اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد
ﺷﻮرای وزﯾﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۱آﭘﺮﯾﻞ  ۲۰۱۶در ﯾ اﻗﺪام ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی وﺿﻊ ﺷﺪه

ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺾ آﺷﺎر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
ﺷﻮرای وزﯾﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی وﺿﻊ ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ ۸۲ﻓﺮد و ﯾ ﻣﻮﺳﺴﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺣﻮﻣﺖ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺾ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾ
ﺳﺎل دﯾﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﺮدا،
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۱۲آﭘﺮﯾﻞ  ۲۰۱۶در ژورﻧﺎل رﺳﻤ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲آورﯾﻞ  ۲۰۱۱ﻣﯿﻼدی ۳۲ ،ﻣﻘﺎم ﺣﻮﻣﺖ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻤﺎری از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن

اﻧﺘﻈﺎﻣ ،ﻧﻈﺎﻣ ،ﺑﺴﯿﺞ و ﺗﻌﺪادی از ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾ اﯾﺮان را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ »ﻧﻘﺾ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺮدم
اﯾﺮان« ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻣﻨﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و داراﯾﻫﺎی آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺴﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

از اﻓﺮاد ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺤﻤﺪﻋﻠ ﺟﻌﻔﺮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه

ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران،ﺑﺮای دﺳﺖداﺷﺘﻦ در ﻧﻘﺾ ﺟﺪی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزار ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺟﺮﯾﺎن وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺲ
از اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت رﯾﺎﺳــﺖﺟﻤﻬﻮری ﺧــﺮداد ،۱۳۸۸ﻏﻼمﺣﺴــﯿﻦ ﻣﺤﺴــﻨ اژهای وزﯾــﺮ اﻃﻼﻋــﺎت دردوﻟــﺖ ﻧﻬــﻢ
ودادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای دﺳﺖداﺷﺘﻦ در ﻧﻘﺾ ﺟﺪی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزار ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺟﺮﯾﺎن وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺲ
از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دﻫﻢ اﯾﺮان و ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺮای دﺳﺖداﺷﺘﻦ در
ﻧﻘﺾ ﺟﺪی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزار ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺟﺮﯾﺎن وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺲ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دﻫﻢ
اﯾﺮان ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻘﺪی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺴﯿﺞ را در ﺷﻨﺠﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﻧﺘﯿﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ۱۳۸۸را ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ اﻋﻢ از ﺑﻬﺎﯾﯿﺎن ،ﻧﻮﮐﯿﺸﺎن ﻣﺴﯿﺤ) ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان در
ﺳﺎل  ۲۰۱۵رﺗﺒﻪ ﻧﻬﻢ در اﻣﺮ آزار و اذﯾﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ(دراوﯾﺶ
ﮔﻨﺎﺑﺎدی و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻨ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم و اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﯾﺮان
دوران ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﻣﯿﻨﻨﺪ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺎﯾﯿﺎن از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﯿﺶ از  ۴۹درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان را اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣ ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی
ﻗﻮﻣ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ داده و اﺟﺎزه ﻣدﻫﺪ زﺑﺎن اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺪارس و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻔﺘ رادﯾﻮ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی زﺑﺎﻧ ﻫﯿﭽﺎه اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﻮد را در
ﻣﺪارس ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐ از ﮔﺮوهﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﺪاﯾ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻋﻮض ،آﻧﻬﺎ از ﺗﺒﻌﯿﺾ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳ ﺷﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ .رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دوﻟﺘ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮﻣ ﭘﺨﺶ
ﻣﮐﻨﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﮔﺰارﺷﺮ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﻣﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در
آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺪاﻣﻬﺎ ,ﺑﻮﯾﮋه اﻋﺪام ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،و ﻋﺪم ﻫﻤﺎری رژﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﯿﺰم
ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺪاﻗﻞ  ۹۶۶زﻧﺪاﻧ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵در اﯾﺮان اﻋﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻋﺪام در اﯾﺮان ﻃ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۲۰۱۵-۲۰۱۴ﺷﺎﻧﺰده ﻧﻮﺟﻮان در اﯾﺮان
اﻋﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان در  ۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎ آﻣﺎر اﻋﺪام ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﺮده ﺑﻠﻪ ﻃ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ وی در اداﻣـﻪ ﮔـﺰارش ﺧـﻮد ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ:ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗـﺐ ﮔﺰارﺷﻬـﺎی ﻧـﺮان ﮐﻨﻨـﺪهﯾ از ﺣﺒﺴـﻬﺎی
اﻧﻔﺮادی ﻃﻮﻻﻧ ﻣﺪت ,ﺷﻨﺠﻪ ,اﻋﺘﺮاف زﯾﺮ ﺷﻨﺠﻪ و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهام.

