كورتة 1 ...................................................................................................................
ثيَشنياز 5 ..................................................................................................................
بؤ حكومةتى ئيَران 5 .................................................................................................
ِرةشبطيرى و مامةلَةى زيندانيان لة كاتى دةستبةسةريدا 5 ....................................................
ضاكسازى ياساى 5 .............................................................................................
بؤ حكومةتى توركيا 6 ...............................................................................................
بؤ حكومةتى ھةريَمى كوردستان 7 ..................................................................................
بؤ ئؤفيسى كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى ِريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان 7 .......................................
بؤ ووالَتانى سيَيةم ،ووالَتانى ئةوروثا ،كةنةدا ،ئوستراليا و ووالَتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا 7 ...................
طوزةران و ذيانى ئاوارةييان 8 .........................................................................................

كورتة
لة 19ى تشرينى دووةمى 2006داِ ،ريَبين ِرةحمانى لةاليةن ھيَزة ئةمنيةكانى ئيَرانةوة لة كرماشان دةستطير
دةكريَت لةوكاتةى سةرقالَى تؤذينةوة كردن بوو لةسةر ھؤطربوون بة ماددة ھؤشبةرةكان و نةخؤشى ئايدز لة
ناوضة سةرةكيةكانى كوردستانى ئيَرانِ .رةحمانى بؤ ماوةى دوو مانط لة زيندانيَكى سةر بة وةزارةتى ھةوالَطريدا
دةستبةسةر كرا .لةماوةى بةندكردنيدا ،لةاليةن ئةفسةرانى ئةو دةزطايةوة لة ھةردوو شارى كرماشان و سنة
لةطةل كراو دووضارى ئةشكةنجةدانى تووندى جةستةيى و دةروونى بوويةوة.
ضةندين جار ليَكؤلَينةوةى
َ
ثاش  15خولةك لة دادطايكردن و بةب َى ئامادةبوونى ثاريَزةرى بةرطريكار لة كةيسةكةى ،لة كانوونى دووةمى
"ثروثاطةندة كردن لة دذى
2007دا ،دادطاى
شؤرشى ئيَران بة تؤمةتى "كاركردن لة دذى ئاسايشى نةتةوةيى" و ِ
ِ
دةولَةت" سزاى ئيَنج سا َل زينداني بةسة ِرةحمانيدا سةثاند.
ثاش ئازادكردنى لة كؤتايى سالَى 2008داِ ،رةحمانى بؤى دةردةكةويَت كة لة زانكؤ دةركراوةو ضيتر ناتوان َى لة
خويَندن بةردةوام ب َى .ثاشان ِرةحمانى دةبيَتة ضاالكةوان و ئةندامى طرووثيَكى ناوخؤيى .بةھؤى زيادبوونى
فشارةكان لةسةر خؤيى و خيَزانةكةى ،بة ناضارى لة سالَى 2011دا ،لة ئيَران ھةلَديَت و وةك ثةنابةر لة
كوردستانى عيَراق نيشتةج َى دةبيَت.
ِرةحمانى يةكيَكة لةو ذمارة زؤرةى ِرؤذنامةنووس و ثاريَزةر و ضاالكةوانانةى مافى مرؤظ كة لة ماوةى
ِرابردوودا ناضار بوون ووالَتةكةيان جيَبھيَلَن ،بة تايبةت لةثاش دةستثيَكردنى ھةلَمةتة سةركوتكاريةكانى
دةسةالَتدارانى ئيَران لة دواى خؤثيشاندانةكانى خةلَكى ئةو والَتة لة دذ ساختةكاريةكانى ھةلَبذاردنة
سةرؤكايةتيةكةى سالَى  2009كة تيَيدا مةحموودى ئةحمةدى نةذاد بؤ جارى دووةم وةك سةرؤكى ئةو ووالَتة
دةستنيشان كرايةوة .شاالَوة سةركوتكاريةكةى حكومةت زنجيرةيةك لة ثيَشيَلكارى ئاشكراى لة دذى مافةكانى
مرؤظ لة خؤطرت وةك كوشتن ،ئةشكةنجةدانِ ،رةشبطيرى و ثيَشيَل كردنى مافةكانى خةلَكى ئةو ووالَتة لة ئازادى
ادةريرين و طردبوونةوة.
ِر
ِ
ئةم ِراثؤرتة بةلَطةكانى ثيَشيَلكارى ئةو ھةلَمةتة سةركوتكارية دةخاتة ِروو ،كة لة قوربانيانى سةرةكى ھةلَمةتةكةوة
وةطيراون لةوانةش ضاالكةوانةكانى كؤمةلَطةى مةدةنى ئيَرانى .لةبةرئةوةى ھيومان ِرايتس وؤض ِريَطةى
لةريَطةى
َ
ثي َ
نادرى لة ئيَران كار بكات ،بؤية زؤريَك لةو د َوكيوميَنتانةى لة ِراثؤرتةكةدا ئاماذةيان ثيَكراوة ِ
َ
ضاوثيَكةتنةوة لةطة َل ضاالكةوانانى وةك سؤزان بة دةست ھاتوون ،كة ئةمانةش دوابةدايى دةستثيَكردنى شاالوة
سةركوتكاريةكانى ثاش ھةلَبذاردنةكةى سالَى  2009ئيَرانيان جيَھيَشتوةو ِرويان كردؤتة ووالَتى توركيا و
كوردستانى عيَراق كة وةك ئاوارة وثةنابةر لةو شويَنانة نيشتةج َى بوونِ .راثؤرتةكة تيشك دةخاتة سةر ضوار
طرووث :ئةوانيش بريتين لة ضاالكةوانانى مافى مرؤظِ ،رؤذنامة نووس و بلؤطةرةكان ,ثاريَزةرانى بوارى مافى
مرؤظ ,خؤثيشاندةران و ئةوانةى بة خؤبةخش ھاوكارى ھةلَمةتى ھةلَبذاردنةكانى سةرؤكايةتى مير حوسةين
كةرووبيان كردووة ،ئةمانة ھةموويان بوونة ئامانجى ھيَزة ئةمنيةكان و دةزطاى ھةوالَطرى
مووسةوى و مةھدى ِ
ئيَران .ھةروةھا ِراثؤرتةكة باس لةو ھؤكارانة دةكات كةواى لةم كةسانة كردووة بة ناضارى ووالَتةكةيان
لةطةل ئةو ئاستةنطانةى ِر
جيَبھيَلَن،
وبةروى دةبنةوة وةك ئاوارة و ثةنابةر لة ووالَتى توركيا و كوردستانى عيَراق.
َ
ِ
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ھةرضةندة ،ذمارةيةكى زؤر لةو سةدان ھةزار خؤثيشاندةرةى كة ِرذانة سةر شةقامةكانى ئيَران لةدذى ئةنجامى
ھةلَبذاردنة سةرؤكايةتيةكةى سالَى  ،2009ھةموويان ضاالكةوانى مةدةنى و سياسى نةبوون ،بةالَم ھيَشتا بوونة
ئامانجى ھيَزة ئةمنيةكان و دةزطاى ھةوالَطرى ئيَران )ئيتالَعات( .ثاش كؤتايى ھاتنى خؤثيشاندانةكان،
نارازيةكان و
دةسةالَتدارانى ئيَران بةردةوام بوون لة ھيَرشة سةركوتكاريةكانيان بؤ سةر ھةموو دةنطة ِ
ِريَكخراوةكانى كؤمةلَطةى مةدةنى و ھةروةھا ئةو ضاالكةوانانةشيان كردة ئامانج كة ثةيوةنديةكى كةم يان ھةر
شؤرشى سةوزن
ھيض ثةيوةنديان بة خؤثيشاندانةكانةوة نةبوو ،بةالَم دةسةالَتدارانى ئيَران ئةمانةيان بة اليةنطرانى
ِ
لةقةلَةمدا و تؤمةتباريان كردن بة كاركردن بؤ لةناوبردنى بنةماكانى كؤمارى ئيسالمى.
ضاالكةوانانى مافى مرؤظِ ,رؤذنامةنووسان و ثاريَزةرانى بوارى مافةكانى مرؤظ لةطة َل ئةندامانى ثارتة
ئؤثؤسيزيؤنةكان بوونة ئامانجى سةرةكى ئةم ھيَرشانة .ھيَزة ئةمنيةكان ذمارةيةكى زؤر لة ضاالكةوانيان دةستطير
كرد ،بةوانةشةوة كة داكؤكيكةر بوون لة مافى كةمينةكان و ذنان و خويَندكاران .ئةمانة زؤريَكيان لةو دادطايانةدا
دادطاى كران كة ھيض ثيَوةريَكى نيَودةولَةتيان ب َو دادطايكردنيَكى عاديالنة تيَدا نةبوو .بة دةيان لةم ضاالكةوانانة لة
زيندانةكاندا مانةوة بة تؤمةتةكانى وةك "كاركردن لة دذى ئاسايشى نيشتمانى" "،بالَوكردنةوةى ثروثاطةندة لة دذى
دةولَةت "،يان "ئةندام بوون لة طرووث و ِريَكخراوى قةدةغة كراو".
سةرةراى دادطايكردنى ذمارةيةك لة ضاالكةوانى كؤمةلَطةى مةدةنى و ئةندامانى ثارتة ئؤثؤسيزيؤنةكانيان بة
ِ
َ
"شؤرشى سةوز" ،يةكيَكى تر لةو
بةرثاكردنى
بؤ
دان
ل
ھةو
تؤمةتى
بة
تةلةفيزيؤنةكانةوة
راى
ي
كام
بةرضاوى
َ
ِ
ةراوكيَيةكى زؤرى خستة نيَو كؤمةلَطةى مةدةنى ئيَرانيةوة "ئيَران ثراكسى" بوو .ضةند
ِرووداوانةى كة ترس و دلَ ِ
مانطيَك لة دواى ھةلَبذاردنةكةى سالَى  2009و لة ذيَر ناوى كاروبارى "ئيَران ثراكسى" دةسةالَتدارانى ئيَران
نزيكةى  30ضاالكةوانى ئيَرانيان داية دادطاكان .لة مانطى مارسى  2010دا ،داواكارى طشتى ِرايطةياند كة 30
كةسيان دةستطير كردوة بة تؤمةتى بةشدار بوون لة ثيالنيَكى دةزطاى ھةوالَطرى )سى .ئاى .ئةى( ئةمريكى بؤ
ِروخاندنى حكومةتى ئيَران.داواكارى طشتى دةستطير كراوةكانى بةجيَبةج َى كردنى ثيالنيَك لة ذيَر ناوى" ئيَران
ثراكسى" تؤمةتبار كردو ئاماذةى بةوةكرد كة ثالنةكة بة نھيَنى لة ِريَطةى ضةند ِريَكخراويَكى ناحكومي
شؤرشى ئيسالمى حوكمى زينداني دريَذخايةنى بؤ ذمارةيةك لةم كةسانة
ووالَتةكةيةوة ئةنجامدراوة .دادطاى
ِ
دةركرد كة بة تؤمةتى مةترسى بؤ سةر "ئاسايشى نةتةوةيى" دادطايي كرابوون ،ھةضةندة بةھيَز ناضار كرابوون
دان بةو تؤمةتانةدا بنيَن.
شاالَوة سةركوتكاريةكانى ثاش ھةلَبذاردنةكةى سالَى  ،2009كاريطةريةكى ِريشةى لةسةر كؤمةلَطةى مةدةنى
ئيَرانى دروستكرد .ضيتر ھيض ِريَكخراويَكى سةربةخؤ ناتوان َي بة ئاشكرا لةو بارودؤخة سياسيةى ئيَراندا كار
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
ھةلَمةتة سةركوتكارية يةك لةدواى يةكةكان و شاالَوة ِرةشبطيريةكانى دةسةالَتدرانى ئيَران .حكومةت ھةموو
ِريَطةيةك دةطريَتة بةر بؤ سةركوت كردنى كؤمةلَطةى مةدةنى و كث كردنةوةى دةنطةكان  ،تةنانةت ئةو
ثاريَزةرانةشى كردؤتة ئامانج كة بةرطرى لة كةيسى ضاالكةوانان و ئةندامانى ئؤثؤسيزيؤن لة دادطاكاندا دةكةن.
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،
نةطةريَتةوة ئيَران ثاش
برياريدا
ِ
ھةلَھاتوون و ووالَتيان جيَھيَشتووة .لةكاتيَكدا عةبادى بة طةشتيَك لة ئةوروثا بوو ِ
وبةروى دةستطير كردن و زيندانيكردنيَك دةبيَتةوة كة مةرامى سياسى لة
بطةريَتةوة ِر
ئةوةى بؤى دةركةوت طةر
ِ
ِ
ثشتةوة بيَت .ھةروةھا ثاريَزةرانى ناسراوى وةك )محمد مستةفايى( و )محمد ئؤليفارد( كة ئةمانيش ناضار بوون
ئيَران جيَبھيَلَن و دواى مافى ثةنابةريَتي لة ووالَتانى دةرةوة بكةن.
2

)محمد مستةفاى( ناضاربوو لة ئيَران ھةلَبيَت ثاش ئةوةى خيَزان و كةس و كارةكةى دةست بةسةر كران و خؤيشى
ضةندين جار لةاليةن دةسةالَتدارانى ئيَرانةوة بانطھيَشت كرا بؤ ليَكؤلَينةوة .مستةفاى ئيَستا لة ووالَتى نةرويج
نيشتةجيَية) .محمد ئؤلةيفارد( كة يةكيَكى ترة لة ثاريَزةرة ناسراوةكان و بةرطرى لة ضةندين كةيسى باالَ كردووة لة
شؤرش و دادطا مةدةنيةكاندا ،ئةميش ناضار بوو ھةلَبيَت و ووالَت جيَبھيَلَ َى ،ثاش ئةوةى لةاليةن
بةردةم دادطاكانى
ِ
تؤمةتى"ثروثاطةندة كردن دذى دةولَةت"،سزاى سالَيَك زيندانى بةسةردا سةثيَنرا،
بة
رانةوة
دةسةالَتدارانى ئيَ
ِ
بريارى لة
ئةمةش بةھؤى ئةنجامدانى ضاوثيَكةوتنيَك لةطة َل يةكيَك لة ميديا نيَودةولَةتيةكان كة تيَيدا ِرةخنةى لة ِ
سيَدارةدانى يةكيَك لة كةيسةكانى طرتبوو.
سةركوتكردن و كردنة ئامانجى ِريَكخراوةكانى كؤمةلَطةى مةدةنى لةاليةن دةسةالَتدارانى ئيَرانةوة كاتيَك دةستى
ثيَكرد كة مةحموود ئةحمةدى نةذاد بؤ يةكةم جار و لة سالَى  2005دا وةك سةرؤكى ئةو ووالَتة ھةلَبذيَردرا،
ئةوةش ئاماذةيةك بوو بؤ سةرھةلَدان و بةھيَز بوونى دةسةالَتى محافزكارةكان كة ئةمانيش ثيَك ديَن لة بةرثرس و
شؤرشى ئيسالمى و ھيَزةكانى )باسيج( كة ميليشيايةكى ضةكدارى نزيك لة سوثاى ثازدارانة ،لةطة َل
اليةنطرانى
ِ
دةربرينى ثشتيوانيةكانى ِرابةرى يةكةمى ئيَران )ئايةتووالَ خامنةى( بؤ ئةو شاالَوة سةركوتكاريةى ئةحمةدى نةذاد
ِ
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
طؤرا بؤ طومان و دوذمنكاريةكى ئاشكرا .حكومةت بةردةوام ِريَو شويَنى ئةمنى
ثةيرةو دةكرا ،
ثيَشووى ئيَران
ِ
ِ
تووندترى بةرامبةر ِريَكخراوة ناحكوميةكان دةطرتةبةر و زؤر جار تؤمةتبارى دةكردن بة "ئاميَريَك بؤ
جيَبةجيَكردنى مةرامةكانى بيَطانة" .ھةروةھا دةسةالَتدارانى ئيَران فشاري زياتريان دةخستة سةر كارى
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.
زيادبوونى فشار لةسةر ضاالكةوانانى كؤمةلَطةى مةدةنى لةذيَر دةسةالَتى ئةحمةدى نةذاد ،ھةنديَكيانى ناضار كرد
لة ئيَران ھةلَبيَن و ببنة ئاوارة و ثةنابةر لة ووالَتانى دةرةوة .لة سالَى  2009وة ذمارةى ئةو ضاالكةوانانةى
داوايان ثيَشكةش كردووة بؤ وةرطرتنى مافى ثةنابةريَتي و
نيشتةجى بوون لة ووالَتانى سيَيةم بة ِريَذةيةكى بةرضاو
َ
زيادى كردووة.بةثيَى ئاماريَكى كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان كة لة  44ووالَتى ثيشةسازيدا
ى داوايان بؤ مافى ثةنابةريَتى لةو  44ووالَتةدا
ئةنجام دراوة ،لة سالَى 2009دا 537،11 ،ئاوارةى ئيَرانى نو َ
ثيَشكةش كردووة :لة سالَى 2010دا ذمارةكة زيادى كردووة بؤ  185،15و لة سالَى 2011دا بؤ .128،18
زؤرترين ِريَذةى داواكاريية نويَيةكان بؤ مافى ثةنابةريَتى لة توركيا ثيَشكةش كراون .لة سالَى  2009تا ،2011
ذمارةى ثةنابةرة ئيَرانيةكان لة توركيادا بة ِريَذةى  72%زيادى كردووة
.
بةثيَى ووتةى كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان لة توركيا و عيَراق ،زؤريَك لةو ضاالكةوانة
ھةرةشة و ضةوساندنةوة ووالَتةكةيان جيَھيَشتووة.
ئيَرانيانةى ناويان لة كؤميتةكةيان تؤمار كردووة دةلَيَن لة ترسى
ِ
حكومةتى توركيا بؤ ماوةيةكى كاتى مافى ثةنابةرييَتى بةو ئاوارانة دةدات كة دةضنة ووالَتةكةى تا ئةوكاتةى
كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوةيةكطرتووةكان دةيانطويَزيَتةوة بؤ ووالَتانى سيَيةم .ھةنديَكى تر لة ضاالكةوانانى
ى
ئيَرانى كة زؤرينةيان لة ِرةطةزى كوردن بوونةتة ثةنابةر لة كوردستانى عيَراق ،ئةم كةسانة ووتيان كة لةو َ
ذيانيان بة تةواوى ثاريَزراو نية و ثيَويستيان بة نيشتةج َي 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
ثةيرةوكردنى
ضاالكةوانانى كؤمةلَطةى مةدةنى بھيَنيَت .نابيَت ضاالكةوانان و ِرةخنةطرانى دةسةالَت لةبةر
ِ
وبةروى
ادةربرين و طردبوونةوةى ئاشتيانة و دروستكردنى ريَكخراوى مةدةنىِ ،ر
مافةكانيان لة ئازادى ِر
ِ
ِ
َ
دووريانيَكى مةترسيدار ببنةوة كة لة بةندكردن يان جيَھيَشتنى ووالتدا خؤى ببينيَتةوة .،ھيومان ِرايتس وؤض داوا لة
حكومةتى ھةريَمى كوردستان دةكات ثاريَزطارى لة سةالمةتى ذيانى ئاوارة ئيَرانيةكان بكات و دووركةويَتةوة لة
ثةيرةوكردنى مافة سياسيةكانيان بة شيَوةيةكى ئاشتيانة.
ھةرةشة و فشار كردن لة دذى ئةو ئاوارانةى بةردةوامن لة
ِ
ِ
برةخسيَن َى بؤ ئةو ئاوارة و ثةنابةرانةى لة
ئاسوودة
كى
ي
ذيان
كارو
ھةلى
دةكات
توركيا
حكومةتى
لة
داوا
ھةروةھا
َ
ِ
ووالَتةكةيدا ناويان تؤماركراوةو ئيَستا لة
ضاوةروانى نيشتةج َي بووندان لة ووالَتانى سيَيةم .ثيَويستة توركيا ِريَطة
ِ
َ
بدات دكتؤر ئةحمةد شةھيد ،كة ِريثؤرتةريَكى تايبةتة لةسةر بارودؤخى مافى مرؤظ لة ئيَران ،سةردانى ووالتةكةى
بكات بؤئةوةى بتوانيَت ضاوى بة ئاوارة ئيَرانيةكان بكةويَت و ِراثؤرتى دؤكيوميَنتارى لة سةر ثيَشيَلكاريةكان
بةجى كردنى
ئامادة بكات .لة كؤتايدا ،ھيومان ِرايتس وؤض داوا لة ووالَتانى سيَيةم دةكات كة ثةلة بكةن لة جيَ
َ
كةيسى ئةو ثةنابةرانةى ثيَويستة بة زووترين كات ناوضةكة جيَيھيَلَن .ھةروةھا ھيومان ِرايتس وؤض داوايان
ليَدةكات كة ذمارةيةكى زؤر لةو ئاوارانة قبو َل 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
ادةربرين
ثةيرةوكردنى مافةكانيان لة ئازادى ِر
• ئازادكردنى ھةموو ئةو ئةو كةسانةى زيندانى كراون لةبةر
ِ
ِ
و طردبوونةوة و دروستكردنى كؤمةلَطةى مةدةنى بةشيَوةيةكى ئاشتيانة.
• ئاطادار كردنةوةى كةس و كارى زيندانيةكان لة شويَن و ِرةوش و طوزةرانى زيندانيةكانيان و ِريَطةيان
ثيَبدريَت سةردانيان بكةن.
• نةھيَششتنى زيندانى تاكة كةسى.
• ليَكؤلَينةوة و وةالَمدانةوةى خيَراى ھةموو ئةو سكاالَ ياسايانةى ثيَشكةش كراون لة دذى خراث
مامةلَةكردن و ئةشكةنجةدانى دةستطير كراوةكان.
• تةمبيَكردن و سزادانى ھةموو ئةو ليَثرسراوانةى وةزارةتى زانيارى ئيَران كة بةرثرسيارن لة خراث
مامةلَة كردنى بةنديةكانى زيندانى ئيَظن.209
•

بةريَوة دةبريَت ،بخريَتة ذيَر ضاوديَرى زيندانة
زيندانى ئيَظن  209كة لةاليةن وةزارةتى ھةوالَطريةوة ِ
دابخرى.
حكوميةكان ،يان ِريَكخراوى ضاكسازى ثيَوةرة ئةمنيةكان يان ھةر بة تةواوى
َ

ضاكسازى ياساى
برطةكانى ياساى
و
ي
ن
لة
نية
وونيان
ر
ناسةيةكى
ي
ث
كة
ئةمنيانةى
ياسا
ئةو
البردنى
يان
كردن
ضاكسازى
•
َ
َ ِ
ِ
سزادانى ئيسالميدا ,وةك ياساى "سوكايةتى كردن" لة دذى ئاسايشى نةتةوةيى و نيَو نةتةوةى ئيَران )ياسا
برطةكانى ياساى سزادانى ئيسالمى كة ِريَطة
ئةمنيةكان( لةطة َل ضةند ياسايةكى تر ھةرلةضوارضيَوةى ِ
بة حكومةت دةدا دةستى كراوة بيَت لة سةركوتكردنى كويَرانة و سزادانى ئةو كةسانةى بةشيَوةيةكى
ھةرةشة بؤسةر "ئاسايشى
ةيرةوى مافة سياسيةكانيان دةكةن .حكومةتى ئيَران بةبيانووى
ِ
ئاشتى خوازانة ث ِ
برطةيةكى ترثيَشيَلى ئةو ياسا نيَودةولَةتيانة دةكات كة
برطانةى الى خوارةوةدا و ضةند ِ
نةتةويى" لةم ِ
بريارى داوة ثاثةند بيَت ثيَناوة:
ِ
 oماددةى  498لة ياسا ئةمنيةكان ،دامةزراندنى ھةر طروثيَك كة "تيَكدانى ئاسايشى نةتةوةيى"
ئيَرانى لة ثشتةوة بيَت بة تاوان لة قةلَةم دةدات.
 oماددةى  ،500سزاى س َى مانط تا سالَيَك زيندانى بةسةر ھةركةسيَكدا دةسةثيَن َى كة تؤمةتى
"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.
 oماددةى " ،610كؤبوونةوة و ثيالن طيَ ِران لة دذى ئاسايشى ناوخؤ يان ئاسايشى نيَو نةتةوةى
ئيَران ،تيَوةطالن لة ھةر كاريَكى لةو جؤرة" بة تاوان لةقةلَةم دةدا و سزاكةى لة س َى سالَةوة تا
ثيَنج سا َل زيندانيكردن دةبيَت.
 oماددةى  ،618تيَكدانى سةقامطيرى و ئاسوودةى و ئارامى كؤمةلَطة يان ِريَطرى كردنى خةلَك
لة كاركردن" بة تاوان لةقةلَةم دةدا و سزاكةى لة س َى مانطةوة بؤ سالَيَك زيندانى كردن
دةبيَت،لةطة َل ليَدانى  74جةلَدة.
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•

•
•

•

 oماددةى  ،513لة ياساى سزادانى ئيسالمي ھةر "سووكايةتي كردنيَك" بة "ثيرؤزيةكانى ئيسالم"
يان كةسايةتيةكانى ئاينى ئيسالم ،بة تاوان لةقةلَةم دةدا و سزاكةى لة سالَيَكةوة بؤ ثيَنج سا َل
ى سزاكةى مردن بيَت.
ى بارودؤخدا دةكر َ
زيندانى كردن دةبيَت ،لة ھةند َ
 oماددةى  ،514ھةر "سوكايةتي كردنيَكى" ِراستةوخؤ بة ِرابةرى يةكةمى كؤمارى ئيسالمى
ئيَران ،ئايةتوالَ خامنةى ،يان ِرابةرى يةكةمى ئةوكاتةى ووالَت ،بة تاوان لة قةلَةم دةدات و
سزاكةى لة شةش مانطةوة بؤ دوو سا َل زيندانى كردن دةبيَت.
ثيَناسةيةكى ِروون بؤ "ئاسايشى نةتةوةيى" و "ثيَشيَلكردنةكان لة دذى" بة زاراوةيةك كة نةبيَتة مايةى
ادةربرين و طردبوونةوة و دروستكردنى ِريَكخراوى مةدةني كة لة ياسا
ثيَشيَلكردني مافةكانى ئازادى ِر
ِ
نيَو دةولَةتيةكاندا ضةسثاون.
برطةى سزادانى ئيسالميدا ھاتووة" ،سوكايةتى كردن" بة كةسايةتية
البردنى ئةو ياسايانةى كة لة ِ
ئاينيةكان و سةركردة حكوميةكان" بة تاوان لةقةلَةم دةدات.
برطانةى لة ياساى سزاى تاواندا ِريَطة بة دةسةالَتداران دةدا بة ِرةتكردنةوةى مافى
طؤرينى ئةو ِ
ِ
ھةبوونى ثاريَزةر لة قؤناغى ليَكؤلَينةوة و دةستبةسةر كردنى ثيَش دادطايي كردندا .ثيَويستة حكومةت
بةبى ضاوديَرى كردن ثاريَزةرةكانيان ببينن لة قؤناغى دةستبةسةرى
ِريَطة بة زيندانيان بدات بة ئازادى و
َ
و دادطايي كردندا.
ھةنطاونان بؤ بةرقةراركردنى "ياساى مافةكانى ھاوالَتيان" لة زيندانةكانى ئيَراندا كة لةاليةن سةرؤكى
دادطاى باالَ ،ئايةتووالَ خامنةى لة سالَى  2004دا ثةسةند كراوة" .ياساى مافةكانى ھاوالَتيان"
بةجي
بةثيَضةوانةى ئةو ياسايانةى مةرجى ئةمنيان لةطةلَداية ،ب َو ئةوةية لة ھةموو بارودؤخيَكدا ج َى
َ
بكريَت.

بؤ حكومةتى توركيا
•

•
•

•

•
•

ِريَطةدان بة دكتؤر ئةحمةد شةھيد ،كة ِريثؤرتةريَكى تايبةتى نةتةوة يةكطرتووةكانة لةسةر
بتوانى ضاوثيَكةوتن لةطة َل
بارودؤخى مافى مرؤظ لة ئيَران ،بؤ سةردان كردنى ئةو ووالَتة تا
َ
ئاوارةو ثةنابةرة ئيَرانيةكان ئةنجامبداو ِراثؤرتى دؤكيوميَنتارى لةسةر ثيَشيَلكاريةكان لة دذيان ئامادة
بكات بةثيَى ئةو ئةركةى ثيَى سثيَردراوة.
َ
لةطةل ئاوارة و
بةريَزةوة مامةلةكردن
َ
دلَنياكردنةوةى بةرثرسانى حكومى و ھيَزةكانى ثؤليس لة ِ
بطونجى.،
ثةنابةرة ئيَرانيةكان بةب َى جياوازى كردن و بة جؤريَك لةطة َل بنةماى مافةكانى مرؤظدا
َ
بطةريَن و لة ھةر
ثى بدريَت بة ئازادى
ئةو ئاوارة و ثةنابةرانةى ناويان تؤمار كراوة ِريَطةيان َ
ِ
بيانةوي نيشتةج َى ببن ،تةنھا لة ضةند بارودؤخيَكى ثيَويستدا نةبيَت وةك بوونة
شويَنيَك كة خؤيان
َ
ھؤكارى مةترسى بؤ سةر تةندروستى طشتى و ئاسايشى نةتةوةيى كة ئةوةش تةنھا بةسةر ئةو
كةسانةدا جيَبةج َى بكريَت كة دةبنة ھؤكارى ئةو مةترسيانة ،ھةروةھا ئةم ياسايانة بة يةكسانى بةسةر
ھةمووياندا جيَبةح َى بكريَت بةب َى جياكاريكردن بةرامبةر نةتةوةيةكى ديارى كراو.
برة ثارةيةى كةثيَويستة بيدةن بؤ وةدةستھيَنانى كارتى مؤلَةتى
ليَبووردنى ئاوارة و ثةنابةرةكان لةو ِ
نةطيرى لة ضوونةدةرةوةى ووالَت ئةطةر تواناى دابين كردنى ئةو
مانةوة ،ھةروةھا ِريَطةيان ل َى
َ
برة ثارةيان نةبوو.
ِ
بةبى ثارةى
ثيَدانى كارتى مؤلَةتى كاركردن بة ھةموو ئةو ئاوارة و ثةنابةرانةى ناويان تؤمار كراوة
َ
زيادة و مةرجى و زيادة.
دةستةبةركردنى مافى خزمةت طوزارى تةندروستى و دابين كردنى داودةرمان بؤ ھةموو ئاوارة و
دةتوانى بة دةستى بھيَن َى لةو ووالَتةدا.
ثةنابةرةكان بة ھةمان ئةو ئاسانكاريةى كة بيَطانةيةكى ياساى
َ
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بؤ حكومةتى ھةريَمى كوردستان
•

•

•

ھةرةشة و فشار خستنة سةر ئةو ئاوارانةى بةردةوامن لةسةر ضاالكية
دووركةوتنةوة لة
ِ
سياسيةكانيان لةدذى حكومةتى ئيَران بةشيَوةيةكى ئاشتى خوازانة،لة ناوضةكانى ذيَر دةسةالَتى
حكومةتى ھةريَم.
ثيَويست نةكردنى ھيَنانى نووسراوى ثشتطيرى لة يةكيَك لة ثارتة كوردية ئيَرانيةكانى ناو ھةريَمى
كوردستان يان ثارتة كورديةكانى كوردستانةوة ،وةك مةرجيَك بؤ ثيَدانى مافى مانةوة يان
تازةكردنةوةى مؤلَةتى مانةوةكانيان.
طةران و
ى لة
يةكخستنى مةرجةكانى مانةوة بؤ ئاوارة و ثةنابةران ،ھةروةھا ئازاديان ثيَبدر َ
ِ
ھةندى بارودؤخى ثيَويسدا نةبيَت وةك
نيشتةجيَبوون لة ناوضة جياوازةكانى كوردستاندا ،تةنھا لة
َ
بوونة ھؤكارى مةترسى بؤ سةر تةندروستى طشتى و ئاسايشى نةتةوةيى ،ئةوةش تةنھا تةنھا بةسةر
ئةو كةسانةدا جيَبةج َى بكريَن كة بوونةتة ھؤكارى ئةو مةترسيانة.

بؤ ئؤفيسى كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى ِريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان
•
•

لةطةل ئاوارة و ثةنابةرةكاندا بة مةبةستى طفتوطؤكردن لةسةر داھاتووي
بوونى ثةيوةندى بةردةوام
َ
كةيسةكانيان و دؤزينةوةى ضارةسةرى طونجاو بؤيان.
ھةرةشةيةك كة ئاوارة و ثةنابةرة ئيَرانيةكانى
لة نزيكةوة ضاوديَرى كردن و ئاماذةدان بة ھةر ھيَرش و
ِ
نيشتةجيَى كوردستانى عيَراق دةكريَت لةاليةن دةزطاى ھةوالَطرى ئيَرانةوة.

بؤ ووالَتانى سيَيةم ،ووالَتانى ئةوروثا ،كةنةدا ،ئوستراليا و ووالَتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا
•

•

•

•

ط َو ِرانكاريكردن و ئاسان كردنى ثرؤسةى ثشكنينى ثيَشينةى ئةمنى و ضةند ثشكنينيَكى ياساى تر
نيشتةجي بوون لة
بو
ئةمةش لة ثيَناو دلَنيا بوون لة وةرطرتنى ئةو ئاوارانةى كةثيَشتر قبولَكراون َ
َ
ووالَتةكانتان لة ماوةيةكى طونجاودا.
ناسينةوةى ئةو طرفتةى كة ھةنديَك لة ئاوارة كوردة ئيَرانيةكانى نيشتةجيَى ھةريَمى كوردستان
ناتوانن لة ِرووى ياساييةوة وةك ھاوالَتيةكى ناوخؤى كوردستانى عيَراق مافةكانيان بؤ دةستةبةر
بكريَت ،بؤية ئةم كةسانة ِرةضاو بكريَن بؤ نيشتةج َى بوون لة ووالَتةكانى سيَيةم.
قبولَكردنى ذمارةيةكى زياتر لة ثةنابةرة ئيَرانيةكان لة دةرةوةى ضوارضيَوةى كارى كؤميتةى باالَى
ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان ،بة تايبةت ئةوانةى ئيَرانيان جيَھيَشتووة لةئةنجامى
ھةرةشةو ضةوسانةوة بةھؤى ضاالكية سياسي و مةدةنيةكانيان.
وبةروبوونةوةى
ِر
ِ
ِ
دابين كردنى ظيزةى خويَندن بؤ ئةو ئاوارة ئيَرانيانةى كة بيَبةش كراون لة مافى خويَندن لة
زانكؤكانى ئيَران يان نةيان توانيوة بةردةوامبن لة خويَندن بةھؤى ضاالكية سياسى و
مةدةنيةكانيانةوة.
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طوزةران و ذيانى ئاوارةييان
بةثيَى ئامارةكانى ِريَكخراوى كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان كة لة  44ووالَتى ثيشةسازيدا ئةنجام
وى داواى مافى ثةنابةريَتيان لةو ووالَتانة كردووة،لة سالَى  2010دا،
دراوة ،لة سالَى  2009دا 11،537 ،ئيَرانى ن َ
ذمارةكة ھةلَكشاوة بؤ  15،185و لة سالَى 2011دا ،بؤ  1.18،128زؤرترين ذمارةى ئةم داواكاريانة لة ووالَتى
توركيا ثيَشكةش كراوة .لة سالَى 2005وة ،ضةند سةد ئيَرانيةكى تر داواى مافى ثةنابةريَتيان لة باكورى عيَراق كة
2
دةكةويَتة ذيَر دةسةالَتى حكومةتى ھةريَمى كوردستانةوة ثيَشكةش كردووة.
ھةرضةندة لة ثاش سالَى  2009وة ،كؤ ِرةويَكى بة كؤمةلَى ئيَرانيةكان بؤ جيَھيَشتنى ووالَتةكةيان دةستى
ثيَنةكردووة ضونكة ذمارةكة لة سالَيَكدا لة 20،000،كةس كةمترة لة سةرتاسةرى جيھاندا ،بةالَم لة ثاش ئةو
سالَةوة ،ذمارةى ئةو كةسانةى داواى مافى ثةنابةريَتيان ثيَشكةش كردوة و ئةو ضاالكةوانانةى ووالَتةكةيان
جيَھيَشتووة بة ِريَذةيةكى بةرضاو زيادى كردووة .لة ثاش خؤثيشاندانةكانى حوزةيرانى سالَى  2009و
دةستثيَكردنى شاالَوة سةركوتكاريةكةى دةسةالَتدارانى ئيَران ،ضةند ووالَتيَكى يةكيَتى ئةوروثا وةك ئةلَمانيا و ئيتالَيا
و فةرةنسا لة دةرةوةى ضوارضيَوةى كارى كؤميتةى باالَى ثةنابةران ظيزةيان بؤ ضةندين ضاالكةوانى مةدةنى و
ِرؤذنامةنووس و نةيارانى سياسى و ضاالكةوانانى مافةكانى مرؤظى ئيَرانى دابين كردووة .بةشيَكى ترى ئةو
ثةريوونةتةوة بؤ
كةسانةى كة ئيَرانيان جيَھيَشتووة لة ثاش سالَى  2009وة ،بة ِريَطةى ناياسايى لة ووالَتى توركياوة ِ
يؤنان و لة ھةولَى بة دةستھيَنانى مافى ثةنابةريَتيدان لة يةكيَك لة ووالَتانى يةكيَتى ئةوروثا ،بةشيَكيشيان لة توركيا و
باكورى عيَراق و شويَنةكانى تر ناويان تؤمار كردووة بؤ داواكردنى مافى ثةنابةريَتى و نيشتةج َى بوون لة يةكيَك لة
ووالَتانى سيَيةم.
لة ضةند سالَى ِرابردوودا ،ھيواى نيشتةج َى بوون لة ووالَتانى سيَيةمى وةك ئةمريكا و ئةوروثا و كةنةدا و ئوستراليا
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 باالى
ثةنابةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان ،لة ئيَستادا و بة شيَوةيةكى سةرةكى ،ووالَتانى ئةمريكا و كةنةدا و ئوستراليا و
3
نةرويج و فنلةندا شويَنى نيشتةج َى بوونى ئيَرانيةكانن.
1ئةم ئامارانة ھةموو ئةو ذمارةية ناطريَتةوة كة لة سةرتاسةرى جيھانداية  ،ضونكة ضةند ووالَتيَكى ديارى وةك ماليزيا نةخراوةتة ناو
داتاكةوة .ھةنديَكى تر ذمارةى داواكارةكان لة سالَى  2009و  2010دا بة  15،890،و 19،004ناوزةند دةكةن.
2بةثيَى ئامارى كؤميتةى باالَى ثةنابةران لة عيَران ،لة سةرةتاى سالَى 2007وة ،النى كةم  500ثةنابةرى ئيَرانى لة كؤميتةكةيان ناوى
وةردةطرى .لة ِريَطةى ثةيوةندى
ى
َ
تؤمار كراوة .جطة لةوةى حالَى حازر ،لة ھةفتةيةكدا ،كؤميتةكة  9تا  10ثةنابةرى ئيَرانى نو َ
ئيمةيلَةوة لةطة َل كؤميتةى باالَى ثةنابةران لة عيَراق لة بةروارى 2ى تشرينى يةكةمى .2012
3ضاوثيَكةوتنى ھيومان ِرايتس وؤض لةطة َل كؤميتةى باالَى ثةنابةرانى ِريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان لة 10ى مايزى سالَى 2012
نيشتةجى بوون لةاليةن ثةنابةرانى ئيَرانى و عيَراقى لةاليةن ووالَتة يةكطرتووةكانى
دا .لةسالَى  2012دا ،وةالنانى  5000داواكارى بؤ
َ
نوى لةاليةن وةزارةتى ئاسايشى ناوخؤى
ئةمريكاوة  .بةثيَى ووتةى كؤميتةى باالَى ثةنابةران لة ئةنقةرة ،دةرضوونى ضةندين ياساى َ
سال و نيويَك
ئةمريكاوة كة ثشكنينى ثيَشينةى ئةمنى زياتر لةسةر ثةنابةران ثيَويست دةكات بووةتة ھؤكارى دواكةوتنيَكى زؤر كة بة َ
نيشتةجى بوون لةو ووالَتة ثيَشكةش كردووة .ھةر بةثيَى ووتةى
بةجى كردنى كةيسى ئةو ثةنابةرانةى داوايان بؤ
مةزةندة
دةكرى لة جيَ
َ
َ
َ
ئؤفيسى كؤميتةى ثةنابةران ,ووالَتى كةنةدا تواناكانى بؤ وةرطرتنى ثةنابةران لة سالَيَكدا ب َو  900ثةنابةر زياتر كردووة )سالَى ِرابردوو
تواناكةى بةرزكردةوة بؤ  .(600ئوستراليا تواناكانى زياد كردووة بؤ وةرطرتنى  400ثةنابةر لةم سالَدا .ئؤفتسى كؤميتةى ثةنابةرانى
دةطرى بؤ ئةو
نةتةوة يةكطرتووةكان لة ئةنقةرة ئاماذةى بةوةكرد كة ئوستراليا ثرؤطراميَكى تايبةتى خيَراى ھةية كة  200جيَطة لةخؤ
َ
ئاوارانةى كةس و كاريان لة ووالَتةكةى نيشتةجيَية .بةثيَى ئامارى كؤميتةكة ،لة سالَى  2012دا ،ووالَتى نةرويج  1200ثةنابةرى لة
سةرتاسةرى جيھاندا وةرطرتووة كة 150يان بؤ ئةو ئيَرانيانة بوون لة توركيا نيشتةجيَن و 100جيَطةى تريان بؤ ئةو ئةفغانيانةى لة
ئيَراندان .ھةروةھا فينلةندا 150 ،ثةنابةرى قبولَكردووة لةو ئيَرانى و عيَراقى و ئةفغانيانةى لة توركيان
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