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تكرس ھيومن رايتس ووتش جھودھا لحماية حقوق اإلنسان الخاصة بمختلف شعوب العالم .إننا نقف إلى جوار
الضحايا والنشطاء ونعمل على منع التمييز ،وكفالة الحقوق السياسية ،وحماية األفراد من التعامل الالإنساني أثناء
الحروب ،وتقديم الجناة للعدالة .نحقق ونكشف انتھاكات حقوق اإلنسان ونحمل المنتھكين المسؤولية .كما نواجه
الحكومات وأصحاب السلطة كي يكفوا عن الممارسات المسيئة ويحترموا القانون الدولي لحقوق اإلنسان .وندعو
الجماھير والمجتمع الدولي إلى مساندة كفالة حقوق اإلنسان للجميع.
ھيومن رايتس ووتش منظمة دولية لھا عاملين في أكثر من  40دولة ،ومكاتب في أمستردام وبيروت وبرلين
وبروكسل وشيكاغو وجنيف وغوما وجوھانزبرغ ولندن ولوس أنجلس وموسكو ونيروبي ونيويورك وباريس وسان
فرانسسكو وطوكيو وتورنتو وتونس وواشنطن وزيورخ.
لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة موقعناhttp://www.hrw.org/ar :
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ملخص التقرير
قبضت قوات األمن على ريبين رحماني في  19نوفمبر/تشرين الثاني  2006في كرمانشاه ،عاصمة منطقة كرمانشاه
غربي إيران .كان يجري أبحاثا ً عن مدى تفشي إدمان المخدرات وعدوى اإليدز في المناطق ذات األغلبية الكردية في
إيران .أمضى رحماني شھرين في مراكز احتجاز تديرھا وزارة المخابرات ،وتم استجوابه على يد عمالء المخابرات
في كل من كرمانشاه وسنندج ،المدينة األھم في منطقة كردستان اإليرانية .أثناء احتجازه تعرض لعدة جوالت من
االستجواب ،مصحوبة بتعذيب بدني ونفسي .في يناير/كانون الثاني  2007حكمت محكمة ثورية على رحماني
بالسجن خمس سنوات باتھامات "العمل ضد األمن الوطني" و"بث دعايا ضد الدولة" .أُنزل به الحُكم بعد محاكمة
دامت  15دقيقة لم يُتح فيھا لرحماني االستعانة بمحامي.
ولدى اإلفراج عنه في الجزء األخير من عام  ،2008عرف رحماني أنه فُصل من الجامعة ولم يعد بإمكانه استكمال
تعليمه .أصبح ناشطا ً في منظمة حقوقية محلية ،لكن أُجبر على مغادرة البالد في عام  2011وتقديم طلب لجوء في
كردستان العراق بسبب الضغوط المتصاعدة ضده وضد أسرته.
يعتبر رحمانی من الصحفيين والمدونين ونشطاء حقوق اإلنسان والمحامين الذين فروا من إيران منذ بدأت الحكومة
حملتھا القمعية الموسعة إثر المظاھرات الشعبية واسعة النطاق ضد مزاعم تزوير االنتخابات الرئاسية في
يونيو/حزيران  2009التي حصل بموجبھا الرئيس محمود أحمدي نجاد على فترة رئاسة ثانية .اشتمل القمع الحكومي
على جملة من انتھاكات حقوق اإلنسان الجسيمة والكثيفة وشملت أعمال قتل خارج نطاق القضاء وأعمال تعذيب
واعتقال واحتجاز تعسفي ،وخروقات واسعة لحقوق اإليرانيين في حرية التجمع وحرية التعبير.
يجمع ھذا التقرير أدلة على ھذه الحملة القمعية من بعض ضحاياھا األساسيين :نشطاء المجتمع المدني اإليرانيين.
وألنه ليس في إمكان ھيومن رايتس ووتش أن تعمل داخل إيران ،فإن أغلب التوثيق الوارد في التقرير يستند إلى
مقابالت مع نشطاء مثل غياثواند ،ممن ھربوا من إيران والتمسوا اللجوء في تركيا ومنطقة كردستان العراق إثر حملة
 2009التي شھدتھا إيران إثر االنتخابات .يركز التقرير على أربع مجموعات :نشطاء حقوق اإلنسان ،والصحفيين
والمدونين ،ومحاميي حقوق اإلنسان ،والمحتجين أو األشخاص الذين تطوعوا للعمل في الحمالت الرئاسية ألعضاء
المعارضة مير حسين موسوي ومھدي كروبي ،واستھدفتھم قوات األمن والمخابرات .يناقش ھذا التقرير سبب
مغادرتھم للبالد وبعض التحديات التي يواجھونھا في تركيا وكردستان العراق بصفتھم طالبي لجوء والجئين.
رغم أن أغلب مئات اآلالف الذين خرجوا إلى الشوارع في احتجاجات نتائج االنتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران
 2009لم يكونوا نشطاء سياسيين أو مجتمع مدني ،فإنھم وجدوا قوات األمن والمخابرات تستھدفھم .بعد انتھاء
المظاھرات الشعبية ،استمرت السلطات في اعتداءھا النشط على جميع أشكال المعارضة ،مستھدفة منظمات مجتمع
مدني ونشطاء لم تكن لھم صالت قوية – إن وجدت – باالحتجاجات ،لكن نُظر إليھم على أنھم مؤيدون لـ "الثورة
المخملية" ،وأنھم عملوا على تقويض أعمدة الجمھورية اإلسالمية.
وإلى جانب أعضاء من المعارضة السياسية ،دفع نشطاء حقوق اإلنسان والصحفيون والمدونون والمحامون
الحقوقيون ثمن ھذه الھجمات .قبضت قوات األمن على العديد من النشطاء واحتجزتھم ،ومنھم من كانوا يدعون إلى
احترام حقوق األقليات العرقية والمرأة والطالب وعرضت الكثيرين منھم لمحاكمات ال تستوفي المعايير الدولية
للمحاكمة العادلة .ما زال ھناك العشرات في السجون بموجب اتھامات متعلقة بتجريم التعبير عن الرأي من قبيل
"العمل ضد األمن الوطني" و"بث دعاية ضد الدولة" و"االنتماء إلى تنظيمات أو منظمات غير قانونية".
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وباإلضافة إلى العديد من المحاكمات الصورية التي عقدتھا السلطات أمام شاشات التليفزيون ،حيث تمت إدانة نشطاء
المجتمع المدني وأعضاء بالمعارضة لمحاولتھم إحداث "ثورة مخملية" ،فمن األحداث الفارقة التي ألقت بظالل
الرعب على المجتمع المدني اإليراني في الشھور التالية على انتخابات يونيو/حزيران  ،2009كان ما يُسمى بقضية
"إيران بروكسي" .أعلن النائب العام في مارس/آذار  2010عن اعتقال نحو  30شخصا ً متورطين فيما وصفته
السلطات بمخطط لوكالة المخابرات المركزية األمريكية )سي آي أيه( لزعزعة استقرار الحكومة .اتھمت النيابة
المقبوض عليھم بتنفيذ مخطط يُدعى "إيران بروكسي" تحت غطاء عدة منظمات غير حكومية إيرانية .حاكمت
المحاكم الثورية وأدانت وأصدرت أحكاما ً بالسجن لمدد طويلة على عديد ممن تم القبض عليھم بناء على تھم األمن
الوطني ،واستندت األحكام إلى حد بعيد على االعترافات المنتزعة باإلكراه.
ولقد كان لحملة ما بعد انتخابات  2009القمعية أثراً عميقا ً على المجتمع المدني في إيران .ال يمكن لمنظمات حقوقية
مستقلة حقا ً أن تعمل في إيران في ظل األجواء السياسية الحالية .يقبع أغلب المدافعين البارزين عن حقوق اإلنسان
والصحفيون وراء القضبان ،ومنھم من خرج إلى المنفى ،ويتعرض نشطاء آخرين لمضايقات مستمرة واالعتقال
التعسفي .من المؤشرات على إلى أي مدى تمادت الحكومة في خنق المجتمع المدني والمعارضة ،استھداف المحامين
الذين قرروا الدفاع عن النشطاء والمعارضين المقبوض عليھم والذين نسبت إليھم السلطات اتھامات .وخالل السنوات
األخيرة ،وصل الضغط على محامي حقوق اإلنسان الذين يدافعون عن النشطاء لمستوى غير مسبوق .العديد من
المحامين البارزين ،مثل شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسالم ،سافروا إلى بلدان أوروبية ومكثوا فيھا ألنھم
وببساطة ال يمكنھم العودة إلى إيران دون التعرض للمالحقة أو التوقيف والحبس بموجب اتھامات مسيسة .وھناك
آخرون مثل محمد مصطفائي ومحمد أوليائي فارد ،سعوا للجوء في الخارج.
ھرب مصطفائي من إيران بعد أن تكرر استدعاء السلطات له الستجوابه وبعد أن احتجزوا زوجته ووالدھا وشقيقھا.
وھو يقيم حاليا في النرويج .ومؤخرا أجبر أوليائي – وھو محامي حقوقي إيراني آخر بارز ،مثل الكثير من القضايا
البارزة أمام المحاكم المدنية والثورية في إيران – أجبر على مغادرة البلد بعد أن أتم عقوبة بالسجن لمدة عام بتھمة "عمل
دعاية ضد الدولة" ،فرضتھا عليه السلطات ألنه جاھر بانتقاد إعدام أحد موكليه أثناء مقابالت مع وسائل إعالم دولية.
بدأ استھداف المجتمع المدني قبل عام  .2009وواكب انتخاب أحمدي نجاد لفترة رئاسته األولى في عام 2005
بصعود القوى الشعبوية المحافظة ،برئاسة الحرس الثوري وبمساعدة قوات الباسيج )ميليشيا شبه عسكرية متطوعة
على صلة وثيقة بالحرس الثوري( ،بمباركة القائد األعلى آية ﷲ علي خامنئي وحلفائه.
في ظل رئاسة أحمدي نجاد تحول توجه الحكومة من التشجيع الحذر لمنظمات المجتمع المدني في عھد محمد خاتمي
الرئيس السابق على أحمدي نجاد ،إلى ريبة وعدوانية مباشرة تجاه المجتمع المدني .زاد استخدام الحكومة لـ "إطار
العمل األمني" في تعاملھا مع المجتمع المدني ،وكثرت اتھاماتھا لمنظمات المجتمع المدني بأنھا "أدوات لتنفيذ أجندات
أجنبية" .كما قمعت السلطات عمل النشطاء إذ حرمت منظمات المجتمع المدني من تراخيص العمل ،وفي أغلب
الحاالت كانت السلطات ترفض توفير تفسيرات كتابية لدى رفض طلبات الترخيص ،كما يتطلب القانون اإليراني.
أدت الضغوط المتزايدة على نشطاء المجتمع المدني في ظل حكومة أحمدي نجاد إلى سعي البعض منھم للجوء في
الخارج .منذ عام  2009ظھرت زيادة ملحوظة في أعداد نشطاء المجتمع المدني الذين قدموا طلبات لجوء وإعادة
توطين في بلدان أخرى .طبقا ً إلحصاءات جمعتھا المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين من  44دولة
صناعية تنفذ إجراءات لجوء فردية طرفھا ،ھناك  11537طلب لجوء جديد من إيرانيين لھذه البلدان الـ  44في عام
 ،2009وبلغ العدد  15185في عام  ،2010ثم  18128في عام  .2011أكبر عدد طلبات لجوء قُدم لتركيا المجاورة
إليران ،التي شھدت زيادة بمعدل  72في المائة في أعداد طالبي اللجوء اإليرانيين بين عامي  2009و.2011
أغلب النشطاء اإليرانيين الذين يفرون من االضطھاد أو التھديد باالضطھاد سجلوا طلبات لجوء لدى مفوضية األمم
المتحدة لشؤون الالجئين في تركيا أو كردستان العراق .ولم تقبل الحكومة التركية إال بتوطين طالبي اللجوء اإليرانيين
"تحت الحصار"
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لديھا بصفة مؤقتة ،في انتظار أن تفي مفوضية الالجئين بالتزامھا بمحاولة توطينھم في بلدان أخرى .سعى بعض
النشطاء ،وبخاصة المنتمين لألقلية الكردية ،إلى طلب اللجوء في كردستان العراق المجاورة .وقال العديد من الالجئين
اإليرانيين ھناك إنھم ال يشعرون بأمان تام في كردستان العراق ،وإنھم في حاجة ماسة إلعادة توطينھم في بلد ثالث،
بأسرع وقت ممكن.
تدعو ھيومن رايتس ووتش إيران إلى وقف قمعھا للمتظاھرين ونشطاء المجتمع المدني .يجب أال يتعرض النشطاء
اإليرانيين ومنتقدي الحكومة والمعارضين ألن يضطروا لالختيار بين الحبس أو ترك بلدھم ألنھم اختاروا ممارسة
حقھم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات .كما تدعو ھيومن رايتس ووتش حكومة إقليم كردستان إلى
حماية سالمة ورفاه الالجئين اإليرانيين واالمتناع عن تھديد ومضايقة من يستمرون في السعي وراء أنشطة سياسية أو
حقوقية العنفية بينما ھم الجئون ،وتدعو الحكومة التركية كذلك إلى تھيئة الظروف للالجئين المسجلين وطالبي اللجوء
بالعيش والعمل ،بانتظار توطينھم في بلد ثالث .ويجب أن تسمح تركيا للدكتور أحمد شھيد ،المقرر الخاص لألمم
المتحدة المعنى بوضع حقوق اإلنسان في إيران ،بدخول البلد بصفته الرسمية حتى يكون بمقدروه مقابلة الالجئين
اإليرانيين وتوثيق حاالت انتھاكات حقوق اإلنسان بموجب التفويض األممي الذي يحمله .وأخيراً تدعو ھيومن رايتس
ووتش الدول خارج المنطقة إلى اإلسراع بالنظر في طلبات الالجئين اإليرانيين الذين يحتاجون بشكل عاجل إلى
مغادرة المنطقة ،وأن تعرض توطين أعداد كبيرة من الالجئين الذين ال خيار أمامھم سوى اللجوء بشكل دائم.
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التوصيات
إلى الحكومة اإليرانية
االعتقال التعسفي والمعاملة رهن االحتجاز







يجب اإلفراج عن جميع المحرومين من حريتھم اآلن جراء ممارسة حقوقھم في حرية التعبير وتكوين
الجمعيات والتجمع ،بشكل سلمي.
يجب ضمان أن جميع المحرومين من حريتھم يتلقون زيارات أسرية مع إخطار أسرھم بأماكنھم وحالتھم
رھن االحتجاز.
يجب إلغاء جميع إجراءات الحبس االنفرادي طويل األجل.
يجب التحقيق في جميع شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة والرد عليھا.
يجب تأديب أو مقاضاة المسؤولين من كافة مستويات وزارة المخابرات اإليرانية المتحملين لمسؤولية إساءة
معاملة المحتجزين في مركز احتجاز أيفين .209
يجب إخضاع الفرع أيفين  209الذي تديره وزارة المخابرات إلشراف ھيئة سجون الدولة واإلصالح من
أجل إغالق الفرع.

اإلصالح القانوني





يجب تعديل أو إلغاء مواد األمن الفضفاضة والمبھمة الصياغة في قانون العقوبات اإلسالمي ،بعنوان
"الجرائم ضد األمن الوطني والدولي إليران" )قوانين األمن( وغيرھا من التشريعات ضمن قانون العقوبات
اإليراني التي تسمح للحكومة بقمع ومعاقبة األفراد تعسفا ً على تعبيرھم سلميا ً عن اآلراء السياسية ،في خرق
اللتزامات إيران الدولية ،على أساس من تعريض "األمن الوطني" للخطر ،بما في ذلك – لكنه ليس
مقصورا على  -المواد التالية:
 oالمادة  498من القوانين األمنية ،التي تجرم إنشاء أية جماعة بھدف "زعزعة األمن الوطني".
 oالمادة  500التي تنص على عقوبة بالحبس من ثالثة شھور إلى سنة لكل شخص يثبت قيامه "بأي
شكل بعمل دعاية ضد نظام الجمھورية اإلسالمية اإليرانية أو دعاية لصالح جماعات أو مؤسسات
ضد النظام".
 oالمادة  610المخصصة لـ "التجمع والتآمر ضد األمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو التوكيل بھذه
األعمال" وتعاقب على ھذا بالسجن عامين إلى خمسة أعوام.
 oالمادة  618التي تجرم "زعزعة النظام وراحة وھدوء النظام العام أو منع الناس من العمل"
وتسمح بعقوبة  3أشھر إلى سنة ،و 74جلدة كحد أقصى.
 oالمادة  513من قانون العقوبات اإلسالمي التي تجرم أية "إھانات" ألي من "المقدسات اإلسالمية"
أو الشخصيات المقدسة في اإلسالم ،ويُعاقب على ذلك بالسجن عام إلى خمسة أعوام ،وفي بعض
الحاالت قد يُعاقب على ذلك باإلعدام.
 oالمادة  514التي تجرم "اإلھانات" الموجھة إلى القائد األول للثورة اإلسالمية اإليرانية ،آية ﷲ
خامنئي ،أو أي قائد حالي ،وتسمح بعقوبات بالحبس تتراوح بين ستة أشھر إلى عامين.
يجب تعريف كل من "األمن الوطني" والخروقات لألمن الوطني بعبارات محددة ال تمس الحقوق المكفولة
دوليا ً الخاصة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
استبعاد المواد التي تجرم "اإلھانة" للشخصيات الدينية والقادة الحكوميين من قانون العقوبات اإلسالمي.
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تغيير مواد قانون اإلجراءات الجنائية التي تسمح بالمنع من مشاورة المحامين في مرحلة التحقيق ،أثناء
االحتجاز قبل بدء المحاكمة .يجب أن تكفل الحكومة للمحتجزين األمنيين الحق في االجتماع على انفراد
بالمستشارين القانونيين طيلة فترة االحتجاز والمحاكمة.
يجب اتخاذ خطوات من أجل تنفيذ قوانين حقوق المواطنين ،التي فعلھا رئيس القضاء آية ﷲ شھرودي في
عام  ،2004في مراكز االحتجاز اإليرانية .على النقيض من قوانين أخرى ذات أھمية أمنية ،فإن قوانين
حقوق المواطنين البد أن تُنفذ في كل الظروف.

إلى الحكومة التركية
 يجب السماح للدكتور أحمد شھيد ،المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بوضع حقوق اإلنسان في إيران،
بدخول البلد بصفته الرسمية حتى يكون بمقدروه مقابلة الالجئين اإليرانيين وتوثيق حاالت انتھاكات حقوق
اإلنسان بموجب التفويض األممي الذي يحمله.
 يجب ضمان معاملة قوات إنفاذ القانون وغيرھم من المسؤولين الحكوميين لالجئين اإليرانيين وطالبي
اللجوء والمھاجرين بشكل يحفظ الكرامة ويحترم حقوق اإلنسان ،دون استثناءات.
 يجب السماح لالجئين وطالبي اللجوء المسجلين بحرية التنقل واختيار المسكن ،وأال تطبق القيود في ھذا
الشأن إال في حالة الضرورة وبموجب تقدير كل حالة على حدة تبعا ً ألسباب مثل الحفاظ على الصحة العامة
أو األمن الوطني ،مع تطبيق ھذه المعايير دون تمييز من واقع جنسية الالجئ.
 يجب التنازل عن رسوم تصريح اإلقامة بالنسبة لالجئين وطالبي اللجوء المسجلين ،واالمتناع عن منعھم من
الخروج من تركيا إذا لم يتمكنوا من دفع ھذه الرسوم.
 يجب السماح لجميع الالجئين وطالبي اللجوء المسجلين بالتماس الحصول على تصاريح عمل دون رسوم
إضافية ومتطلبات أخرى.
 يجب أن يُتاح لجميع الالجئين وطالبي اللجوء الخدمات الصحية والتأمين الصحي والعقاقير الطبية على األقل
بالمساواة مع غير المواطنين المقيمين بصفة قانونية في تركيا.

إلى حكومة إقليم كردستان




يجب االمتناع عن تھديد ومضايقة الالجئين المستمرين في أنشطتھم السياسية السلمية ضد الحكومة اإليرانية
من داخل المناطق التي تسيطر عليھا حكومة اإلقليم.
يجب أال يُطالب الالجئين وطالبي اللجوء اإليرانيين باستصدار ضمانات أو حماية من األحزاب السياسية
اإليرانية في المنفى ومن األحزاب السياسية العراقية الكردية كشرط لإلقامة أو تجديد تصاريح اإلقامة.
يجب توحيد متطلبات اإلقامة بالنسبة لالجئين وطالبي اللجوء المسجلين ،والسماح لھم بحرية التنقل واإلقامة
في إقليم كردستان ،مع عدم إخضاعھم للقيود إال بناء على تقدير كل حالة على حدة ،بالقدر الالزم ألسباب
مثل الصحة العامة أو األمن الوطني.

إلى مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين



يجب التواصل مع الالجئين وطالبي اللجوء اإليرانيين بشأن مدى إمكانية حصولھم على حلول مستدامة.
يجب مراقبة وتغطية االنتھاكات المزعومة والتھديدات والمضايقات عن كثب ،تلك التي ترتكبھا أجھزة
األمن والمخابرات اإليرانية ضد الالجئين وطالبي اللجوء اإليرانيين شمال ّي العراق.
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إلى الحكومات المعنية األخرى ومنها الدول األعضاء باالتحاد األوروبي وكندا
وأستراليا والواليات المتحدة





يجب تبسيط إجراءات الفحوصات األمنية وغيرھا من اإلجراءات التنظيمية من أجل جعل الجداول الزمنية
لقبول الالجئين الذين تمت الموافقة عليھم إلعادة التوطين ،جداول معقولة المدة.
يجب اإلقرار بأن بعض الالجئين اإليرانيين األكراد غير قادرين على االندماج بسھولة في شمال العراق،
والبحث في أمر إعادة توطينھم.
يجب البحث في أمر قبول طالبي اللجوء اإليرانيين ،خاصة من غادروا إيران بسبب االضطھاد ،رداً على
نشاطھم بالمجتمع المدني أو في السياسة ،بعيداً عن إجراءات مفوضية الالجئين.
يجب توفير تأشيرات طالب لالجئين اإليرانيين المحرومين من دخول جامعات في إيران ،أو المحرومين من
استمرار تعليمھم بسبب أنشطتھم السياسية أو االجتماعية.
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منهج التقرير
ال تسمح الحكومة اإليرانية للمنظمات غير الحكومية مثل ھيومن رايتس ووتش بدخول إيران إلجراء تحقيقات مستقلة
بشأن انتھاكات حقوق اإلنسان .ھناك أشخاص كثيرون داخل إيران ال يرتاحون لفكرة إجراء محادثات مطولة بشأن
قضايا حقوق اإلنسان عبر الھاتف أو البريد اإللكتروني ،خشية أن يكونوا خاضعين للمراقبة الحكومية .كثيراً ما تتھم
الحكومة المنتقدين – ومنھم نشطاء حقوق اإلنسان – بأنھم عمالء لدول أو ھيئات أجنبية ،وتالحقھم قضائيا بموجب
قوانين األمن الوطني اإليرانية.
ألجل إعداد ھذا التقرير قابلت ھيومن رايتس ووتش أكثر من  50الجئا ً وطالب لجوء إيرانيين .أجريت مقابالت مع
الغالبية العظمى منھم في تركيا ا )أبريل/نيسان  (2010وكردستان العراق )أكتوبر/تشرين األول ونوفمبر/تشرين
الثاني  .(2011من بين من جرت مقابلتھم ،ھناك نحو  35شخصا ً كانوا من المتظاھرين إبان فترة االنتخابات
وصحفيين ومدونين ونشطاء حقوقيين ومحامين غادروا إيران من بعد تولي محمود أحمدي نجاد للرئاسة في
يونيو/حزيران  ،2005ال سيما بعد االنتخابات المتنازع على نتائجھا في عام  .2009لكن لتوخي اإليجاز والفعالية
اختارت ھيومن رايتس ووتش عينة ضئيلة من الشھادات التي وثقتھا للعرض في ھذا التقرير .ھناك بعض األفراد
ممن تمت مقابلتھم تمت إعادة توطينھم في دول أخرى بعد إجراء المقابالت معھم.
وھناك مجموعة أخرى صغيرة من األشخاص يعرض التقرير تجاربھم وكانوا قد تواصلوا مع ھيومن رايتس ووتش
بطريق البردي اإللكتروني .أكدت ھيومن رايتس ووتش صحة شھاداتھم بأن أجرت بحوثا ً إضافية ،باألساس عبر
المصادر الثانوية ،لمطابقتھا بالمعلومات التي تم تحصيلھا من المقابالت الشخصية مع األفراد وتلك التي جمعناھا من
مراسالت بالبريد اإللكتروني مع آخرين.
توفر الشھادات المعروضة في التقرير جملة من تجارب نشطاء المجتمع المدني الذين حُملوا على مغادرة إيران على
مدار السنوات القليلة الماضية.
اعتمدت ھيومن رايتس ووتش أثناء إعداد التقرير على معلومات سبق أن جمعتھا المنظمة أثناء مقابالت شخصية
واستخدمتھا في تقارير وبيانات صحفية ومواد مطبوعة أخرى نُشرت منذ عام .2005
تم إجراء جميع المقابالت باللغة الفارسية .جرت أغلب المقابالت على انفراد مع الباحث ،رغم أن بعض المقابالت
تمت ضمن مجموعات صغيرة .أخطرت ھيومن رايتس ووتش جميع من أجريت معھم المقابالت بأن شھاداتھم
وھوياتھم قد تستخدم في تقارير ومواد منشورة أخرى للمنظمة .وافق الجميع على الشروط وأخبروا ھيومن رايتس
ووتش أنھم ال مشكلة لديھم في ذكر أسمائھم .لكن في حاالت قليلة اختارت ھيومن رايتس ووتش إخفاء ھوية من
أجريت معھم المقابالت نظراً لطبيعة الموضوعات الحساسة التي ناقشناھا معھم.
كذلك التقت ھيومن رايتس ووتش وأجرت مقابالت مع ممثلين عن مفوضية األمم المتحدة السامية لالجئين ،وتلقت
معلومات من مكاتب المفوضية في كل من أنقرة في تركيا وأربيل في العراق .كما تواصلت ھيومن رايتس ووتش بالبريد
اإللكتروني مع مكتبي أنقرة وأربيل عدة مرات قبل نشر التقرير ،وأمدت المكتبين بفرصة مراجعة األجزاء المتعلقة
بأعمال المفوضية في تركيا وكردستان العراق ،وتم ضم مدخالتھم إلى متن التقرير كلما كانت ھناك ضرورة لذلك.
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 .IVحياتهم كالجئين
طبقا ً إلحصاءات أعدتھا المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين من  44دولة صناعية تتبع إجراءات
استقبال الالجئين بصورة فردية ،فھناك  11537طلب لجوء جديد من إيرانيين مقدمة لھذه الدول األربعة وأربعين في
عام  ،2009وبلغ عدد اطلبات  15185طلبا ً في عام  ،2010ثم  18128طلبا ً في عام  1.2011تم تقديم أكبر عدد من
طلبات اللجوء لتركيا المجاورة إليران .منذ عام  2005قدم مئات اإليرانيين طلبات لجوء في مناطق شمال العراق
2
التي تديرھا حكومة إٌقليم كردستان.
رغم أنه لم تقع عملية خروج جماعي موسعة لإليرانيين منذ عام ) 2009العدد على مستوى العالم أقل من  20ألفا ً في
العام( فقد حدثت زيادات ملحوظة في أعداد طلبات اللجوء وفي مغادرة نشطاء المجتمع المدني إليران منذ عام
 .2009في أعقاب احتجاجات يونيو/حزيران  2009مباشرة وبعد حملة القمع بعد االحتجاجات ،أعدت عدة بلدان في
االتحاد األوروبي مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا زيارات لنشطاء المجتمع المدني وصحفيين ومعارضين سياسيين
ونشطاء حقوقيين خارج إطار مفوضية شؤون الالجئين .أغلب من فروا من إيران بعد  2009إما اختاروا العبور من
الحدود التركية اليونانية بشكل غير قانوني أو التمسوا اللجوء في االتحاد األوروبي أو تقدموا بطلبات للجوء في تركيا
وشمال العراق ودول أخرى.
انحسرت احتماالت إعادة التوطين في بلدان مثل الواليات المتحدة وأوروبا وكندا وأستراليا – وھي المقاصد التي
تحظى بأكبر قدر من اإلقبال من الالجئين وطالبي اللجوء – على مدار السنوات األخيرة الماضية ألن العديد من دول
االتحاد األوروبي أغلقت أبوابھا في وجه الالجئين اإليرانيين الساعين إلعادة التوطين في دول ثالثة .في الوقت الحالي
فإن مقاصد اإليرانيين الساعين إلعادة التوطين بشكل أساسي ھي الواليات المتحدة وكندا وأستراليا والنرويج وفنلندا،
3
طبقا ً لتقديرات مسؤولي المفوضية السامية لشؤون الالجئين.

تركيا
حتى  30أبريل/نيسان  2012كان اإليرانيون يشكلون  5736من  22) 26024في المائة( من "األشخاص مثار
القلق عليھم" بالنسبة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين في تركيا 4.وفي عام  2009تقدم إيرانيون بـ  1981طلبا ً
 1المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين "معدالت وتوجھات اللجوء" ،على :ھذه األرقام ليست كل اإلحصاءات العالمية ،فھناك
إحصاءات من بعض الدول مثل ماليزيا لم يتم ضمھا لھذا التقدير .يقدر آخرون أن العدد على مستوى العالم في عام  2009و 2010على
التوالي ھو 15890 :و .19004انظرIranian Refugees’ Alliance, Inc., Statistical Data on Iranian Refugees and Asylum Seekers :
)أخر تحديث في يوليو/تموز http://www.irainc.org/iranref/statistics.php :(2011
 2طبقا ً للمفوضية السامية لشؤون الالجئين في العراق ،فإن ما ال يقل عن " 500طالب لجوء مسجلين طرف المفوضية منذ عام "2007
و"المفوضية ]حاليا ً تتلقى نحو  9إلى  10طلبات لجوء إيرانية أسبوعيا ً" .بريد إلكتروني من المفوضية في العراق 2 ،أكتوبر/تشرين األول .2012
 3مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين في أنقرة )تركيا( 10 ،مايو/أيار  .2012في عام  2012حددت الواليات
المتحدة  5000فرصة إعادة توطين مع تفضيل الالجئين اإليرانيين والعراقيين .لكن طبقا ً للمفوضية السامية في أنقرة ،فالقواعد الجديدة المعمول
بھا تتطلب إجراء فحوصات أمنية إضافية تجريھا وزارة األمن الداخلي األمريكية ،وقد أدت إلى تأخيرات جسيمة قد تصل إلى عام ونصف
بالنسبة لالجئين الراغبين في التوطين بالواليات المتحدة .طبقا ً لنفس المسؤول فقد زادت كندا من الكوتة اإلجمالية إلعادة توطين الالجئين إلى
 900الجئ في العام )بعد أن كانت  600في العام الماضي( .زادت أستراليا من استيعابھا إلى  400فرصة ھذا العام .طبقا ً للمفوضية السامية في
أنقرة ،فقد خصصت أستراليا أيضا ً برنامج عاجل بسعة  200فرصة لألفراد ذوي العائالت في استراليا .في عام  2012خصصت النرويج
 1200فرصة إعادة توطين لالجئين من جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك  150فرصة مخصصة لإليرانيين في تركيا )و 100فرصة لألفغان من
إيران( .كما قبلت فنلندا  150الجئا ً )إيرانيون وعراقيون وأفغان( ،من تركيا ،طبقاً للمفوضية السامية في أنقرة.
 4مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين في أنقرة )تركيا( 10 ،مايو/أيار  .2012يشمل ذلك  2773طالب لجوء
) (%11و 2963الجئا ً ) .(%11طبقا ً للمفوضية السامية فإن احتماالت إعادة توطين الالجئين اإليرانيين في دول ثالثة ھي بشكل عام
احتماالت جيدة ومتوفرة.
"تحت الحصار"
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جديداً بالحصول على وضع الجئ في تركيا .وكان العدد في عام  2010ھو  2881وفي عام  2011ھو ،3414
بزيادة  45و 72في المائة عن عدد عام .2009
تركيا دولة طرف في اتفاقية الالجئين لعام  ،1951لكنھا فرضت قيوداً جغرافية على انضمامھا لالتفاقية ومن ثم ال
تعترف إال بالالجئين القادمين من أوروبا .بالنسبة لغير األوروبيين ،فإن مكتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين
والحكومة التركية يجريان مقابالت متوازية لتحديد وضع الالجئين بشكل فردي.
تعتبر المفوضية السامية لشؤون الالجئين أن الالجئين ھم أولئك الذين يستوفون التعريف الدولي لالجئ ،بأن يكون
ھناك خوف منبعه أسباب معقولة للتعرض لالضطھاد بسبب العرق أو الدين أو القومية أو العضوية في جماعة
اجتماعية بعينھا أو بسبب الرأي السياسي ،وتحدد وضع الالجئ لجميع الطلبات غير األوروبية .كما تجري تركيا
تقييمات بوضع الالجئ وتمنح "وضع طالب اللجوء المؤقت" لمن يستوفون تعريف طالب اللجوء حسب نظام منظمة
الھجرة الدولية لعام  5.1994يمكن لھؤالء األفراد – طبقا ً للقواعد – أن يمكثوا في تركيا في انتظار إعادة توطينھم في
دول أخرى.
أحيانا ً ما ترفض تركيا إصدار تصاريح خروج لمن لم يلتزموا بقواعد اإلقامة في مدينة بعينھا حتى ينظم الشخص
المعني إقامته بشكل قانوني .إذا تم رفض طلب طالب اللجوء المؤقت مثالً بشكل نھائي ،يمكن لتركيا أن تأمر بإبعاد
الشخص إلى دولته األصلية .رغم ھذه القيود ،فقد استقبلت تركيا أكبر عدد من الالجئين اإليرانيين ،أكثر من أية دولة
أخرى ،ألن باإلضافة للحدود المشتركة مع إيران وكونھا محطة على الطريق إلى أوروبا ،فإنه من الممكن لحملة
جوازات السفر اإليرانية استصدار تأشيرات دخول على الحدود.
قامت الحكومة التركية في أكتوبر/تشرين األول  2011بإصدار الئحة تعطي شرطة األجانب سلطة إصدار قرار
خالل أول ثالثين يوما ً بشأن أي طلب لطالب لجوء في سبع مدن مختارة 6.طبقا ً لمكتب المفوضية السامية لشؤون
الالجئين في تركيا ،فبداية من يناير/كانون الثاني  2012بدأ مسؤولو المفوضية السامية لشؤون الالجئين في مالحظة
حاالت رفضت فيھا السلطات التركية طالبي لجوء إيرانيين ومن جنسيات أخرى قبل أن تحظى المفوضية بفرصة
إجراء تقييم بحججھم الخاصة بطلب اللجوء .قالت المفوضية السامية لشؤون الالجئين في أنقرة لـ ھيومن رايتس
ووتش إنھا نصحت جميع األفراد الذين رفضت السلطات التركية طلباتھم أن يطعنوا على الرفض خالل المدة المتاحة
) 15يوما ً للطعن( .ليس للرفض من المرة األولى أي أثر على حق طالب اللجوء باإلقامة بصفة قانونية في تركيا إذا
ھو تقدم بطعن.
رغم أن القواعد المعمول بھا تمكن السلطات من إصدار قرارات رفض من المرة األولى ،ففي أغلب الحاالت تنتظر
وزارة الداخلية حتى تصدر المفوضية السامية قرارات نھائية في الطعون قبل أن تصدر قراراتھا الخاصة بالطعون
)وھي ممارسة قائمة( .رغم ھذا ،فإن زيادة حاالت رفض الالجئين من المرة األولى من قبل السلطات التركية تلقي
بشيء من القلق إزاء الوضع القانوني لطالب اللجوء )بمعنى :الحق في اإلقامة في تركيا( بالنسبة لمن ترفض طلباتھم
7
وزارة الداخلية ،مما يفاقم من العالقة المعقدة نوعا ً بين المفوضية السامية والسلطات التركية.
 5أرسه سيفم" ,ھجوم على المجتمع المدني في ايران" http://www.arsehsevom.net/site/wp- , ٢٠١٠,
.٨ ,content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf

 6لطالما كان للحكومة التركية سلطة تحديد وضع الالجئ حسب تقديرات منفصلة ومستقلة عن تقديرات المفوضية السامية لشؤون الالجئين،
لكن عمالً عادة ما تحيل القرار للمفوضية السامية لتتخذه ھي.
 7قال مسؤولو المفوضية السامية لشؤون الالجئين لـ ھيومن رايتس ووتش إنھم ال يعرفون بأية حاالت إعادة قسرية ضد إيرانيين "في
السنوات األخيرة" ولم توثق ھيومن رايتس ووتش أية حاالت من ھذا النوع أثناء تحقيقاتھا الخاصة بالتقرير .كما ألقوا الضوء على أنه إذا
رُفض طلب طالب اللجوء فيمكنه الطعن أوالً في قرار السلطات التركية وقرار المفوضية السامية ،ثم يتقدم بطعن آخر أمام المحاكم التركية
اإلدارية .المادة  3من المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان تنص على أن يحظى طالب اللجوء المرفوض طلبه بفرصة أخيرة للطعن على
ترحيله إذا كان ثمة خطر ألن يتعرض للتعذيب أو المعاملة الالإنسانية أو المھينة .مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع المفوضية السامية لشؤون
الالجئين بأنقرة )تركيا( 10 ،مايو/أيار .2012
9
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أثناء تواجد الالجئين وطالبي اللجوء في تركيا ،فمن المتوقع منھم اتباع القواعد المحلية التي تفرض عليھم القيود
الخاصة بما يمكنھم عمله وما ال يمكنھم عمله .على سبيل المثال ،فھم جميعا ً ُملزمون باإلقامة في "مدينة" حيث تتوفر
لھم الخدمات االجتماعية 8.وعليھم الذھاب للتوقيع في مكتب "األجانب" بمراكز الشرطة المحلية مرة أو عدة مرات
ً 9
أسبوعيا.
نص القانون التركي على أن يدفع جميع الالجئين وطالبي اللجوء رسوم إقامة ،وھي  441ليرة تركية ) 241دوالراً(
للبالغين و 288ليرة تركية ) 125دوالراً( لألطفال ،في عام  ،2010والبد من تجديد اإلقامة كل ستة أشھر )ويتم دفع
الرسوم مرة أخرى مع التجديد( 10 .لھم الحق في طلب اإلعفاء من رسوم اإلقامة بموجب المادة  88من قانون جمع
الرسوم )قانون رقم  .(492تبين عدم تطبيق اإلعفاءات بشكل متوازن فيما مضى .في مارس/آذار  2010أصدرت
وزارة الداخلية تعميما ً لحكام األقاليم باستخدام سلطتھم في التنازل عن رسوم طالبي اللجوء والالجئين غير القادرين
على دفع الرسوم ،لكن ما زال ھناك ارتباك في أوساط الالجئين بشأن استحقاق اإلعفاء وإجراءاته 11.أولئك الذين
تقدموا بطلبات إعفاء قالوا لـ ھيومن رايتس ووتش إنه من شبه المستحيل بالنسبة لھم أن يحصلوا على اإلعفاء .ليس
لدى أغلبھم القدرة على دفع رسوم اإلقامة 12.من دون تصاريح اإلقامة من الصعب للغاية الحصول على الرعاية
الصحية والتعليم والمساعدة االجتماعية وفرص العمل .وبشكل عام يتولى الالجئون وطالبو اللجوء مسؤولية نفقاتھم،
بما فيھا اإلسكان.
كما يطالب القانون التركي الالجئين وطالبي اللجوء باستصدار تصاريح إقامة بمدة ستة أشھر قبل الحصول على
تصاريح العمل الالزمة للعمل ،ولكن ال يسمح بإصدار تصاريح العمل إال في المجاالت التي ال يوجد أتراك يحتاجون
للعمل بھا .ھذه األعباء اإلدارية ،باإلضافة إلى ارتفاع رسوم اإلقامة ،تعني أن ليس أمام أغلب الالجئين فرصة
الحصول على تصاريح العمل ،ومن ثم فمن غير القانوني أن يعملوا لكسب رزقھم ،وھو ما يجعلھم عرضة لالستغالل
13
على يد أصحاب علمھم األتراك في حالة العمل بشكل غير قانوني.
باإلضافة إلى األعباء اإلدارية والتنظيمية التي تعترض الالجئين وطالبي اللجوء في تركيا ،فإن أكبر شكوى سجلھا
الالجئون وطالبو اللجوء اإليرانيون ھي فترات االنتظار المطولة حتى تحديد وضعھم كالجئين ،وحتى تتم إعادة
التوطين 14.قال مسؤولو المفوضية السامية لشؤون الالجئين لـ ھيومن رايتس ووتش إن على مدار السنة الماضية
زادت بشكل ملحوظ فترات االنتظار حتى يتم البت في طلبات اللجوء .طبقا ً للمسؤولين في المفوضية السامية لشؤون
الالجئين في  2010و 2011كان المتوسط في تركيا ھو بحث طلبات اللجوء خالل شھرين إلى ثالثة أشھر من
 8يمكن لالجئين وطالبي اللجوء تقديم طلبات بالخروج مؤقتا ً من المدن المحددة لھم ،لكن القرار يرجع لمسؤولي الشرطة المحلية.
 9يمكن لالجئين وطالبي اللجوء طلب تصريح بمغادرة مدنھم مؤقتا ً لكن القرار منوط بمسؤولي الشرطة المحلية.
 10المفوضية السامية لشؤون الالجئين في تركيا :حقائق وأرقام ،أغسطس/آب  ،2010العدد .2
 11مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين بأنقرة )تركيا( ،فبراير/شباط .2011
 12يمكن أن يُطلب من الالجئين وطالبي اللجوء الذين لم يسددوا رسوم إقامتھم أن يسددوھا قبل السماح لھم بمغادرة تركيا للتوطين في دولة
ثالثة .قابلت ھيومن رايتس ووتش عدة الجئين إيرانيين لم يتمكنوا من سداد رسوم إقامتھم وقد تأخر خروج من تركيا )عادة للتوطين في دولة
أخرى( أو ُمنعوا من الخروج .طبقا ً للمفوضية السامية لشؤون الالجئين في أنقرة ،فإن الحكومة التركية أصدرت تعميما ً في عام  2010ينص
على أنه ليس من حق السلطات منع الالجئين من مغادرة تركيا بسبب عدم دفعھم للرسوم المتأخرة .إال أنھم أقروا بضرورة الترويج بشكل
أفضل آللية اإلعفاء في أوساط األفراد غير القادرين على سداد رسوم إقامتھم وأن تُطبق سياسة عدم تسامح مع رفض منح الالجئين تصاريح
خروج من تركيا بسبب عدم سداد رسوم اإلقامة .ھناك مشروع قانون تقدم به البرلمان التركي في أبريل/نيسان  2012ينص على التنازل عن
جميع متطلبات سداد الالجئين وطالبي اللجوء لرسوم إقامتھم ،ومن شأنه أن يحسن من قدرتھم على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم
وغيرھا من الخدمات .مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع المفوضية السامية في أنقرة )تركيا( ،فبراير/شباط .2011
 13طبقا ً للمفوضية السامية لشؤون الالجئين فقد بادرت وزارة الداخلية التركية مؤخراً بمشروع تجريبي صغير في إحدى المدن المخصصة
إلقامة الالجئين ،بموجبه تم توفير عدد محدود من تصاريح العمل لالجئين وطالبي لجوء .مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع المفوضية السامية
لشؤون الالجئين في أنقرة )تركيا( فبراير/شباط .2011
 14ٮعلى النقيض من طالبي اللجوء الذين يحصلون على مجموعة معينة من تدابير الحماية بموجب اتفاقية الالجئين لعام  ،1951فإن ليس
الالجئين الحق في إعادة التوطين في دولة ثالثة.
"تحت الحصار"
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التسجيل وإصدار القرار خالل ثمانية شھور .لكن في الفترة  2011و 2012كان متوسط مدة االنتظار حتى إجراء
المقابلة األولية قد ارتفعت إلى  12إلى  13شھراً .ھذه الزيادة الحادة في وقت التأخير تُعزى بزيادة بواقع  75في المائة
15
في عدد الطلبات المقدمة إلى المفوضية السامية لشؤون الالجئين بتركيا على مدار السنة الماضية.
العراق )كردستان العراق(
ليس العراق من الدول الموقعة على اتفاقية الالجئين لعام  ،1951والمفوضية السامية لشؤون الالجئين ھي الطرف
األساسي المسؤول عن تصريف وإدارة طلبات اللجوء في العراق ،والمناطق التابعة إلقليم كردستان العراق التي
تديرھا حكومة إقليم كردستان 16 .أغلب الالجئين اإليرانيين المسجلين في مكاتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين
في العراق سجلوا في كردستان العراق ،الخاضعة لسلطة حكومة إقليم كردستان .وحتى أكتوبر/تشرين األول 2012
17
كان ھناك نحو " 9636شخصا ً مستحقون للقلق" في كردستان العراق ،طبقا ً للمفوضية السامية لشؤون الالجئين.
أغلب ھؤالء الالجئين وطالبي اللجوء من اإليرانيين األكراد ،والعديدين منھم معترف بھم كالجئين فعليين وكانوا في
العراق منذ الثمانينيات.
ھناك مسؤولة من المفوضية السامية لشؤون الالجئين في أربيل قالت لـ ھيومن رايتس ووتش إن المكتب يعطي
األولوية إلعادة التوطين بالدول الثالثة لإليرانيين الخاضعين للخطر أن غير ذلك من االعتبارات األمنية .قالت
المسؤولة إن دول إعادة التوطين – ال سيما أوروبا – أظھرت اھتماما ً قليالً في قبول الالجئين اإليرانيين األكراد.
ذكرت عدة أسباب لھذا التوجه ،ويشمل الخوف من صعوبة الدمج بالمجتمعات األوروبية ،واالعتقاد أن بعض
اإليرانيين األكراد على األقل كانوا في كردستان العراق منذ سنوات طويلة وأنھم متكيفون في ھذه المنطقة جيداً،
واالعتقاد العام بأن المناطق التي تسيطر عليھا حكومة إقليم كردستان آمنة وأن طالبي اللجوء ھناك يمكنھم الحصول
بسھولة على الخدمات األساسية 18.ھذا األمر ينطبق بشكل خاص على آالف اإليرانيين األكراد الذين يعيشون كالجئين
19
في العراق منذ الثمانينيات ولم يتم توطينھم في دول ثالثة أو ھم حصلوا على الوضع القانوني كمواطنين عراقيين.
الصعوبات المذكورة أعاله متصلة بالتصور العام من العديد من األكراد اإليرانيين من الالجئين وطالبي اللجوء بأن
المفوضية السامية لشؤون الالجئين غير نشطة أو تتعامل بسلبية فيما يخص إعادة توطين الالجئين بالخارج .ھناك
الجئ إيراني كردي أبدى شكوى عامة عندما قال لـ ھيومن رايتس ووتش إنه يعتقد أن المفوضية "ال تشعر بالمسؤولية
]في كردستان العراق[ ألنھا تعتقد أن المنطقة آمنة وأن الفرص متوفرة لالجئين الذين يحضرون إلى ھنا" 20.قال إن

 15مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين بأنقرة 10 ،مايو/أيار  .2012قال مسؤولو المفوضية السامية لـ ھيومن
رايتس ووتش إن الزيادة تُعزى بشكل أساسي إلى األزمة الحالية في سوريا ،فقد زادت طلبات طالبي اللجوء العراقيين في تركيا بواقع 117
في المائة ،وحدثت زيادة بواقع  100في المائة في طلبات اللجوء من أفغان في تركيا .قالوا إنھم يتعرضون حاليا ً لقصور في قدرة االستيعاب
وھناك حاجة ماسة لمزيد من التمويل إن كانت ھناك رغبة في تقليص مدد االنتظار.
 16انظر) UNHCR Iraq Fact Sheet, July 2012, available at http://www.unhcr.org/4c9084e49.html :تمت الزيارة في 7
ديسمبر/كانون األول .(2012
 17يشمل ھذا العدد  2629طالب لجوء إيرانياً ،و 855شخصا ً إيرانيا ً معترف بھم كالجئين ،و 6125الجئا ً بموجب األمر الواقع.
 18مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين ،أربيل 7 ،نوفمبر/تشرين الثاني  .2011طبقا ً إلحصاءات المفوضية،
فھناك نحو  7آالف الجئ كردي إيراني ،أغلبھم في كردستان العراق ،حيث يحصلون حاليا ً المساعدات من المفوضية السامية في العراق.
أغلبھم غادروا تركيا أثناء حرب إيران والعراق في الثمانينيات وأقاموا في مخيمات لالجئين.
 19تحدثت ھيومن رايتس ووتش إلى عدة الجئين إيرانيين أكراد في مخيم بريكة القريب من السلمانية ،في  11نوفمبر/تشرين الثاني .2011
يستضيف المخيم نحو  1900الجئ ،أغلبھم غادروا إيران في الثمانينيات .يحصل السكان على اإلسكان والرعاية الصحية وفرص العمل
والتعليم من خالل المفوضية السامية لكن يشتكون من عدم كفاية الخدمات .رغم أن العشرات ممن تمكنوا من العودة إليران على مدار
عشرات السنين الماضية فقد قال أغلبھم لـ ھيومن رايتس ووتش إنھم يودون االنتقال إلى دول أخرى أو الحصول على حقوق الجنسية في
العراق .لكن سلطات إقليم كردستان العراق تقول بأنه رغم أنھا تود منح بعض ھؤالء الالجئين اإليرانيين األكراد الجنسية العراقية الكاملة ،فال
حيلة لھم في ذلك ألن ھذه السلطة منبعھا الدستور العراقي الجديد .مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع دينار زيباري )مساعد مدير العالقات
الخارجية المعني بشؤون األمم المتحدة والمنظمات الدولية( ،نيويورك 1 ،مارس/آذار .2012
 20مقابلة ھيومن رايتس ووتش أربيل )العراق( ،نوفمبر/تشرين الثاني .2011
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العديد من الالجئين اإليرانيين الذين يذھبون إلى كردستان العراق اختاروا الذھاب بصفة غير قانونية إلى أوروبا بدالً
21
من انتظار قبول المفوضية لھم كالجئين ثم إعادة توطينھم ألن حاالت "قليلة للغاية" يُقبل حصولھا على إعادة توطين.
تمت إعادة توطين  36الجئا ً إيرانيا ً من العراق على مدار السنوات الخمس الماضية ،بحسب تقديرات المفوضية
السامية لشؤون الالجئين .أخطرت المفوضية السامية ھيومن رايتس ووتش إن في الماضي القريب كانت تعوزھا
قدرات التعامل في طلبات اللجوء والبت فيھا في وقت مناسب ،وقالت إن فترات االنتظار كانت تتراوح بين ستة أشھر
إلى عام .لكن مؤخراً زادت المفوضية في العراق من قدرتھا على البت في طلبات اللجوء وقلصت فترات االنتظار
حتى صدور القرارات إلى شھر حتى ثالثة شھور بالنسبة لطالبي اللجوء المسجلين حديثا ً 22.تشير إحصاءات
المفوضية السامية إلى أن نحو  500طالب لجوء سجلوا لدى المفوضية السامية في كردستان العراق منذ عام ،2007
23
وأن حتى أكتوبر/تشرين األول  2012تلقى المكتب في المتوسط  9إلى  10طلبات باللجوء من إيرانيين كل أسبوع.
وبشكل عام كان رأي المسؤولين بالمفوضية السامية لشؤون الالجئين إيجابيا ً فيما يخص عالقات العمل مع حكومة إقليم
كردستان ،وفيما يخص معاملة الحكومة لالجئين وطالبي اللجوء اإليرانيين .قال مسؤول بالمفوضية السامية لـ ھيومن
رايتس ووتش إنه ال يعرف بأية ترحيالت أو تھديدات ضد طالبي لجوء أو الجئين إيرانيين في إقليم كردستان العراق،
لكن ال يمكنه أن يعلن بشكل قاطع أن ھذا ھو ما يحدث دائماً 24.ھناك مسؤول آخر بالمفوضية أخطر ھيومن رايتس
ووتش بأنه في بعض الحاالت ھُدد طالبي لجوء إيرانيين بالترحيل إن تبين أنھم "مثار اعتبارات أمنية" لكن المفوضية
25
تدخلت في ھذه الحاالت ولم يتعرض أحد على مدار السنوات الخمس الماضية للترحيل إلى إيران لھذا السبب.
ردد مسؤول بحكومة إقليم كردستان العراق نفس أفكار المفوضية السامية 26.لكن ھناك عدة طالبي لجوء تحدثوا مع
ھيومن رايتس ووتش زعموا بأنھم تلقوا تحذيرات من سلطات حكومة اإلقليم األمنية ومن ضباط مخابرات باالمتناع
عن االنتقاد العلني للحكومة اإليراني والكف عن أنشطتھم تماما ً.
ھناك طالب لجوء إيراني طلب عدم ذكر اسمه ،قال لـ ھيومن رايتس ووتش إن السلطات في إدارة اإلقامة بحكومة
إقليم كردستان العراق ومن األمن )األسايش( تكررت تحذيراتھم له باالمتناع عن أنشطة حقوق اإلنسان التي تنتقد
الحكومة اإليرانية 27.قال إن السلطات تراقبه واستجوبته بشأن أنشطته عدة مرات .قال إن ھناك ضابط أوضح له إنه
حتى إن كانت سالمة الالجئين اإليرانيين على المحك فإن حكومة إقليم كردستان العراق "لن تضحي بعالقاتھا مع
اإليرانيين" 28.روى الجئ آخر تھديدات مشابھة من مسؤولين بحكومة إقليم كردستان العراق بسبب أنشطته الخاصة
29
بحقوق اإلنسان.

 21السابق.
 22مراسلة بالبريد اإللكتروني مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين ،العراق 2 ،أكتوبر/تشرين األول 2012
 23السابق.
 24مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين ،أربيل 7 ،نوفمبر/تشرين الثاني .2011
 25مراسلة بالبريد اإللكتروني مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين ،العراق 2 ،أكتوبر/تشرين األول .2012
 26مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع دينار زيباري )مساعد رئيس قسم العالقات الخارجية عن المنظمات الدولية( ،نيويورك 1 ،مارس/آذار
.2012
 27األسايش ھو ھيئة األمن والمخابرات التي تسيطر عليھا سلطات حكومة إقليم كردستان العراق.
 28مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع ك 19 ،مايو/أيار  .2012كما تحدثت ھيومن رايتس ووتش إلى عدة الجئين من األكراد
اإليرانيين قالوا إنھم شاركوا في مظاھرات .قال أحدھم لـ ھيومن رايتس ووتش إن قوات األمن بإقليم كردستان العراق فرقت وضربت نشطاء
إيرانيين تجمعوا أمام القنصلية اإليرانية احتجاجا ً على سجل الحكومة اإليرانية الحقوقي في عام  .2011مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع ك،
عن طريق الھاتف 19 ،مايو/أيار  .2012قال آخر إن السلطات منعت تجمعا ً مع ناشط إيراني في السلمانية في  19مايو/أيار  2011إلحياء
ذكرى مرور عام على مقتل فرزاد كمنجار ،وھو ناشط كردي ومعلم أعدمته السلطات اإليرانية مع أربعة معارضين آخرين ،لكنھم سمحوا
بإحياء الذكرى على مشارف البلدة ..بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش“Iran: Executed Dissidents ‘Tortured’ to Confess, May 11, :
2010, http://www.hrw.org/news/2010/05/11/iran-executed-dissidents-tortured-confess

 29مقابلة ھيومن رايتس ووتش ،أربيل )العراق( ،نوفمبر/تشرين الثاني .2011
"تحت الحصار"
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أغلب طالبي اللجوء الذين قابلتھم ھيومن رايتس ووتش الذين اشتكوا من تھديدات سلطات حكومة اإلقليم حتى يكفوا عن
نشاطھم الحقوقي أو السياسي قالوا إنھم تعرضوا أيضا ً لمشكالت في إجراءات أوراق اإلقامة وحرية التنقل في كردستان
العراق .طبقا ً لمسؤول بالمفوضية السامية لشؤون الالجئين في أربيل ،فعندما يدخل الالجئون ألول مرة إلى إقليم كردستان
العراق ،يطلب منھم التسجيل لدى المفوضية والحصول على رسالة من المفوضية تشھد بأنھم قدموا طلبات لجوء .بعد ذلك
يعرضون ھذه الرسالة على الشرطة المحلية حتى يحصلوا على تصريح إقامة  10أيام .ثم عليھم الذھاب لھيئة اإلقامة في
إقليم كردستان العراق إلجراء مقابلة ،وإذا حصلوا على إخالء طرف أمني يحصلون على تصريح إقامة يحتاجون إلى
تجديده كل ستة أشھر .إذا ظھرت مشكالت في إخالء الطرف أمنيا ً يحصلون على تصريح يجب تجديده مرة كل شھر .قال
المسؤول لـ ھيومن رايتس ووتش إن بطاقة تسجيل المفوضية السامية يجب بشكل عام أن تؤھل الالجئ للحصول على حق
30
إقامة ستة أشھر إن حصل على إخالء الطرف األمني من السلطات األمنية في إقليم كردستان العراق.
تحدثت ھيومن رايتس ووتش إلى عدة الجئين إيرانيين قالوا إنھم تعرضوا لمشكالت متعلقة باإلقامة مع قوات أمن إقليم
كردستان العراق ومع مسؤولين في ھيئة اإلقامة .األغلبية العظمى من الالجئين اإليرانيين الذين قابلتھم ھيومن رايتس
ووتش في كردستان العراق قالوا إن سلطات اإلقليم شجعت طالبي اللجوء اإليرانيين على الحصول على رسائل توصية
من جماعات معارضة إيرانية في المنفى في كردستان العراق ،أو من األحزاب السياسية في إقليم كردستان العراق مثل
حزب الوحدة الوطنية لكردستان التابع لجالل طالباني ،أو حزب مسعود برزاني ،حزب كردستان الديمقراطي 31.لم يرتح
العديد من نشطاء المجتمع المدني لفعل ھذا ألنھم ال يريدون إظھار االنتماء ألي أحزاب سياسية.
قال الجيء إيراني كردي آخر إن ھناك ضغوطا ً كثيرة من مسؤولي كردستان العراق لكي يحصل على دعم جماعات
سياسية حتى يعيش ويستمر في أنشطته السياسية في كردستان العراق:
نحن نتعرض للتعذيب حتى نذكر أننا ننتمي بالعضوية ]إلى جماعات معارضة[ لكن ھنا يجب أن نكون من أعضاء
32
جماعات المعارضة حتى نحصل على اإلقامة .يدفعوننا إلى ھذا .ھذا خطر على ]نشاط[ نشطاء حقوق اإلنسان.
قال عدد من طالبي اللجوء اإليرانيين في كردستان العراق لـ ھيومن رايتس ووتش إنه من الصعب الحصول على
تصريح إقامة مؤقت من سلطات كردستان العراق إذا رفضوا الحصول على رعاية ھذه التنظيمات 33.في غياب ھذه
الرعاية قد ال تمنح السلطات غير تصاريح عمل مؤقتة حتى ألولئك المسجلين كطالبي لجوء طرف المفوضية السامية
لشؤون الالجئين .تصاريح العمل المؤقتة صالحة في العادة لستة أشھر والبد من تجديدھا بعد انتھاء صالحيتھا .ھناك
طالب لجوء رفض فكرة رعاية جماعات في كردستان العراق إلقامته ،قال لـ ھيومن رايتس ووتش إنه عندما ذھب
لتجديد تصريح عمله لدى حكومة إقليم كردستان العراق في مايو/أيار  2012قالوا له إنه باألساس عامل مھاجر في
34
كردستان العراق وعليه أال ينخرط في أية أنشطة سياسية.
قال مسؤولون بالمفوضية السامية لشؤون الالجئين إنھم ال يعرفون بتلك المتطلبات اإلضافية التي تطبقھا حكومة إقليم
كردستان على الالجئين اإليرانيين ،ال سيما على اإليرانيين من غير األكراد ،وأنھم كانوا على استعداد للتدخل لصالح
اإليرانيين غير القادرين أو غير الراغبين في استصدار خطابات توصية من أجزاب معارضة إيرانية لضمان عدم
 30مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين أربيل )العراق( 7 ،نوفمبر/تشرين الثاني .2011
 31جماعتا المعارضة اإليرانية األساسيتان اللتان تعمالن بشكل علني في كردستان العراق ھما كوماال والحزب الكردستاني الديمقراطي
اإليراني .ھذان الحزبان لھما مقار وقواعد سياسية عديدة ضمن مقاتلي البشمركة في المناطق التي تسيطر عليھا حكومة إقليم كردستان
العراق ،لكن وافقوا في مطلع التسعينيات على وقف األنشطة المسلحة ضد الحكومة اإليرانية .انظر تقرير ھيومن رايتس ووتش عن حرية
التعبير وتكوين الجمعيات في المناطق الكردية ،يناير/كانون الثاني “Iran: Executed Dissidents ‘Tortured’ to Confess, May 11, :2009
2010, http://www.hrw.org/news/2010/05/11/iran-executed-dissidents-tortured-confess

دأبت السلطات اإليرانية منذ سنوات عديدة على منع نشاطھم داخل إيران.
 32مقابلة ھيومن رايتس ووتش ،العراق ،نوفمبر/تشرين الثاني .2012
 33يبدو أن العملية تعسفية إلى حد ما ،إذ قابلت ھيومن رايتس ووتش بعض طالبي اللجوء الذين رفضوا رعاية األحزاب السياسية لكن تمكنوا
من الحصول على تصاريح إقامة مؤقتة.
 34مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش 19 ،مارس/آذار .2012
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دخولھم في مشكالت في تصاريح إقامتھم 35.إال أن مثل ھذه التدخالت ال تجدي دائما ً .قال الجيء إيراني لـ ھيومن
رايتس ووتش إنه عندما قال له مسؤولو حكومة إقليم كردستان العراق أن يأتي برسالة توصية من جماعة معارضة
إيرانية ،ذھب إلى المفوضية السامية لشؤون الالجئين:
أرسلت المفوضية محاميا ً معي إلى ھيئة اإلقامة .في البداية كان الوضع على ما يرام لكن بعد فترة بدأت أعاني من
مشكالت ألنھم أرادوا مني أن أحصل على رسالة توصية بعد أن انتقلت إلى السلمانية .في الواقع قال لي األسايش إن
علي الحصول على إقامة في السلمانية وأن الرسالة التي استصدرتھا في أربيل ال تنفع .لم أتمكن من الحصول على
36
إقامة رغم أنني ذھبت إليھم أكثر من  20مرة حتى اآلن.
ھناك الجئ إيراني آخر قال لـ ھيومن رايتس ووتش إنه بسبب مشاركته في عدة مظاھرات ضد كل من سلطات إقليم
كردستان العراق والحكومة اإليرانية ،رُفض تجديد تصريح إقامته له .كما قال إن السلطات استدعته لالستجواب عدة
37
مرات وأخبروه بأنه يجب ترحيله رغم أنه طالب لجوء مسجل لدى المفوضية السامية لشؤون الالجئين.
كما اشتكى الجئون إيرانيون في كردستان العراق من إحساس بافتقاد األمان أثناء إقامتھم في العراق بسبب المضايقات
والتھديدات من األمن اإليراني ومسؤولي المخابرات بحق عائالتھم في إيران .ھناك الجئ إيراني يعيش حاليا ً في
أربيل قال لـ ھيومن رايتس ووتش إن األمن اإليراني يضايق شقيقته وأقاربه بعد أن اكتشفوا أنه غادر البالد والتمس
اللجوء في كردستان العراق .قال إنه حتى شھور قليلة مضت ،كان أحد مستجوبيه في إيران – رجل معروف باسم
الجعفري – يرسل إليه رسائل نصية يزعم فيھا أنه يعرف أين يعيش .كثيراً ما كان جعفري يوصل إليه رسائل من
أقاربه وھو في إيران ليوحي بأن قوات األمن اإليرانية قادرة على اختطافه وإعادته إلى إيران بسھولة 38.قال الجيء
آخر لـ ھيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني  2011إن أثناء العام الماضي تلقى مكالمات عديدة على ھاتفه
39
النقال من أفراد ھددوه.
وقال الجئ آخر لـ ھيومن رايتس ووتش إنه رغم موقفه الصعب في كردستان العراق فھو مستمر في توثيق وتغطية
انتھاكات حقوق اإلنسان في إيران .بعد مقابلة له في  22يوليو/تموز  2011مع صحيفة الغارديان البريطانية التي علق
فيھا رحماني على األعداد الكبيرة ممن ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام في سجن ديزل آباد في كرمانشاه ،ھددت السلطات
اإليرانية أسرته في إيران كي تضغط عليه ليكف عن الحديث عن انتھاكات حقوق اإلنسان داخل إيران ،على حد قوله
40
لـ ھيومن رايتس ووتش.
أعرب العديد من الالجئين عن الخوف من قدرة قوات األمن اإليرانية والمخابرات من العمل بحرية في كردستان
العراق .قال عدة أفراد لـ ھيومن رايتس ووتش إن إيران لھا مراكز لجمع المعلومات في عدة مدن وبلدات في
كردستان العراق معروفة بمسمى "خارجة راميزان" 41.قالوا إن ھذه المكاتب استخدمت ألغراض متعددة في
الماضي ،منھا إصدار تصاريح زيارة إيران وجمع معلومات عن األحزاب العراقية الكردية وكذلك عن الشخصيات
اإليرانية المعارضة .لم تتمكن ھيومن رايتس ووتش من جانبھا من تأكيد أو نفي تھديد عمالء إيرانيين لالجئين أو
طالبي لجوء إيرانيين على أراضي كردستان العراق.

 35مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مفوضية شؤون الالجئين في أربيل )العراق 6 ،نوفمبر/تشرين الثاني .2011
 36مقابلة ھيومن رايتس ووتش ،العراق ،نوفمبر/تشرين الثاني .2012
 37مقابلة ھيومن رايتس ووتش في أربيل )العراق( ،نوفمبر/تشرين الثاني .2011
 38مقابلة ھيومن رايتس ووتش في أربيل )العراق( ،نوفمبر/تشرين الثاني .2011
 39مقابلة ھيومن رايتس ووتش في أربيل )العراق( ،نوفمبر/تشرين الثاني .2011
 40السابق.
 41مقابلة ھيومن رايتس ووتش أربيل ،نوفمبر/تشرين الثاني  .2011خارجة راميزان ھي مراكز تديرھا وزارة المخابرات اإليرانية
والحرس الثوري خارج األراضي اإليرانية.
"تحت الحصار"
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