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 كورتة
 

دا، ِريَبين ِرةحمانى لةاليةن ھيَزة ئةمنيةكانى ئيَرانةوة لة كرماشان دةستطير 2006ى تشرينى دووةمى 19لة 
سةرقالَى  تؤذينةوة كردن بوو لةسةر ھؤطربوون بة ماددة ھؤشبةرةكان و نةخؤشى  ئايدز  لة  ىدةكريَت لةوكاتة
دا بؤ ماوةى دوو مانط لة زيندانيَكى سةر بة وةزارةتى ھةوالَطري ةكانى كوردستانى ئيَران.ناوضة سةرةكي

لةماوةى بةندكردنيدا، لةاليةن ئةفسةرانى ئةو دةزطايةوة لة ھةردوو شارى كرماشان و سنة دةستبةسةر دةكريَت و 
.تةوةدةبيَ دووضارى  ئةشكةنجةدانى تووندى جةستةيى و دةروونى  ين جار ليَكؤلَينةوةى لةطةَل دةكريَت وضةند  

  
خولةك لة دادطايكردن و  بةبَى  ئامادةبوونى ثاريَزةرى بةرطريكار لة كةيسةكةى، لة كانوونى دووةمى  15ثاش 

دا، دادطاى شؤِرشى ئيَران بة تؤمةتى "كاركردن لة دذى ئاسايشى نةتةوةيى" و "ثِروثاطةندة كردن لة دذى 2007
ا سةثاند.دةولَةت" سزاى ئيَنج ساَل زينداني بةسة ِرةحمانيد  

  
دا، ِرةحمانى بؤى دةردةكةويَت  كة لة زانكؤ  دةركراوةو ضيتر ناتوانَى لة 2008ثاش ئازادكردنى لة كؤتايى سالَى 

خويَندن بةردةوام بَى.  ثاشان ِرةحمانى دةبيَتة ضاالكةوان و ئةندامى طرووثيَكى ناوخؤيى. بةھؤى زيادبوونى 
دا، لة ئيَران ھةلَديَت و وةك ثةنابةر لة 2011اضارى لة سالَى فشارةكان لةسةر خؤيى و خيَزانةكةى، بة ن

 كوردستانى عيَراق نيشتةجَى دةبيَت.
 

ِرةحمانى يةكيَكة لةو ذمارة زؤرةى  ِرؤذنامةنووس  و ثاريَزةر و ضاالكةوانانةى مافى مرؤظ  كة لة ماوةى 
ةستثيَكردنى ھةلَمةتة سةركوتكاريةكانى ِرابردوودا ناضار بوون ووالَتةكةيان جيَبھيَلَن، بة تايبةت لةثاش د

دةسةالَتدارانى ئيَران لة دواى خؤثيشاندانةكانى خةلَكى ئةو والَتة لة دذ ساختةكاريةكانى ھةلَبذاردنة 
كة تيَيدا مةحموودى ئةحمةدى نةذاد بؤ جارى دووةم وةك سةرؤكى ئةو ووالَتة   2009سةرؤكايةتيةكةى  سالَى 
وة سةركوتكاريةكةى حكومةت  زنجيرةيةك  لة ثيَشيَلكارى ئاشكراى لة دذى مافةكانى دةستنيشان كرايةوة. شاالَ 

مرؤظ  لة خؤطرت وةك كوشتن، ئةشكةنجةدان، ِرةشبطيرى و ثيَشيَل كردنى مافةكانى خةلَكى ئةو ووالَتة لة ئازادى 
 ِرادةريِرين و طردبوونةوة.

 
ةركوتكارية دةخاتة ِروو، كة لة قوربانيانى سةرةكى ھةلَمةتةكةوة ئةم ِراثؤرتة بةلَطةكانى ثيَشيَلكارى ئةو ھةلَمةتة س

وةطيراون لةوانةش ضاالكةوانةكانى كؤمةلَطةى مةدةنى ئيَرانى. لةبةرئةوةى ھيومان ِرايتس وؤض  ِريَطةى 
ِريَطةى ثيَنادرَى لة ئيَران كار بكات، بؤية زؤريَك لةو دَوكيوميَنتانةى لة ِراثؤرتةكةدا ئاماذةيان ثيَكراوة لة

ضاوثيَكةتنةوة لةطةَل ضاالكةوانانى وةك سؤزان بة دةست ھاتوون، كة ئةمانةش دوابةدايى دةستثيَكردنى شاالَوة 
ئيَرانيان جيَھيَشتوةو  ِرويان كردؤتة ووالَتى توركيا و  2009سةركوتكاريةكانى ثاش ھةلَبذاردنةكةى سالَى 

يَنانة نيشتةجَى بوون. ِراثؤرتةكة تيشك دةخاتة سةر ضوار كوردستانى عيَراق كة وةك ئاوارة وثةنابةر لةو شو
طرووث: ئةوانيش بريتين لة ضاالكةوانانى مافى مرؤظ، ِرؤذنامة نووس و بلؤطةرةكان, ثاريَزةرانى بوارى مافى 

مرؤظ, خؤثيشاندةران و ئةوانةى بة خؤبةخش ھاوكارى ھةلَمةتى ھةلَبذاردنةكانى سةرؤكايةتى مير حوسةين 
و مةھدى كةِرووبيان كردووة، ئةمانة ھةموويان بوونة ئامانجى ھيَزة ئةمنيةكان و دةزطاى ھةوالَطرى مووسةوى 

ئيَران. ھةروةھا ِراثؤرتةكة باس لةو ھؤكارانة دةكات كةواى لةم كةسانة كردووة  بة ناضارى ووالَتةكةيان 
ثةنابةر لة ووالَتى توركيا و كوردستانى عيَراق.  جيَبھيَلَن، لةطةَل  ئةو ئاستةنطانةى ِروبةِروى دةبنةوة وةك ئاوارة و
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ھةرضةندة، ذمارةيةكى زؤر لةو سةدان ھةزار خؤثيشاندةرةى كة ِرذانة سةر شةقامةكانى ئيَران لةدذى ئةنجامى  
، ھةموويان ضاالكةوانى مةدةنى و سياسى نةبوون، بةالَم ھيَشتا بوونة 2009سةرؤكايةتيةكةى سالَى  ھةلَبذاردنة

مانجى ھيَزة ئةمنيةكان و دةزطاى ھةوالَطرى ئيَران (ئيتالَعات). ثاش كؤتايى ھاتنى خؤثيشاندانةكان، ئا
دةسةالَتدارانى ئيَران بةردةوام بوون لة ھيَرشة سةركوتكاريةكانيان بؤ سةر ھةموو دةنطة ناِرازيةكان و 

دة ئامانج  كة ثةيوةنديةكى كةم يان ھةر ِريَكخراوةكانى كؤمةلَطةى مةدةنى و ھةروةھا ئةو ضاالكةوانانةشيان كر
ھيض ثةيوةنديان بة خؤثيشاندانةكانةوة نةبوو، بةالَم دةسةالَتدارانى ئيَران ئةمانةيان بة اليةنطرانى شؤِرشى سةوزن 

 لةقةلَةمدا  و تؤمةتباريان كردن بة كاركردن بؤ لةناوبردنى بنةماكانى كؤمارى ئيسالمى. 
  

ِرؤذنامةنووسان و ثاريَزةرانى بوارى مافةكانى مرؤظ لةطةَل ئةندامانى ثارتة ضاالكةوانانى مافى مرؤظ, 
ئؤثؤسيزيؤنةكان  بوونة ئامانجى سةرةكى  ئةم ھيَرشانة. ھيَزة ئةمنيةكان ذمارةيةكى زؤر لة ضاالكةوانيان دةستطير 

نة زؤريَكيان لةو دادطايانةدا كرد، بةوانةشةوة كة داكؤكيكةر بوون لة مافى كةمينةكان و ذنان و خويَندكاران. ئةما
دادطاى كران كة ھيض ثيَوةريَكى نيَودةولَةتيان بَو دادطايكردنيَكى عاديالنة تيَدا نةبوو. بة دةيان لةم ضاالكةوانانة لة 
زيندانةكاندا مانةوة بة تؤمةتةكانى  وةك "كاركردن لة دذى ئاسايشى نيشتمانى،" "بالَوكردنةوةى ثروثاطةندة لة دذى 

ةت،" يان "ئةندام بوون لة طرووث و ِريَكخراوى قةدةغة كراو."دةولَ   
 

سةرةِراى دادطايكردنى ذمارةيةك لة ضاالكةوانى كؤمةلَطةى مةدةنى و ئةندامانى ثارتة ئؤثؤسيزيؤنةكانيان بة 
و بةرضاوى كاميَراى تةلةفيزيؤنةكانةوة بة تؤمةتى ھةولَدان بؤ بةرثاكردنى "شؤِرشى سةوز"،  يةكيَكى تر لة

ِرووداوانةى كة ترس و دلَةِراوكيَيةكى  زؤرى خستة نيَو كؤمةلَطةى مةدةنى ئيَرانيةوة "ئيَران ثراكسى" بوو. ضةند 
و لة ذيَر ناوى كاروبارى "ئيَران ثراكسى" دةسةالَتدارانى ئيَران  2009مانطيَك لة دواى ھةلَبذاردنةكةى سالَى 

 30دا، داواكارى طشتى ِرايطةياند كة  2010ن. لة مانطى مارسى ضاالكةوانى ئيَرانيان داية دادطاكا 30نزيكةى 
كةسيان دةستطير كردوة بة تؤمةتى بةشدار بوون لة ثيالنيَكى دةزطاى ھةوالَطرى (سى. ئاى. ئةى) ئةمريكى بؤ 

ران ِروخاندنى حكومةتى ئيَران.داواكارى طشتى دةستطير كراوةكانى بةجيَبةجَى كردنى ثيالنيَك لة ذيَر ناوى" ئيَ 
ثراكسى" تؤمةتبار كردو ئاماذةى بةوةكرد كة ثالنةكة بة نھيَنى لة ِريَطةى ضةند ِريَكخراويَكى ناحكومي 

ووالَتةكةيةوة ئةنجامدراوة. دادطاى  شؤِرشى ئيسالمى  حوكمى زينداني دريَذخايةنى بؤ ذمارةيةك لةم كةسانة 
ادطايي كرابوون، ھةضةندة بةھيَز ناضار كرابوون دةركرد كة بة تؤمةتى مةترسى بؤ سةر "ئاسايشى نةتةوةيى" د

 دان بةو تؤمةتانةدا بنيَن.
  

، كاريطةريةكى ِريشةى لةسةر كؤمةلَطةى مةدةنى 2009شاالَوة سةركوتكاريةكانى ثاش ھةلَبذاردنةكةى سالَى 
ةى ئيَراندا كار ئيَرانى دروستكرد. ضيتر ھيض ِريَكخراويَكى سةربةخؤ ناتوانَي بة ئاشكرا لةو بارودؤخة سياسي

بكات. حالَى حازر، زؤريَك لة داكؤكيكةرانى مافةكانى مرؤظ و ِرؤذنامةنووسان  يان لة زيندانةكاندا بةندكراوون 
يان ھةلَھاتوون و ذيان لة تاراوطة بةسةر دةبةن، ئةمة جطة لةوةى ضةندةھا ضاالكةوانى تريش بوونةتة ئامانجى 

ةكان و شاالَوة ِرةشبطيريةكانى دةسةالَتدرانى ئيَران. حكومةت  ھةموو ھةلَمةتة سةركوتكارية يةك لةدواى يةك
ِريَطةيةك دةطريَتة بةر بؤ سةركوت كردنى كؤمةلَطةى مةدةنى و كث كردنةوةى دةنطةكان ، تةنانةت ئةو 
دةكةن. ثاريَزةرانةشى كردؤتة ئامانج كة بةرطرى لة كةيسى  ضاالكةوانان و ئةندامانى ئؤثؤسيزيؤن لة دادطاكاندا 

لةم ضةند سالَةى دوايدا، فشارى سةر ئةو ثاريَزةرانةى بةرطرى لة كةيسى ضاالكةوانان دةكةن بةشيَوةيةكى 
بةرضاو زيادى كردووة، ضةندين ثاريَزةرى ناسراوى  وةك  "شيرين عةبادى" كة خاوةنى خةالَتى ئاشتي نؤبلَة، 

ى بة طةشتيَك لة ئةوروثا بوو بِرياريدا نةطةِريَتةوة  ئيَران ثاش ھةلَھاتوون و ووالَتيان جيَھيَشتووة.  لةكاتيَكدا عةباد
ئةوةى بؤى دةركةوت  طةر  بطةِريَتةوة  ِروبةِروى دةستطير كردن و زيندانيكردنيَك دةبيَتةوة كة مةرامى سياسى لة 

نيش ناضار بوون ثشتةوة بيَت. ھةروةھا ثاريَزةرانى ناسراوى وةك  (محمد مستةفايى) و (محمد ئؤليفارد) كة ئةما
 ئيَران جيَبھيَلَن و دواى مافى ثةنابةريَتي لة ووالَتانى دةرةوة بكةن. 
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(محمد مستةفاى) ناضاربوو لة ئيَران ھةلَبيَت ثاش ئةوةى خيَزان و كةس و كارةكةى دةست بةسةر كران و خؤيشى 
ة. مستةفاى ئيَستا لة ووالَتى نةرويج ضةندين جار لةاليةن دةسةالَتدارانى ئيَرانةوة بانطھيَشت كرا بؤ ليَكؤلَينةو

نيشتةجيَية. (محمد ئؤلةيفارد) كة يةكيَكى ترة لة ثاريَزةرة ناسراوةكان و بةرطرى لة ضةندين كةيسى باالَ كردووة لة 
بةردةم دادطاكانى شؤِرش و دادطا مةدةنيةكاندا، ئةميش ناضار بوو ھةلَبيَت و ووالَت جيَبھيَلََى، ثاش ئةوةى لةاليةن 

ةسةالَتدارانى ئيَرانةوة بة تؤمةتى"ثِروثاطةندة كردن دذى دةولَةت،"سزاى سالَيَك زيندانى بةسةردا سةثيَنرا، د
ئةمةش بةھؤى ئةنجامدانى ضاوثيَكةوتنيَك لةطةَل  يةكيَك لة ميديا نيَودةولَةتيةكان كة تيَيدا ِرةخنةى لة بِريارى لة 

 سيَدارةدانى يةكيَك لة كةيسةكانى طرتبوو. 
  

سةركوتكردن و كردنة ئامانجى ِريَكخراوةكانى كؤمةلَطةى مةدةنى لةاليةن دةسةالَتدارانى ئيَرانةوة كاتيَك دةستى 
دا وةك سةرؤكى ئةو ووالَتة ھةلَبذيَردرا،  2005ثيَكرد كة مةحموود ئةحمةدى نةذاد بؤ يةكةم جار و  لة سالَى 

دةسةالَتى محافزكارةكان كة ئةمانيش ثيَك ديَن لة بةرثرس و  ئةوةش ئاماذةيةك بوو بؤ سةرھةلَدان و بةھيَز بوونى
اليةنطرانى شؤِرشى ئيسالمى و ھيَزةكانى (باسيج) كة ميليشيايةكى ضةكدارى نزيك لة سوثاى ثازدارانة، لةطةَل 

مةدى نةذاد دةربِرينى ثشتيوانيةكانى  ِرابةرى يةكةمى ئيَران (ئايةتووالَ خامنةى) بؤ ئةو شاالَوة سةركوتكاريةى ئةح
 دةستى ثيَكردبوو.    

 

لةذيَر دةسةالَتى سةرؤكايةتى ئةحمةدى نةذاد، ھةلَويَستى حكومةتى ئيَران لة بةرامبةر ِريَكخراوة  ناحكوميةكان لة 
ثالَثشتيكردن و ھانداني بة حةزةرةوة كة ئةم شيَوازة لة ذيَر دةسةالَتى سةرؤكايةتى محمدى خامنةيى سةرؤكى 

ثةيِرةو دةكرا ، طؤِرا بؤ طومان و دوذمنكاريةكى ئاشكرا. حكومةت  بةردةوام ِريَو شويَنى ئةمنى ثيَشووى ئيَران 
تووندترى بةرامبةر ِريَكخراوة ناحكوميةكان دةطرتةبةر و زؤر جار تؤمةتبارى دةكردن بة "ئاميَريَك بؤ 

زياتريان دةخستة سةر كارى  جيَبةجيَكردنى مةرامةكانى بيَطانة". ھةروةھا دةسةالَتدارانى ئيَران  فشاري
ضاالكةوانان لة ِريَطةى نةدانى مؤلَةتى كاركردن ثيَيان و زؤرجار حكومةت ِرةتي دةكردةوة ھيض نووسراو و 
 ِروونكردنةوةيةك بدات لةسةر  ِرةتكردنةوةى داواكاريةكانيان، كة ئةمةش بةثيَى ياساكانى ئيَران ِريَطةثيَدراوة. 

ضاالكةوانانى كؤمةلَطةى مةدةنى لةذيَر دةسةالَتى ئةحمةدى نةذاد، ھةنديَكيانى ناضار كرد  زيادبوونى فشار لةسةر 
وة ذمارةى ئةو ضاالكةوانانةى  2009لة ئيَران ھةلَبيَن و ببنة ئاوارة و ثةنابةر لة ووالَتانى دةرةوة. لة سالَى 

ون لة ووالَتانى سيَيةم  بة ِريَذةيةكى بةرضاو داوايان ثيَشكةش كردووة بؤ وةرطرتنى مافى ثةنابةريَتي و نيشتةجَى بو
ووالَتى ثيشةسازيدا  44زيادى كردووة.بةثيَى ئاماريَكى كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان كة لة 

ووالَتةدا  44ئاوارةى  ئيَرانى  نوَى داوايان بؤ مافى ثةنابةريَتى لةو  11،537دا،  2009ئةنجام دراوة، لة سالَى 
.  18،128دا بؤ 2011و لة سالَى  15،185دا ذمارةكة زيادى كردووة بؤ 2010ثيَشكةش كردووة: لة سالَى 

، 2011تا  2009زؤرترين ِريَذةى داواكاريية نويَيةكان بؤ مافى ثةنابةريَتى لة توركيا ثيَشكةش كراون. لة سالَى 
.ةادى كردووزي 72ذمارةى ثةنابةرة ئيَرانيةكان لة توركيادا بة ِريَذةى  %  

 
بةثيَى ووتةى كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان لة توركيا و عيَراق، زؤريَك لةو ضاالكةوانة 

ئيَرانيانةى ناويان لة كؤميتةكةيان تؤمار كردووة دةلَيَن لة ترسى ھةِرةشة و ضةوساندنةوة ووالَتةكةيان جيَھيَشتووة. 
مافى ثةنابةرييَتى بةو ئاوارانة دةدات كة دةضنة ووالَتةكةى  تا ئةوكاتةى  حكومةتى توركيا بؤ ماوةيةكى كاتى

كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوةيةكطرتووةكان دةيانطويَزيَتةوة بؤ ووالَتانى سيَيةم. ھةنديَكى تر لة ضاالكةوانانى 
ئةم كةسانة ووتيان كة لةوَى   ئيَرانى كة زؤرينةيان لة ِرةطةزى كوردن بوونةتة ثةنابةر لة كوردستانى عيَراق،

 ذيانيان بة تةواوى ثاريَزراو نية و ثيَويستيان بة نيشتةجَي بوونة لة ووالَتى سيَيةم بة زووترين كات. 
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ھيومان ِرايتس وؤض داوا لة حكومةتى ئيَران دةكات كؤتاى بة شاالَوة سةركوتكاريةكةى لة دذى خؤثيشاندةران و 
نى بھيَنيَت. نابيَت ضاالكةوانان  و ِرةخنةطرانى دةسةالَت لةبةر ثةيِرةوكردنى ضاالكةوانانى كؤمةلَطةى مةدة

مافةكانيان لة ئازادى ِرادةربِرين و طردبوونةوةى ئاشتيانة و دروستكردنى ريَكخراوى مةدةنى، ِروبةِروى 
ھيومان ِرايتس وؤض داوا لة  دووريانيَكى مةترسيدار ببنةوة كة لة بةندكردن يان جيَھيَشتنى ووالَتدا خؤى ببينيَتةوة،.

حكومةتى ھةريَمى كوردستان دةكات ثاريَزطارى لة سةالمةتى ذيانى ئاوارة ئيَرانيةكان بكات و دووركةويَتةوة لة 
ھةِرةشة و فشار كردن لة دذى ئةو ئاوارانةى بةردةوامن لة ثةيِرةوكردنى مافة سياسيةكانيان بة شيَوةيةكى ئاشتيانة. 

ومةتى توركيا دةكات ھةلى كارو ذيانيَكى ئاسوودة بِرةخسيَنَى بؤ ئةو ئاوارة و ثةنابةرانةى لة ھةروةھا داوا لة حك
ووالَتةكةيدا ناويان تؤماركراوةو ئيَستا لة ضاوةِروانى نيشتةجَي بووندان لة ووالَتانى سيَيةم. ثيَويستة توركيا ِريَطة 

ةر بارودؤخى مافى مرؤظ لة ئيَران، سةردانى ووالَتةكةى بدات دكتؤر ئةحمةد شةھيد، كة ِريثؤرتةريَكى تايبةتة لةس
بكات  بؤئةوةى بتوانيَت ضاوى بة ئاوارة ئيَرانيةكان بكةويَت و ِراثؤرتى دؤكيوميَنتارى لة سةر ثيَشيَلكاريةكان 

كردنى  ئامادة بكات. لة كؤتايدا، ھيومان ِرايتس وؤض داوا لة ووالَتانى سيَيةم دةكات  كة ثةلة بكةن لة جيَبةجىَ 
كةيسى ئةو ثةنابةرانةى ثيَويستة بة زووترين كات ناوضةكة جيَيھيَلَن. ھةروةھا ھيومان ِرايتس وؤض داوايان 

ليَدةكات  كة ذمارةيةكى زؤر لةو ئاوارانة قبوَل بكةن كة ھيض ِريَطةضارةيةكى تريان نية جطة لة وةرطرتنى مافى 
 ثةنابةريَتى لة يةكيَك لة ووالَتانى دةرةوة. 
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 ثيَشنياز 
 

 بؤ حكومةتى ئيَران
 ِرةشبطيرى و مامةلَةى  زيندانيان لة كاتى دةستبةسةريدا

ئازادكردنى ھةموو ئةو ئةو كةسانةى زيندانى كراون لةبةر ثةيِرةوكردنى مافةكانيان لة ئازادى ِرادةربِرين  •
  و طردبوونةوة و دروستكردنى كؤمةلَطةى مةدةنى بةشيَوةيةكى ئاشتيانة. 

ر كردنةوةى كةس و كارى زيندانيةكان لة شويَن و ِرةوش و طوزةرانى زيندانيةكانيان و ِريَطةيان ئاطادا •
  ثيَبدريَت سةردانيان بكةن. 

  نةھيَششتنى  زيندانى تاكة كةسى. •
ليَكؤلَينةوة و وةالَمدانةوةى خيَراى ھةموو ئةو سكاالَ ياسايانةى ثيَشكةش كراون لة دذى خراث  •

  جةدانى دةستطير كراوةكان.مامةلَةكردن و ئةشكةن
تةمبيَكردن و سزادانى ھةموو ئةو ليَثرسراوانةى  وةزارةتى زانيارى ئيَران كة بةرثرسيارن لة خراث  •

  .209مامةلَة كردنى بةنديةكانى  زيندانى ئيَظن
ندانة كة لةاليةن وةزارةتى ھةوالَطريةوة بةِريَوة دةبريَت، بخريَتة ذيَر ضاوديَرى  زي 209زيندانى  ئيَظن  •

 حكوميةكان،  يان ِريَكخراوى ضاكسازى ثيَوةرة ئةمنيةكان يان ھةر بة تةواوى دابخرَى.   
 

 ضاكسازى ياساى
ضاكسازى كردن يان  البردنى ئةو ياسا ئةمنيانةى كة ثيَناسةيةكى ِروونيان نية لة نيَو بِرطةكانى ياساى  •

سايشى نةتةوةيى و نيَو نةتةوةى ئيَران (ياسا سزادانى  ئيسالميدا, وةك ياساى "سوكايةتى كردن" لة دذى ئا
ئةمنيةكان) لةطةَل ضةند ياسايةكى تر ھةرلةضوارضيَوةى بِرطةكانى ياساى سزادانى ئيسالمى كة ِريَطة 

بة حكومةت دةدا دةستى كراوة بيَت لة سةركوتكردنى كويَرانة و سزادانى ئةو كةسانةى بةشيَوةيةكى 
اسيةكانيان دةكةن. حكومةتى ئيَران بةبيانووى ھةِرةشة بؤسةر "ئاسايشى ئاشتى خوازانة ثةيِرةوى مافة سي

نةتةويى" لةم بِرطانةى الى خوارةوةدا و ضةند بِرطةيةكى ترثيَشيَلى ئةو ياسا نيَودةولَةتيانة دةكات كة 
  بِريارى داوة ثاثةند بيَت ثيَناوة:  

o  تيَكدانى ئاسايشى نةتةوةيى"  لة ياسا ئةمنيةكان، دامةزراندنى ھةر طروثيَك كة 498ماددةى"
  ئيَرانى لة ثشتةوة بيَت بة تاوان لة قةلَةم دةدات.

o  سزاى سَى مانط تا سالَيَك زيندانى بةسةر ھةركةسيَكدا دةسةثيَنَى كة تؤمةتى 500ماددةى ،
"ثروثاطةندة كردنى لة دذى سةقامطيرى كؤمارى ئيسالمى ئيَران  يان ثروثاطةندة كردن لة 

  قازانجى ھةر طرووث و دامةزراوةيةك كة دذى سةقامطيرى ئيَران بيَت." بةسةردا ساغ ببيَتةوة. 
o كؤبوونةوة و ثيالن طيَِران لة دذى ئاسايشى ناوخؤ  يان  ئاسايشى نيَو نةتةوةى 610ةى مادد" ،

ئيَران، تيَوةطالن لة  ھةر كاريَكى لةو جؤرة" بة تاوان لةقةلَةم دةدا و سزاكةى لة سَى سالَةوة  تا 
 ثيَنج ساَل زيندانيكردن دةبيَت. 

o  رامى كؤمةلَطة يان ِريَطرى كردنى خةلَك ، تيَكدانى سةقامطيرى و ئاسوودةى و ئا618ماددةى
لة كاركردن" بة تاوان لةقةلَةم دةدا و سزاكةى لة سَى مانطةوة بؤ سالَيَك زيندانى كردن 

 جةلَدة. 74دةبيَت،لةطةَل ليَدانى 
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o  لة ياساى سزادانى ئيسالمي ھةر "سووكايةتي كردنيَك" بة "ثيرؤزيةكانى ئيسالم" 513ماددةى ،
ئاينى ئيسالم، بة تاوان لةقةلَةم دةدا و  سزاكةى لة سالَيَكةوة بؤ ثيَنج ساَل  يان كةسايةتيةكانى

  زيندانى كردن دةبيَت، لة ھةندَى بارودؤخدا دةكرَى سزاكةى مردن بيَت. 
o  ھةر "سوكايةتي كردنيَكى" ِراستةوخؤ بة ِرابةرى يةكةمى كؤمارى ئيسالمى 514ماددةى ،

ةرى يةكةمى ئةوكاتةى ووالَت، بة تاوان لة قةلَةم دةدات و ئيَران، ئايةتوالَ خامنةى، يان ِراب
 سزاكةى لة شةش مانطةوة بؤ دوو ساَل زيندانى كردن دةبيَت.

ثيَناسةيةكى  ِروون  بؤ "ئاسايشى نةتةوةيى" و "ثيَشيَلكردنةكان لة دذى" بة زاراوةيةك كة نةبيَتة مايةى  •
بوونةوة و دروستكردنى ِريَكخراوى مةدةني كة لة ياسا ثيَشيَلكردني  مافةكانى ئازادى ِرادةربِرين و طرد

  نيَو دةولَةتيةكاندا ضةسثاون.  
البردنى ئةو ياسايانةى كة لة بِرطةى سزادانى ئيسالميدا ھاتووة، "سوكايةتى كردن" بة كةسايةتية  •

  ئاينيةكان و سةركردة حكوميةكان" بة تاوان لةقةلَةم دةدات.
ى سزاى تاواندا  ِريَطة بة دةسةالَتداران دةدا بة ِرةتكردنةوةى مافى طؤِرينى  ئةو بِرطانةى لة ياسا •

ھةبوونى ثاريَزةر لة قؤناغى ليَكؤلَينةوة و دةستبةسةر كردنى ثيَش دادطايي كردندا. ثيَويستة حكومةت 
سةرى ِريَطة بة زيندانيان بدات بة ئازادى و بةبَى ضاوديَرى كردن ثاريَزةرةكانيان ببينن لة قؤناغى دةستبة

  و دادطايي كردندا. 
ھةنطاونان بؤ بةرقةراركردنى  "ياساى مافةكانى ھاوالَتيان" لة زيندانةكانى ئيَراندا كة لةاليةن سةرؤكى  •

دا ثةسةند كراوة. "ياساى مافةكانى ھاوالَتيان"  2004دادطاى باالَ، ئايةتووالَ خامنةى لة سالَى 
طةلَداية، بَو ئةوةية لة ھةموو بارودؤخيَكدا جَى بةجَي بةثيَضةوانةى ئةو ياسايانةى مةرجى ئةمنيان لة

 بكريَت. 
 

 بؤ حكومةتى توركيا
ِريثؤرتةريَكى تايبةتى نةتةوة يةكطرتووةكانة لةسةر كة يَطةدان بة دكتؤر ئةحمةد شةھيد، رِ  •

بارودؤخى مافى مرؤظ لة ئيَران، بؤ سةردان كردنى ئةو ووالَتة تا بتوانَى ضاوثيَكةوتن لةطةَل 
ئاوارةو ثةنابةرة ئيَرانيةكان ئةنجامبداو ِراثؤرتى دؤكيوميَنتارى لةسةر ثيَشيَلكاريةكان لة دذيان ئامادة 

 بكات بةثيَى ئةو ئةركةى ثيَى سثيَردراوة.
دلَنياكردنةوةى بةرثرسانى حكومى و ھيَزةكانى ثؤليس لة بةِريَزةوة مامةلَةكردن لةطةَل ئاوارة و  •

  َى جياوازى كردن و بة جؤريَك لةطةَل بنةماى مافةكانى مرؤظدا بطونجَى،.ثةنابةرة ئيَرانيةكان بةب
ئةو ئاوارة و ثةنابةرانةى ناويان تؤمار كراوة ِريَطةيان ثَى بدريَت  بة ئازادى بطةِريَن و لة ھةر  •

شويَنيَك كة خؤيان بيانةوَي نيشتةجَى ببن، تةنھا لة ضةند بارودؤخيَكى ثيَويستدا نةبيَت وةك بوونة 
ھؤكارى مةترسى بؤ سةر تةندروستى طشتى و ئاسايشى نةتةوةيى كة ئةوةش تةنھا بةسةر ئةو 

كةسانةدا جيَبةجَى بكريَت كة دةبنة ھؤكارى ئةو مةترسيانة، ھةروةھا ئةم ياسايانة بة يةكسانى بةسةر 
  ھةمووياندا  جيَبةحَى بكريَت بةبَى جياكاريكردن بةرامبةر نةتةوةيةكى ديارى كراو. 

بووردنى ئاوارة و ثةنابةرةكان لةو بِرة ثارةيةى كةثيَويستة بيدةن بؤ وةدةستھيَنانى كارتى مؤلَةتى ليَ  •
مانةوة، ھةروةھا ِريَطةيان لَى نةطيرَى لة ضوونةدةرةوةى ووالَت ئةطةر تواناى دابين كردنى  ئةو 

 بِرة ثارةيان نةبوو.    
رة و ثةنابةرانةى ناويان تؤمار كراوة بةبَى ثارةى ثيَدانى كارتى مؤلَةتى كاركردن بة ھةموو ئةو ئاوا •

  زيادة و مةرجى و زيادة.
دةستةبةركردنى مافى خزمةت طوزارى تةندروستى و دابين كردنى داودةرمان بؤ ھةموو ئاوارة و  •

 ثةنابةرةكان بة ھةمان ئةو ئاسانكاريةى كة  بيَطانةيةكى ياساى دةتوانَى بة دةستى بھيَنَى لةو ووالَتةدا.
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 بؤ حكومةتى ھةريَمى كوردستان
دووركةوتنةوة لة ھةِرةشة و فشار خستنة سةر ئةو ئاوارانةى بةردةوامن لةسةر ضاالكية  •

سياسيةكانيان لةدذى حكومةتى ئيَران بةشيَوةيةكى ئاشتى خوازانة،لة ناوضةكانى  ذيَر دةسةالَتى 
  حكومةتى ھةريَم.

يةكيَك لة ثارتة كوردية ئيَرانيةكانى ناو ھةريَمى ثيَويست نةكردنى ھيَنانى نووسراوى ثشتطيرى لة  •
كوردستان  يان ثارتة كورديةكانى كوردستانةوة، وةك مةرجيَك بؤ ثيَدانى مافى مانةوة  يان 

  تازةكردنةوةى مؤلَةتى مانةوةكانيان.
يةكخستنى مةرجةكانى مانةوة بؤ  ئاوارة و ثةنابةران، ھةروةھا ئازاديان ثيَبدرَى لة طةِران و  •

يشتةجيَبوون لة ناوضة جياوازةكانى كوردستاندا، تةنھا لة ھةندَى بارودؤخى ثيَويسدا نةبيَت وةك ن
بوونة ھؤكارى مةترسى بؤ سةر تةندروستى طشتى  و ئاسايشى نةتةوةيى، ئةوةش تةنھا تةنھا بةسةر 

  ئةو كةسانةدا جيَبةجَى بكريَن كة بوونةتة ھؤكارى ئةو مةترسيانة. 
  

يتةى باالَى ثةنابةرانى ِريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكانبؤ ئؤفيسى كؤم   
بوونى ثةيوةندى بةردةوام لةطةَل ئاوارة و ثةنابةرةكاندا بة مةبةستى طفتوطؤكردن لةسةر داھاتووي  •

  كةيسةكانيان و دؤزينةوةى ضارةسةرى طونجاو بؤيان. 
كة ئاوارة و ثةنابةرة ئيَرانيةكانى لة نزيكةوة ضاوديَرى كردن و ئاماذةدان بة ھةر ھيَرش و ھةِرةشةيةك  •

  نيشتةجيَى كوردستانى عيَراق دةكريَت لةاليةن دةزطاى ھةوالَطرى ئيَرانةوة. 
 

 بؤ ووالَتانى سيَيةم، ووالَتانى ئةوروثا، كةنةدا، ئوستراليا و ووالَتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا
و ضةند ثشكنينيَكى ياساى تر  طَوِرانكاريكردن و ئاسان كردنى ثرؤسةى ثشكنينى ثيَشينةى ئةمنى •

ئةمةش لة ثيَناو دلَنيا بوون لة وةرطرتنى ئةو ئاوارانةى كةثيَشتر قبولَكراون بَو نيشتةجَي بوون لة 
  ووالَتةكانتان لة ماوةيةكى طونجاودا. 

ناسينةوةى ئةو طرفتةى كة ھةنديَك لة ئاوارة كوردة ئيَرانيةكانى نيشتةجيَى ھةريَمى كوردستان  •
لة ِرووى ياساييةوة وةك ھاوالَتيةكى ناوخؤى كوردستانى عيَراق مافةكانيان بؤ دةستةبةر ناتوانن 

  بكريَت، بؤية ئةم كةسانة ِرةضاو بكريَن بؤ نيشتةجَى بوون لة ووالَتةكانى سيَيةم.
قبولَكردنى ذمارةيةكى زياتر لة ثةنابةرة ئيَرانيةكان لة دةرةوةى ضوارضيَوةى كارى كؤميتةى باالَى  •

ابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان، بة تايبةت ئةوانةى ئيَرانيان جيَھيَشتووة لةئةنجامى ثةن
  ِروبةِروبوونةوةى ھةِرةشةو ضةوسانةوة بةھؤى ضاالكية سياسي و مةدةنيةكانيان. 

دابين كردنى ظيزةى خويَندن بؤ ئةو ئاوارة ئيَرانيانةى كة بيَبةش كراون لة مافى خويَندن لة  •
يان نةيان توانيوة بةردةوامبن لة خويَندن بةھؤى ضاالكية سياسى و  زانكؤكانى ئيَران

 مةدةنيةكانيانةوة.   
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 طوزةران و ذيانى ئاوارةييان
 

ووالَتى ثيشةسازيدا ئةنجام  44بةثيَى ئامارةكانى ِريَكخراوى كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان كة لة 
دا،  2010يَرانى نوَى داواى مافى ثةنابةريَتيان لةو ووالَتانة كردووة،لة سالَى ئ 537،11دا،  2009دراوة، لة سالَى 

زؤرترين ذمارةى ئةم داواكاريانة لة ووالَتى  128،18.1دا، بؤ 2011و لة سالَى  185،15ذمارةكة ھةلَكشاوة بؤ 
ريَتيان لة باكورى عيَراق كة وة، ضةند سةد ئيَرانيةكى تر داواى مافى ثةنابة2005توركيا ثيَشكةش كراوة. لة سالَى 

  2دةكةويَتة ذيَر دةسةالَتى حكومةتى ھةريَمى كوردستانةوة ثيَشكةش كردووة.

  
وة، كؤِرةويَكى بة كؤمةلَى ئيَرانيةكان بؤ جيَھيَشتنى ووالَتةكةيان دةستى  2009ھةرضةندة لة ثاش سالَى 

كةمترة لة سةرتاسةرى جيھاندا، بةالَم لة ثاش ئةو كةس  000،20ثيَنةكردووة ضونكة ذمارةكة لة سالَيَكدا لة،
سالَةوة، ذمارةى  ئةو كةسانةى داواى مافى ثةنابةريَتيان ثيَشكةش كردوة و ئةو ضاالكةوانانةى  ووالَتةكةيان 

و  2009جيَھيَشتووة بة ِريَذةيةكى  بةرضاو زيادى كردووة. لة ثاش خؤثيشاندانةكانى حوزةيرانى سالَى 
شاالَوة سةركوتكاريةكةى دةسةالَتدارانى ئيَران، ضةند ووالَتيَكى يةكيَتى ئةوروثا وةك ئةلَمانيا و ئيتالَيا دةستثيَكردنى 

و فةرةنسا  لة دةرةوةى ضوارضيَوةى كارى كؤميتةى باالَى ثةنابةران ظيزةيان بؤ ضةندين ضاالكةوانى مةدةنى و 
نى مرؤظى ئيَرانى دابين كردووة. بةشيَكى ترى ئةو ِرؤذنامةنووس و نةيارانى سياسى  و ضاالكةوانانى مافةكا

وة، بة ِريَطةى ناياسايى لة ووالَتى توركياوة ثةِريوونةتةوة بؤ  2009كةسانةى كة ئيَرانيان جيَھيَشتووة لة ثاش سالَى 
كيشيان لة توركيا و يؤنان و لة ھةولَى بة دةستھيَنانى مافى ثةنابةريَتيدان لة يةكيَك لة ووالَتانى يةكيَتى ئةوروثا، بةشيَ 

باكورى عيَراق و شويَنةكانى تر ناويان تؤمار كردووة بؤ داواكردنى مافى ثةنابةريَتى و نيشتةجَى بوون لة يةكيَك لة 
 ووالَتانى سيَيةم.

  
يا لة ضةند سالَى ِرابردوودا، ھيواى نيشتةجَى بوون لة ووالَتانى سيَيةمى وةك ئةمريكا و ئةوروثا و كةنةدا و ئوسترال

كة زؤرترين داخوازى ئاوارة و ثةنابةرانى لةسةرة، الواز بووة،  بةشيَكى سةرةكى لةبةرةوةية كة ووالَتانى 
ئةوروثا دةرطايان بة ِرووى ئاوارة و ثةنابةرة ئيَرانيةكاندا داخستووة. بةثيَى ووتةى بةرثرسانى كؤميتةى باالَى 

شيَوةيةكى سةرةكى، ووالَتانى ئةمريكا و كةنةدا و ئوستراليا و  ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان، لة ئيَستادا و بة
3نةرويج و فنلةندا شويَنى نيشتةجَى بوونى ئيَرانيةكانن.  

                                                           
ووالَتيَكى ديارى وةك ماليزيا نةخراوةتة ناو ئةم ئامارانة ھةموو ئةو ذمارةية ناطريَتةوة كة لة سةرتاسةرى جيھانداية ، ضونكة ضةند 1

 ناوزةند دةكةن.004،19و  890،15دا بة ، 2010و  2009داتاكةوة. ھةنديَكى تر ذمارةى داواكارةكان لة سالَى 
ةكةيان ناوى ثةنابةرى ئيَرانى لة كؤميت 500وة، النى كةم 2007بةثيَى ئامارى كؤميتةى باالَى ثةنابةران لة عيَران، لة سةرةتاى سالَى 2

ثةنابةرى ئيَرانى نوَى وةردةطرَى. لة ِريَطةى ثةيوةندى   10تا  9تؤمار كراوة. جطة لةوةى  حالَى حازر، لة ھةفتةيةكدا،  كؤميتةكة 
 .2012ى تشرينى يةكةمى 2ئيمةيلَةوة لةطةَل كؤميتةى باالَى ثةنابةران لة عيَراق لة بةروارى 

 2012ى مايزى سالَى 10طةَل كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى ِريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان لة ضاوثيَكةوتنى ھيومان ِرايتس وؤض لة3
داواكارى بؤ  نيشتةجَى بوون لةاليةن ثةنابةرانى ئيَرانى و عيَراقى لةاليةن ووالَتة يةكطرتووةكانى  5000دا، وةالنانى  2012دا.  لةسالَى 

ثةنابةران لة ئةنقةرة، دةرضوونى ضةندين ياساى نوَى لةاليةن وةزارةتى ئاسايشى ناوخؤى ئةمريكاوة . بةثيَى ووتةى كؤميتةى باالَى 
ئةمريكاوة كة ثشكنينى ثيَشينةى ئةمنى زياتر لةسةر ثةنابةران ثيَويست دةكات بووةتة ھؤكارى دواكةوتنيَكى زؤر كة بة ساَل و نيويَك 

ةى داوايان بؤ نيشتةجَى بوون لةو ووالَتة ثيَشكةش كردووة. ھةر بةثيَى ووتةى مةزةندة دةكرَى لة جيَبةجَى كردنى كةيسى ئةو ثةنابةران
ثةنابةر زياتر كردووة  (سالَى ِرابردوو  900ئؤفيسى كؤميتةى ثةنابةران, ووالَتى كةنةدا تواناكانى  بؤ وةرطرتنى ثةنابةران لة سالَيَكدا بَو 

ثةنابةر لةم سالَدا. ئؤفتسى كؤميتةى ثةنابةرانى  400ياد كردووة بؤ وةرطرتنى ). ئوستراليا تواناكانى ز600تواناكةى بةرزكردةوة بؤ 
جيَطة لةخؤ دةطرَى بؤ ئةو  200نةتةوة يةكطرتووةكان لة ئةنقةرة ئاماذةى بةوةكرد كة ئوستراليا ثرؤطراميَكى تايبةتى خيَراى ھةية كة 

ثةنابةرى لة  1200دا، ووالَتى نةرويج  2012مارى كؤميتةكة، لة سالَى ئاوارانةى  كةس و كاريان لة ووالَتةكةى نيشتةجيَية. بةثيَى ئا
جيَطةى تريان بؤ ئةو ئةفغانيانةى لة 100يان  بؤ ئةو ئيَرانيانة بوون لة توركيا نيشتةجيَن و 150سةرتاسةرى جيھاندا وةرطرتووة  كة 

 عيَراقى و ئةفغانيانةى لة توركيانثةنابةرى قبولَكردووة لةو ئيَرانى و  150ئيَراندان. ھةروةھا فينلةندا، 
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 توركيا
 

 22ثةنابةريان ئيَرانى بوون كة ئةمةش ِريَذةى % 736،5ثةنابةر، 024،26دا و لة كؤى 2012ى نيسانى 30لة 
بةھؤى زؤرى ذمارةيان، ئةمانة بة خةلَكى جيَى بايةخ ناسراون لةالى تةواوى ثةنابةرانى ئةو ووالَتة دةكات. 

ئيَرانى نوَى داوايان بؤ 981،1دا، 2009لة سالَى   4كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان لة توركيا.
 2011و لةسالَى 881،2دا، بةرزبووةتةوة بؤ 2010مافى ثةنابةريَتى لة توركيا ثيَشكةش كردووة. ذمارةكة لة سالَى 

 زيادى كردووة. 72و  %  45وة، ِريَذةكة بة % 2009. واتة لة ثاش سالَى 414،3دا، 
 

: بةالَم بةھؤى بضووكى سنوورى جوطرافياى 1951توركيا ئةندامة لة ثةيماننامةى ثةنابةرانى نيَو دةولَةتى سالَى 
ك ثةنابةر قبوَل  بكات كة لة بنةِرةتدا خةلَكى ووالَتةكة، ثةيمانةكة توركيا ناضار دةكات تةنھا ئةو كةسانة وة

 ئةوروثان.
 

بةالَم ئةو ئاوارانةى بة ِرةطةز ئةوروثى نين، ئؤفيسى كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان و  
  . حكومةتى توركيا ضاوثيَكةوتنى ھاوشيَوة لةطةلَيان ئةنجام دةدةن بؤ بِرياردان لةسةر ضارةنووسى كةيسةكانيان

كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان ئةو كةسانة وةك ثةنابةر قبوَل دةكات كة مةرجة نيَودةولَةتيةكاني 
مافى ثةنابةريَتيان  تيَدا بيَت، وةك ھةبوونى ترسيَكى زؤر لة ضةوسانةوة  بةھؤى ِرةطةز، ئاين، ِرةطةزنامة، ئةندام 

كراو و بؤضوونى سياسى. كؤميتةى باالَى ثةنابةران لة توركيا بِريار  بوون لة طرووثيَكى كؤمةالَيةتى ديارى
لةسةر ضارةنووسى كةيسى ئةو ثةنابةرانة دةدات كة بة ِرةطةز ئةوروثى نين. حكومةتى توركيا مافى ثةنابةريَتى 

ةتى ناوخؤى ى وةزار1994كاتى  بةو كةسانة دةدا كة ئةو مةرجانةيان تيَدا بيَت لة ياساى ثةنابةريَتي سالَى  
بةثيَى ياساكةى وةزارةتى ناخؤ، ئاوارةكان دةتوانن بؤ ماوةيةكى كاتى لة توركيادا بميَننةوة  تا  5توركيادا ھاتووة.

 ئةوكاتةى لة ووالَتى سيَيةم نيشتةجَى دةكريَن.
 

نةبوون بة  ھةندَى جار حكومةتى توركيا مؤلَةتى دةرضوونى ئةو كةسانة لة ووالَتةكةى ِرةتدةكاتةوة كة ثاثةند
 انياساكانى نيشتةجَى بوون لةو شارةى بؤيان ديارى كراوة  ھةتا ئةوكاتةى مافى مانةوةكةيان ياساى دةبيَت ثاش

ِريَطةى دةرضوونيان ثيَدةدرَى. ئةطةر لة دوا قؤناغدا، كةسةكة داواى مافى ثةنابةريَتية كاتيةكةى ِرةتكرايةوة، 
كردنةوةى بؤ ووالَتةكةى خؤى بدات. سةرةِراى ئةم ياسا تووندانة، توركيا ِرةنطة لةوبارةدا توركيا فةرمانى ديثؤرت

زؤرترين ذمارةى ئاوارة و ثةنابةرانى ئيَرانى بؤ ضووة بة بةراورد بة ووالَتانى تر، ئةمةش لةبةرةوةى سنوورى 
وونة ناو  قاِرةى جوطرافى ھةردوو ووالَت ثيَكةوةية و  دةكرَى توركيا وةك ووالَتى ناوةند بةكاربھيَنرَى بؤ ض

ئةوروثاوة، لةوانةش طرنطتر ئةوكةسانةى ھةلَطرى ثاسثؤرتى ئيَرانين دةتوانن لةسةر سنوور فيزة وةربطرن بؤ 
 ضوونة ناو توركياوة.

  
دا، حكومةتى توركيا فةرمانيَكى دةركرد و تيَيدا دةسةالَتى بةخشية ثؤليسى ثةنابةرانى  2011لة تشرينى يةكةمى 

ى ِرؤذدا، بِريارى يةكةم لةسةر ضارةنووسى كةيسى ئةو ئاوارانة بدةن كة  30حةوت شارى توركيا كة لة ماوةى 

                                                           
%) 11ثةنابةر ( 2773ذمارةكة     2012ى مايزى 10ھيومان ِرايتس وؤض لةطةَل كؤميتةى باالَى ثةنابةران لة ئةنقةرة لة  ضاوثيَكةوتنى4

لة ووالَتانى سيَيةم بؤ %) لة خؤدةطرَى. بةثيَى ووتةى كؤميتةى باالَى ثةنابةران، بة طشتى ھيواى نيشتةجَي بوون 11ئاوارة ( 2936و 
 ئيَرانيةكان باشة
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تةى ئؤفيسى كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة بةثيَى وو 6داوايان بؤ مافى ثةنابةريَتى ثيَشكةش كردووة.
وة، كارمةندانى كؤميتةكةيان دةستيان كردووة بة  2012يةكطرتووةكان، لة سةرةتاى كانوونى دووةمى سالَى 

ليَكؤلَينةوة لة كةيسى ئةو ئاوارانةى كة داواكانيان لةاليةن دةسةالَتدارانى توركياوة ِرةت كراوةتةوة  بةرلةوةى 
ان ھةلى ليَكؤلَينةوةو بِرياردانى ئةو داوايانةى ھةبووبيَت.كؤميتةكةي  

 
كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان لة ئةنقةرة بة ھيومان ِرايتس وؤضى ووت، ِريَنمايى ھةموو ئةو 

كةش كردنةوةى كةسانةيان كردووة كة داواكانيان لةاليةن دةسةالَتدارانى توركياوة ِرةتكراوةتةوة، بؤ دووبارة ثيَش
ِرؤذدا. ِرةتكردنةوةى داواى مافى ثةنابةريَتى لة قؤناغى يةكةمدا ھيض كاريطةرى لةسةر  15داواكانيان لة ماوةى 

 مافى داواكار نابيَت بؤ مانةوةى لة توركيا بةشيَوةيةكى ياساى، ئةطةر دووبارة داواى ثيَشكةش كردةوة.   
دةسةالَت بة بةرثرسانى توركى بؤ دةركردنى بِريارى  يةكةم لةسةر سةرةِرايى  فةرمانةكةى حكومةت لة ثيَدانى 

ضارةنووسى كةيسةكان، ھيَشتا وةزارةتى ناوخؤى ئةو ووالَتة ضاوةِروانى دوا بِريارى كؤميتةى باالَى ثةنابةران 
ارى دةكات لةسةر ضارةنووسى ئةو كةيسانةى كة دووبارة داوايان ثيَشكةش كردؤتةوة، بةرلةوةى حكومةت بِري

خؤى لةسةر ضارةنووسيان بدات. بةرزبوونةوةى ذمارةى ئةو كةيسانةى لة يةكةم داواكارياندا لةاليةن 
دةسةالَتدارانى وةزارةتى ناوخؤى توركياوة ِرةت دةكريَنةوة طومانى لةسةر ياسايي بوونى مافى مانةوةيان لة توركيا 

دى نيَوان حكومةتى توركيا و كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى دروستكردوة، ھةروةھا بووةتة مايةى ئالَؤزتر بوونى ثةيوةن
7نةتةوة  يةكطرتووةكان.  

 
ثيَويستة لةسةر ئاوارة و ثةنابةران ثاثةند بن بة ياساكانى ناوخؤى توركياوة لةكاتى مانةوةيان لةو ووالَتةدا. بؤ 

خزمةت طوزارية   نموونة، لة شارةكاندا ثةنابةران ئؤردوطاى تايبةتيان بؤ دروست كراوة و لةوىَ 
ثيَويستة لةسةريان ھةفتةى جاريَك يان ضةند جاريَك ئيمزاى ناوةكانيان لة بنكةى  8كؤمةالَيةتيةكانيان بؤ دابين كراوة.

9ثؤليسى ئةو شويَنةدا بكةن.  

 
والَتة ياساى توركيا، بؤ وةرطرتنى مؤلَةتى نيشتةجيَبوون، ثيَويستة لةسةر ھةموو ئاوارة وثةنابةريَكى ئةو وبةثيَى 

دؤالر بؤ منداَل ) بدات. بةثيَى  125دؤالرى ئةمريكى بؤ طةورة و  241كة ھةر شةش مانط جاريَك،  بِرى ( 
لة ياساى كؤكردنةوةى كرَى، ئاوارة و ثةنابةران مافى ثيَشكةشكردنى داوايان بؤ  492ى ذمارة  88ماددةى 

بِرة ثارةية بة شيَوةيةكى بضِربضِر بووة. لة مانطى بةخشين لةو بِرة ثارةية ھةية. لة ِرابردوودا، بةخشين لةم  

                                                           
ى حكومةتى توركيا ھةميشة دةسةالَتى ھةبووة لة دياريكردنى ضارةنووسى كةيسى ثةنابةران  بة سةربةخؤ و بة بَى  ِراويَذ بة كؤميتةى  باالَ 6

  .ةوكاتةى كؤميتةى ثةنابةران بِريارى خؤى دةداثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان، بةالَم ھةميشة بِريارةكانيان  بةكردارى دواخستووة تا ئ
بةرثرسانى كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان بة ھيومان ِرايتس وؤضيان ووت كة ئةوان ئاطادار نين لةوةى  لة ضةند  7

ِرايتس وؤض لةكاتى تويَذينةوةكةيدا ھيض  سالَى ِرابردوودا ھيض ثةنابةريَكى ئيَرانى بة زؤر نيَردرابيَتةوة بؤ ئيَران ، ھةروةھا ھيومان
كةيسيَكى لةو جؤرةى تَومار نةكرد. ھةروةھا كؤميتةكة ووتي  ئةطةر داواكارى كةسيَك بؤ وةرطرتنى مافى ثةنابةريَتى ِرةتكرايةوة، 

ئةطةر لةوةشدا  سةركةوتوو نةبوو،  دووبارة كةسةكة دةتوانَى داوا ثيَشكةش بكاتةوة بؤ  دةسةالَتدارانى توركى و كؤميتةى باالَى ثةنابةران،
لة دادطاى مافةكانى مرؤظى  ئةوروثا دةلََى لة حالَةتى  3ئةوا دةتوانَى داواى زياتر ثيَشكةش بكات  لة ئيدارةى دادطاكانى توركيا. ماددةى 

و ِريَطرى بكات لة دثيؤرت ِرةتكردنةوةى داواى مافى ثةنابةريَتيدا، دوا ھةل دةدريَت بة كةسةكة  تا  بةرطرى لة داواكةى بكات 
كردنةوةى، ئةطةر ئةو كةسة لة ووالَتى خؤي  ِروبةِروى مةترسى ئةشكةنجةدان و مامةلَةى نامرؤظانة ببيَتةوة. ضاوثيَكةوتنى ھيومان 

 2012مايزى سالَى   10ِرايتس وؤض لةطةَل كؤميتةى باالَى  ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان لة ئةنقةرة،  
ئؤردوطاى ثةنابةر نشين لة شارةكانى توركيادا ھةبوون. تةماشاى كؤميتةى ثةنابةران  51لة كاتى  ئامادةكردنى  ئةم ِراثؤرتةدا، زياتر لة 8

 2008ى حوزةيرانى سالَى 19توركيا)، -2008و كؤضبةرانى ووالَتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا بكة، "ئامارى جيھانى ثةنابةرانى سالَى 
  ابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان كؤميتةى ثةن

http://www.unhcr.org/refworld/docid/485f50d776.html (accessed October 15, 2008)  
نى ئاوارة و ثةنابةران دةتوانن داواكارى ثيَشكةش بكةن بؤ مؤلَةتى ضوونةدةرةوةى كاتى لة ئؤردوطاكانيان، بةالَم دوا بِريار الى بةرثرسا9

 .ناوخؤى ثؤليسة
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دا، وةزارةتى ناوخؤى توركيا ِريَنماييةكى  بؤ ثاريَرطارى شارةكان دةركردو سةرثشكى  2010 10مارسى سالَى
ا بة كردن لة بِرياردان بؤ بةخشينى ئةو ئاوارة و ثةنابةرانةى  كة ناتوانن ئةو بِرة ثارةية بدةن. بةالَم ثةنابةران ھيَشت

ھةنديَك لةو  11.تةواوى بؤيان ِروون نةبوةتةوة كة كَى مافى ثيَشكةشكردنى داواى ھةية بؤ بةخشين لةو بِرة ثارةية
ثارةية بة ھيومان ِرايتس وؤضيان ووت كة مةحالَة داواكانيان كةسانةى داوايان ثيَشكةش كردوة بؤ بةخشين لةو بِرة 

و ثةنابةران تواناى مادديان سنوردارة و ناتوانن ئةو بِرة ثارةية دابين  جيَبةجَى بكريَت. ذمارةيةكى زؤر لة ئاوارة
بةبَى بوونى كارتى نيشتةجَى بوونيش،مةحالَة بتوانن بكةن بؤية بيَبةش دةبن لة وةرطرتنى كارتى نيشتةجَي بوون. 

طشتى،  وةيةكىشيَ  . بةن و ھاوكارى كؤمةالَيةتي دةستةبةر بكةنھيض خزمةت طوزاريةكى تةندروستى و خويَند
 ريَ دابين كردنى ك كردنى  بذيَوى ذيانى ِرؤذانةيان  بةئاوارة و ثةنابةران لة توركيا بةرثرسيارن لة دابين 

.شةوةخانوو  
12 

ھةر بةثيَى ياساى توركى ثيَويستة لةسةر ثةنابةران كارتى مؤلَةتى مانةوةى شةش مانطيان ھةبيَت بةر لةوةى 
كارمةنديان لة شويَنيَكدا ثيَبدرَى، ئةمةش تةنھا لة كاتيَكدا ِريَطةى ثيَدراوة كة ھيض ِريَطةي كاركردن و بوونة 

ھاووالَتيةكى توركى  مةرجى كردنى ئةو كارةى تيَدا نةبَى. ئةم ِريَوشويَنة ئيدارية تووندانة و  ئةو بِرة ثارة زؤرةى 
بوون وايكردووة  زؤريَك لة ثةنابةران نةتوانن كة ثيَويستة ثةنابةران بيدةن بَو بة دةستھيَنانى كارتى نيشتةجَى 

مؤلَةتى كاركردن بةدةستبھيَنن، بؤية ناضارن بةِريَطةى ناياساى كار بكةن لة ثيَناو ثةيداكردنى بذيَوى  ذيانيان، 
13ئةمةش بووةتة ھؤكارى ئةوةى  زؤريَكيان لةاليةن سةركارة توركيةكانيانةوة بةكاربھيَنريَن.  

 
بةربةستة ئيدارى و ياسايانةى كة بوونةتة ئاستةنط لة بةردةم ذيان و طوزةرانى ئاوارة و  سةرةِراى ھةموو ئةم

ثةنابةرةكان لة توركيا، بةالَم ھيَشتا زؤرترين سكاالَى ئاوارة ئيَرانيةكان لةسةر دريَذخايةنى ماوةى ضاوةِروانى 
بةرثرسانى  14ةجَى كردنيان لة ووالَتى سيَيةم.كردنة بَو قبوَل بوون لة كؤميتةى باالَى ثةنابةران لة توركيا و  نيشت

كؤميتةى باالَى ثةنابةران بة ھيومان ِرايتس وؤضيان ووت كة لة سالَى ِرابردووةوة ماوةى ضاوةِروانى كردن بؤ 
ليَكؤلَينةوة و بِرياردان لةسةر ضارةنووسى كةيسةكان بةشيَوةيةكى بةرضاو زيادى كردووة. بةثيَى ووتةى 

، كؤميتةكةيان لة توانايدا ھةبوو لة 2011بؤ  2010ةى باالَى ثةنابةران لة توركيا، لة سالَى بةرثرسانى كؤميت
ماوةى دوو تا سَى مانطى ناو تؤماركردنةوة دةست بة ليَكؤلَينةوة و كاركردن لةسةر كةيسةكان بكات و لة ماوةى 

ضاوةِروانيكردن بؤ ضاوثيَكةوتنى يةكةم دا، ماوةى  2012بؤ 2011ھةشت مانطدا بِرياريان لةسةر بدات، بةالَم  لة 
مانط زيادى كردوة. 13تا  12  

 

                                                           
 .2010كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان لة توركيا: ِراستيةكان و ذمارةكان، ئابى   10
 ا. 2012ضاوثيَكةوتنى ھيومان ِرايتس وؤض لةطةَل كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان لة ئةنقةرة،  شوباتى  11
ھيض خزمةت طوزاريةكى تةندروستى و خويَندن و ھاوكارى كؤمةالَيةتي  بةبَى بوونى كارتى نيشتةجَى بوونيش،مةحالَة بتوانن 12

ردنى دةستةبةر بكةن. بة شيَوةيةكى طشتى، ئاوارة و ثةنابةران لة توركيا بةرثرسيارن لة دابين كردنى  بذيَوى ذيانى ِرؤذانةيان  بة دابين ك
 كرَي خانووشةوة.

يةكطرتووةكان، لةم دوايانةدا، وةزارةتى ناوخؤى توركيا دةستى بة جيَبةجَى كردنى  بةثيَى ووتةى كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة 13
ة و بةرنامةيةكى ئةزموونى كردووة لة يةكيَك لة ئَوردوطاى ثةنابةراندا  بؤ دابين كردنى مؤلَةتى كاركردن بؤ ذمارةيةكى سنووردار لة ئاوار

 .  2011ؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان لة ئةنقةرة، توركيا،  شووباتى ثةنابةران. ضاوثيَكةوتنى ھيومان ِرايتس وؤض لةطةَل ك
، ثةنابةران كؤمةلَيَك مافيان بؤ دياريكراوة بة ثيَضةوانةى ئةو مافانة بة  ئاوارةكان 1951لة ضوارضيَوةى  ثةيماننامةى ثةنابةرانى سالَى  14

 سيَيةم . نةدراوة، وةك مافى نيشتةجيَبوون لة ووالَتى 



 
 

ِرؤيشتن بؤضى     12        

لة كؤميتةى  75ئةم دواكةوتنة زؤرة بووةتة ھؤى كةلَةكةبوون و  زيادبوونى ذمارةى داواكاريةكان بة ِريَذةى  %
    15باالَى ثةنابةرانى توركيا تةنھا لة سالَى ِرابردوودا.

 
ثارةى نيشتةجَى بوونيان نةداوة  دةبيَت ثارةكانيان بدةن بةرلةوةى  ِريَطةيان ثيَبدريَت ئةو ئاوارة و ثةنابةرانةى  بِرة 

توركيا جيَبھيَلَن و لة ووالَتى سيَيةم نيشتةجَى بن. ھيومان ِرايتس وؤض ضاوثيَكةوتنى لةطةَل ضةند ثةنابةريَكى 
لةبةرةوة ضوونةدةرةوةيان لة توركيا و   ئيَرانى ئةنجامدا كة نةيان تواني بوو بِرة ثارةى نيشتةجَى بوون  بدةن

نيشتةجَى بوونيان لة ووالَتى سيَيةم دوخراو بوو  يان  قةدةغةكرا بوو. بةثيَى ووتةى كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى 
دا، حكومةتى توركيا بِرياريَكى دةركرد و  تيَدا ئاماذة ى بةوةكرد  كة  2010نةتةوة يةكطرتووةكان، لة سالَى 

رانى توركيان بؤيان نية ِريَطة لة ضوونةدةرةوةى ھيض ثةنابةريَك  بطرن تةنھا  لةبةرةوةى نةيان توانيوة دةسةالَتدا
بِرة ثارةى نيشتةجَى بوون بدةن.  ھةرضةندة دانيان بةو ِراستيةدا نا  كةثيَويستة ميكانيزمةكانى بةخشين  لةو   بِرة 

ى كاريطةر ترو تووندتر ثةيِرةو بكريَت  لة ِريَطة نةطرتن  لة ثارةية  باشتر ِروون بكريَتةوة، ھةروةھا سياسةتيَك
دا، ثِرؤذةيةك  لة  2012ضوونةدةرةوة ثةنابةران  لة توركيا لةبةر نةدانى  بِرة ثارةى نيشتةجَى بوون . لة نيسانى 

ةرجانةى ثةرلةمانى توركيا ثيَشكةش كرا بة مةبةستى دةركردنى ياسايةكى كاريطةر بؤ نةھيَشتنى ھةموو ئةو م
ثةنابةران ناضار  دةكات  لة دانى بِرة ثارةى نيشتةجَى بوون، لةطةَل ئةوةشدا، ثِرؤذة ياساكة ضاكسازى كاريطةرى 

تيَداية بؤ باشتر كردنى مافى ثةنابةران لة بةدةستھيَنانى خزمةت طوزارى تةندروستى و خويَندن و  خزمةت 
 طوزاريةكانى تر.

 
 عيَراق (كوردستانى عيَراق)

، بؤية كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوةيةكطرتووةكان 1951راق ئةندام نية لة ثةيماننامةى ثةنابةرانى سالَى عيَ 
زؤرينةى  17و ھةريَمى كوردستان.16بةرثرسيارة لة ِريَكخستن و ضاوديَرى كردنى كةيسى ثةنابةران لة عيَراق

كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان لة ثةنابةرة ئيَرانيةكانى نيشتةجيَى ناو عيَراق لة ئؤفيسةكانى 
كوردستان ناويان تؤمار كردووة. بةثيَى ئامارى كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان،  لة تشرينى 

زؤريَك لةم ثةنابةرانة  18ئاوارةى ئيَرانى لة كوردستانى عيَراقدا ھةبوون. 936،9دا، نزيكةى 2012يةكةمى سالَى 
.ِرةطةزى كوردن و لةوانةن كة لة سالَى ھةشتاكانةوة لة عيَراقدا نيشتةجيَن لة  

    
بةرثرسيَكى كؤميتةى باالَى ثةنابةران لة ھةوليَر بة ھيومان ِرايتس وؤضى ووت كة ئؤفيسةكةيان طرنطى زياتر 

بةو ئيَرانيانة دةدات بؤ نيشتةجيَبوون لة ووالَتانى سيَيةم كة ذيانيان لة مةترسيداية يان كيَشةى ئةمنيان ھةية. ئةو 
تانى ئةوروثا بايةخيَكى كةم دةدةن بة قبولَكردنى كوردة ئيَرانيةكان.  بةرثرسة وتيشى، ووالَتانى سيَيةم بةتايبةت ووالَ 

بةرثرسةكة ئةو ھةلَويَستةى ووالَتانى ئةوروثاى بؤ ضةند ھؤكاريَك طةِراندةوة لةوانةش مانةوةى كوردة ئيَرانيةكان 
لَطةي كورديدا، لةطةَل ھيَمنى و بؤ ضةند سالَيَكى زؤر لة كوردستانى عيَراقدا و ِراھاتن و تيَكةَل بوونيان لةناو كؤمة

                                                           
. بةرثرسانى  كؤميتةى باالَى 2012ى مايزى 10ضاوثيَطةوتنى ھيومان ِرايتس وؤض لةطةَل كؤميتةى باالَى ثةنابةران لة ئةنقةرة،  15

ثةنابةران بة ھيومان ِرايتس وؤضيان ووت، زيادبوونى ذمارةى ئاوارةكان بةشيَكى ثةيوةندى بةو بارودؤخةى سوورياوة ھةية، زيادبوونى 
%  ثةنابةرة ئةفغانيةكانى ئةو ووالَتة. ئةو بةرثرسانة ووتيان، تواناكانيان زؤر 100% ذمارةى ثةنابةرة عيَراقيانى توركيا و 117ةى  ِريَذ

 سنووردارة بؤ ئةو ذمارة زؤرة و ھةروةھا ثيَويستيان بة بووجةيةكى زؤر دةبيَت ئةطةر ثرؤسةكةيان بةشيَوةيةكى بةرضاو خاوبيَتةوة
 .كةدا  ووشةى كوردستانى عيَراق و  حكومةتى ھةريَمى كوردستان بةكارھاتووةلة ِراثؤرتة16
 لة مالَثةرى كؤميةكة لة عيَراق دةست دةكةوَى. 2012كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى عيَراق، ِراستيةكان، تةمووزى  17

http://www.unhcr.org/4c9084e49.html (accessed December 7)  (  
كةسيان وةك ئاوارة قبولَكراون،  855ئيَرانى دةطريَتةوة كة داواكاريان بؤ مافى ثةنابةريَتى ثيَشكةش كردووة،  2629ئةم  ذمارةية  18

 .كةسيان لةوانةن كة ماوةيةكى دووروديَذة لة عيَراق نيشتةجيَن 152،6ھةروةھا 
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بةتايبةت بؤ ئةو  19ئارامى ناوضةكانى  ذيَر دةسةالَتى حكومةتى ھةريَم و ھةبوونى خزمةت طوزاريةكان بؤيان،
كوردة ئيَرانيانةى لةسةرةتاى سالَى ھةشتاكانةوة لة عيَراق نيشتةجيَن بةبَى ناردنيان بؤ ووالَتى سيَيةم و ثيَدانى 

 20قى.ِرةطةزنامةى عيَرا
 

ھةموو ئةو ھؤكارو ئاستةنطانةى سةرةوة وايكردووة  ذمارةيةكى زؤر لة كوردة ئيَرانيةكانى نيشتةجيَى كوردستان 
كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان لة عيَراق بة ناضاالك و كةم تةرخةم لةقةلَةم بدةن لة ئاست 

وة. يةكيَك لةو كوردة ئيَرانيانةى كة قسةى بؤ ھيومان ِرايتس وؤض ھةولَدان بؤ  نيشتةجيَكردنيان لة ووالَتانى دةرة
كرد، ھةمان ئةو طازندةيةى كرد كة زؤريَك لة كوردة ئيَرانيةكان دةيكةن، ئةو ثةنابةرة ووتى، كؤميتةى باالَى 

ةِريان ثةنابةرانى كوردستانى عيَراق "ھةست بة ھيض بةرثرسياريةتيةك ناكات لة ئاست داواكانيان، ضونكة باو
ھةروةھا ووتيشى  21واية ناوضةكة ئارامة و ھةلى زؤر بؤ ئةو كوردة ئيَرانيانةى ديَنة ناوضةكةوة فةراھةم كراوة.

ئةو ئاوارة ئيَرانيانةى كة ديَنة كوردستانى عيَراقةوة لةبرى ضاوةِروانى كردن بؤ قبوَل بوون لة كؤميتةى باالَى 
خؤيان بة ِريَطةى ناياساى دةضنة ووالَتانى  كردنيان لة ووالَتانى سيَيةم،ثةنابةرانى نةتةوة ةكطرتووةكان و نيشتةجيَ 

ئةوروثا، ضونكة لة ماوةى ِرابردوودا ذمارةيةكى زؤر كةم لة ثةنابةران قبولَكراون بؤ نيشتةجَى بوون لة ووالَتانى 
 22سيَيةم.

   
ثةنابةرى  36نج سالَى ِرابردوودا، تةنھا بةثيَى ئامارى كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان، لة ثيَ 

ئيَرانى نيشتةجيَى عيَراق لة ووالَتانى سيَيةم نيشتةجَي كراون. كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان لة 
عيَراق بة ھيومان ِرايتس وؤضى ِراطةياند كة تواناكانى ئؤفيسةكةيان سنووردارة بؤ كاركردن لةسةر كةيسى 

مانطةوة بؤ سالَيَكة. بةالَم  بةم  6لة ماوةيةكى طونجاودا. ھةروةھا ووتيان، ماوةى ضاوةِروانى كردن لة ثةنابةران 
دوايانة، تواناكانيان  زياد كردووةو ماوةى ضاوةِروانى كردن بؤ ئةو كةسانةى تازة ناويان تؤمار كردووة بؤتة سَى 

كةس  500وة تةنھا  2007ةتةوة يةكطرتووةكان، لة سالَى بةثيَى ئامارةكانى كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى ن 23مانط.
دا، ئؤفيسةكةيان 2012ناويان لة كؤميتةكة تؤمار كردووة بؤ داواكردنى مافى ثةنابةريَتى. بةالَم  لة تشرينى يةكةمى 

 24ثةنابةرى ئيَرانى نويَى تؤماركردووة. 10بؤ  9لة ھةفتةيةكدا ناوى 
 

                                                           
ى تشرينى دووةمى 7ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان لة ضاوثيَكةوتنى ھيومان ِرايتس وؤض لةطةَل ئؤفيسى ھةوليَرى كؤميتةى باالَى 19

ئاوارةى  كوردى ئيَرانى  نيشتةجيَى  كوردستانى عيَراق ھاوكارى لة  7000.  بةثيَى ئامارى ئؤفيسةكة، لة ئيَستادا، نزيكةى 2011سالَى 
راقدا لة سالَى ھةشتاكاندا ئيَرانيان جيَھيَشتووة و لة كؤميتةى باالَى ثةنابةران وةردةطرن. زؤريَك لةم ئاوارانة لة كاتى شةِرى ئيَران و عيَ 

 كامثةكانى ثةنابةراندا نيشتةجَى بوون
دا، ھيومان ِرايتس وؤض ضاوثيَكةوتنى  كرد  لةطةَل ذمارةيةكى زؤر لة كوردة ئيَرانيةكانى كامثى  2011ى تشرينى دووةمى 11لة  20 

ماَل لةخؤ دةطرَى  و  ئةوثةنابةرانةى تيَدا  900،1شارى سليَماني. كامثةكة نزيكةى  "باريكة" كة ضةند كيلةمةتريَك  دةكةويَتة دةرةوةى
دةذين  كة لة سالَى ھةشتاكاندا ئيَرانيان بةجيَھيَشتووة. دانيشتوانى كامثةكة خزمةت طوزارى خانوو، بنكةى تةندروستى و قوتابخانة و 

راوة،  بةالَم طازندةى ئةوةيان دةكرد كة خزمةت طوزاريةكانيان باش نين. لة  سى  كاريان لةاليةن كؤميتةى باالَى ثةنابةرانةوة بؤ دابين ك
والتى سالَى ِرابردوودا، بة دةيان لةم خيَزانانة طةِراونةتةوة بؤ ئيَران، بةالَم زؤبةيان بة ھيومان ِرايتس وؤضيان ووت خوازيارن يان لة و

ثَي بدريَت. بةرثرسانى حكومةتى ھةريَم ووتيان  ئةوا ثيَيان خؤشة ِرةطةزنامةى عيَراقى  سيَيةم نيشتةجَى بكريَن يان ِرةطةزنامةى عيَراقيان 
ؤض لةطةَل بةو ثةنابةرة ئيَرانيانة بدةن، بةالَم بةثيَى  دةستوورى نويَى عيَراق  ئةو دةسةالَتةيان ثيَنةدراوة. ضاوثيَكةوتنى ھيومان ِرايتس و

ى 1ثةيوةنديةكانى دةرةوةى كاروبارى نةتةوة يةكطرتووةكان و ِريَكخراوة نيودةولَةتيةكان لة  ديندار زيَبارى، ياريدةدةرى بةريَوةبةرى
 لة نيؤرك  2012مارسى 

 .2012ى تشرينى يةكةمى 3 لة ھةوليَر، عيَراق، ضاوثيَكةوتنى ھيومان ِرايتس وؤض   21
 .2012ى ى تشرينى يةكةم3 لة ھةوليَر، عيَراق، ضاوثيَكةوتنى ھيومان ِرايتس وؤض   22
 2012ى تشرينى يةكةمى 2ثةيوةندى  ئيمةيَل لةطةَل كؤميتةى باالَى ثةنابةران لة عيَراق لة 23
 2012ى تشرينى يةكةمى 2ثةيوةندى  ئيمةيَل لةطةَل كؤميتةى باالَى ثةنابةران لة عيَراق لة  24
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انى نةتةوة يةكطرتووةكان بةطشتى تيَروانينيان باشة بةرامبةر ثةيوةندي بةرثرسانى كؤميتةى باالَى ثةنابةر
كاركردنيان لةطةَل حكومةتى ھةريَم و مامةلَةى حكومةت لةطةَل ئاوارة و ثةنابةرة ئيَرانيةكان. بةرثرسيَكى 

ديثؤرت  كؤميتةى باالَى ثةنابةران بة ھيومان ِرايتس وؤضى ووت كة ئةوان ئاطادار نين لة ھيض حالَةتيَكى
بةالَم بةرثرسيَكى   25كردنةوة يان ھةرةشةكردن لة ئاوارة وثةنابةرة ئيَرانيةكان لة ذيَر دةسةالَتى حكومةتى ھةريَمدا،

ترى كؤميتةكة ووتى، ناو بةناو ثةنابةرة ئيَرانيةكان ھةِرةشةى ديثؤرت كردنةوةيان ليَدةكريَت  ئةطةر ببنة مايةى 
كؤميتةى باالَى ثةنابةران ثشتطيرى لةم كةسانة كردوة بؤية لة ثيَنج سالَى  دروستكردنى كيَشةى ئةمني، بةالَم

  26ِرابردوودا ھيض كةسيَك بةم مةبةستة ديثؤرت نةكراوةتةوة.
 

بةرثرسيَكى حكومةتى ھةريَم وةالَمةكانى ھاوشيَوةى بةرثرسانى كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان 
ريَك كة قسةيان بؤ ھيومان ِرايتس وؤض كرد ووتيان، ئةوان لةاليةن ئاسايشى حكومةتى . بةالَم ضةند ثةنابة27بوو

ھةريَمى كوردستانةوة ئاطادار كراونةتةوة كة دووركةونةوة لة ِرةخنة طرتنى ئاشكرا و ضاالكيةكانيان لة دذى 
 حكومةتى ئيَران.

    
ن ِرايتس وؤضى ووت،  بةرثرسانى فةرمانطةى ثةنابةريَكى ئيَرانى كة نةيوست ناوى بالَوبكريَتةوة بة ھيوما

نيشينطة و ئاسايشى حكومةتى ھةريَم  بةردةوام ئاطاداريان كردؤتةوة لة دووركةوتنةوة لة ھةر ضاالكيةكى مافى 
ئةو ثةنابةرة ووتيشى، لة ذيَر ضاوديَرى دةسةالَتداراندا بووة و  28مرؤظ كة ِرةخنةطرتن بيَت لة حكومةتى ئيَران.

ك لةسةر ضاالكيةكانى بانطكراوة بؤ ليَكؤلَينةوة. ناوبراو ھةروةھا ووتى، كارمةنديَكى ئاسايش ثيَى ضةند جاريَ 
ووتوة كة حكومةتى ھةريَم ئامادة نية "ثةيوةنديةكانى لةطةَل ئيَران بكاتة قوربانى." لة ثيَناو سةالمةتى ذيانى 

  29ثةنابةريَكى ئيَرانى.
 

ةشةى ليَكراوة لةاليةن بةرثرسانى حكومةتى ھةريَمةوة لةسةر ئاوارةيةكى تر وتى، ئةويش ھةمان ھةرِ 
30ضاالكيةكانى لة بوارى مافى مرؤظدا.  

 
زؤريَك لةو ثةنابةرانةى ضاوثيَكةوتنيان لةطةَل ھيومان ِرايتس وؤض كرد،  نيطةران بوون لة ھةِرةشةكانى 

كة ِرووبةِروى طرفت بوونةتةوة بةرثرسانى حكومةت سةبارةت بة وةستانى ضاالكية سياسيةكانيان و ووتيان 
لةكاتى تازةكردنةوةى مؤلَةتى مانةوةكانيان ئةمة جطة لةوةى كة ناتوانن بة ئازادى بطةِريَن لة ناوضةكانى 

كوردستاندا. كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان ووتى، كاتيَك ئاوارة يةكةم جار ديَتة كوردستانى 
ترين كات ناوي لة كؤميتةى باالَى ثةنابةران تؤمار بكات، ثاشان كؤميتةكةيان نامةيةكي عيَراقةوة ثيَويستة بة زو

                                                           
 .2012ى تشرينى دووةمى 7وليَر، عيَراق،  ضاوثيَكةوتنى ھيومان ِرايتس وؤض  لةطةَل كؤميتةى باالَى بةنابةران لة  لة ھة 25
 . 2012ى تشرينى يةكةمى 2ئالَوطؤِرى ئيمةيَل لةطةَل كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى عيَراق لة  26
ضاوثيَكةوتنى ھيومان ِرايتس وؤض لةطةَل ديندار زيَبارى، ياريدةدةرى بةريَوةبةرى ثةيوةنديةكانى دةرةوةى كاروبارى نةتةوة  27

 لة نيؤرك 2012ى مارسى 1و ِريَكخراوة نيودةولَةتيةكان لة  يةكطرتووةكان
 ئاسايش دةزطايةكى ئةمنى حكومةتى ھةريَمى كوردستانة.28
. ھيومان ِرايتس وؤض لةطةَل ضةند ئاوارةيةكى ئيَرانى قسةى 2012ى مايزى 19ضاوثيَكةوتنى  تةلةفؤنى ھيومان ِرايتس وؤض  لة29

ندانةكاندا كردووة. يةكيَك لة ئاوارةكان بة ھيومان ِرايتس وؤضى ووت كة ھيَزةكانى ئاسايشى كرد كة ووتيان بةشدااريان لة خؤثيشا
اندانيان حكومةتى ھةريَمى كوردستان بة ھيَزو بة ليَدان بالَوةيان بةو ضاالكةوانة ئيَرانيانة كردووة كة لةبةردةم قونسلَخانةى ئيَراندا خؤثيش

ى مايزى 19دا. ھيومان ِرايتس وؤض ضاوثيَكةوتنى تةلةفؤنى لة 2011ئةو ووالَتة لة سالَى  كرد بوو لة دذى ِرةوشى مافةكانى مرؤظى
ى 19. يةكيَكى تر ووتى، بةرثرسان ِريَطريان كردووة لة طردبوونةوةيةكى ضاالكةوانة ئيَرانيةكان لة شارى سليَمانى لة بةروارى 2012
  الكةوان  فةرزاد كةمانجار لةاليةن دةسةالَتدارانى ئيَرانةوة.لة سالَِرؤذى لة سيَدارةدانى مامؤستا و ضا 2011مايزى 

، بةالَم ِريَطةيان 2010ى مايزى 11ھةوالَى بالَوكراوةى ھيومان ِرايتس وؤض ، "ئيَران: لةسيَدارةدانى نةياران، ئةشكةنجةدان بؤ دانثيَنان، 
 http://www.hrw.org/news/2010/05/11/iran-executed-dissidents-tortured دا بة دانانى ثرسة لةدةرةوةى شا ر

  2011ى تشرينى دووةمى 3ضاوثيَكةوتنى ھيومان ِرايتس وؤض لة ھةوليَر، 30
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ِرؤذ لة  10دةداتَى و تيَيدا ئاماذة بة ھؤكارى ھاتنةكةي دةكات. ئينجا كةسةكة بةو نامةية دةتوانَى مؤلَةتى مانةوةى 
ةتى نيشينطةى حكومةتى ھةريَم بكات بؤ بنكةى ثؤليس وةربطرَى. ثاش دة ِرؤذةكة، دةبيَت سةردانى بةريَوةبةراي

ضاوثيَكةوتن، ئةطةر مَولَةتى ئةستؤثاكى ئاسايشي وةرطرت ئةوا كارتى مانةوةى شةش مانطى ثيَدةدرَى و ثيَش 
بةسةر ضوونى بةروارى مؤلَةتةكةى دةبيَت ھةموو شةش مانط جاريَك كارتةكةى تازةى بكاتةوة. بةالَم ئةطةر 

، ئةوا تةنھا مؤلَةتى مانةوةى يةك مانطي ثيَدةدرَى و دةبيَت ھةموو مانطيَك سةردانى ئةستؤثاكى ئاسايشي نةبيَت
فةرمانطةى نيشينطة بكات بؤ تازةكردنةوةى مؤلَةتةكةى. بةرثرسيَكى حكومى بة ھيومان ِرايتس وؤضى ووت، بة 

كطرتووةكانى ھةبيَت دةتوانَى شيَوةيةكى طشتى ھةر ثةنابةريَك كارتى تؤمارى كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة ية
   31كارتى مانةوةى شةش مانط و ئةستؤثاكى ئاسايشى وةربطرَى.

 
ھيومان ِرايتس وؤض ضاوثيَكةوتنى لةطةَل ضةند ئاوارةيةكى ئيَرانى كرد كة ووتيان لة ئاسايش و بةِريَوةبةرايةتى 

دةرھيَنانى مؤلَةتى مانةوة.  نيشينطةى حكومةتى ھةريَمى كوردستان ِرووبةِروى طرفت بوونةتةوة لةكاتى
ذمارةيةكى زؤر لةو ئاوارة ئيَرانيانةى ھيومان ِرايتس وؤض ضاوثيَكةوتنى لةطةَل كردن ووتيان كة بةرثرسانى 

حكومةتى ھةريَم داوا لة ثةنابةرة ئيَرانيةكان دةكات بؤ ھيَنانى نووسراوى ثشتطيرى لة يةكيَك لة ثارتة كوردية 
ن ثارتة سياسية كورديةكانى وةك يةكيَتى نيشتمانى كوردستان يان ثارتى ديموكراتى ئيَرانيةكانى كوردستان يا

. زؤريَك لة ضاالكةوانانى كؤمةلَطةى مةدةنى حةزناكةن نووسراوى ثشتطيرى لة ھيض حزبيَكةوة 32كوردستان
 بھيَنن، ضونكة نايانةوَى وةك اليةنطرى ھيض ثارتيَكى سياسى بناسريَن.

  
، ِروبةِروى فشاريَكى زؤر بووةتةوة لةاليةن بةرثرسانةوة  بؤ ھيَنانى نووسراوى ثشتطيرى ئاوارةيةكى تر ووتى

يةكيَك لة طرووثة سياسيةكان بؤ وةرطرتنى مؤلَةتى مانةوة و بةردةوام بوون لةسةر ضاالكية سياسيةكانى. 
طرووثة نةيارةكاندا، بةالَم ليَرة ووتيشى، لة ئيَران ِرووبةِروى ئةشكةنجة بووينةوة تا بيسةلميَنين كة ئةندامين لة 

دةبيَت ببين بة ئةنداميان بؤ ئةوةى بتوانين بميَنينةوة، بةزؤر ناضارمان دةكةن ئةمة بكةين. ئةنجامدانى ئةم كارة 
33ضاالكيةكانمان لة بوارى مافى مرؤظدا دةخاتة مةترسيةوة.  

 
ِرايتس وؤضيان ووت، وةرطرتنى مَؤلَةتى  ضةند ثةنابةريَكى ئيَرانى نيشتةجيَى كوردستانى عيَراق بة ھيومان

لة كاتى نةبوونى نووسراوى  34مانةوة بةبَى ھيَنانى نووسراوى ثشتطيرى يةكيَك لة ثارتة سيسيةكان ئاسان نية.
ثشتطيريدا تةنھا بةشيَوةيةكى كاتى مؤلَةتي مانةوةيان ثيَدةدرَى  تةنانةت بةوانةشةوة كة لة كؤميتةى باالَى ثةنابةران 

تؤمار كراوة. كارتى مؤلَةتى مانةوة  تةنھا بؤ شةش مانط كارى ثيَدةكريَت و دةبيَت ثاش ئةو ماوةية تازة  ناويان
 بكريَتةوة.  

 
ثةنابةريَك كة ِرةتى كردبوويةوة نووسراوى ثشتطيرى لة طرووثة سياسيةكانى حكومةتى ھةريَمةوة بھيَنَى بة 

دا، بةرثرسان 2012ةكردنةوةى كارتى مانةوةكةم لة مايزى ھيومان ِرايتس وؤضى ووت، كاتيَك ِرؤيشتم بؤ تاز

                                                           
 .2011ى تشرينى دووةمى 7ضاوثيَكةوتنى ھيومان ِرايتس وؤض لةطةَل كؤميتةى باالَى ثةنابةران لة ھةوليَر، 31
حزبى كؤمةلَة و حزبى ديموكراتى كوردستانى ئيَران،  دوو ثارتى  سةرةكي كوردستانى ئيَرانن  كة بة ئاشكرا لة كوردستانى عيَراقدا  32

دا،  1990كاردةكةن. ئةم دوو ثارتة ضةندين بنكةو بارةطايان لة ناوضةكانى ذيَر دةسةالَتى  حكومةتى ھةريَمدا ھةية. لةسةرةتاى سالَى 
رتة ِرازيبوون بة وةستانى ضاالكية سةربازيةكانيان دذى ِرذيَمى  ئيَران. ِراثؤرتى ھيومان ِرايتس وؤض لةسةر ئازادى ئةم دوو ثا

دا.ضةندين سالَة دةسةالَتدارانى ئيَران 2009ِرادةربِرين و ئازادى ِريَكخراوةيى بوون لة ھةريَمى كوردستاندا لة كانوونى يةكةمى 
 ان لة ناو ووالَتةكةياندا  قةدةغة كردووةضاالكيةكانى ئةم دوو ثارتةي

 33 2012تشرينى دووةمى  لةضاوثيَكةوتنى ھيومان ِرايتس وؤض لة ِرانية، عيَراق،   
ھةندَى جار ثرؤسةكة تا ِرادةيةك ھةِرةمةكية ضونكة  ھيومان ِرايتس وؤض ضاوثيَكةوتنى لةطةَل ھةنديَك لةو ثةنابةرة  ئيَرانيانة كرد  34

 كة ِرةتيان كردبوويةوة نووسراوى ثشتطيرى لة ھيض ثارتيَكى سياسيةوة بھيَنن،  بةالَم ھيَشتا مَولَةتى مانةوةيان وةرطرتبوو. 
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ثيَيان ووتم كة من تةنھا وةك ئاوارةيةك لة كوردستانى عيَراقدا ئيش دةكةم، نابيَت تيَوةبطليَم لة ھيض ضاالكيةكى 
  35سياسيةوة.

 
لةو مةرجانةى كة ستافى ئؤفيسى كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان وتيان، ئةوان ئاطاداربوون 

بةرثرسانى حكومةتى ھةريَم لةسةر ئاوارة ئيَرانيةكان ثيَويستيان كردووة،  بةتايبةت بؤ ئةو ئاوارانةى كة كورد نين، 
ھةروةھا ئؤفيسةكةيان دةست تيَوةردانى كردووة لةبرى ئةو ئيَرانيانةى كة نةيانتوانيوة  ياخود  نةيانويستوة  

بةالَم زؤر جار دةست تيَوةردانى كؤميتةى باالَى  36دية ئيَرانيةكانةوة ببةن.نووسراوى ثشتطيرى لة ثارتة كور
ثةنابةرانيش بَى سوود بووة. ئاوارةيةكى ئيَراني بة ھيومان ِرايتس وؤضى ووت، كاتيَك داواى نووسراوى ثشتطيرى 

تةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكيَك لة حزبة كوردية ئيَرانيةكانى ليَكراوة، دةست بةجَى  ِرؤيشتووة بؤ ئؤفيسى كؤمي
 يةكطرتووةكان.  

 
"ئؤفيسى كؤميتةى باالَى ثةنابةران ثاريَزةريَكيان لةطةَل ناردم بَو فةرمانطةى نيشينطة، لةسةرةتاوة ثرؤسةكة 
بةباشى ِرؤيشت بةالَم كاتيَك ِرؤيشتم بؤ سليَمانى طرفتم بؤ دروست بوو ضونكة ھيَشتا لةوَى داواى نووسراوى 

يان ليَدةكردم، لة بةِريَوةبةرايةتى ئاسايشى سليَمانى ثيَيان ووتم كة ثيَويستة دووبارة مؤلَةتى مانةوة لة سليَمانى ثشتطير
جار ضوومةتة  20وةرطرم و ئةو نامةيةى ھةوليَر كارى ثيَناكريَت." ئاوارةكة ووتيشى، "تا ئيَستا نزيكةى 

  37وةرنةطرتووة". فةرمانطةى نيشينطة، بةالَم ھيَشتا مؤلَةتى مانةوةم
 

ئاوارةيةكى ترى ئيَرانى بة ھيومان ِرايتس وؤضى ووت,  لةبةرةوةى بةشدارى لة ضةند خؤثيشاندانيَكدا كردووة لة 
دذى دةسةالَتدارانى حكومةتى ھةريَم و ئيَران، بةرثرسانى نيشينطة كارتى مؤلَةتى مانةوةكةيان بؤ تازة نةكردؤتةوة. 

بانطھيَشتيان كردووة بؤ ليَكؤلَينةوة و ھةِرةشةى ديثؤرت كردنةوةيان ليَكردووة  ھةروةھا ووتيشى، ضةند جاريَك
38سةرةِرايى ئةوةى ناوى وةك ثةنابةر لة كؤميتةى باالَى ثةنابةران تؤمار كراوة.  

 
 ئاوارة ئيَرانيةكانى نيشتةجيَى كوردستانى عيَراق نيطةران بوون لةوةى كة ھيَشتا ذيانيان لة مةترسيداية، ئةوةش

بةھؤى ئةو  فشارانةى دةخريَتة سةر كةس و كاريان لة ئيَران لةاليةن بةرثرسانى ئةمنى و ھةوالَطرى ئةو 
ووالَتةوة. ئاوارةيةكى ئيَرانى نيشتةجيَى ھةليَر بة ھيومان ِرايتس وؤضى ووت، بةرثرسانى ئاسايشى ئيَرانى 

كاتيَك بؤيان دةركةوتوة كة ئيَرانى جيَھيَشتوةو فشاريَكى زؤريان خستؤتة سةر خوشكةكةي و ئةندامانى خيَزانةكةي 
وةك ئاوارة لة كوردستانى عيَراق نيشتةجَى بووة. ھةروةھا ووتيشى،  ثيَش ضةند مانطيَكى كةم لةمةوبةر، يةكيَك لة 

ةو ئةشكةنجةدةرانى لة ئيَران كة ثياويَك بووة الى ئةم بة غةفارى ناسراوة ، لة ِريَطةى مؤبايلةوة نامةى بؤ ناردو
وتوويةتى كة ناونيشان و شويَنى ئةو دةزانَى. زؤرجار غةفارى لة ِريَطةى كةس و كارةكةيةوة لة ئيَران ثةيامى بؤ 

يةكيَكى تر  39ناردوة و ثيَى وتوون كة ھيَزة ئةمنيةكانى ئيَران زؤر بة ئاسانى دةتوانن بيِرفيَنن و بيھيَننةوة بؤ ئيَران.
ضى ووت، لة تشرينى دووةمى سالَى ِرابردوودا ضةندجار لة ِريَطةى ثةيوةندى لة ئاوارةكان، بة ھيومان ِرايتس وؤ

   40تةلةفؤنيةوة و لة ِريَطةى ضةند كةسيَكةوة ھةِرةشةى  ليَكراوة.
  

                                                           
 .2012ى مارسى 19تةلةفؤنى ھيومان ِرايتس وؤض  لةطةَل ھةنديَك كةس كة نةيان وويست بوو ناويان بالَوبكريَتةوة،   ضاوثيَكةوتنى35
 2011ى تشرينى دووةمى  6ضاوثيَكةوتنى ھيومان ِرايتس وؤض لةطةَل كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان لة ھةوليَر،  36
 .2012وؤض، ِرانية/عيَراق لة  تشرينى دووةمى ضاوثيَكةوتنى ھيومان ِرايتس 37
 2012ضاوثيَكةوتنى ھيومان ِرايتس وؤض، ھةوليَر/عيَراق لة  تشرينى دووةمى 38
 2012ضاوثيَكةوتنى ھيومان ِرايتس وؤض، ھةوليَر/عيَراق لة  تشرينى دووةمى 39
 2012ضاوثيَكةوتنى ھيومان ِرايتس وؤض لة ھةوليَر/عيَراق، لة  تشرينى دووةمى  40
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يةكيَكى تر بة ھيومان ِرايتس وؤضى ووت، ھةرضةندة بارودؤخى ذيانى لة كوردستان ئاسان نية بةالَم  بةردةوام 
ى ِراثؤرتى دؤكيوميَنتى و بالَوكردنةوةى ثيَشيَلكاريةكانى مافى مرؤظ لة ئيَران. ناوبراو بة دةبيَت لة ئامادةكردن

دا،لةطةَل ِرؤذنامةى "طارديانى" 2011ى تةمووزى 22ھيومان ِرايتس وؤضى ووت، ثاش ضاوثيَكةوتنيَكى لة 
) ى كرماشان كردبوو كة ضاوةِريَى بةريتانى كة تيَيدا  باسى لةو ذمارة زيندانية زؤرةى بةنديخانةى (دزيََل عاباد

فةرمانى لة سيَدارةدانن، دةسةالَتداران لة ئيَران ھةِرةشةيان لة خيَزانةكةى كردبوو  بة ئامانجى  طوشار خستنةرى و 
41بيَدةنط كردنى بةرامبةر ئةو ثيَشيَلكاريانةى مافى مرؤظ  كة لة ئيَراندا ِرودةدةن.  

 
ئةوةيان دةربِرى كة دةزطاى ھةوالَطرى و ھيَزة ئةمنيةكانى ئيَران دةتوانن  زؤريَك لة ئاوارةكان ترس و نيطةراني

لة كوردستانى عيَراقدا بة ئازادى ضاالكى ئةنجام بدةن. ذمارةيةكيان بة ھيومان ِرايتس وؤضيان ووت، ئيَران 
قدا. ھةروةھا ضةندين بنكةى ھةوالَطرى ھةية بؤ كؤكردنةوةى زانيارى لة شارو شارؤضكةكانى كوردستانى عيَرا

ووتيشيان ئةم بنكانة كة بة (قةرارطاى ِرةمةزان) ناسراون لة ِرابردوودا بؤ ضةند مةبةستيَكى جياواز بةكارھيَنراون 
لةوانة ثيَدانى مؤلَةتى سةردان بؤ ئةو كةسانةى دةيانةوَى بضنة ئيَران لةطةَل كؤكردنةوةى زانيارى ھةوالَطرى 

ثارتة كورديةكانى ئيَران لة عيَراق. ھيومان ِرايتس وؤض سةربةخؤ نةيتوانى لةسةر ثارتة كورديةكانى ھةريَم و 
ئةوة ثشت ِراست بكاتةوة كة ئاوارة و ثةنابةرة ئيَرانيةكاني  نيشتةجيَى كوردستانى عيَراق كرابنة ئامانجى 

 ئةفسةرانى دةزطاى ھةوالَطرى ئيَرانى.  

 

                                                           
 قةرارطاى ِرةمةزان ئةو بنكانةن كة لةاليةن وةزارةتى ھةوالَطرى و سوثاى ثازدارانى ئيَرانةوة لة خاكى بيَطانةدا بةِريَوة دةضن. 41
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