬، بؤ دد
رِرؤؤذذدداا. رِرةةتكرددنةووةةىى ددااووااىى مافى ثةنابةرريیَتى لة قؤناغى يیةكةمداا هھھھيیض كارريیطةررىى لةسةرر  15ددااووااكانيیانن لة ماووةةىى 

 مافى ددااووااكارر نابيیَت بؤ مانةووةةىى لة تورركيیا بةشيیَوةةيیةكى يیاساىى٬، ئةططةرر ددووووباررةة ددااووااىى ثيیَشكةشش كرددةةووةة.   
لة ثيیَداانى ددةةسةالتَت بة بةررثرسانى تورركى بؤ ددةةرركرددنى بِريیاررىى  يیةكةمم لةسةرر سةررةةرِراايیى  فةررمانةكةىى حكومةتت 

ضاررةةنوووسى كةيیسةكانن٬، هھھھيیَشتا ووةةززااررةةتى ناووخؤىى ئةوو ووووالَتة ضاووةةرِروواانى ددوواا بِريیاررىى كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانن 
حكومةتت بِريیاررىى ددةةكاتت لةسةرر ضاررةةنوووسى ئةوو كةيیسانةىى كة ددووووباررةة ددااوواايیانن ثيیَشكةشش كرددؤؤتةووةة٬، بةررلةووةةىى 

خؤىى لةسةرر ضاررةةنوووسيیانن بدااتت. بةررززبووونةووةةىى ذذماررةةىى ئةوو كةيیسانةىى لة يیةكةمم ددااووااكارريیانداا لةاليیةنن 
ددةةسةالَتداارراانى ووةةززااررةةتى ناووخؤىى تورركيیاووةة رِرةةتت ددةةكريیَنةووةة ططومانى لةسةرر يیاسايیي بووونى مافى مانةووةةيیانن لة تورركيیا 

ووونى ثةيیوةةندىى نيیَواانن حكومةتى تورركيیا وو كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى ددررووستكرددووةة٬، هھھھةررووةةهھھھا بوووةةتة مايیةىى ئالَؤززتر ب
7نةتةووةة  يیةكطرتوووةةكانن.  

 
ثيیَويیستة لةسةرر ئاووااررةة وو ثةنابةرراانن ثاثةند بن بة يیاساكانى ناووخؤىى تورركيیاووةة لةكاتى مانةووةةيیانن لةوو ووووالَتةدداا. بؤ 

ااووةة وو لةووىَى  خزمةتت ططوززاارريیة نمووونة٬، لة شاررةةكانداا ثةنابةرراانن ئؤررددووططاىى تايیبةتيیانن بؤ ددررووست كر
ثيیَويیستة لةسةرريیانن هھھھةفتةىى جارريیَك يیانن ضةند جارريیَك ئيیمزااىى ناووةةكانيیانن لة بنكةىى  8كؤمةاليَیةتيیةكانيیانن بؤ دداابيین كرااووةة.

9ثؤليیسى ئةوو شويیَنةدداا بكةنن.  

 
رريیَكى ئةوو ووووالَتة يیاساىى تورركيیا٬، بؤ ووةةررططرتنى مؤلَةتى نيیشتةجيیَبووونن٬، ثيیَويیستة لةسةرر هھھھةمووو ئاووااررةة ووثةنابةبةثيیَى 

ددؤؤالرر بؤ منداالَل ) بدااتت. بةثيیَى  125ددؤؤالررىى ئةمريیكى بؤ ططةووررةة وو  241كة هھھھةرر شةشش مانط جارريیَك٬،  بِرىى ( 
لة يیاساىى كؤكرددنةووةةىى كرىَى٬، ئاووااررةة وو ثةنابةرراانن مافى ثيیَشكةشكرددنى ددااوواايیانن بؤ  492ىى ذذماررةة  88ماددددةةىى 

ةخشيین لةمم  بِرةة ثاررةةيیة بة شيیَوةةيیةكى بضِربضِر بوووةة. لة مانطى بةخشيین لةوو بِرةة ثاررةةيیة هھھھةيیة. لة رِراابرددوووودداا٬، ب

                                                             
كةيیسى ثةنابةرراانن  بة سةرربةخؤ وو بة بَى  رِرااوويیَذ بة كؤميیتةىى  باالىَى حكومةتى تورركيیا هھھھةميیشة ددةةسةالَتى هھھھةبوووةة لة دديیارريیكرددنى ضاررةةنوووسى 6

  .ااثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن٬، بةالمَم هھھھةميیشة بِريیاررةةكانيیانن  بةكرددااررىى ددووااخستوووةة تا ئةووكاتةىى كؤميیتةىى ثةنابةرراانن بِريیاررىى خؤىى ددةةدد
يیومانن رِراايیتس ووؤؤضيیانن ووووتت كة ئةوواانن ئاططادداارر نيین لةووةةىى  لة ضةند بةررثرسانى كؤميیتةىى باالَىى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن بة هھھھ 7

يیض سالَى رِراابرددوووودداا هھھھيیض ثةنابةرريیَكى ئيیَراانى بة ززؤؤرر نيیَرددرراابيیَتةووةة بؤ ئيیَراانن ٬، هھھھةررووةةهھھھا هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض لةكاتى تويیَذيینةووةةكةيیداا هھھھ
ررىى كةسيیَك بؤ ووةةررططرتنى مافى ثةنابةرريیَتى رِرةةتكراايیةووةة٬، كةيیسيیَكى لةوو جؤررةةىى تَومارر نةكردد. هھھھةررووةةهھھھا كؤميیتةكة ووووتي  ئةططةرر ددااووااكا

بووو٬، ددووووباررةة كةسةكة ددةةتواانَى ددااوواا ثيیَشكةشش بكاتةووةة بؤ  ددةةسةالَتداارراانى تورركى وو كؤميیتةىى باالَىى ثةنابةرراانن٬، ئةططةرر لةووةةشداا  سةرركةووتووو نة
لة ددااددططاىى مافةكانى مرؤؤظظى  ئةووررووثا ددةةلََى لة حالَةتى  3ىى ئةوواا ددةةتواانَى ددااووااىى ززيیاتر ثيیَشكةشش بكاتت  لة ئيیدااررةةىى ددااددططاكانى تورركيیا. ماددددةة

رِرةةتكرددنةووةةىى ددااووااىى مافى ثةنابةرريیَتيیداا٬، ددوواا هھھھةلل ددةةددرريیَت بة كةسةكة  تا  بةررططرىى لة ددااووااكةىى بكاتت وو رِريیَطرىى بكاتت لة ددثيیؤررتت 
امرؤؤظظانة ببيیَتةووةة. ضاووثيیَكةووتنى هھھھيیومانن كرددنةووةةىى٬، ئةططةرر ئةوو كةسة لة ووووالَتى خؤيي  رِرووبةرِرووىى مةترسى ئةشكةنجةدداانن وو مامةلَةىى ن

2012مايیزىى سالَى   10رِراايیتس ووؤؤضض لةططةلَل كؤميیتةىى باالَىى  ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن لة ئةنقةررةة٬،    
ثةنابةرراانن ئؤررددووططاىى ثةنابةرر نشيین لة شاررةةكانى تورركيیادداا هھھھةبووونن. تةماشاىى كؤميیتةىى  51لة كاتى  ئاماددةةكرددنى  ئةمم رِرااثؤررتةدداا٬، ززيیاتر لة 8

2008وو كؤضبةرراانى ووووالَتة يیةكطرتوووةةكانى ئةمريیكا بكة٬، "ئاماررىى جيیهھانى ثةنابةرراانى سالَى   2008ىى حوززةةيیراانى سالَى 19تورركيیا)٬، -
كؤميیتةىى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن   

http://www.unhcr.org/refworld/docid/485f50d776.html (accessed October 15, 2008)  
وو ثةنابةرراانن ددةةتواانن ددااووااكاررىى ثيیَشكةشش بكةنن بؤ مؤلَةتى ضووونةددةةررةةووةةىى كاتى لة ئؤررددووططاكانيیانن٬، بةالمَم ددوواا بِريیارر الىى بةررثرسانى  ئاووااررةة9

.ناووخؤىى ثؤليیسة  
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دداا٬، ووةةززااررةةتى ناووخؤىى تورركيیا رِريیَنمايیيیةكى  بؤ ثارريیَرططاررىى شاررةةكانن ددةةرركرددوو سةررثشكى  2010 10ماررسى سالَى
بةرراانن هھھھيیَشتا بة كرددنن لة بِريیارردداانن بؤ بةخشيینى ئةوو ئاووااررةة وو ثةنابةرراانةىى  كة ناتواانن ئةوو بِرةة ثاررةةيیة بدةةنن. بةالمَم ثةنا
هھھھةنديیَك لةوو  11.تةووااووىى بؤيیانن رِروووونن نةبوةةتةووةة كة كَى مافى ثيیَشكةشكرددنى ددااووااىى هھھھةيیة بؤ بةخشيین لةوو بِرةة ثاررةةيیة

ثاررةةيیة بة هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضيیانن ووووتت كة مةحالَة ددااووااكانيیانن كةسانةىى ددااوواايیانن ثيیَشكةشش كرددووةة بؤ بةخشيین لةوو بِرةة 
رر لة ئاووااررةة وو ثةنابةرراانن توااناىى مادددديیانن سنوررددااررةة وو ناتواانن ئةوو بِرةة ثاررةةيیة دداابيین جيیَبةجَى بكريیَت. ذذماررةةيیةكى ززؤؤ

بةبَى بووونى كاررتى نيیشتةجَى بووونيیش٬،مةحالَة بتواانن بكةنن بؤيیة بيیَبةشش ددةةبن لة ووةةررططرتنى كاررتى نيیشتةجَي بووونن. 
ططشتى٬،  شيیَوةةيیةكى . بةنن وو هھھھاووكاررىى كؤمةاليَیةتي ددةةستةبةرر بكةننهھھھيیض خزمةتت ططوززاارريیةكى تةندررووستى وو خويیَند

 رييَ دداابيین كرددنى ك كرددنى  بذيیَوىى ذذيیانى رِرؤؤذذاانةيیانن  بةئاووااررةة وو ثةنابةرراانن لة تورركيیا بةررثرسيیاررنن لة دداابيین 
.شةووةةخانووو  

12 
بيیَت بةرر لةووةةىى هھھھةرر بةثيیَى يیاساىى تورركى ثيیَويیستة لةسةرر ثةنابةرراانن كاررتى مؤلَةتى مانةووةةىى شةشش مانطيیانن هھھھة

رِريیَطةيي كارركرددنن وو بووونة كاررمةنديیانن لة شويیَنيیَكداا ثيیَبدررىَى٬، ئةمةشش تةنهھا لة كاتيیَكداا رِريیَطةىى ثيیَدررااووةة كة هھھھيیض 
هھھھاووووالَتيیةكى تورركى  مةررجى كرددنى ئةوو كاررةةىى تيیَداا نةبَى. ئةمم رِريیَوشويیَنة ئيیداارريیة تووونداانة وو  ئةوو بِرةة ثاررةة ززؤؤررةةىى 

يیدةةنن بَو بة ددةةستهھيیَنانى كاررتى نيیشتةجَى بووونن وواايیكرددووووةة  ززؤؤرريیَك لة ثةنابةرراانن نةتواانن كة ثيیَويیستة ثةنابةرراانن ب
مؤلَةتى كارركرددنن بةددةةستبهھيیَنن٬، بؤيیة ناضاررنن بةرِريیَطةىى نايیاساىى كارر بكةنن لة ثيیَناوو ثةيیدااكرددنى بذيیَوىى  ذذيیانيیانن٬، 

13ووةة بةكارربهھيیَنريیَن.ئةمةشش بوووةةتة هھھھؤكاررىى ئةووةةىى  ززؤؤرريیَكيیانن لةاليیةنن سةرركاررةة تورركيیةكانيیانة  

 
سةررةةرِرااىى هھھھةمووو ئةمم بةرربةستة ئيیدااررىى وو يیاسايیانةىى كة بووونةتة ئاستةنط لة بةررددةةمم ذذيیانن وو ططوززةةرراانى ئاووااررةة وو 

ثةنابةررةةكانن لة تورركيیا٬، بةالمَم هھھھيیَشتا ززؤؤررتريین سكاالىَى ئاووااررةة ئيیَراانيیةكانن لةسةرر ددرريیَذخايیةنى ماووةةىى ضاووةةرِروواانى 
بةررثرسانى  14يیتةىى باالىَى ثةنابةرراانن لة تورركيیا وو  نيیشتةجَى كرددنيیانن لة ووووالَتى سيیيَیةمم.كرددنة بَو قبولَل بووونن لة كؤم

كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانن بة هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضيیانن ووووتت كة لة سالَى رِراابرددووووةةووةة ماووةةىى ضاووةةرِروواانى كرددنن بؤ 
ددىى كرددووووةة. بةثيیَى ووووتةىى ليیَكؤليَینةووةة وو بِريیارردداانن لةسةرر ضاررةةنوووسى كةيیسةكانن بةشيیَوةةيیةكى بةررضاوو ززيیا

٬، كؤميیتةكةيیانن لة تواانايیداا هھھھةبووو لة 2011بؤ  2010بةررثرسانى كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانن لة تورركيیا٬، لة سالَى 
ماووةةىى ددوووو تا سَى مانطى ناوو تؤمارركرددنةووةة ددةةست بة ليیَكؤليَینةووةة وو كارركرددنن لةسةرر كةيیسةكانن بكاتت وو لة ماووةةىى 

دداا٬، ماووةةىى ضاووةةرِروواانيیكرددنن بؤ ضاووثيیَكةووتنى يیةكةمم  2012بؤ 2011بدااتت٬، بةالمَم  لة هھھھةشت مانطداا بِريیارريیانن لةسةرر 
مانط ززيیاددىى كرددووةة. 13تا  12  

 

                                                             
.2010كؤميیتةىى باالَىى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن لة تورركيیا: رِرااستيیةكانن وو ذذماررةةكانن٬، ئابى   10  
اا. 2012يیتس ووؤؤضض لةططةلَل كؤميیتةىى باالَىى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن لة ئةنقةررةة٬،  شوباتى ضاووثيیَكةووتنى هھھھيیومانن رِراا 11  
بةبَى بووونى كاررتى نيیشتةجَى بووونيیش٬،مةحالَة بتواانن هھھھيیض خزمةتت ططوززاارريیةكى تةندررووستى وو خويیَندنن وو هھھھاووكاررىى كؤمةاليَیةتي  12

ة تورركيیا بةررثرسيیاررنن لة دداابيین كرددنى  بذيیَوىى ذذيیانى رِرؤؤذذاانةيیانن  بة دداابيین كرددنى ددةةستةبةرر بكةنن. بة شيیَوةةيیةكى ططشتى٬، ئاووااررةة وو ثةنابةرراانن ل
كريَي خانوووشةووةة.  

بةثيیَى ووووتةىى كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن٬، لةمم ددوواايیانةدداا٬، ووةةززااررةةتى ناووخؤىى تورركيیا ددةةستى بة جيیَبةجَى كرددنى  13
ئَوررددووططاىى ثةنابةرراانداا  بؤ دداابيین كرددنى مؤلَةتى كارركرددنن بؤ ذذماررةةيیةكى سنووورردداارر لة ئاووااررةة وو  بةررنامةيیةكى ئةززمووونى كرددووووةة لة يیةكيیَك لة

.  2011ثةنابةرراانن. ضاووثيیَكةووتنى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض لةططةلَل كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن لة ئةنقةررةة٬، تورركيیا٬،  شوووباتى   
٬، ثةنابةرراانن كؤمةليَیَك مافيیانن بؤ دديیارريیكرااووةة بة ثيیَضةوواانةىى ئةوو مافانة بة  ئاووااررةةكانن 1951رراانى سالَى لة ضوااررضيیَوةةىى  ثةيیماننامةىى ثةنابة 14

نةددررااووةة٬، ووةةكك مافى نيیشتةجيیَبووونن لة ووووالَتى سيیيَیةمم .   
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لة كؤميیتةىى  75ئةمم ددووااكةووتنة ززؤؤررةة بوووةةتة هھھھؤىى كةلَةكةبووونن وو  ززيیاددبووونى ذذماررةةىى ددااووااكارريیةكانن بة رِريیَذةةىى  %
    15.باالىَى ثةنابةرراانى تورركيیا تةنهھا لة سالَى رِراابرددوووودداا

 
ئةوو ئاووااررةة وو ثةنابةرراانةىى  بِرةة ثاررةةىى نيیشتةجَى بووونيیانن نةددااووةة  ددةةبيیَت ثاررةةكانيیانن بدةةنن بةررلةووةةىى  رِريیَطةيیانن ثيیَبدرريیَت 

تورركيیا جيیَبهھيیَلَن وو لة ووووالَتى سيیيَیةمم نيیشتةجَى بن. هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض ضاووثيیَكةووتنى لةططةلَل ضةند ثةنابةرريیَكى 
ااني بووو بِرةة ثاررةةىى نيیشتةجَى بووونن  بدةةنن  لةبةررةةووةة ضووونةددةةررةةووةةيیانن لة تورركيیا وو ئيیَراانى ئةنجامداا كة نةيیانن تو

نيیشتةجَى بووونيیانن لة ووووالَتى سيیيَیةمم ددووخرااوو بووو  يیانن  قةددةةغةكراا بووو. بةثيیَى ووووتةىى كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى 
تيیَداا ئاماذذةة ىى بةووةةكردد  كة  دداا٬، حكومةتى تورركيیا بِريیارريیَكى ددةةرركردد وو  2010نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن٬، لة سالَى 

ددةةسةالَتداارراانى تورركيیانن بؤيیانن نيیة رِريیَطة لة ضووونةددةةررةةووةةىى هھھھيیض ثةنابةرريیَك  بطرنن تةنهھا  لةبةررةةووةةىى نةيیانن تواانيیوةة 
بِرةة ثاررةةىى نيیشتةجَى بووونن بدةةنن.  هھھھةررضةندةة دداانيیانن بةوو رِرااستيیةدداا نا  كةثيیَويیستة ميیكانيیزمةكانى بةخشيین  لةوو   بِرةة 

شتر رِروووونن بكريیَتةووةة٬، هھھھةررووةةهھھھا سيیاسةتيیَكى كارريیطةرر تروو توووندتر ثةيیِرةةوو بكريیَت  لة رِريیَطة نةططرتن  لة ثاررةةيیة  با
دداا٬، ثِرؤؤذذةةيیةكك  لة  2012ضووونةددةةررةةووةة ثةنابةرراانن  لة تورركيیا لةبةرر نةدداانى  بِرةة ثاررةةىى نيیشتةجَى بووونن . لة نيیسانى 

ايیةكى كارريیطةرر بؤ نةهھھھيیَشتنى هھھھةمووو ئةوو مةررجانةىى ثةررلةمانى تورركيیا ثيیَشكةشش كراا بة مةبةستى ددةةرركرددنى يیاس
ثةنابةرراانن ناضارر  ددةةكاتت  لة دداانى بِرةة ثاررةةىى نيیشتةجَى بووونن٬، لةططةلَل ئةووةةشداا٬، ثِرؤؤذذةة يیاساكة ضاكساززىى كارريیطةررىى 

تيیَداايیة بؤ باشتر كرددنى مافى ثةنابةرراانن لة بةددةةستهھيیَنانى خزمةتت ططوززااررىى تةندررووستى وو خويیَندنن وو  خزمةتت 
انى تر.ططوززاارريیةك  
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٬، بؤيیة كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةةيیةكطرتوووةةكانن 1951عيیَرااقق ئةنداامم نيیة لة ثةيیماننامةىى ثةنابةرراانى سالَى 
ززؤؤرريینةىى  17وو هھھھةرريیَمى كوررددستانن.16بةررثرسيیاررةة لة رِريیَكخستن وو ضاوودديیَرىى كرددنى كةيیسى ثةنابةرراانن لة عيیَرااقق

نى نيیشتةجيیَى ناوو عيیَرااقق لة ئؤفيیسةكانى كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن لة ثةنابةررةة ئيیَراانيیةكا
كوررددستانن ناوويیانن تؤمارر كرددووووةة. بةثيیَى ئاماررىى كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن٬،  لة تشريینى 

ززؤؤرريیَك لةمم ثةنابةرراانة  18ااقداا هھھھةبووونن.ئاووااررةةىى ئيیَراانى لة كوررددستانى عيیَر 936،٬9دداا٬، نزيیكةىى 2012يیةكةمى سالَى 
.لة رِرةةططةززىى كوررددنن وو لةوواانةنن كة لة سالَى هھھھةشتاكانةووةة لة عيیَرااقداا نيیشتةجيیَن  

    
بةررثرسيیَكى كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانن لة هھھھةووليیَر بة هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضى ووووتت كة ئؤفيیسةكةيیانن ططرنطى ززيیاتر 

الَتانى سيیيَیةمم كة ذذيیانيیانن لة مةترسيیداايیة يیانن كيیَشةىى ئةمنيیانن هھھھةيیة. ئةوو بةوو ئيیَراانيیانة ددةةددااتت بؤ نيیشتةجيیَبووونن لة وووو
بةررثرسة ووتيیشى٬، ووووالَتانى سيیيَیةمم بةتايیبةتت ووووالَتانى ئةووررووثا بايیةخيیَكى كةمم ددةةددةةنن بة قبولَكرددنى كوررددةة ئيیَراانيیةكانن.  

ةوواانةشش مانةووةةىى كوررددةة ئيیَراانيیةكانن بةررثرسةكة ئةوو هھھھةلَويیَستةىى ووووالَتانى ئةووررووثاىى بؤ ضةند هھھھؤكارريیَك ططةرِرااندةةووةة ل
بؤ ضةند ساليَیَكى ززؤؤرر لة كوررددستانى عيیَرااقداا وو رِرااهھھھاتن وو تيیَكةلَل بووونيیانن لةناوو كؤمةلَطةيي كورردديیداا٬، لةططةلَل هھھھيیَمنى وو 

                                                             
يیتةىى باالَىى . بةررثرسانى  كؤم2012ىى مايیزىى 10ضاووثيیَطةووتنى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض لةططةلَل كؤميیتةىى باالَىى ثةنابةرراانن لة ئةنقةررةة٬،  15

ثةنابةرراانن بة هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضيیانن ووووتت٬، ززيیاددبووونى ذذماررةةىى ئاووااررةةكانن بةشيیَكى ثةيیوةةندىى بةوو باررووددؤؤخةىى سووورريیاووةة هھھھةيیة٬، ززيیاددبووونى 
انن ززؤؤرر %  ثةنابةررةة ئةفغانيیةكانى ئةوو ووووالَتة. ئةوو بةررثرسانة ووووتيیانن٬، توااناكانيی100% ذذماررةةىى ثةنابةررةة عيیَرااقيیانى تورركيیا وو 117رِريیَذةةىى  

سنوووررددااررةة بؤ ئةوو ذذماررةة ززؤؤررةة وو هھھھةررووةةهھھھا ثيیَويیستيیانن بة بوووجةيیةكى ززؤؤرر ددةةبيیَت ئةططةرر ثرؤؤسةكةيیانن بةشيیَوةةيیةكى بةررضاوو خاووبيیَتةووةة  
.لة رِرااثؤررتةكةدداا  ووووشةىى كوررددستانى عيیَرااقق وو  حكومةتى هھھھةرريیَمى كوررددستانن بةكاررهھھھاتوووةة16  
 لة مالَثةررىى كؤميیةكة لة عيیَرااقق ددةةست ددةةكةووىَى. 2012تةموووززىى  كؤميیتةىى باالَىى ثةنابةرراانى عيیَرااقق٬، رِرااستيیةكانن٬، 17

http://www.unhcr.org/4c9084e49.html (accessed December 7)  (  
كةسيیانن ووةةكك ئاووااررةة قبولَكرااوونن٬،  855ئيیَراانى ددةةططريیَتةووةة كة ددااووااكارريیانن بؤ مافى ثةنابةرريیَتى ثيیَشكةشش كرددووووةة٬،  2629ئةمم  ذذماررةةيیة  18

.كةسيیانن لةوواانةنن كة ماووةةيیةكى ددوووورروودديیَذةة لة عيیَرااقق نيیشتةجيیَن 152،٬6هھھھةررووةةهھھھا   
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بةتايیبةتت بؤ ئةوو  19ئارراامى ناووضةكانى  ذذيیَر ددةةسةالَتى حكومةتى هھھھةرريیَم وو هھھھةبووونى خزمةتت ططوززاارريیةكانن بؤيیانن٬،
يیانةىى لةسةررةةتاىى سالَى هھھھةشتاكانةووةة لة عيیَرااقق نيیشتةجيیَن بةبَى ناررددنيیانن بؤ ووووالَتى سيیيَیةمم وو ثيیَداانى كوررددةة ئيیَراان

20رِرةةططةززنامةىى عيیَرااقى.  
 

هھھھةمووو ئةوو هھھھؤكارروو ئاستةنطانةىى سةررةةووةة وواايیكرددووووةة  ذذماررةةيیةكى ززؤؤرر لة كوررددةة ئيیَراانيیةكانى نيیشتةجيیَى كوررددستانن 
ةكطرتوووةةكانن لة عيیَرااقق بة ناضاالكك وو كةمم تةررخةمم لةقةلَةمم بدةةنن لة ئاست كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة يی

هھھھةوولَداانن بؤ  نيیشتةجيیَكرددنيیانن لة ووووالَتانى ددةةررةةووةة. يیةكيیَك لةوو كوررددةة ئيیَراانيیانةىى كة قسةىى بؤ هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض 
ووووتى٬، كؤميیتةىى باالىَى  كردد٬، هھھھةمانن ئةوو ططاززندةةيیةىى كردد كة ززؤؤرريیَك لة كوررددةة ئيیَراانيیةكانن ددةةيیكةنن٬، ئةوو ثةنابةررةة

ثةنابةرراانى كوررددستانى عيیَرااقق "هھھھةست بة هھھھيیض بةررثرسيیارريیةتيیةكك ناكاتت لة ئاست ددااووااكانيیانن٬، ضونكة باووةةرِريیانن 
هھھھةررووةةهھھھا ووووتيیشى  21وواايیة ناووضةكة ئارراامة وو هھھھةلى ززؤؤرر بؤ ئةوو كوررددةة ئيیَراانيیانةىى دديیَنة ناووضةكةووةة فةررااهھھھةمم كرااووةة.

كوررددستانى عيیَرااقةووةة لةبرىى ضاووةةرِروواانى كرددنن بؤ قبولَل بووونن لة كؤميیتةىى باالىَى ئةوو ئاووااررةة ئيیَراانيیانةىى كة دديیَنة 
خؤيیانن بة رِريیَطةىى نايیاساىى ددةةضنة ووووالَتانى  ثةنابةرراانى نةتةووةة ةةكطرتوووةةكانن وو نيیشتةجيیَكرددنيیانن لة ووووالَتانى سيیيَیةمم٬،

رااوونن بؤ نيیشتةجَى بووونن لة ووووالَتانى ئةووررووثا٬، ضونكة لة ماووةةىى رِراابرددوووودداا ذذماررةةيیةكى ززؤؤرر كةمم لة ثةنابةرراانن قبولَك
22سيیيَیةمم.  

   
ثةنابةررىى  36بةثيیَى ئاماررىى كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن٬، لة ثيیَنج سالَى رِراابرددوووودداا٬، تةنهھا 

كانن لة ئيیَراانى نيیشتةجيیَى عيیَرااقق لة ووووالَتانى سيیيَیةمم نيیشتةجَي كرااوونن. كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةة
عيیَرااقق بة هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضى رِرااططةيیاند كة توااناكانى ئؤفيیسةكةيیانن سنوووررددااررةة بؤ كارركرددنن لةسةرر كةيیسى 

مانطةووةة بؤ ساليَیَكة. بةالمَم  بةمم  6ثةنابةرراانن لة ماووةةيیةكى ططونجاوودداا. هھھھةررووةةهھھھا ووووتيیانن٬، ماووةةىى ضاووةةرِروواانى كرددنن لة 
ةةرِروواانى كرددنن بؤ ئةوو كةسانةىى تاززةة ناوويیانن تؤمارر كرددووووةة بؤتة سَى ددوواايیانة٬، توااناكانيیانن  ززيیادد كرددووووةةوو ماووةةىى ضاوو

كةسس  500ووةة تةنهھا  2007بةثيیَى ئاماررةةكانى كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن٬، لة سالَى  23مانط.
دداا٬، ئؤفيیسةكةيیانن 2012ناوويیانن لة كؤميیتةكة تؤمارر كرددووووةة بؤ ددااووااكرددنى مافى ثةنابةرريیَتى. بةالمَم  لة تشريینى يیةكةمى 

24ثةنابةررىى ئيیَراانى نويیَى تؤمارركرددووووةة. 10بؤ  9لة هھھھةفتةيیةكداا ناووىى   
 

                                                             
ىى تشريینى ددووووةةمى 7ضاووثيیَكةووتنى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض لةططةلَل ئؤفيیسى هھھھةووليیَرىى كؤميیتةىى باالَىى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن لة 19

ىى ئيیَراانى  نيیشتةجيیَى  كوررددستانى عيیَرااقق هھھھاووكاررىى لة ئاووااررةةىى  كورردد 7000.  بةثيیَى ئاماررىى ئؤفيیسةكة٬، لة ئيیَستادداا٬، نزيیكةىى 2011سالَى 
وووةة وو لة كؤميیتةىى باالَىى ثةنابةرراانن ووةةررددةةططرنن. ززؤؤرريیَك لةمم ئاوواارراانة لة كاتى شةرِرىى ئيیَراانن وو عيیَرااقداا لة سالَى هھھھةشتاكانداا ئيیَراانيیانن جيیهَھيیَشت

كامثةكانى ثةنابةرراانداا نيیشتةجَى بووونن  
مانن رِراايیتس ووؤؤضض ضاووثيیَكةووتنى  كردد  لةططةلَل ذذماررةةيیةكى ززؤؤرر لة كوررددةة ئيیَراانيیةكانى كامثى دداا٬، هھھھيیو 2011ىى تشريینى ددووووةةمى 11لة  20 

مالَل لةخؤ ددةةططرىَى  وو  ئةووثةنابةرراانةىى تيیَداا  900،٬1"بارريیكة" كة ضةند كيیلةمةتريیَك  ددةةكةوويیَتة ددةةررةةووةةىى شاررىى سليیَماني. كامثةكة نزيیكةىى 
شتوووةة. دداانيیشتواانى كامثةكة خزمةتت ططوززااررىى خانووو٬، بنكةىى تةندررووستى وو قوتابخانة وو ددةةذذيین  كة لة سالَى هھھھةشتاكانداا ئيیَراانيیانن بةجيیهَھيیَ 

سى  كارريیانن لةاليیةنن كؤميیتةىى باالَىى ثةنابةرراانةووةة بؤ دداابيین كرااووةة٬،  بةالمَم ططاززندةةىى ئةووةةيیانن ددةةكردد كة خزمةتت ططوززاارريیةكانيیانن باشش نيین. لة  
ةووةة بؤ ئيیَراانن٬، بةالمَم ززؤؤبةيیانن بة هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضيیانن ووووتت خوااززيیاررنن يیانن لة ووووالتى سالَى رِراابرددوووودداا٬، بة ددةةيیانن لةمم خيیَزاانانة ططةرِرااوونةت

رااقى  سيیيَیةمم نيیشتةجَى بكريیَن يیانن رِرةةططةززنامةىى عيیَرااقيیانن ثَي بدرريیَت. بةررثرسانى حكومةتى هھھھةرريیَم ووووتيیانن  ئةوواا ثيیيَیانن خؤشة رِرةةططةززنامةىى عيیَ 
ددةةستوووررىى نويیَى عيیَرااقق  ئةوو ددةةسةالَتةيیانن ثيیَنةددررااووةة. ضاووثيیَكةووتنى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض لةططةلَل   بةوو ثةنابةررةة ئيیَراانيیانة بدةةنن٬، بةالمَم بةثيیَى

ىى 1دديینداارر ززيیَباررىى٬، يیارريیدةةددةةررىى بةرريیَوةةبةررىى ثةيیوةةنديیةكانى ددةةررةةووةةىى كاررووباررىى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن وو رِريیَكخرااووةة نيیوددةةوولَةتيیةكانن لة 
لة نيیؤرركك  2012ماررسى   

.2012ىى تشريینى يیةكةمى 3 لة هھھھةووليیَر٬، عيیَرااقق٬، انن رِراايیتس ووؤؤضض   ضاووثيیَكةووتنى هھھھيیوم21  
.2012ىى تشريینى يیةكةمى 3 لة هھھھةووليیَر٬، عيیَرااقق٬، ضاووثيیَكةووتنى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض   22  
2012ىى تشريینى يیةكةمى 2ثةيیوةةندىى  ئيیمةيیَل لةططةلَل كؤميیتةىى باالَىى ثةنابةرراانن لة عيیَرااقق لة 23  
2012ىى تشريینى يیةكةمى 2ةىى باالَىى ثةنابةرراانن لة عيیَرااقق لة ثةيیوةةندىى  ئيیمةيیَل لةططةلَل كؤميیت 24  
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بةررثرسانى كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن بةططشتى تيیَروواانيینيیانن باشة بةرراامبةرر ثةيیوةةنديي 
ئيیَراانيیةكانن. بةررثرسيیَكى  كارركرددنيیانن لةططةلَل حكومةتى هھھھةرريیَم وو مامةلَةىى حكومةتت لةططةلَل ئاووااررةة وو ثةنابةررةة

كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانن بة هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضى ووووتت كة ئةوواانن ئاططادداارر نيین لة هھھھيیض حالَةتيیَكى دديیثؤررتت 
بةالمَم بةررثرسيیَكى   25كرددنةووةة يیانن هھھھةررةةشةكرددنن لة ئاووااررةة ووثةنابةررةة ئيیَراانيیةكانن لة ذذيیَر ددةةسةالَتى حكومةتى هھھھةرريیَمداا٬،

بةناوو ثةنابةررةة ئيیَراانيیةكانن هھھھةرِرةةشةىى دديیثؤررتت كرددنةووةةيیانن ليیَدةةكريیَت  ئةططةرر ببنة مايیةىى ترىى كؤميیتةكة ووووتى٬، ناوو 
ددررووستكرددنى كيیَشةىى ئةمني٬، بةالمَم كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانن ثشتطيیرىى لةمم كةسانة كرددووةة بؤيیة لة ثيیَنج سالَى 

  26رِراابرددوووودداا هھھھيیض كةسيیَك بةمم مةبةستة دديیثؤررتت نةكرااووةةتةووةة.
 

مةتى هھھھةرريیَم ووةةالَمةكانى هھھھاووشيیَوةةىى بةررثرسانى كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن بةررثرسيیَكى حكو
. بةالمَم ضةند ثةنابةرريیَك كة قسةيیانن بؤ هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض كردد ووووتيیانن٬، ئةوواانن لةاليیةنن ئاسايیشى حكومةتى 27بووو

ططرتنى ئاشكراا وو ضاالكيیةكانيیانن لة ددذذىى هھھھةرريیَمى كوررددستانةووةة ئاططادداارر كرااوونةتةووةة كة ددوووورركةوونةووةة لة رِرةةخنة 
 حكومةتى ئيیَراانن.

    
ثةنابةرريیَكى ئيیَراانى كة نةيیوست ناووىى بالوَوبكريیَتةووةة بة هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضى ووووتت٬،  بةررثرسانى فةررمانطةىى 

نيیشيینطة وو ئاسايیشى حكومةتى هھھھةرريیَم  بةررددةةوواامم ئاططادداارريیانن كرددؤؤتةووةة لة ددوووورركةووتنةووةة لة هھھھةرر ضاالكيیةكى مافى 
ئةوو ثةنابةررةة ووووتيیشى٬، لة ذذيیَر ضاوودديیَرىى ددةةسةالَتداارراانداا بوووةة وو  28رؤؤظظ كة رِرةةخنةططرتن بيیَت لة حكومةتى ئيیَراانن.م

ضةند جارريیَك لةسةرر ضاالكيیةكانى بانطكرااووةة بؤ ليیَكؤليَینةووةة. ناووبرااوو هھھھةررووةةهھھھا ووووتى٬، كاررمةنديیَكى ئاسايیش ثيیَى 
لةططةلَل ئيیَراانن بكاتة قورربانى." لة ثيیَناوو سةالمةتى ذذيیانى  ووووتوةة كة حكومةتى هھھھةرريیَم ئاماددةة نيیة "ثةيیوةةنديیةكانى

  29ثةنابةرريیَكى ئيیَراانى.
 

ئاووااررةةيیةكى تر ووتى٬، ئةوويیش هھھھةمانن هھھھةرِرةةشةىى ليیَكرااووةة لةاليیةنن بةررثرسانى حكومةتى هھھھةرريیَمةووةة لةسةرر 
30ضاالكيیةكانى لة بوااررىى مافى مرؤؤظظداا.  

 
انن رِراايیتس ووؤؤضض كردد٬،  نيیطةرراانن بووونن لة هھھھةرِرةةشةكانى ززؤؤرريیَك لةوو ثةنابةرراانةىى ضاووثيیَكةووتنيیانن لةططةلَل هھھھيیوم

بةررثرسانى حكومةتت سةباررةةتت بة ووةةستانى ضاالكيیة سيیاسيیةكانيیانن وو ووووتيیانن كة رِرووووبةرِرووىى ططرفت بووونةتةووةة 
لةكاتى تاززةةكرددنةووةةىى مؤلَةتى مانةووةةكانيیانن ئةمة جطة لةووةةىى كة ناتواانن بة ئاززااددىى بطةرِريیَن لة ناووضةكانى 

ميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن ووووتى٬، كاتيیَك ئاووااررةة يیةكةمم جارر دديیَتة كوررددستانى كوررددستانداا. كؤ
عيیَرااقةووةة ثيیَويیستة بة ززووتريین كاتت ناوويي لة كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانن تؤمارر بكاتت٬، ثاشانن كؤميیتةكةيیانن نامةيیةكي 

                                                             
.2012ىى تشريینى ددووووةةمى 7ضاووثيیَكةووتنى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض  لةططةلَل كؤميیتةىى باالَىى بةنابةرراانن لة  لة هھھھةووليیَر٬، عيیَرااقق٬،   25  
. 2012ىى تشريینى يیةكةمى 2ئالَوططؤرِرىى ئيیمةيیَل لةططةلَل كؤميیتةىى باالَىى ثةنابةرراانى عيیَرااقق لة  26  
ضاووثيیَكةووتنى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض لةططةلَل دديینداارر ززيیَباررىى٬، يیارريیدةةددةةررىى بةرريیَوةةبةررىى ثةيیوةةنديیةكانى ددةةررةةووةةىى كاررووباررىى نةتةووةة  27

لة نيیؤرركك 2012ىى ماررسى 1يیةكطرتوووةةكانن وو رِريیَكخرااووةة نيیوددةةوولَةتيیةكانن لة   
ئاسايیش ددةةززططايیةكى ئةمنى حكومةتى هھھھةرريیَمى كوررددستانة.28  
. هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض لةططةلَل ضةند ئاووااررةةيیةكى ئيیَراانى قسةىى 2012ىى مايیزىى 19فؤنى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض  لةضاووثيیَكةووتنى  تةلة29

كردد كة ووووتيیانن بةشداااارريیانن لة خؤثيیشانداانةكانداا كرددووووةة. يیةكيیَك لة ئاووااررةةكانن بة هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضى ووووتت كة هھھھيیَزةةكانى ئاسايیشى 
داانن بالوَوةةيیانن بةوو ضاالكةوواانة ئيیَراانيیانة كرددووووةة كة لةبةررددةةمم قونسلَخانةىى ئيیَراانداا خؤثيیشانداانيیانن حكومةتى هھھھةرريیَمى كوررددستانن بة هھھھيیَزوو بة ليیَ 

ىى مايیزىى 19دداا. هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض ضاووثيیَكةووتنى تةلةفؤنى لة 2011كردد بووو لة ددذذىى رِرةةووشى مافةكانى مرؤؤظظى ئةوو ووووالَتة لة سالَى 
ىى 19رددووووةة لة ططرددبووونةووةةيیةكى ضاالكةوواانة ئيیَراانيیةكانن لة شاررىى سليیَمانى لة بةررووااررىى . يیةكيیَكى تر ووووتى٬، بةررثرسانن رِريیَطريیانن ك2012
لة سالَِرؤؤذذىى لة سيیَدااررةةدداانى مامؤستا وو ضاالكةوواانن  فةررززاادد كةمانجارر لةاليیةنن ددةةسةالَتداارراانى ئيیَراانةووةة. 2011مايیزىى   

٬، بةالمَم رِريیَطةيیانن 2010ىى مايیزىى 11رراانن٬، ئةشكةنجةدداانن بؤ دداانثيیَنانن٬، هھھھةوواالَى بالوَوكرااووةةىى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض ٬، "ئيیَراانن: لةسيیَدااررةةدداانى نةيیا
http://www.hrw.org/news/2010/05/11/iran-executed-dissidents-tortured دداا بة دداانانى ثرسة لةددةةررةةووةةىى شا رر  

  2011ىى تشريینى ددووووةةمى 3ضاووثيیَكةووتنى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض لة هھھھةووليیَر٬، 30



 
 

2012 ااألوولل دديسمبر/كانونن | ووووتش رراايتس يومن    15  

رِرؤؤذذ لة  10ة بةوو نامةيیة ددةةتواانَى مؤلَةتى مانةووةةىى ددةةددااتَى وو تيیيَیداا ئاماذذةة بة هھھھؤكاررىى هھھھاتنةكةيي ددةةكاتت. ئيینجا كةسةك
بنكةىى ثؤليیس ووةةرربطرىَى. ثاشش ددةة رِرؤؤذذةةكة٬، ددةةبيیَت سةرردداانى بةرريیَوةةبةرراايیةتى نيیشيینطةىى حكومةتى هھھھةرريیَم بكاتت بؤ 
ضاووثيیَكةووتن٬، ئةططةرر مَولَةتى ئةستؤثاكى ئاسايیشي ووةةررططرتت ئةوواا كاررتى مانةووةةىى شةشش مانطى ثيیَدةةددررىَى وو ثيیَش 

ووونى بةررووااررىى مؤلَةتةكةىى ددةةبيیَت هھھھةمووو شةشش مانط جارريیَك كاررتةكةىى تاززةةىى بكاتةووةة. بةالمَم ئةططةرر بةسةرر ض
ئةستؤثاكى ئاسايیشي نةبيیَت٬، ئةوواا تةنهھا مؤلَةتى مانةووةةىى يیةكك مانطي ثيیَدةةددررىَى وو ددةةبيیَت هھھھةمووو مانطيیَك سةرردداانى 

حكومى بة هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضى ووووتت٬، بة فةررمانطةىى نيیشيینطة بكاتت بؤ تاززةةكرددنةووةةىى مؤلَةتةكةىى. بةررثرسيیَكى 
شيیَوةةيیةكى ططشتى هھھھةرر ثةنابةرريیَك كاررتى تؤماررىى كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانى هھھھةبيیَت ددةةتواانَى 

   31كاررتى مانةووةةىى شةشش مانط وو ئةستؤثاكى ئاسايیشى ووةةرربطرىَى.
 

راانى كردد كة ووووتيیانن لة ئاسايیش وو بةرِريیَوةةبةرراايیةتى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض ضاووثيیَكةووتنى لةططةلَل ضةند ئاووااررةةيیةكى ئيیَ 
نيیشيینطةىى حكومةتى هھھھةرريیَمى كوررددستانن رِرووووبةرِرووىى ططرفت بووونةتةووةة لةكاتى ددةةررهھھھيیَنانى مؤلَةتى مانةووةة. 

ذذماررةةيیةكى ززؤؤرر لةوو ئاووااررةة ئيیَراانيیانةىى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض ضاووثيیَكةووتنى لةططةلَل كرددنن ووووتيیانن كة بةررثرسانى 
ددااوواا لة ثةنابةررةة ئيیَراانيیةكانن ددةةكاتت بؤ هھھھيیَنانى نوووسرااووىى ثشتطيیرىى لة يیةكيیَك لة ثاررتة كورردديیة  حكومةتى هھھھةرريیَم

ئيیَراانيیةكانى كوررددستانن يیانن ثاررتة سيیاسيیة كورردديیةكانى ووةةكك يیةكيیَتى نيیشتمانى كوررددستانن يیانن ثاررتى دديیموكرااتى 
ووىى ثشتطيیرىى لة هھھھيیض حزبيیَكةووةة . ززؤؤرريیَك لة ضاالكةوواانانى كؤمةلَطةىى مةددةةنى حةززناكةنن نوووسراا32كوررددستانن

 بهھيیَنن٬، ضونكة نايیانةووىَى ووةةكك اليیةنطرىى هھھھيیض ثاررتيیَكى سيیاسى بناسريیَن.
  

ئاووااررةةيیةكى تر ووووتى٬، رِرووبةرِرووىى فشارريیَكى ززؤؤرر بوووةةتةووةة لةاليیةنن بةررثرسانةووةة  بؤ هھھھيیَنانى نوووسرااووىى ثشتطيیرىى 
ددةةوواامم بووونن لةسةرر ضاالكيیة سيیاسيیةكانى. يیةكيیَك لة ططرووووثة سيیاسيیةكانن بؤ ووةةررططرتنى مؤلَةتى مانةووةة وو بةرر

ووووتيیشى٬، لة ئيیَراانن رِرووووبةرِرووىى ئةشكةنجة بووويینةووةة تا بيیسةلميیَنيین كة ئةندااميین لة ططرووووثة نةيیاررةةكانداا٬، بةالمَم ليیَرةة 
ددةةبيیَت ببيین بة ئةندااميیانن بؤ ئةووةةىى بتواانيین بميیَنيینةووةة٬، بةززؤؤرر ناضاررمانن ددةةكةنن ئةمة بكةيین. ئةنجامداانى ئةمم كاررةة 

33الكيیةكانمانن لة بوااررىى مافى مرؤؤظظداا ددةةخاتة مةترسيیةووةة.ضا  
 

ضةند ثةنابةرريیَكى ئيیَراانى نيیشتةجيیَى كوررددستانى عيیَرااقق بة هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضيیانن ووووتت٬، ووةةررططرتنى مَؤلَةتى 
لة كاتى نةبووونى نوووسرااووىى  34مانةووةة بةبَى هھھھيیَنانى نوووسرااووىى ثشتطيیرىى يیةكيیَك لة ثاررتة سيیسيیةكانن ئاسانن نيیة.

يیريیداا تةنهھا بةشيیَوةةيیةكى كاتى مؤلَةتي مانةووةةيیانن ثيیَدةةددررىَى  تةنانةتت بةوواانةشةووةة كة لة كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانن ثشتط
ناوويیانن تؤمارر كرااووةة. كاررتى مؤلَةتى مانةووةة  تةنهھا بؤ شةشش مانط كاررىى ثيیَدةةكريیَت وو ددةةبيیَت ثاشش ئةوو ماووةةيیة تاززةة 

 بكريیَتةووةة.  
 

ةة نوووسرااووىى ثشتطيیرىى لة ططرووووثة سيیاسيیةكانى حكومةتى هھھھةرريیَمةووةة بهھيیَنَى بة ثةنابةرريیَك كة رِرةةتى كرددبووويیةوو
دداا٬، بةررثرسانن 2012هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضى ووووتت٬، كاتيیَك رِرؤؤيیشتم بؤ تاززةةكرددنةووةةىى كاررتى مانةووةةكةمم لة مايیزىى 

                                                             
.2011ىى تشريینى ددووووةةمى 7اايیتس ووؤؤضض لةططةلَل كؤميیتةىى باالَىى ثةنابةرراانن لة هھھھةووليیَر٬، ضاووثيیَكةووتنى هھھھيیومانن ررِ 31  
حزبى كؤمةلَة وو حزبى دديیموكرااتى كوررددستانى ئيیَراانن٬،  ددوووو ثاررتى  سةررةةكي كوررددستانى ئيیَراانن  كة بة ئاشكراا لة كوررددستانى عيیَرااقداا  32

دداا٬،  1990نى ذذيیَر ددةةسةالَتى  حكومةتى هھھھةرريیَمداا هھھھةيیة. لةسةررةةتاىى سالَى كاررددةةكةنن. ئةمم ددوووو ثاررتة ضةنديین بنكةوو باررةةططايیانن لة ناووضةكا
ئةمم ددوووو ثاررتة رِرااززيیبووونن بة ووةةستانى ضاالكيیة سةررباززيیةكانيیانن ددذذىى رِرذذيیَمى  ئيیَراانن. رِرااثؤررتى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض لةسةرر ئاززااددىى 

دداا.ضةنديین سالَة ددةةسةالَتداارراانى ئيیَراانن 2009ى يیةكةمى رِرااددةةرربِريین وو ئاززااددىى رِريیَكخرااووةةيیى بووونن لة هھھھةرريیَمى كوررددستانداا لة كانووون
ضاالكيیةكانى ئةمم ددوووو ثاررتةيیانن لة ناوو ووووالَتةكةيیانداا  قةددةةغة كرددووووةة  

 33 2012تشريینى ددووووةةمى  لةضاووثيیَكةووتنى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض لة رِراانيیة٬، عيیَرااقق٬،   
ووؤؤضض ضاووثيیَكةووتنى لةططةلَل هھھھةنديیَك لةوو ثةنابةررةة  ئيیَراانيیانة كردد   هھھھةندىَى جارر ثرؤؤسةكة تا رِرااددةةيیةكك هھھھةرِرةةمةكيیة ضونكة  هھھھيیومانن رِراايیتس34

كة رِرةةتيیانن كرددبووويیةووةة نوووسرااووىى ثشتطيیرىى لة هھھھيیض ثاررتيیَكى سيیاسيیةووةة بهھيیَنن٬،  بةالمَم هھھھيیَشتا مَولَةتى مانةووةةيیانن ووةةررططرتبووو.   
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لة هھھھيیض ضاالكيیةكى ثيیيَیانن ووووتم كة من تةنهھا ووةةكك ئاووااررةةيیةكك لة كوررددستانى عيیَرااقداا ئيیش ددةةكةمم٬، نابيیَت تيیَوةةبطليیَم 
  35سيیاسيیةووةة.

 
ستافى ئؤفيیسى كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن ووتيیانن٬، ئةوواانن ئاططادداارربووونن لةوو مةررجانةىى كة 

بةررثرسانى حكومةتى هھھھةرريیَم لةسةرر ئاووااررةة ئيیَراانيیةكانن ثيیَويیستيیانن كرددووووةة٬،  بةتايیبةتت بؤ ئةوو ئاوواارراانةىى كة كورردد نيین٬، 
انن ددةةست تيیَوةةرردداانى كرددووووةة لةبرىى ئةوو ئيیَراانيیانةىى كة نةيیانتواانيیوةة  يیاخودد  نةيیانويیستوةة  هھھھةررووةةهھھھا ئؤفيیسةكةيی

بةالمَم ززؤؤرر جارر ددةةست تيیَوةةرردداانى كؤميیتةىى باالىَى  36نوووسرااووىى ثشتطيیرىى لة ثاررتة كورردديیة ئيیَراانيیةكانةووةة ببةنن.
تت٬، كاتيیَك ددااووااىى نوووسرااووىى ثشتطيیرىى ثةنابةرراانيیش بَى سووودد بوووةة. ئاووااررةةيیةكى ئيیَرااني بة هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضى وووو

يیةكيیَك لة حزبة كورردديیة ئيیَراانيیةكانى ليیَكرااووةة٬، ددةةست بةجَى  رِرؤؤيیشتوووةة بؤ ئؤفيیسى كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانى نةتةووةة 
 يیةكطرتوووةةكانن.  

 
رؤؤسةكة "ئؤفيیسى كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانن ثارريیَزةةرريیَكيیانن لةططةلَل ناررددمم بَو فةررمانطةىى نيیشيینطة٬، لةسةررةةتاووةة ث

بةباشى رِرؤؤيیشت بةالمَم كاتيیَك رِرؤؤيیشتم بؤ سليیَمانى ططرفتم بؤ ددررووست بووو ضونكة هھھھيیَشتا لةووىَى ددااووااىى نوووسرااووىى 
ثشتطيیريیانن ليیَدةةكرددمم٬، لة بةرِريیَوةةبةرراايیةتى ئاسايیشى سليیَمانى ثيیيَیانن ووووتم كة ثيیَويیستة ددووووباررةة مؤلَةتى مانةووةة لة سليیَمانى 

جارر ضووومةتة  20ررىى ثيیَناكريیَت." ئاووااررةةكة ووووتيیشى٬، "تا ئيیَستا نزيیكةىى ووةةررططرمم وو ئةوو نامةيیةىى هھھھةووليیَر كا
  37فةررمانطةىى نيیشيینطة٬، بةالمَم هھھھيیَشتا مؤلَةتى مانةووةةمم ووةةررنةططرتوووةة".

 
ئاووااررةةيیةكى ترىى ئيیَراانى بة هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضى ووووتت,  لةبةررةةووةةىى بةشدااررىى لة ضةند خؤثيیشانداانيیَكداا كرددووووةة لة 

ومةتى هھھھةرريیَم وو ئيیَراانن٬، بةررثرسانى نيیشيینطة كاررتى مؤلَةتى مانةووةةكةيیانن بؤ تاززةة نةكرددؤؤتةووةة. ددذذىى ددةةسةالَتداارراانى حك
هھھھةررووةةهھھھا ووووتيیشى٬، ضةند جارريیَك بانطهھيیَشتيیانن كرددووووةة بؤ ليیَكؤليَینةووةة وو هھھھةرِرةةشةىى دديیثؤررتت كرددنةووةةيیانن ليیَكرددووووةة 

38كرااووةة. سةررةةرِراايیى ئةووةةىى ناووىى ووةةكك ثةنابةرر لة كؤميیتةىى باالىَى ثةنابةرراانن تؤمارر  
 

ئاووااررةة ئيیَراانيیةكانى نيیشتةجيیَى كوررددستانى عيیَرااقق نيیطةرراانن بووونن لةووةةىى كة هھھھيیَشتا ذذيیانيیانن لة مةترسيیداايیة٬، ئةووةةشش 
بةهھھھؤىى ئةوو  فشارراانةىى ددةةخريیَتة سةرر كةسس وو كارريیانن لة ئيیَراانن لةاليیةنن بةررثرسانى ئةمنى وو هھھھةوواالَطرىى ئةوو 

ر بة هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضى ووووتت٬، بةررثرسانى ئاسايیشى ئيیَراانى ووووالَتةووةة. ئاووااررةةيیةكى ئيیَراانى نيیشتةجيیَى هھھھةليیَ 
فشارريیَكى ززؤؤرريیانن خستؤتة سةرر خوشكةكةيي وو ئةنداامانى خيیَزاانةكةيي كاتيیَك بؤيیانن ددةةرركةووتوةة كة ئيیَراانى جيیهَھيیَشتوةةوو 

يیةكيیَك لة ووةةكك ئاووااررةة لة كوررددستانى عيیَرااقق نيیشتةجَى بوووةة. هھھھةررووةةهھھھا ووووتيیشى٬،  ثيیَش ضةند مانطيیَكى كةمم لةمةووبةرر٬، 
ئةشكةنجةددةةرراانى لة ئيیَراانن كة ثيیاوويیَك بوووةة الىى ئةمم بة غةفاررىى ناسرااووةة ٬، لة رِريیَطةىى مؤبايیلةووةة نامةىى بؤ ناررددووةةوو 

ووتووويیةتى كة ناوونيیشانن وو شويیَنى ئةوو ددةةززاانَى. ززؤؤررجارر غةفاررىى لة رِريیَطةىى كةسس وو كاررةةكةيیةووةة لة ئيیَراانن ثةيیامى بؤ 
يیةكيیَكى تر  39ةكانى ئيیَراانن ززؤؤرر بة ئاسانى ددةةتواانن بيیِرفيیَنن وو بيیهھيیَننةووةة بؤ ئيیَراانن.ناررددووةة وو ثيیَى ووتووونن كة هھھھيیَزةة ئةمنيی

لة ئاووااررةةكانن٬، بة هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضى ووووتت٬، لة تشريینى ددووووةةمى سالَى رِراابرددوووودداا ضةندجارر لة رِريیَطةىى ثةيیوةةندىى 
   40تةلةفؤنيیةووةة وو لة رِريیَطةىى ضةند كةسيیَكةووةة هھھھةرِرةةشةىى  ليیَكرااووةة.

  

                                                             
.2012ىى ماررسى 19بووو ناوويیانن بالوَوبكريیَتةووةة٬،   ضاووثيیَكةووتنى تةلةفؤنى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض  لةططةلَل هھھھةنديیَك كةسس كة نةيیانن وووويیست35  
2011ىى تشريینى ددووووةةمى  6ضاووثيیَكةووتنى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض لةططةلَل كؤميیتةىى باالَىى ثةنابةرراانى نةتةووةة يیةكطرتوووةةكانن لة هھھھةووليیَر٬،  36  
.2012ضاووثيیَكةووتنى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض٬، رِراانيیة/عيیَرااقق لة  تشريینى ددووووةةمى 37  
2012نن رِراايیتس ووؤؤضض٬، هھھھةووليیَر/عيیَرااقق لة  تشريینى ددووووةةمى ضاووثيیَكةووتنى هھھھيیوما38  
2012ضاووثيیَكةووتنى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض٬، هھھھةووليیَر/عيیَرااقق لة  تشريینى ددووووةةمى 39  
2012ضاووثيیَكةووتنى هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض لة هھھھةووليیَر/عيیَرااقق٬، لة  تشريینى ددووووةةمى  40  
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تر بة هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضى ووووتت٬، هھھھةررضةندةة باررووددؤؤخى ذذيیانى لة كوررددستانن ئاسانن نيیة بةالمَم  بةررددةةوواامم  يیةكيیَكى
ددةةبيیَت لة ئاماددةةكرددنى رِرااثؤررتى ددؤؤكيیوميیَنتى وو بالوَوكرددنةووةةىى ثيیَشيیَلكارريیةكانى مافى مرؤؤظظ لة ئيیَراانن. ناووبرااوو بة 

دداا٬،لةططةلَل رِرؤؤذذنامةىى "ططارردديیانى" 2011وووززىى ىى تةم22هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضى ووووتت٬، ثاشش ضاووثيیَكةووتنيیَكى لة 
بةرريیتانى كة تيیيَیداا  باسى لةوو ذذماررةة ززيینداانيیة ززؤؤررةةىى بةنديیخانةىى (ددززيیََل عابادد) ىى كرماشانن كرددبووو كة ضاووةةرِريیَى 

فةررمانى لة سيیَدااررةةدداانن٬، ددةةسةالَتداارراانن لة ئيیَراانن هھھھةرِرةةشةيیانن لة خيیَزاانةكةىى كرددبووو  بة ئامانجى  ططوشارر خستنةررىى وو 
41يیَدةةنط كرددنى بةرراامبةرر ئةوو ثيیَشيیَلكارريیانةىى مافى مرؤؤظظ  كة لة ئيیَراانداا رِرووددةةددةةنن.ب  
 

ززؤؤرريیَك لة ئاووااررةةكانن ترسس وو نيیطةررااني ئةووةةيیانن ددةةرربِرىى كة ددةةززططاىى هھھھةوواالَطرىى وو هھھھيیَزةة ئةمنيیةكانى ئيیَراانن ددةةتواانن 
انن رِراايیتس ووؤؤضيیانن ووووتت٬، ئيیَراانن لة كوررددستانى عيیَرااقداا بة ئاززااددىى ضاالكى ئةنجامم بدةةنن. ذذماررةةيیةكيیانن بة هھھھيیوم

ضةنديین بنكةىى هھھھةوواالَطرىى هھھھةيیة بؤ كؤكرددنةووةةىى ززاانيیاررىى لة شارروو شاررؤؤضكةكانى كوررددستانى عيیَرااقداا. هھھھةررووةةهھھھا 
ووووتيیشيیانن ئةمم بنكانة كة بة (قةررااررططاىى رِرةةمةززاانن) ناسرااوونن لة رِراابرددوووودداا بؤ ضةند مةبةستيیَكى جيیاوواازز بةكاررهھھھيیَنرااوونن 

ى سةرردداانن بؤ ئةوو كةسانةىى ددةةيیانةووىَى بضنة ئيیَراانن لةططةلَل كؤكرددنةووةةىى ززاانيیاررىى هھھھةوواالَطرىى لةوواانة ثيیَداانى مؤلَةت
لةسةرر ثاررتة كورردديیةكانى هھھھةرريیَم وو ثاررتة كورردديیةكانى ئيیَراانن لة عيیَرااقق. هھھھيیومانن رِراايیتس ووؤؤضض سةرربةخؤ نةيیتواانى 

ستانى عيیَرااقق كراابنة ئامانجى ئةووةة ثشت رِرااست بكاتةووةة كة ئاووااررةة وو ثةنابةررةة ئيیَراانيیةكاني  نيیشتةجيیَى كورردد
 ئةفسةرراانى ددةةززططاىى هھھھةوواالَطرىى ئيیَراانى.  

 

                                                             
طرىى وو سوثاىى ثاززدداارراانى ئيیَراانةووةة لة خاكى بيیَطانةدداا بةرِريیَوةة ددةةضن.قةررااررططاىى رِرةةمةززاانن ئةوو بنكانةنن كة لةاليیةنن ووةةززااررةةتى هھھھةوواالَ  41  

 


