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 ای از مایکل آر. پمپئو، وزیر امور خارجه ایاالت متحدهنامه

 

ستره خوشحالم که گزارش تازه وزارت امور خارجه [ایاالت متحده] در رابطه با جزئیات گ من 
رفتار ویرانگر رژیم ایران در درون و بیرون این کشور را در آستانه چھلمین سالگرد انقالب 

تصمیم خود را  ٢٠١٨مه  ٨کنم. پرزیدنت دونالد جی. ترامپ در تاریخ اسالمی منتشر می
برای توقف مشارکت ایاالت متحده در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، معروف به توافق 

بندی راھبردی شکست خورده بود که عالم کرد. ثابت شد که توافق ایران یک شرطایران، ا
ای افزار ھستهمان در برابر تھدید بالقوه یک جنگدر محافظت از مردم آمریکا و یا ھمپیمانان

دھنده که ایران پس از اجرای برجام به طور پنھانی ایرانی ناکام ماند. انتشار این خبر تکان
ای خود را حفظ کرده، بر بیھوده بودن سپردن افزارھای ھستهشته جنگھای گذپژوھش

مان به یک توافق که به سرعت منقضی خواھد شد تاکید کرده سرنوشت امنیت بلندمدت
است. این در حالی است که پیشنیه طوالنی رژیم ایران در تخلف از پیمان منع گسترش و 

ای این ملل متحد درباره برنامه ھستهھای متعدد شورای امنیت سازمان نقض قطعنامه
کشور قبل از حصول برجام، خود دلیل کافی برای تامل بود. افزون بر این، برجام آشکارا در 

گونه که در این توافق آمده، ناکام بوده المللی، آنای و بینتامین صلح و امنیت منطقه
 تر شده است. گستاخانه ثبات کننده ایراناست. درست برعکس، تحت این توافق رفتار بی

ای قرار داده است. سیاستی که پرزیدنت ترامپ ترسیم کرده، از این رو است که پرزیدنت ترامپ ما را در مسیر تازه
ھای عادی در زمان کامال با این حقیقت که جمھوری اسالمی ایران یک نظام عادی نیست، مطابقت دارد. حکومت

ھا و شبه نظامیان نیابتی کنند؛ به تامین تروریستامی حمله نمیھا و تاسیسات نظصلح به سفارتخانه
کنند؛ خواھان ویرانی اسرائیل نیستند و ھا عمل نمیپردازند؛ به عنوان پناھگاه امنی برای تروریستنمی

کنند؛ فناوری کنند؛ به دیکتاتورھای ددمنش، مانند بشار اسد در سوریه، کمک نمیکشورھای دیگر را تھدید نمی
دھند؛ در کشورھای دیگر اقدام به ترورھای پنھانی شان قرار نمیموشکی را در اختیار نیروھای نیابتی خطرناک

ھای عادی از تروریسم در درون نیروھای گیرند. حکومتکنند؛ و شھروندان کشورھای دیگر را گروگان نمینمی
ان در قبال سپاه پاسداران انقالب اسالمی کنند، و این درست خالف کاری است که ایرشان پشتیبانی نمیمسلح

المللی سوءاستفاده نکرده ھای عادی از سیستم مالی بینسی) و نیروی قدس آن کرده است. حکومتآرجی(آی
ھای عادی منابع طبیعی کنند. حکومتو از صنعت بازرگانی برای تامین مالی و حمایت از تروریسم استفاده نمی

کنند، شھروندان خود ھای عادی اعتراضات مشروع را با خشونت سرکوب نمی. حکومتکنندخودشان را غارت نمی
زنند، و بر کنند، دست به شکنجه نمییا شھروندان کشورھای دیگر را بنا بر اتھامات پوشالی زندانی نمی

 کنند.ھای شدید وضع نمیھای بنیادین محدودیتآزادی

ھای این رژیم در داخل ای خصمانه جمھوری اسالمی در خارج و سرکوبامروز ایاالت متحده شرح کاملی از رفتارھ
کند. این بسیار مھم است که جھان گستره ای آن رژیم، منتشر می[ایران] را، ورای تھدید ادامه یافته برنامه ھسته

ان شیعه را از پروایی و تبھکاری این رژیم را درک کند. این بسیار مھم است که جھان بداند رژیم ایران جنگجویبی
عراق، افغانستان، و پاکستان آموزش داده و اعزام کرده است تا به [بشار] اسد برای سرکوب غیرنظامیان بیگناه در 
سوریه کمک کند. این بسیار مھم است که جھان بداند رئیس کل بانک مرکزی ایران برای پشتیبانی از نیروی قدس 

جا شود. این مھم است که جھان بداند صدھا ھا جابهدالر از طریق بانکھا هللا اجازه داده است تا میلیونو حزب
اند که این به موارد دزدیده دانشگاه در سرتاسر جھان قربانی یک حمله سایبری به رھبری سپاه پاسداران شده

م ھای در مالء عام، از جمله اعداشدن مالکیت معنوی انجامیده است. این مھم است که جھان بداند اعدام
گیرند ای قرار میھای غیرمنصفانهکودکان، ھنوز در ایران رایج است و شھروندان این کشور مرتبا در معرض محاکمه

۴ 
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که در بیشتر موارد، تنھا مدارک و مستندات ارائه شده اعترافاتی است که زیر شکنجه گرفته شده است. این مھم 
تابد و المللی چنین رفتاری را از ھیچ حکومتی برنمیمعه بیناست که ما این نکات را بدانیم و به خاطر بسپاریم. جا

 ما نباید ایران را از این قاعده مستثنی کنیم.

ھای ویرانگر آن بیرون رفتن از یک توافق که به رژیم ایران جایگاھی که شایستگی آن را نداشت داده بود و فعالیت
ژیم ایران و پاسخگو قرار دادن آن است. ما اکنون باید کار را نادیده گرفته بود، تنھا یک گام در شناسایی تھدید ر

دشوار پیگیری اجماع پیش از برجام را آغاز کنیم، و آن این است که: تنھا پس از آن که رژیم ایران از ایجاد ھرج و 
فته المللی پذیرتواند به عنوان یک حکومت عادی در جامعه بینگناه خودداری کند، میمرج در زندگی مردم بی

 شود.

مرج و ددمنشی که رژیم ایران بر شھروندان خود اعمال وما با ھر کشوری که آماده باشد تا ھمراه با ما در برابر ھرج
دانیم که بسیاری از کشورھا گستراند بایستد، ھمکاری خواھیم کرد. ما میکند و آن را در سراسر جھان میمی

تر و نیز یک ایران آزادتر ھستند. ما تر و باثباتما آرزومند یک خاورمیانه امنھای ما را دارند و مانند نیز ھمان نگرانی
کنیم تا موارد برشمرده در اینجا را بررسی کنند و به این وکارھای سراسر جھان را تشویق میکشورھا و کسب

 فراخوان برای مقابله مستقیم با چالش ایران، پاسخ مثبت دھند. 

ما دوازده خواسته مشخص را برای رژیم ایران مطرح  ٢٠١٨رود. در ماه مه پیش میسرعت به ایاالت متحده به
ای و موشکی آن [رژیم]، حمایت [آن رژیم] از تروریسم، تھدید ھای ھستهھا در رابطه با برنامهکردیم. این خواسته

د. در حالی که ما به علیه ھمسایگانش، و بازداشت غیرمنصفانه شھروندان ایاالت متحده و کشورھای دیگر بودن
ھا را با ھدف تحمیل فشار مالی شدید بر رژیم ایران مجددا اعمال تحریم دنبال یک راه حل دیپلماتیک تازه ھستیم،

شرکایمان، برای جلوگیری از تجاوزات رژیم ایران کار خواھیم کرد. ما به کنیم. ما، ھماھنگ با ھمپیمانان و می
 ھیم داد. حمایت از مردم ایران ادامه خوا

ای با استعدادھای بالقوه بسیار زیاد است. ما ھدف نھایی ما این نیست که ایران تا ابد منزوی بماند. ایران جامعه
آمیز، و نقش ای آن کشور صلحھای ھستهای با ایران برسیم که تضمین می کند فعالیتخواھیم به توافق تازهمی

کند رژیم ایران از تروریسم در ھان توافقی ھستیم که تضمین میآن کشور در خاورمیانه سازنده است. ما خوا
ایم که با دھد. ما آمادهکند و فرصت بسیار بیشتری را در اختیار مردم خودش قرار میسراسر جھان پشتیبانی نمی

 ای را اعمال کند. رژیم ایران کار کنیم، اما تنھا در صورتی که آن رژیم تغییرات عمده

اش اطمینان داشته باشد. با کنندهثباتھای بییم ایران باید از عزم راسخ ما برای مقابله با فعالیتتا آن زمان، رژ
 از این را داشته باشند. ایم، آنھا نباید انتظار چیزی کمتر توجه به مواردی که امروز منتشر کرده

 مایکل آر. پمپئو
ار خارجه ایاالت متحده آمریکوزیر امو
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 چکیده اجرایی

ھای ویرانگر جمھوری اسالمی در داخل و خارج ن گزارش میزان فعالیتای
ھای تشریح شده کند. بسیاری از فعالیتاز این کشور را ثبت و ضبط می

اند، در حالی که تاریخ وقوع برخی دیگر تازگی روی داده[در این گزارش] به
در این گونه که گردد. اما ھمانبه نخستین روزھای انقالب اسالمی بازمی

گزارش به روشنی شرح داده شده است، تنھا پای ثابت در این معادله 
این است که رژیم ایران برای باقی ماندن در قدرت و گسترش ایدئولوژی 

 کند.انقالبی خود از ھیچ کاری فروگذار نمی

] ١٣۵٧[ ١٩٧٩ابزار اصلی رژیم ایران برای اجرای این ماموریت از سال 
سی) بوده است. سپاه جیآران انقالب اسالمی (آیتاکنون سپاه پاسدار

ای در ایران است که کنترل خود پاسداران نیرومندترین نھاد متمرکز خوشه
را بر بخش بسیار بزرگی از زندگی ایرانیان گسترش داده و تثبیت کرده 

مان نیروی ھوافضای سپاه کند و ھمزاست. نیروی دریایی سپاه مرتبا آزادی دریانوردی را در خلیج فارس تھدید می
ھای بالستیک این کشور را بر عھده دارد. ھای شورای امنیت، مدیریت برنامه موشکنیز با زیر پا گذاشتن قطعنامه

نظامی اند و نیروھای شبهنیروھای زمینی سپاه برای سر پا نگاه داشتن رژیم اسد به بیرون از کشور اعزام شده
شوند. و ت نظر قرار دادن شھروندان عادی ایران و اذیت و آزار آنھا گسیل میبسیج نیز در درون کشور برای تح

پشتیبانی  اف)کیو-سیجیآرمرزی سپاه پاسداران انقالب اسالمی (آیسرانجام نیروی قدس، بازوی برون
 کند.ھای نیابتی و تروریستی را ھدایت میکننده جمھوری اسالمی از گروهثباتبی

والنی پشتیبانی جمھوری اسالمی از تروریسم، که عمدتا توسط سپاه پاسداران انجام فصل یکم پیشینه ط
تاکنون سیاست خود را بر مبنای ھدایت، تسھیل، و  ]١٣۵٧[ ١٩٧٩شمارد. رژیم ایران از سال شود، را برمیمی

ف تقریبا ھمه اجرای فعاالنه اقدامات تروریستی در سراسر جھان استوار کرده است. جمھوری اسالمی، برخال
یعنی نیروی قدس سپاه  -کشورھای دیگر جھان، از تروریسم موجود در درون نیروھای نظامی و اطالعاتی خود 

پشتیبانی کرده است. امروز نیروی قدس سپاه پاسداران در سرتاسر  -پاسداران و وزارت اطالعات و امنیت 
ت تروریستی را طراحی یا اجرا کرده است. رژیم ایران خاورمیانه فعال است و در پنج قاره از ھفت قاره جھان حمال

هللا ھای نیابتی تروریستی مانند حزبھرجا که نتوانسته و یا نخواسته مستقیما وارد عمل شود، استادانه از گروه
هللا عراق برای انجام حمالت تروریستی ھای االشتر بحرین، و کتائب حزبتیپجھاد اسالمی فلسطین،  لبنان،
 اده کرده است.استف

ای است، ھای بالستیک توسط ایران، که یک تھدید حیاتی برای امنیت منطقهفصل دوم به بررسی تولید موشک
ھای مختلف برای گسترش ھای بالستیک خاورمیانه را دارد و به بررسی راهپردازد. ایران بزرگترین نیروی موشکمی

دھد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با درک این تر ادامه میھای با برد بیشھای خود در زمینه موشکتوانایی
افزارھا] تالش کرده ھای ایران در زمینه گسترش [جنگھای شدید بر فعالیتتھدید، پیشتر برای اعمال محدودیت

ه ، که در پرداختن به برنام٢٠١۵بود. اما این پیشرفت بعد از پذیرش برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال 
تر منع رو شد. ایران، با توجه به وجود یک نظام ضعیفھای بالستیک ایران ناکام بود، با پسرفت روبهموشک

المللی ادامه داد و بعد از اجرایی شدن ھای بینھای آن به سرپیچی از بازرسیگسترش برای مھار کردن فعالیت
 کم نشده است. ھای موشکی آن رژیم ھا و آزمایشبرجام نیز سرعت روند پرتاب

ھای تامین مالی غیرقانونی جمھوری اسالمی، که صداقت و امنیت نظام مالی فصل سوم به جزئیات فعالیت
کند، پرداخته است. رژیم ایران برای ارائه پشتیبانی مالی به نیروھای نیابتی خود و نیز جھانی را تضعیف می

AP PHOTO 
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ھای غیرشفاف و جعلی مالی دیگرش، بر فعالیت افزارھایھای بالستیک و جنگپشتیبانی از گسترش موشک
جایی ھای صوری برای جابهکند. نیروی قدس سپاه پاسداران در سال گذشته به خاطر استفاده از شرکتتکیه می

ھای تبادل ارز در کشورھای ھمسایه، و تولید سوءاستفاده از شبکهھای ممنوعه، وجوه مالی، تھیه اقالم و فناوری
 رسوا شده است. ارزھای جعلی 

اندازی را از تھدیدی که از سوی رژیم ایران متوجه امنیت دریانوردی در خلیج فارس و دریای سرخ فصل چھارم چشم
دھد. جمھوری اسالمی بارھا تھدیدھایی را نسبت به مداخله در آزادی ناوبری و کشتیرانی است، ارائه می

ی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس در موارد بسیار زیاد به المللی در این مناطق مطرح کرده است. نیروھابین
اند و در کارنامه آنھا بازداشت غیرقانونی ای به رویارویی با شناورھای دریایی پرداختهای غیرایمن و غیرحرفهشیوه

ن به جویان حوثی مورد حمایت ایراشود. در دریای سرخ ستیزهملوانان آمریکایی و انگلیسی نیز دیده می
اند. ایران ھمچنین در انتقال غیرقانونی ھای بازرگانی سعودی حمله کردهناوھای نیروھای ائتالف و کشتیرزم

افزار یک محموله جنگ ٢٠١٠ای در سال افزار به مناطق دیگر دست داشته است. برای نمونه مقامات نیجریهجنگ
 را در یک کشتی بازرگانی ایرانی کشف کردند. 

سترش رفتارھای شریرانه جمھوری اسالمی در فضای مجازی را مورد بررسی قرار داده است. ایران فصل پنجم گ
ای فزاینده اقدام به انجام یک رشته حمالت سایبری ھمراه با تحت نظر قرار دادن و خرابکاری کرده است به گونه

زشی تاثیر گذاشته است. این ھای حساس، نھادھای مالی و بازرگانی، و مؤسسات آموکه این امر بر زیرساخت
ھایی سایبری خود را برای شناسایی و ساکت کردن منتقدانش در داخل کشور، و انتشار رژیم ھمچنین توانایی
 رسانی در خارج از کشور، به کار بسته است.کارزارھای ضد اطالع

المللی و قواعد بینبشر توسط جمھوری اسالمی در سرپیچی از قوانین فصل ششم نقض مکرر و سازگانی حقوق
ھای قومی و را ثبت و ضبط کرده است. جمھوری اسالمی به اذیت و آزار فعاالن جامعه مدنی و منزوی کردن اقلیت

پردازد. این رژیم ھمچنین شھروندان خود را از مراحل قانونی محروم کرده و در بسیاری موارد حتی دینی می
ھای رژیم ایران از بابت بدرفتاری و شکنجه بسیار بدنام ھستند زندان کند.معیارھای قضایی خود را نیز رعایت نمی

گیرد. جمھوری کارگیری مجازات اعدام توسط این رژیم بیش از اندازه بوده و افراد زیر سن قانونی را نیز در بر میو به
ق بشر را مرتکب اسالمی و نیروھای نیابتی آن در خارج از مرزھای این کشور نیز موارد متعددی از نقض حقو

ھای خودسرانه توان به ھدف قرار دادن غیرنظامیان بیگناه در سوریه و بازداشتاند که از آن جمله میشده
 ھا در عراق اشاره کرد. سنی

محیطی به دست رھبران خودخواه ھای زیستناپذیر آسیبای بازگشتفصل ھفتم فاجعه پایدار و به طور فزاینده
ھای ھای نادرست کشاورزی و پروژهدھد. در پی چندین دھه سیاسترد بررسی قرار میجمھوری اسالمی را مو

شود. ناکامی تر میمحیطی نزدیک و نزدیکسدسازی تحت کنترل سپاه پاسداران، ایران اکنون به یک بحران زیست
بع آبی ایران محیطی موجب کاھش چشمگیر منارژیم ایران در واکنش نشان دادن به شرایط رو به وخامت زیست

ھا ایرانی را وادار به مھاجرت کرده است. اما جمھوری اسالمی به جای پرداختن به این مشکالت شده و میلیون
 واقعی، با توسل به زور به کسانی که خواھان اصالحات ھستند واکنش نشان داده است.
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ئنوس بو – ١٩٩۴ژوئیه  ١٨

هللا آیرس، آرژانتین: حزب
لبنان یک بمب را بیرون مرکز 

ھای آرژانتین و ھمکاری
اسرائیل منفجر کرد. رژیم 

ایران پشتیبانی تدارکاتی این 
حمله را، که به کشته شدن 

تن  ٢٠تن و زخمی شدن  ٩۵
دیگر انجامید، بر عھده 

داشت.

 فصل یکم
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 گفتارپیش

اکنون سیاست خود را بر مبنای ھدایت، تسھیل، و اجرای فعاالنه اقدامات ت ]١٣۵٧[ ١٩٧٩رژیم ایران از سال 
تروریستی در سراسر جھان استوار کرده است. جمھوری اسالمی، برخالف تقریبا ھمه کشورھای دیگر جھان، از 

نیروی تروریسم موجود در درون نیروھای نظامی و اطالعاتی خود پشتیبانی کرده است. رژیم ایران با استفاده از 
مرزی سپاه پاسداران انقالب اسالمی است، و ھمچنین وزارت اطالعات و قدس سپاه پاسداران، که شاخه برون

کند. نیروی قدس سپاه ھای تروریستی پشتیبانی میامنیت، اقدام به اجرای حمالت و انجام ترور کرده و از نقشه
ھای تروریستی در خارج از ایران است. این و عملیات پاسداران سردمدار پشتیبانی رژیم ایران از نیروھای نیابتی

چه که در مقدمه قانون اساسی جمھوری اسالمی آمده است، [زمینه] یابد که مطابق آنسازمان اطمینان می
شود. رژیم ایران از عوامل وزارت اطالعات و به طور کامل اجرا می» تداوم انقالب در داخل و خارج [این کشور]«

کند. در یکی ھای پنھانی در خارج از کشور استفاده میشور برای گردآوری اطالعات و اجرای عملیاتامنیت این ک
به دست داشتن در یک طرح ترور  ٢٠١٨ترین موارد، یک مامور وزارت اطالعات و امنیت ایران در ژوئیه سال از تازه

نتوانسته و یا نخواسته مستقیما وارد  مخالفان جمھوری اسالمی در پاریس متھم شده است. رژیم ایران ھرجا که
ھای نیابتی تروریستی برای انجام حمالت تروریستی از جانب خود، معموال با استفاده عمل شود، استادانه از گروه

مانند داعش، ھای تروریستی غیرحکومتی کند. رژیم ایران، برخالف گروهاز ابزارھای غیرمتعارف، استفاده می
ھای تروریستی پنھان نگاه دارد. کوشد تا نقش خود را در فعالیتدھد و به سختی میپذیری میاولویت را به انکار

 اما شواھد و مدارک روشن و آشکار است: رژیم ایران بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جھان است.

 های تروریستی مورد حمایت ایرانگروه

یشبرد منافعش در خارج از کشور، تامین پوشش برای رژیم ایران از نیروی قدس سپاه پاسداران خود برای پ
کند. رژیم ایران دست داشتن نیروی قدس ثباتی در خاورمیانه استفاده میھای اطالعاتی، و ایجاد بیعملیات

ھای عراق و سوریه را تایید کرده است و نیروی قدس، سازوکار اصلی جمھوری سپاه پاسداران در درگیری
وه ھای نیابتی تروریستی و پشتیبانی از آنھا است. رژیم ایران با استفاده از نیروی قدس اسالمی برای پرورش گر

آموزش، و  کند و به تامین مالی،سپاه پاسداران از چندین گروه تروریستی تحت تحریم ایاالت متحده پشتیبانی می
هللا شوند، حزبی رژیم ایران حمایت میھایی که از سوپردازد. از جمله گروهافزار و تجھیزات به آنھا میارائه جنگ

ھای االشتر در بحرین ھستند. رژیم ایران هللا در عراق، و تیپلبنان، حماس، جھاد اسالمی فلسطین، کتائب حزب
ھا به ایران را تسھیل نموده و این کار را ھمچنین بر اساس مستندات موجود، سفر رھبران ارشد برخی از این گروه

 است.ھای دینی انجام داده موزشاغلب زیر پوشش آ

جوی شیعه در ھای ستیزهھای تروریستی تحریم شده از سوی ایاالت متحده، به گروهرژیم ایران عالوه بر این گروه
ھا ھا در یمن، و طالبان در افغانستان نیز پشتیبانی تسلیحاتی و مالی ارائه کرده است. این گروهعراق، حوثی

ھای محلی، و نیروھای امنیتی، و ضد نیروھای ایاالت متحده و نیروھای ائتالف، دولتمسئول اجرای حمالت بر 
شان شیعیان افغان و ھای دیپلماتیک حاضر در آن کشورھا ھستند. ھم اکنون ھزاران تن که اغلبھمچنین ھیات

سرپا نگه داشتن پاکستانی ھستند، به عنوان جنگجویان خارجی استخدام شده توسط رژیم ایران در سوریه برای 

نه را افزایش خواهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        این شرط بندی که برجام ثبات خاورمیا«
داد، شرط بندی بدی برای آمریکا، برای اروپا، برای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

»خاورمیانه، و در واقع برای سراسر جهان بود.  
  ٢٠١٨وزیر امور خارجه ایاالت متحده آمریکا، ماه مه مایکل آر. پومپئو، 
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رحم اسد در حال جنگ ھستند و به جمھوری اسالمی رژیم بی
دھند تا این رژیم بتواند یک نیروی آماده اعزام بالقوه را ارائه می

ثبات کردن مناطق دیگر از جمله در جنوب آسیا، آنھا را برای بی
 اعزام کند. 

است. هللا لبنان نیرومندترین شریک تروریستی رژیم ایران حزب
ھایی تروریستی و هللا] طی چند سال گذشته توانایی[حزب

نظامی خود را که تا نقاط بسیار دوردست نیز قابل گسترش 
است، به نمایش گذاشته است. بخش اعظم بودجه ساالنه 

هللا لبنان از طریق پشتیبانی مالی ساالنه ایران از این گروه حزب
تامین  –ر در سال میلیون دال ٧٠٠آور با رقم سرسام –گروه 
 ٢٠١٢هللا در سال آمیز گروه حزبشود. در پی حمله موفقیتمی

ھای تروریستی این گروه در آذربایجان، در بلغارستان، طرح
بولیوی، قبرس، گینه، کویت، نیجریه، پاناما، پرو، تایلند، 

ته در پنج قاره از ھفت قاره هللا طی شش سال گذشانگلستان، ایاالت متحده، و نقاط دیگر مختل شده است. حزب
 جھان اقدام به اجرای حمالت تروریستی کرده است. 

ھای نظامی خود را بیش از ھرچیز مدیون رژیم ایران است که از احداث هللا پیشرفت چشمگیر تواناییحزب
وشکی این گروه ھای ھدایت دقیق برای بزرگترین انبار مشک در داخل لبنان و نیز ایجاد سامانهتاسیسات تولید مو

هللا و اسرائیل را افزایش ھا تحوالت خطرناکی ھستند که احتمال بروز درگیری میان حزبکند. اینپشتیبانی می
هللا در دھند. از زمان پایان درگیری اسرائیل با حزباندازھای صلح در منطقه ادامه میداده و به تضعیف کردن چشم

هللا تحویل داده افزارھای کوچک را به حزبراکت با دقت باال، موشک، و جنگتاکنون، رژیم ایران ھزاران  ٢٠٠۶سال 
اش دارد. جھان شونده را در زرادخانهشونده و غیرھدایتهللا اکنون بیش از یکصدھزار موشک ھدایتاست. حزب

ر به نیروھای ھای بالستیک مرگباھای موشکھمین حاال ھم شاھد پیامدھای اقدام رژیم ایران در ارائه توانایی
ھای بالستیک را به سوی عربستان سعودی جویان حوثی یمن تعداد بسیار زیادی موشکاش است. ستیزهنیابتی

 به سوی ریاض پرتاب شد، اشاره کرد.  ٢٠١٨توان به دو موشک که در ماه مه پرتاب کرده اند که از آن جمله می

ھای تروریستی فلسطینی، از جمله برای پشتیبانی از گروه ایران ھمچنین ساالنه در مجموع یکصد میلیون دالر را
پردازد. این فرماندھی کل، می-حماس، جنبش جھاد اسالمی فلسطین، و جبھه مردمی برای آزادی فلسطین

ھای تروریستی در چندین فقره حمالت مرگبار انجام شده از غزه، کرانه باختری [رود اردن]، سوریه، و لبنان، از گروه
مالت انجام شده علیه غیرنظامیان اسرائیلی، نیروھای امنیتی مصر در شبه جزیره سینا، و شھروندان جمله ح

 آمریکایی دست داشته اند. 

 

 

 

 

هللا لبنان در جریان یک مراسم در جنگجویان حزب
 AP PHOTO روند.جنوب لبنان رژه می
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میلیارد دالر برای سرپا  ١۶تاکنون بیش از  ٢٠١٢رژیم ایران از سال 
از دیگر شرکا و نیروھای نیابتی  حمایت ونگاه داشتن رژیم اسد 

 خود در سوریه، عراق، و یمن ھزینه کرده است. 
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حمایت رژیم ایران از نیروھای نیابتی 
تروریستی فلسطینی منافع راھبردی خود 

پیمان ما، اسرائیل، را این رژیم را تامین، و ھم
اما این امر ھزینه بسیار  کند.تھدید می

سنگینی را نیز برای امنیت و رفاه اقتصادی 
مردم فلسطین به دنبال دارد. در حالی که این 

ھای رژیم اولویت را به تامین مالی گروه
 تروریستی داده است، اما در انجام وظیفه
ادعایی خود، یعنی پشتیبانی مستقیم از 

شدت ناکام بوده است. مردم فلسطین، به
ھزار  ٢٠رژیم ایران طی ده سال گذشته تنھا 

دالر به آژانس امدادرسانی و کار[یابی برای 
آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک] سازمان 

میلیارد  ٢میلیارد دالری که ایاالت متحده، نزدیک به  ٣ملل متحد (اونروا) کمک کرده است. این رقم در مقایسه با 
میلیون دالری که عربستان سعودی در ھمان دوره به این آژانس پرداختند،  ۶٠٠ دالری که اتحادیه اروپا، و بیش از

 بسیار ناچیز است. 

ھای نیابتی و تروریستی در خارج از کشور، درون مرزھای خود نیز پذیرای رژیم ایران عالوه بر پشتیبانی از گروه
. رژیم ایران کماکان به عوامل القاعده اجازه پردازدھای آنان میھا است و به این ترتیب به تسھیل فعالیتتروریست

اند تا به جنوب آسیا و سوریه پول و جنگجو بفرستند. وزارت دھد تا در ایران اقامت کنند، و آنھا در ایران قادر بودهمی
کردند، سه تن از مقامات ارشد القاعده را که در ایران زندگی می ٢٠١۶داری ایاالت متحده در سال خزانه

داری، رژیم ایران آگاھانه به این اعضای القاعده، از جمله یی کرد و تحت تحریم قرار داد. به گفته وزارت خزانهشناسا
سپتامبر، اجازه داده بود تا در مسیرشان به سوی افغانستان برای آموزش دیدن و  ١١برخی از ھواپیماربایان 

لی که اعضای القاعده از مناطق دیگر بیرون رانده ھای عملیاتی، از خاک ایران عبور کنند. در حاریزیبرنامه
ھا حاکی از آن است که آنھا ھمچنان در خاک ایران پناھگاه امنی دارند. در یک گزارش شوند، ھمه نشانهمی

رھبران القاعده در «، آمده است که: ٢٠١٨منتشره توسط یک گروه از کارشناسان سازمان ملل در ماه اوت سال 
این گزارش سازمان ملل نتیجه گیری کرده است که این توانمندتر  »اند.تر شدهران توانمندجمھوری اسالمی ای

 دھد تا به گسترش نفوذ خود ادامه دھد. شدن در ایران به رھبری القاعده اجازه می

 های غیرمتعارفتاکتیک

ھای غیرمتعارف جھت تاکتیک کند، بارھا بهھای خود در خاورمیانه را دنبال میجمھوری اسالمی در حالی که جنگ
اش روی آورده است. این شامل مجبور کردن نیروھای خارجی، استفاده از حفظ و کمک به نیروھای نیابتی

ھای ھا، و سوءاستفاده از خطوط ھوایی غیرنظامی و تجاری برای تسھیل فعالیتسربازان در جنگکودک
 اش است. نظامی

کند. سپاه وذ خود در خارج از کشور جنگجویان خارجی را استخدام میسپاه پاسداران به منظور افزایش نف
ھای پاسداران لشکر فاطمیون را از شیعیان افغان و تیپ زینبیون را از شیعیان پاکستان تشکیل داد تا در درگیری

تا دوازده ھزار پوینت، بین ده ھزار ای، از جمله در سوریه، بجنگند. به گزارش مرکز مبارزه با تروریسم وستمنطقه
اظھار  ٢٠١٨سرباز در لشکر فاطمیون حضور دارند. در ھمین حال، یک مقام فاطمیون در ایران در ماه ژانویه سال 

اند. یک گزارش ارائه شده توسط بنیاد دفاع از داشت که بیش از دو ھزار شبه نظامی در سوریه کشته شده
ھا به عضو فاطمیون ھمچنین برای جنگیدن در کنار حوثیھای دموکراسی[ھا] اشاره کرده است که برخی افغان

١٢ 
 

ھزار دالر کمک از طریق  ٢٠با تنھا  ٢٠١٧تا  ٢٠٠٨واقعیت: رژیم ایران از سال 
ژانس امداد و اقدام سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنھا را تنبه  آ

 کرده است.  وزیرامور خارجه پمپئو
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سربازان برای فاطمیون را ثبت و اند. دیدبان حقوق بشر اقدام سپاه پاسداران در استخدام کودکیمن اعزام شده
دھند پناھندگان افغان، که در میان آنھا افراد بسیار تقبیح کرده، و شواھدی را به دست آورده است که نشان می

اند. وزارت امور خارجه ساله بوده اند، در حین جنگیدن زیر بیرق این لشکر در سوریه کشته شده ١۴ن حتی جوا
ھای رژیم ایران، این رژیم را برای نخستین بار مشمول قانون ایاالت متحده به دنبال یک ارزیابی کامل فعالیت

 سربازان قرار داده است. جلوگیری از استخدام کودک

ن به ثبت این تاکتیک سپاه پاسداران در وادار کردن پناھندگان افغان برای خدمت به عنوان جنگجویان چندین سازما
گو با بیست و چند تن از اعضای فاطمیون گزارش داد که وبان حقوق بشر پس از گفتدھند. دیدهخارجی ادامه می

در سوریه شده بودند و بعدھا یا از آن جا شان مجبور به جنگیدن بعضی از آنھا گفتند که خود و یا خویشاوندان«
گریخته و به یونان رسیده بودند، و یا به خاطر خودداری [از رفتن به سوریه] به افغانستان بازگردانده شده بودند. 

ساله گفت که او بدون این که فرصت خودداری [از جنگیدن] به او داده شود، مجبور شده بود که  ١٧یک جوان 
شان سازی وضعیت اقامتاند که آنھا یا به خاطر اعتقادات مذھبی و یا به خاطر عادیگری نیز گفتهبجنگد. افراد دی

در » در ایران برای جنگیدن در سوریه در صفوف شبه نظامیان سازمان یافته توسط رژیم ایران داوطلب شده بودند.
جنگجویان » موج نخست«عموال به عنوان ھا میک مصاحبه نیویورک تایمز با فاطمیون تاکید شده است که از افغان

ھای آنھا بوده است و سپاه پاسداران افراد فاطمیون را شود که نتیجه آن باال بودن نرخ تلفات در تیپاستفاده می
در حالی که اطالعات کمتری درباره تیپ زینبیون پاکستان در » کنند.برای جنگیدن در دشوارترین نبردھا اعزام می«

به گزارش بنیاد جیمزتاون، تامین مالی و استخدام این گروه نیز توسط سپاه پاسداران انجام  دست است اما
شود. شورای آتالنیتک نیز یادآور شده است که نخستین تلفات گزارش شده زینبیون در حالی روی داد که آنھا می

که سپاه پاسداران احتماال  دھدنظامی شیعه عراقی حضور داشتند. این نشان میھای شبهدر میان صفوف گروه
 کرده و سپس آن نیروھا را به سوریه انتقال داده است.از جنگجویان پاکستانی اول در عراق استفاده می

حکومت ایران ھمچنین از طریق به خدمت گرفتن 
دسترسی جھانی ھوانوردی غیرنظامی و تجاری، رفتار 

ن، ھای ماھاکند. ھواپیماییاش را صادر میویرانگر
کاسپین، معراج، و پویا ھمگی در رابطه با پشتیبانی از 

ھای سپاه پاسداران و نیروی قدس و ھمچنین گروه
اند. استفاده نیابتی مورد حمایت آن نھادھا، متھم شده

آشکار از ھواپیمایی ماھان برای پشتیبانی نیروھای 
ای و صداقت ھوانوردی نیابتی رژیم ایران، ثبات منطقه

کند و به ھمین دلیل است که این را تھدید می آزاد و باز
از سوی دولت ایاالت متحده تحریم  ٢٠١١نھاد از سال 

جایی نیروھا، شده است. ھواپیمایی ماھان به جابه
افزارھا، تجھیزات، و وجوه مالی نیروی قدس سپاه جنگ

پاسداران در حمایت از کارزارھای رژیم ایران در خارج از 
ه است. این ھواپیمایی پرسنل این کشور، متھم شد

ھای جنگ، از جمله در سوریه، انتقال ھای نیابتی آن را به خطوط مقدم جبھهنیروی قدس سپاه پاسداران و گروه
جایی اختصاصی مقامات ھای نظامی ببینند و بجنگند. این ھواپیمایی ھمچنین جابهدھد تا آنھا در آنجا آموزشمی

م سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، را میسر کرده و به این ترتیب به آنھا اجازه داده ارشد نیروی قدس، از جمله قاس
ھای معمول امنیتی و فھرست ھای مسافرتی اعمال شده توسط سازمان ملل متحد و نیز رویهاست تا محدودیت

 المللی امنیت ھوانوردی ھستند، دور بزنند.مسافران را، که از معیارھای بین

AP PHOTO 

١٣ 
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 رژیم ایران تروریستی، ترور افراد، و اجرای حمالت در سراسر جهان با حمایتطراحی اقدامات 

ھای ناشی از حمایت رژیم ایران از تروریسم را متحمل شده است، اما اگرچه خاورمیانه داغ دردناک ویرانی
تاکنون  ١٩٧٩تروریسم رژیم حکومتی ایران یک مشکل جھانی است. رژیم ایران از زمان به قدرت رسیدن در سال 

در بیش از بیست کشور جھان به طراحی اقدامات تروریستی، ترور افراد، و اجرای حمالت پرداخته است و این کار 
هللا لبنان انجام را عمدتا از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطالعات و امنیت، و ھمچنین از طریق حزب

 داده است. 

میالدی رژیم  ٢٠٠٠و اوایل دھه  ١٩٩٠ھای پس از یک وقفه کوتاه در سال ھای ایران رو به افزایش است.فعالیت
ریزی و اجرای حمالت تروریستی در سراسر جھان افزایش داده است، به طوری ایران مداخله فعال خود را در طرح

ی و جنوبی، ھای مختلف تروریستی در اروپا، آمریکای شمالتاکنون تعداد بسیار زیادی از عملیات ٢٠٠٩که از سال 
کارگیری ھا بیانگر آن است که ایران نسبت به بهاند. روند پرشتاب این فعالیتآفریقا، و آسیا کشف یا مختل شده

تروریسم برای دستیابی به اھداف خود متعھد مانده و به توانایی خود برای انجام عملیات در ھر نقطه از جھان 
 . اطمینان دارد

 

 

١۴ 
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 اروپا

 
:فرانسه، آلمان ،بلژیک  - ٢٠١٨  

مقامات امنیتی در کشورھای بلژیک، فرانسه، و آلمان چندین تن از عناصر عملیاتی رژیم ایران، از جمله یک مقام رسمی 
 دولت ایران، را در جریان نقشه کارگذاری یک بمب برای مختل کردن یک گردھمایی سیاسی در پاریس فرانسه دستگیر کردند.

 
 آلمان: -٢٠١۶-٢٠١٨

 ٢٠١٨ھا و دفاتر کار ده فرد مظنون به عضویت در نیروی قدس سپاه پاسداران را در اوایل سال امنیتی آلمان خانه مقامات
یکی از عوامل نیروی قدس سپاه پاسداران را به دلیل جاسوسی از  ٢٠١۶بازرسی کردند. نیروھای امنیتی آلمان در سال 

 اد نزدیک به او مجرم شناختند.اسرائیلی و افر-یکی از سران پیشین یک گروه آلمانی
 

 بوسنی و ھرزگوین: -٢٠١٣
دو دیپلمات ایرانی که مشخص شده بود افسران اطالعاتی ایران ھستند، به خاطر جاسوسی و ارتباط داشتن با تروریسم [از 

 آن کشور] اخراج شدند.
 

 ترکیه: -٢٠١٢
به اھداف اسرائیلی وارد ترکیه شدند؛ اما این حمله  چھار تن از عوامل عملیاتی نیروی قدس سپاه پاسداران با ھدف حمله

 توسط مقامات ترکیه مختل شد.
 

 صوفیه، بلغارستان: -٢٠١٢ژوئیه 
نظر قرار دادن یک کنیسه توسط نیروھای امنیتی بلغارستان یکی از عوامل عملیاتی نیروی قدس سپاه پاسداران به خاطر تحت

 بازداشت شد.
 

 :لمانبرلین، آ – ١٩٩٢سپتامبر  ١٧
خانه چھار دگراندیش کرد ایرانی را با استفاده از هللا لبنان، با پشتیبانی لجستیکی رژیم ایران، با حمله به یک قھوهحزب

 محاکمه و محکوم شدند. ١٩٩٧ھای سبک ترور کردند. چھار تن از عوامل این حمله در سال سالح
 

 سورزن، فرانسه: – ١٩٩١اوت  ۶
وزیر پیشین ایران را، که رھبری یک جنبش ضد رژیم ایران را بر عھده داشت، ترور نخستبختیار، عوامل رژیم ایران شاھپور 

 کردند. یکی از این عوامل مجرم شناخته شد، اما دو تن دیگر از آنھا گریختند.
 

 وین، اتریش: – ١٩٨٩ژوئیه  ١٣
 کرد ایرانی و دو تن دیگر را ترور کردند. عوامل رژیم ایران با استفاده از پوشش دیپلماتیک رھبر یک گروه دگراندیش

 
 پاریس، فرانسه: – ١٩٨۶تا سپتامبر  ١٩٨۵دسامبر 

هللا لبنان چند ھدف نرم را با بمب منفجر کرد. رژیم ایران پشتیبانی لجستیکی مورد نیاز را ارائه داد و این حمله به کشته حزب
 .شدن دوازده تن و زخمی شدن دست کم بیست تن دیگر انجامید

 
 یونان:آتن،  – ١٩٨۵ژوئن  ٣٠تا  ١۴

ای را ربود و یک غواص نیروی دبلیوخطوط ھواپیمایی تی ٨۴٧هللا لبنان با پشتیبانی لجستیکی رژیم ایران پرواز شماره حزب
 دریایی ایاالت متحده را به قتل رساند.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

١۵ 
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 آفریقا
 

 کنیا: -٢٠١۶نوامبر 
آوری اطالعات در نده کنیایی آنھا، که یک کارمند محلی سفارتخانه بود، به خاطر جمعدو تن از عوامل رژیم ایران و ران

 رابطه با یک اقدام تروریستی پس از تحت نظر قرار دادن سفارت اسرائیل دستگیر و متھم شدند.
 

 نیجریه: – ٢٠١٣فوریه  ٢٠
ھای ایاالت متحده و اسرائیل سازمانسه تن از عوامل رژیم ایران به خاطر طراحی حمالتی علیه اماکن گردشگری و 

 دستگیر شدند. یکی از رھبران این ھسته تروریستی در ایران آموزش کار با اسلحه دیده بود.
 

 نایروبی، کنیا: – ٢٠١٢ژوئن 
ریزی برای اجرای حمالت با بمب به منافع غرب دستگیر دو تن از عوامل نیروی قدس سپاه پاسداران به جرم برنامه

 پوند مواد منفجره را کشف کردند. ٣٣وھای امنیتی شدند. نیر
 

 نیجریه: – ٢٠١٠اکتبر 
انداز، نارنجک، و مھماتی که به مقصد نیروھای امنیتی نیجریه یک محموله ایرانی متشکل از موشک، موشک

 شورشیان در گامبیا و سنگال در حرکت بود را کشف و ضبط کردند. 
 

 
 

 آمریکای شمالی
 

 الت متحده:ایا – ٢٠١٨اوت  ٢٠
نظر قرار دادن تاسیسات اسرائیلی و یھودی در ایاالت دو تن از عوامل رژیم ایران به اتھام انجام عملیات سری تحت

آوری اطالعات مربوط به تشخیص ھویت برخی شھروندان و اتباع ایاالت متحده که عضو یک گروه متحده، و جمع
 اپوزیسیون مخالف رژیم ایران بودند، متھم شدند.

 
 واشنگتن دی سی، ایاالت متحده: – ٢٠١١سپتامبر  ٢٩

گذاری در یک رستوران برای ترور سفیر عربستان سعودی در ایاالت نیروی قدس سپاه پاسداران از یک طرح بمب
 متحده پشتیبانی کرد.

 
 دورا، کالیفرنیا، ایاالت متحده:گلن -٢٠٠٩سپتامبر 

ھای آمریکایی رژیم ایران و از شخصیت –کرد تا یکی از مخالفان ایرانی  یکی از عوامل رژیم ایران یک آدمکش را اجیر
 شناخته شده رادیویی را ترور کند.

 
 بتزدا، مریلند، ایاالت متحده:  - ١٩٨٠ژوئیه  ٢٢

هللا هللا روحیکی از عوامل رژیم ایران علی اکبر طباطبایی، دیپلمات سابق و تبعیدی ایرانی و از منتقدان  صریح آیت
 مینی، رھبر پیشین جمھوری اسالمی، را ترور کرد.خ

 
 
 

 

١۶ 
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 مریکای جنوبیآ
 

 ویدئو، اروگوئهمونته – ٢٠١۵ژانویه  ٨
 ریزی یک حمله در نزدیکی سفارت اسرائیل از آن کشور اخراج شد.یک دیپلمات ارشد ایرانی به دلیل طرح

 
 بوئنوس آیرس، آرژانتین: – ١٩٩۴ژوئیه  ١٨

ھای آرژانتین و اسرائیل منفجر کرد. رژیم ایران گذاری شده را در بیرون مرکز ھمکاریدروی بمبهللا لبنان یک خوحزب
 تن دیگر انجامید، بر عھده داشت. ٢٠تن و زخمی شدن  ٩۵پشتیبانی لجستیکی این حمله را، که به کشته شدن 

 
 بوئنوس آیرس، آرژانتین: - ١٩٩٢مارس  ١٧

ی شده را در بیرون سفارت اسرائیل منفجر کرد. ایران پشتیبانی لجستیکی این گذارهللا لبنان یک خودروی بمبحزب
 تن دیگر انجامید، برعھده داشت. ٢۵٢تن و زخمی شدن  ٢٩حمله را، که به کشته شدن 

 
 

 سیاآ
 

 مانیل، فیلیپین: – ٢٠١۶فوریه 
 عربستان سعودی را خنثی کردند. مقامات امنیتی فیلیپین یک توطئه رژیم ایران برای ربودن یک ھواپیمای غیرنظامی

 
 کاتماندو، نپال: – ٢٠١٣آوریل  ١٣

 کرد، به خاطر تحت نظر قرار دادن سفارت اسرائیل دستگیر شد.یک ایرانی که با گذرنامه جعلی اسرائیلی سفر می
 

 تایلند:بانکوک،  – ٢٠١۴فوریه  ١۴
ھای اسرائیلی در تایلند طراحی کردند؛ اما این ماتسه تن از عوامل نیروی قدس سپاه پاسداران حمالتی را علیه دیپل

افراد در پی منفجر کردن اتفاقی مواد منفجره دستگیر شدند. در این حادثه یکی از عوامل [رژیم ایران] و پنج تن دیگر 
 زخمی شدند.

 
 دھلی نو، ھندوستان: – ٢٠١٢فوریه،  ١٣

ھای اسرائیلی را بر عھده داشت که در نتیجه یک پلماتنیروی قدس سپاه پاسداران ھدایت یک حمله با بمب علیه دی
 اسرائیلی و سه شھروند ھندوستان زخمی شدند.

 
 کراچی، پاکستان: – ٢٠١١مه،  ١۶

 عوامل رژیم ایران حسن القحطانی، دیپلمات سعودی، را ترور کردند.
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 گفتارپیش

شود و ھمچنان به ھای بالستیک ایران یک تھدید حیاتی برای امنیت منطقه محسوب میتولید و گسترش موشک
ھای گسترش الیتھای جھانی منع گسترش باقی مانده است. فععنوان یک چالش چشمگیر فراروی تالش

تسلیحاتی رژیم ایران برای مدت بیش از یک دھه موجب نگرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است. 
ھای بسیار به تصویب رسید، محدودیت ٢٠١٠شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال  ١٩٢٩قطعنامه 

ین قطعنامه رژیم ایران را انجام ھر گونه فعالیت ھای بالستیک رژیم ایران اعمال کرد. اشدیدی را بر برنامه موشک
ای را دارند، منع کرده، و تایید کرده است که افزارھای ھستهھای بالستیک که ظرفیت حمل جنگمرتبط با موشک

 ھایی احتماال روش مرجح رژیم ایران برای حمل یک کالھک در آینده خواھد بود. چنین موشک

ای رژیم ایران به انجام برای محدود کردن برنامه ھسته ٢٠١۵ام) که در سال برنامه جامع اقدام مشترک (برج
گونه مھارھای ملموس را بر برنامه موشکی بالستیک رژیم ایران دربر نداشت. از آن بدتر این که رسید، ھیچ

د که شورای امنیت سازمان ملل متح ١٩٢٩ھمزمان با عملی شدن برجام، لحن قاطع به کار رفته در قطعنامه 
گرفت]، تضعیف شد. ناکامی برجام در ھای بالستیک رژیم ایران را [در بر میھای محدودکننده برنامه موشکجنبه

ھای پایدار آن است. رژیم ایران در حضور یک ھای بالستیک ایران ھمچنان یکی از کاستیبرخورد با توسعه موشک
المللی ادامه داده و برنامه ویارویی با امنیت بینھایش، به رتر منع گسترش برای مھار فعالیتنظام ضعیف

ھای موشکی به ھا، و تحقیق و توسعه جاری خود و ھمچنین ارائه تواناییھای بالستیک، انجام آزمایشموشک
 دھد. نیروھای نیابتی خود در منطقه ادامه می

 هاگسترش موشک

که در زرادخانه این رژیم و یا در دست تولید ھستند، ھای بالستیک، رژیم ایران با داشتن بیش از ده سامانه موشک
ھای کنند، بزرگترین نیرو از لحاظ موشکو با داشتن صدھا موشک که ھمسایگان این کشور در منطقه را تھدید می

ھای با برد کوتاه و ای از سامانهشود. رژیم ایران به تولید و توسعه مجموعهبالستیک در خاورمیانه محسوب می
ھای خود در ھای مختلف برای گسترش تواناییدھد و در حال بررسی راهسوخت جامد و مایع ادامه می متوسط

ھای رژیم ایران به دنبال اجرایی شدن ھای با برد بیشتر است. شتاب روند پرتاب و آزمایش موشکزمینه موشک
اولویت قائل است. از زمان  برجام کاھش نیافته است و رژیم ایران ھمچنان برای توسعه نیروی موشکی خود

 عملی شدن برجام تاکنون، رژیم ایران اقدام به پرتاب چندین موشک بالستیک کرده است. 

ھای اعمال شده بر برنامه موشکی خود توسط جامعه جھانی سر باز زده ھا از رعایت محدودیترژیم ایران سال
شورای امنیت  ١٩٢٩کرده که تخلف از قطعنامه  اقدام به چندین پرتاب موشک ٢٠١٠است. رژیم ایران از سال 

ھایی پرداخته که با عبارات به کار رفته در شدند و ھمچنان به پرتاب موشکسازمان ملل متحد محسوب می
تعارض دارند.  –که به عنوان بخشی از برجام پذیرفته شده بود  –شورای امنیت سازمان ملل متحد  ٢٢٣١قطعنامه 

در  ٢٠١۶شورای امنیت سازمان ملل متحد را از سال  ٢٢٣١لف ایران از قطعنامه شورای امنیت موارد تخ

های رژیم ایران پس از روز برجام در ماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        شتاب روند پرتاب موشک«
ویت را به توسعه نیروی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        کند نشد و ایران همچنان اول ٢٠١۶ژانویه 

موشکی خود داده است. از آن زمان تاکنون رژیم ایران چندین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
»های بالستیک داشته است.مورد پرتاب موشک  

  ٢٠١٨برایان اچ.ھوک، نماینده ویژه امور ایران، سپتامبر 
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ھای نیز تخلفات رژیم ایران از قطعنامه ٢٢٣١اش ثبت کرده است. پیش از صدور قطعنامه ساالنهھای نیمگزارش
متعارف توسط افزارھای] ای، و [جنگمختلف شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با توسعه موشکی، ھسته

  چندین ھیئت کارشناسان سازمان ملل متحد ثبت و ضبط شده است.

ھای آن ھای موشکی جاری رژیم ایران نشان دھنده تمایل این رژیم برای باال بردن دقت و تاثیرگذاری قابلیتآزمایش
آلمان،  ت. فرانسه،ھای مداوم در برنامه وسیله پرتاب فضایی آن نیز قابل مالحظه بوده اسگذاریاست. سرمایه

اندازی یک ای به دبیرکل سازمان ملل متحد راهبا فرستادن نامه ٢٠١٧انگلستان، و ایاالت متحده در ماه اوت سال 
شورای امنیت سازمان ملل  ٢٢٣١وسیله پرتاب فضایی سیمرغ را به عنوان اقدامی در تناقض با قطعنامه شماره 

کنند که عمال مشابه و قابل جایگزینی با ھایی استفاده میاز فناوری متحد، محکوم کردند. وسایل پرتاب فضایی
پیما ھستند. ھمچنین ایاالت ھای بالستیک قارهھای بالستیک، به ویژه موشکھای مورد استفاده در موشکفناوری

برد، که موشک میان اقدام به پرتاب یک ٢٠١٧کند که رژیم ایران در ماه ژانویه سال متحده به طور جداگانه ارزیابی می
کم ھزار و پانصد ای به وزن دسترود خرمشھر بوده باشد، کرد. [موشک] خرمشھر برای حمل محمولهگمان می

رود برد این ای استفاده کرد. گمان میھای ھستهتوان از آن برای حمل کالھککیلوگرم طراحی شده است و می
 برای رسیدن به برخی از کشورھای اروپایی کافی است. کم دو ھزار کیلومتر باشد که این برد موشک دست

ھای پردازد. گزارشای خود میای به انتقال فناوری موشکی به نیروھای نیابتی منطقهرژیم ایران به شکل فزاینده
ھای بالستیک خود به شبه نظامیان شیعه دھند که رژیم ایران در حال انتقال دادن موشکای اخیر نشان میرسانه

تاسیسات دیپلماتیک ایاالت متحده را در  ٢٠١٨عراق است؛ ھمان نیروھایی که به تازگی و در ماه دسامبر سال  در
هللا و ھمچنین بغداد و بصره ھدف قرار دادند. رژیم ایران در لبنان از توسعه تاسیسات ساخت موشک حزب

 کند. یبانی میھای پیشرفته ھدایت دقیق برای انبار بزرگ موشکی این گروه پشتسیستم

ھمچنین شواھد بسیار زیادی مبنی بر انتقال فناوری 
ھا در یمن در ھای بالستیک توسط ایران به حوثیموشک

ھای به جای مانده از ماندهدست است. قطعات و پس
حمالت اخیر انجام شده از یمن به عربستان سعودی نشان 

ه ھا پشتیبانی موشکی ارائدھد که ایران به حوثیمی
تواند به تشدید بیشتر دھد که این مسئله تنھا میمی

مناقشه بیانجامد. این کار ھمچنین تھدید بزرگتری برای 
آید. در یکی از این موارد، شمار میای بهامنیت منطقه

دھند که یک موشک شلیک شده در ھا نشان میارزیابی
فرد ھای منحصربه، به استناد مشخصه٢٠١٨ماه ژوئیه 
شده در الشه آن، یک موشک بالستیک  شناسایی

برد ایرانی بوده است. برای نمونه، در بررسی و تحلیل کوتاه
الشه [این موشک] سه دریچه مستقر در انباره سوخت 

فرد ھای منحصربهمشاھده شد که این یکی از مشخصه
ھای بیشتر مشاھده شده در [موشک] قیام است. بررسی

وشک پرتاب شده در ماه اند که یک مھمچنین نشان داده
یک موشک قیام ایرانی بوده است. در میان  ٢٠١٧نوامبر 
آی یافت شد که [این حروف اختصاری] توسط شرکت بیمانده یک آرم شرکت با حروف اسھای به جایالشه

شود. یک شورای کارشناسان سازمان ملل متحد در ماه ژانویه سال ایرانی صنایع شھید باقری استفاده می
ھا بر علیه عربستان ھا و سایر تجھیزات نظامی استفاده شده توسط حوثیتایید کرد که این موشک ٢٠١٨

سعودی در واقع از ایران آمده بودند. نیکی ھیلی، سفیر ایاالت متحده در سازمان ملل متحد، در واکنش به این 

ایاالت متحده در سازمان ملل  ، سفیریکی ھیلین
به جای مانده از یک موشک  متحد، در مقابل قطعات

دھد. ایرانی به مطبوعات گزارش می  
AP PHOTO 
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ھای پاریس، کی و یا فرودگاهافجیفقط تصور کنید که اگر این موشک به سوی فرودگاه داالس یا «حمله گفت: 
لندن، یا برلین پرتاب شده بود [چه اتفاقی می افتاد.] این است آن چیزی که ما داریم در این جا در موردش 

 » کند.کنیم. این ھمان چیزی است که ایران فعاالنه از آن حمایت میصحبت می

 مقابله با تهدید

ند که ما باید برای مقابله با تولید و گسترش بیشتر برنامه موشکی کای درک میجامعه جھانی به شکل فزاینده
کند. رژیم ایران اقدام کنیم. ایاالت متحده برای مقابله با این مشکل به گستره وسیعی از ابزارھای مختلف تکیه می

ھای] مرتبط با موشک کند تا انتقال [اقالم و فناوریایاالت متحده در زمینه اقدام چند جانبه، با شرکای خود کار می
ھای توسعه موشکی رژیم ایران در کشورھای ثالث را ھدف قرار دھد. ایاالت به ایران را قدغن کرده و فعالیت

متحده و بسیاری از نزدیکترین شرکای آن ھمچنین در نظام کنترل فناوری موشکی و دستورالعمل الھه بر ضد 
دو عرصه چندجانبه به باال بردن سطح آگاھی از برنامه  کنند. اینھای بالستیک، مشارکت میگسترش موشک

ھای حساس، و راھبردھای ابتیاع رژیم ایران، و ھمچنین برای تحت فشار قرار دادن توسعه موشکی، فناوری
کنند. ایاالت ھایی جھت ممانعت از دستیابی فناوری موشکی توسط ایران کمک میکشورھا برای برداشتن گام

دھد تا اطمینان یابد که دانشجویان، محققان، و نه ھزاران روادید را مورد بررسی قرار میمتحده ھمچنین ساال
تواند در خدمت سایر بازدیدکنندگان خارجی، مقررات کنترل صادرات و به دست آوردن دانش فناوری را، که می

 باشند.  ھای موشکی رژیم ایران باشد، نقض نکردهبرنامه

ھا برای مجازات کردن نھادھایی که در برنامه موشکی رژیم ن ھمچنین از قدرت تحریمایاالت متحده و شرکای آ
و در  ٢٠١٧کنند. در ماه مارس سال ایران مشارکت داشته و یا در انتقال فناوری به آن دست دارند، استفاده می

قال تجھیزات به برنامه ھایی را علیه نوزده نھاد خارجی به خاطر انتایاالت متحده تحریم ٢٠١٨ماه آوریل سال 
ایران، کره شمالی، و  افزارھای]موشکی ایران تحت اختیارات ارائه شده توسط قانون منع گسترش [جنگ

مجموع  ١٣٣٨٢مطابق با فرمان اجرایی  ٢٠١٧سوریه، مورد تحریم قرار داد. ایاالت متحده در ماه ژوئیه سال 
ھای بالستیک رژیم ایران و یا تسھیل ابتیاع نظامی این ه موشکھجده نھاد یا فرد را به خاطر پشتیبانی از برنام

اختیارات الزم را برای ھدف قرار دادن گسترانندگان  ١٣٣٨٢رژیم، مورد تحریم قرار داد. فرمان اجرایی 
 چھار نھاد دیگر را در ارتباط با ٢٠١٨دھد. ایاالت متحده در ماه ژانویه سال افزارھای کشتار جمعی ارائه میجنگ

داری تحت تحریم قرار داد. وزارت خزانه ١٣٣٨٢ھای بالستیک رژیم ایران بر اساس فرمان اجرایی برنامه موشک
ھای بالستیک پنج فرد ایرانی را به خاطر ارائه تخصص فنی مرتبط با موشک ٢٠١٨ایاالت متحده در ماه مه سال 

یمن به نمایندگی از نیروی قدس سپاه پاسداران  ھا تحریم کرد. این افراد ھمچنین در انتقال اسلحه بهبه حوثی
 انقالب اسالمی دست داشتند. 

جمھوری ھستیم، ایاالت متحده به اقدامات خود در زمینه به در حالی که ما مشغول اجرای راھبرد تازه رئیس
 ادامه خواھد داد.ھا بر ضد برنامه موشکی رژیم ایران کارگیری از قدرت تحریم
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 گفتار پیش

ھای غیرقانونی خود جویی برای تامین مالی فعالیتکاری و بھانهکند تا از فریبجمھوری اسالمی مدام تالش می
جه اول از نماید. این رژیم در درالمللی را تھدید میاستفاده کند و به این ترتیب، صداقت و امنیت نظام مالی بین

پذیری که آن را قادر برداری از نقاط آسیبھای صوری و انواع دیگر نھادھای به ظاھر مشروع جھت بھرهشرکت
ھا جامعه جھانی از رژیم کند. به رغم این که سالسازند تا به منابع مالی دسترسی پیدا کند، استفاده میمی

را در پیش بگیرد، اما این رژیم در اعمال اصالحات الزم برای  تریایران خواسته بود تا چھارچوب قانونی سختگیرانه
 مطابقت را استانداردھای ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم ناکام بوده است.  

 انتقال پول برای نیروی قدس 

در منطقه  مرزی سپاه پاسداران و مسئول حمایت از نیروھای نیابتینیروی قدس سپاه پاسداران، که شاخه برون
اش ھای شریرانهھای مالی غیرقانونی در مقیاس کالن برای تامین مالی فعالیتاست، به مشارکت خود در توطئه

ھای تروریستی تحت تحریم ایاالت متحده ھمانند توان به پشتیبانی آن از گروهدھد، که از آن جمله میادامه می
ھای صوری را برای ای از شرکتقدس سپاه پاسداران شبکههللا و حماس اشاره کرد. در یک مورد، نیروی حزب

سوءاستفاده از بازار مبادالت ارز در امارات متحده عربی به راه انداخت تا صدھا میلیون دالر وجه نقد را در قالب 
س ھای دالر آمریکا تھیه کرده و انتقال دھد. این شبکه اقدام به جعل اسناد کرد و فعالیت خود را در پاسکناس

ھای صوری ایرانی با نام صرافی راشد خدمات وکارھای مشروع پنھان نمود. دست کم یکی از این شرکتکسب
رسید که یک کارگزار مشروع و قانونی باشد. ایاالت متحده در ماه مه کرد و به نظر میخود را در اینترنت تبلیغ می

 تحت تحریم قرار داد.[فرد و نھاد] را  ٩با ھدف مختل کردن این فعالیت  ٢٠١٨سال 

ھای غیرقانونی تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران در باالترین سطوح دولت ایران، از جمله از طریق این توطئه
افشا کرد  ٢٠١٨شود. وزارت خزانه داری ایاالت متحده در ماه مه سال آی)، تسھیل میبیبانک مرکزی ایران (سی

المللی بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران، به ھمراه معاون مدیر اداره بین هللا سیف، رئیس وقت بانککه ولی
هللا، با جایی وجوه غیرقانونی به نیروی نیابتی تروریستی آن، یعنی حزبمرکزی ایران، برای مخفی کردن جابه

دیر اجرایی اند. این نقشه ھمچنین شامل متقاعد کردن رئیس و مچینی کردهنیروی قدس سپاه پاسداران توطئه
بانک اسالمی البالد در عراق بود تا آنھا به عنوان یک واسطه عمل کنند، که این اقدام در نتیجه انتقال وجوه به 

هللا را ممکن ساخت. این توطئه سپاه پاسداران نه تنھا تروریسم را تامین مالی کرد، بلکه صداقت نظام مالی حزب
 ٢٠١٨رشد و توسعه اقتصادی را نیز تضعیف کرد. ایاالت متحده در ماه مه عراق و در نتیجه توانایی آن برای تضمین 

 چھار فرد و یک نھاد را در رابطه با این اقدام مورد تحریم قرار داد.

های                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ایاالت متحده دسترسی سپاه پاسداران به وجوه مالی برای تامین مالی فعالیت«
شریرانه رژیم ایران را، از جمله جایگاه این رژیم به عنوان بزرگترین رژیم حامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

های بالستیک توسط این رژیم بر علیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        رگیری موشکتروریسم در جهان، به کا
مان، حمایت آن از رژیم بی رحم اسد در سوریه، موارد نقض حقوق بشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        همپیمانان

المللی توسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        توسط این رژیم بر ضد مردم خودش، و سوءاستفاده از نظام مالی بین
»این رژیم، قطع خواهد کرد.  

  ٢٠١٨ت متحده، ماه مه داری ایاالاستیون تی. منوچن، وزیر خزانه
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المللی تنھا به جعل اسناد و یا ھای نیروی قدس سپاه پاسداران برای سوءاستفاده از سیستم مالی بینتالش
طرحی را برای تولید ارز تقلبی  ٢٠١٧ود. نیروی قدس سپاه پاسداران در سال شھای صوری محدود نمیشرکت

پیمانان ما در اروپا را به سخره گرفت و زیر پا گذاشت. این نھاد با استفاده از یک رشته مھندسی کرد و قوانین ھم
ان اروپایی را فریب داد تا ھای مربوط به کاربر نھایی، فروشندگھا در آلمان برای فریب دادن ھویت خود و دادهشرکت

ھای چاپ پیشرفته و دیگر مواد الزم را تھیه کند. [نیروی قدس] سپس اسکناس ھای به این ترتیب بتواند دستگاه
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کننده آن در یمن به کار گرفته ثباتھای بیھا برای پشتیبانی از فعالیتجعلی یمنی را چاپ کرد که این اسکناس
شش [فرد یا نھاد] را در ارتباط با این عملیات ھدف  ٢٠١٧متحده در ماه نوامبر سال  داری ایاالتشد. وزارت خزانه

 ھای خود قرار داد. تحریم

ھای صادراتی ھا و کنترلکردن یک نقشه گسترده برای دور زدن تحریمنیروی قدس ھمچنین در رابطه با ھماھنگ
ھای ست. این نقشه شامل یک مجموعه از شرکتایاالت متحده جھت ابتیاع غیرقانونی قطعات ھواپیما مسئول ا

صوری است که ھواپیمایی ماھان را در رابطه با ابتیاع کاالھای آمریکایی مشمول کنترل صادرات کمک کرده بودند. 
ھای ھواپیمایی فرد و نھاد را تحریم کرد. شرکت ٩داری در پی انجام تحقیقاتی در رابطه با این اقدام، وزارت خزانه

ھایی افزارھا، تجھیزات، و پولجایی افراد، جنگیرانی، به ویژه ھواپیمایی ماھان، نقشی کلیدی را در جابهتجاری ا
نژاد کنند. حمید عربنند، برای نیروی قدس سپاه پاسداران ایفا میزای دامن میھای منطقهکه به درگیری

خانوکی، رئیس و مدیرعامل کنونی ھواپیمایی ماھان، ارتباط نزدیکی با سپاه پاسداران دارد. ایاالت متحده در سال 
یمایی نژاد را به خاطر تسھیل ارسال یک محموله غیرقانونی به سوریه در یک ھواپیمای شرکت ھواپعرب ٢٠١٣

 ماھان، مورد تحریم قرار داد. 

 گروه ویژه اقدام مالی و جمهوری اسالمی

المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، جمھوری اسالمی دائما در اجرای استانداردھای بین
، گروه ویژه اقدام مالی اف) تعیین شده، ناکام بوده است. بنابراینتیایگونه که توسط گروه ویژه اقدام مالی (افآن

، در ٢٠١۶در یک دھه گذشته ایران را به عنوان یک منطقه پرخطر و فاقد ھمکاری الزم تعیین کرده است. از سال 
ازای یک تعھد سیاسی سطح باال از سوی رژیم ایران مبنی بر اعمال برخی اصالحات مشخص، گروه ویژه اقدام 

 به حال تعلیق درآورد. مالی اقدامات متقابل خود علیه ایران را 

است. ھای ارائه شده به جمھوری اسالمی، این رژیم در عمل کردن به تعھدات خود ناکام بودهاما به رغم فرصت
تامین مالی انگاری مناسب ھای بنیادین رژیم ایران، از جمله فقدان جرمگروه ویژه اقدام مالی مشخصا کاستی

مورد از ده مورد اقدامات مدنظر  ٩ست. ناکامی رژیم ایران در تکمیل تروریسم، را به شکل مستند ثبت کرده ا
چه رژیم مراتب ناامیدی ویژه خود را ابراز کند. چنان ٢٠١٨موجب شد که گروه ویژه اقدام مالی در ماه ژوئن سال 

درباره  ٢٠١٨سال ایران در پیشرفت به سوی برآورده کردن وظایفش ناکام بماند، گروه ویژه اقدام مالی در ماه اکتبر 
ای، رھبر جمھوری اسالمی، پیوستن ایران به اقدام مناسب تصمیم گیری خواھد کرد. شخص علی خامنه

المللی ضروری در رابطه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را، که به گفته بسیاری از ھای بینمیثاق
 هللا را محدود کند، زیر سوال برده است. و حزب کاران ممکن است توانایی رژیم ایران در تامین مالی حماسمحافظه
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تهدید امنیت 
 دریانوردی

 توسط ایران 
 
 

  

 فصل چھارم 
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 گفتار پیش

ای برای آزادی ناوبری و امنیت دریانوردی از خلیج فارس تا دریای سرخ محسوب جمھوری اسالمی تھدید عمده
می ایران مستقیما ثبات اقتصادی جھان و معماری امنیت شود. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی

کشد. مقامات جمھوری اسالمی، از جمله فرماندھان بلندپایه سپاه پاسداران تر را به چالش میای گستردهمنطقه
اند که تنگه ھرمز، آبراھه باریکی در خلیج فارس که بیست درصد نفت جھان از آن انقالب اسالمی، تھدید کرده

کند، را خواھند بست. رژیم ایران ھمچنین جنگ نیابتی خود را به دریا نیز کشانده است. این رژیم میعبور 
ناوھا و دھد و آنھا نیز در عوض رزمافزارھا و مشاوران خود را در اختیار شبه نظامیان حوثی در یمن قرار میجنگ

 اند. کشتیرانی بازرگانی در دریای سرخ را ھدف قرار داده

 » اییمن و غیرحرفهغیرا«

جمھوری اسالمی از دریا برای رویارویی با ھمسایگان خود در خلیج فارس و ھمچنین منافع ایاالت متحده استفاده 
کند. به گفته ژنرال کرده است و ھدف روشنی را در توسعه نیروی خود در خلیج فارس و فراسوی آن دنبال می

یاالت متحده، شناورھای کوچک تندروی تھاجمی نیروی دریایی جوزف ووتل، فرمانده ستاد فرماندھی مرکزی ا
اقدام به ایجاد مزاحمت برای شناورھای نیروی » ایغیرایمن و غیرحرفه«ای سپاه پاسداران در موارد متعدد به گونه

مورد از  ١۴تعداد  ٢٠١٧اند. نیروی دریایی ایاالت متحده در سال المللی کردهھای بیندریایی ایاالت متحده در آب
بوده  ٢٢مورد و  ٣۶به ترتیب  ٢٠١۵و  ٢٠١۶ھای شده در سالاین دست را ثبت کرد، در حالی که تعداد موارد ثبت

است. این حوادث تھدید بزرگی از بابت تصادم میان شناورھای دریایی نیروی دریایی سپاه پاسداران و نیروی 
یک شناور نیروی دریایی سپاه پاسداران تا  ٢٠١٧ال شوند. در ماه ژوئیه سدریایی ایاالت متحده محسوب می

ناو را وادار کرد تا تیرھای ھشدار اس تاندربولت در خلیج فارس نزدیک شد و این رزمناو یواسیاردی رزم ١۵٠فاصله 
اس اینوینسبل ناچار شد تا برای پیشگیری انکشتی یواس ٢٠١٧شلیک کند. در یک مورد دیگر، در ماه مارس سال 

برخورد با چندین قایق تندروی کوچک نیروی دریایی سپاه پاسداران مسیر خود را تغییر دھد. تھدید نیروی دریایی از 
رود. نیروی دریایی سپاه ھای تندروی [سپاه] فراتر میسپاه پاسداران بر ضد نیروی دریایی ایاالت متحده از قایق

وی دریایی ایاالت متحده استفاده کرده است. در ماه اوت ھای نیرپاسداران از پھپادھا برای نزدیک شدن به کشتی
در ھنگام در حال فرود آمدن بودند، یک پھپاد غیرمسلح ایرانی ھای جنگنده شب، زمانی که جت٢٠١٧سال 

 اس نیمیتز به پرواز درآمد و به این ترتیب ایمنی خلبانان و خدمه آمریکایی را تھدید کرد. نزدیکی ناو یواس

گیرد. حمایت شریرانه این رژیم در عرصه دریانوردی از خلیج فارس فراتر رفته و دریای سرخ را نیز دربرمی رفتارھای
شود. یک ای برای منافع نظامی و بازرگانی محسوب میاین رژیم از شبه نظامیان حوثی در یمن تھدید فزاینده

ناو نیروی دریایی پادشاھی سعودی به ک رزم، ی٢٠١٧دستگاه شناور منفجرشونده از راه دور در ماه ژانویه سال 
نام المدینه را ھدف حمله قرار داد. نیروی دریایی ایاالت متحده به این نتیجه رسید که آن دستگاه احتماال توسط 

ھا تھدید به انجام حمالتی علیه شناورھای بازرگانی سپاه پاسداران ارائه شده بود. از آن زمان به بعد، حوثی

کند. این تنگه یک آبراه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        جمهوری اسالمی ایران تنگه هرمز را کنترل نمی«
المللی است. ایاالت متحده به کار با شرکایمان برای اطمینان یافتن از آزادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        بین

» امه خواهد داد.المللی ادهای بینناوبری و جریان آزاد بازرگانی در آبراه  
  ٢٠١٨اوت مایکل آر. پمپیو، وزیر امور خارجه ایاالت متحده، 
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به یک نفتکش  ٢٠١٨توان به حمله ژوئیه اند که از آن جمله میاند و آن تھدیدھا را نیز عملی کردهسعودی کرده
، شبه نظامیان حوثی مورد حمایت رژیم ایران ٢٠١۶سعودی در دریای سرخ اشاره کرد. در ماه اکتبر سال 

ناوھای ایاالت سوی رزمالمندب به المللی درست در شمال بابھای بینھای کروز ضد کشتی را در آبموشک
متحده شلیک کردند. این حمالت درست یک ھفته پس از آن صورت گرفت که این شبه نظامیان، شناور اماراتی 

ھا ھمچنین اقدام به کارگذاری سوئیفت را ھدف قرار داده و این کشتی ترابری را از کار انداخته بودند. حوثی
ی کشتیرانی در دریای سرخ کرده، آزادی ناوبری و جریان آزاد ھای دریایی در نزدیکی مسیرھای بازرگانمین

 اند. بازرگانی در منطقه را تھدید کرده

ھای تھاجمی دریانوردی گسترش توانایی
دھنده نفوذ مداوم ویرانگر و ھا نشانحوثی

ثبات کننده سپاه پاسداران در منطقه است. بی
و به  ٢٠١۶دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 

ال توقیف یک محموله اسلحه توسط نیروی دنب
دریایی ایاالت متحده در خلیج عمان مراتب 

ھای غیرقانونی نگرانی خود را نسبت به محموله
اسلحه رژیم ایران ابراز نمود. ایاالت متحده در 
پایان به این نتیجه رسید که مبدا آن محموله 

رفت که این تخلف ایران بود و به سمت یمن می
تحریم تسلیحاتی شورای امنیت  آشکاری از

سازمان ملل متحد بر ضد شبه نظامیان حوثی 
شد. رژیم ایران ھمچنین در انتقال محسوب می

غیرقانونی اسلحه در مناطق دیگر نیز دست 
، یک ٢٠١٠داشته است. مقامات نیجریه در سال 

افزار را در یک شناور بازرگانی در محموله جنگ
ھای دھنده تھدیدھای جمھوری اسالمی در سوءاستفاده آن رژیم از محمولهانالگوس کشف کردند که این نش

 ھای تبھکارانه، فراسوی خلیج فارس و دریای سرخ است. بازرگانی برای انجام فعالیت

ھای سیاسی و با ھدف اعمال نفوذ در داخل و ھای بازرگانی با انگیزهجمھوری اسالمی ھمچنین در توقیف کشتی
به سوی کشتی  ٢٠١۵ھای نیروی دریایی سپاه پاسداران در ماه آوریل سال ه است. کشتیخارج دست داشت

کند، در نزدیکی تنگه ھرمز تیرھای اخطار شلیک بازرگانی مائرسک تیگریس که با پرچم جزایر مارشال حرکت می
یران پھلو بگیرد. مقامات کردند. نیروی دریایی سپاه پاسداران سپس این کشتی را وادار کرد تا در بندر بندرعباس ا

توجھی و ھای معوقه توقیف کردند. این حادثه بیایرانی این شناور را برای مدت یک ھفته به اتھام بدھی
 المللی را به نمایش گذاشت.احترامی این رژیم به قواعد و قوانین بینبی

 

 

 

 

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران کشتی 
 ترابری مائرسک تیگریس را تصرف و به مدت یک ھفته

کرد.  توقیف   
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 بازداشت ملوانان در دریا

آید. در شمار میآمیزترین اقدامات رژیم ایران بهایران یکی از تحریک بازداشت غیرقانونی ملوانان غربی توسط رژیم
ای نیروی دریایی ایاالت دو قایق رودخانه ٢٠١۶ژانویه  ١٢ترین مورد نیروی دریایی سپاه پاسداران در تاریخ هتاز

ردان شده و به صورت متحده را توقیف کرد. آنھا ادعا کرده بودند که این شناورھا بعد ازخراب شدن موتورشان سرگ
ساعت بازداشت کردند.  ١۵ھای ایران شده بودند و آنھا نیز ده ملوان ایاالت متحده را برای مدت غیرقانونی وارد آب

گیری کرد که رژیم ایران با ممانعت از وزارت دفاع [ایاالت متحده] پس از تحقیق در مورد این حادثه چنین نتیجه
المللی را زیر پا گذاشته است. این وزارتخانه ضرر، قوانین بینبرای عبور بی شانھا از حقاستفاده آن قایق

ھا و با عکسبرداری و فیلمبرداری ھمچنین به این نتیجه رسید که رژیم ایران با ورود، تجسس، و توقیف آن قایق
 ویدئویی از خدمه آنھا، به مصونیت یک شناور ایاالت متحده تجاوز کرده بود. 

آمیز دیگر نیروی دریایی سپاه ثه بسیار تحریکدر یک حاد
اس امبا ورود به کشتی اچ ٢٠٠٧پاسداران در ماه مارس سال 

وال نیروی دریایی سلطنتی [انگلستان] در نزدیکی دھانه کورن
العرب، آن کشتی را توقیف کرد. رژیم ایران برای مدت  آبراه شط

گشتزنی در آن  پانزده روز ملوانان بریتانیایی، را که در حال
ھا بودند، در بازداشت نگاه داشت. بنا بر یک گزارش تھیه آبراه

شده در رابطه با این حادثه توسط کمیته امور خارجی مجلس 
عوام انگلستان، رژیم ایران ادعا کرده بود که آن ملوانان به 

ھای ایران اعتراف کرده بودند. اما گشتزنی غیرقانونی در آب
قاطعیت این ادعا را رد کرد و با ارائه اسناد و دولت انگلستان با 

میل دریایی درون  ١.٧مدارکی نشان داد که شناور بریتانیایی 
ھای عراق بود. رژیم ایران سپس مشخصات جغرافیایی آب

جا شده بود، تغییر محلی را که مدعی توقیف آن شناور در آن
داشت شده داد و از آزاد کردن ملوانان خودداری کرد. ملوانان باز

شان را بسته بودند، به صورت انفرادی بعدھا گفتند که چشمان
شدند، و تھدید شده بودند که اگر به ورود به نگھداری می

 ھای ایران اعتراف نکنند تا ھفت سال زندانی خواھند شد. آب

نیا روابط دیپلماتیک دوجانبه در مدت زمان دو ھفته که این واقعه دشوار به طول انجامید، دفتر وزارت امور خارجه بریتا
نگرانی «ای نسبت به بازداشت ملوانان ابراز با ایران را متوقف کرد، شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور بیانیه

شدگان شد. محمود احمدی نژاد، کرد، و اتحادیه اروپا خواھان آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت» شدید
از دو ھفته مذاکره با آزادی آنھا موافقت کرد؛ ھر چند او ھمچنان اصرار داشت که  رئیس جمھوری وقت ایران، پس

کرده بودند. در واقع، احمدی نژاد به گروھی از فرماندھان سپاه » تجاوز«ھای ایرانی خدمه [این شناورھا] به آب
کرد که ایران حق آن را داشت  پاسداران که مسئول بازداشت غیرقانونی آن ملوانان بودند، مدال افتخار داد و تاکید

ای به مردم انگلستان خواند. بازداشت غیرقانونی ملونان در که این ملوانان را دادگاھی کند و آزادی آنھا را ھدیه
دریا توسط رژیم ایران با سیاست کالن این رژیم در بازداشت غیرقانونی اتباع خارجی و افراد دو تابعیتی بر اساس 

 نی دارد. اتھامات واھی ھمخوا

 
  

نژاد، رئیس جمھوری ایران، به یکی محمود احمدی
یکی از افرادی که  -اندھان سپاه پاسداران از فرم

مانع از ادامه حرکت پانزده ملوان و تفنگدار دریایی 
.دھدمدال افتخار می -انگلستان شده بودند   
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 گفتار پیش

کارگیری از جاسوسی سایبری، تبلیغات، و حمالت برای تحت تاثیر قرار دادن رویدادھا، جمھوری اسالمی با به
عوامل اصلی تھدید کننده در فضای ھای خارجی، و مقابله با تھدیدھای متصوره، یکی از شکل دادن به برداشت

المللی و منافع امنیتی را تضعیف کرده و مرتبا شود. فعالیت سایبری رژیم ایران قواعد بینمجازی محسوب می
کند. رژیم جمھوری اسالمی ھمانند دسترسی به ارتباطات اینترنتی آزاد، متقابل، مطمئن، و ایمن را تھدید می

ھای مخرب سایبری خود نیز اولویت را به قابلیت انکار باورپذیر ی، در رابطه با فعالیتھایش از نیروھای نیابتحمایت
ھا به آن رژیم] در بسیاری از موارد دشوار است. با این اختصاص داده است و به این ترتیب نسبت دادن [این فعالیت
ھای شریرانه خود در فضای فعالیتدھند این رژیم به وجود اسناد و مدارک بسیار زیادی وجود دارند که نشان می

 سایبری ادامه داده است. 

 های خارجیعملیات

ھای سایبری خود را به قصد تحت نظر قرار دادن و خرابکاری بر ضد دشمنانش، نقض جمھوری اسالمی توانایی
نشان  ھای عمومیالمللی توسعه داده است. طی یک دھه گذشته گزارشالمللی، و تھدید ثبات بینقواعد بین

ھا و نیز نھادھای بازرگانی و جامعه مدنی را ھای سایبری، دولتدھد که رژیم ایران با اقدام به اجرای عملیاتمی
در کشورھای ایاالت متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، قطر، و غیره ھدف قرار داده است. سپاه پاسداران 

ست. ھرچند آنھا معموال از کمک ھکرھای خارج از بدنه انقالب اسالمی مکررا نیروی اصلی پشت این حمالت بوده ا
 کنند.دولت استفاده می

ھای حساس، و پذیر، زیرساختمانند نھادھای بازرگانی آسیب» نرم«تمرکز رژیم ایران معموال بر اھداف 
عودی و ھای سایبری رژیم ایران در خاورمیانه به شدت بر عربستان سھای غیردولتی قرار دارد. عملیاتسازمان

که به شکل  ٢٠١٢دیگر کشورھای واقع در خلیج فارس متمرکز شده است. در یک حمله اجرا شده در سال 
گس ھا ھزار رایانه در شرکت آرامکوی عربستان سعودی و راسای به رژیم ایران نسبت داده شده بود، دهگسترده

دالر خسارت به بار آمد. یک نسخه روزآمد آن حمله قطر ھدف قرار گرفته و از کار افتادند که در نتیجه صدھا میلیون 
ھا منجر شد و به این ترتیب دولت اجرا شد که به خراب شدن پایگاه داده ٢٠١٧و  ٢٠١۶ھای بار دیگر بین سال

سعودی و برخی عوامل بخش خصوصی آن، از جمله اداره کل ترابری غیرنظامی و بانک مرکزی آن کشور را تحت 
 تاثیر قرار داد. 

ھای جاسوسی و رژیم ایران در خارج از خاورمیانه نیز ایاالت متحده و سایر کشورھای غربی را ھدف فعالیت
نھادھای مرتبط با سپاه پاسداران  ٢٠١٣تا اواسط سال  ٢٠١١اقدامات خرابکارانه خود قرار داده است. از اواخر سال 

واس) را بر ضد بخش مالی ایاالت متحده اجرا کرد ادیکردن از سرویس (دییک کارزار ھماھنگ شده حمله محروم

های                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ما سرقت مالکیت معنوی از ایاالت متحده و یا رخنه به مؤسسه«
یم تافت. ما به استفاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        هایمان را برنخواهتحقیقاتی و دانشگاه

هایمان جهت آشکار کردن اقدامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        یافته از اختیارات تحریمسازمان
سایبری شریرانه رژیم ایران ادامه خواهیم داد و این رژیم را نسبت به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

» اش پاسخگو قرار خواهیم داد.حمالت سایبری تبهکارانه  
٢٠١٨داری ایاالت متحده، مارس سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه  
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کردن از سرویس، المللی را تھدید نمود. این کارزار حمله محرومو به این ترتیب سیستم مالی جھانی بین
ھایشان در اینترنت جلوگیری کرد و به رغم تارنماھای این بانک را از کار انداخت و از دسترسی مشتریان به حساب

ھا میلیون دالر ھزینه ترمیم را روی ھای این حمالت، در مجموع دهبرای خنثی کردن و کاھش زیانھا تالش بانک
کردن از سرویس مشارکت داشت، در دست قربانیان گذاشت. یکی از ھکرھای ایرانی که در کارزار حمله محروم

، درست در شمال شھر یک عملیات رخنه را نیز به سیستم کنترل صنعتی یک سد در ایاالت متحده ٢٠١٣سال 
ھای رژیم ایران برای پنھان کردن نقش خود در این حوادث، دولت ایاالت متحده نیویورک، اجرا کرد. به رغم تالش

شان در این حمالت تحریم کرد و تحت پیگرد کیفری قرار داد و به این ترتیب چندین تن از اتباع ایران را به خاطر نقش
 ھای سایبری مخرب جمھوری اسالمی ارائه داد. تره کامل فعالیتشفافیت بیشتری را نسبت به گس

جرائم سایبری مخرب جمھوری اسالمی فقط به نھادھای 
ھای حساس محدود نیست. مؤسسه بازرگانی و زیرساخت

مبنا مرتبط با سپاه پاسداران در ایران یک عملیات 
شده بسیار بزرگ رخنه سایبری را بر ضد ھماھنگ

دانشگاه در ایاالت متحده و  ١۴۴ای حدودا انهھای رایسامانه
کشور دیگر جھان اجرا کرد و  ٢١دانشگاه در  ١٧۶کم دست

ھا را به سرقت برد. دولت ترابایت اسناد و داده ٣١بیش از 
، مؤسسه مبنا را ٢٠١٨ایاالت متحده در ماه مارس سال 

ھدف تحریم قرار داد و ھمچنین تعدادی از شھروندان رژیم 
که در این اقدام دست داشتند را تحریم کرد و تحت ایران 

داری پیگرد کیفری قرار داد. سیگال مندکر، معاون وزیر خزانه
ایاالت متحده در امور تروریسم و اطالعات مالی، در ھنگام 

شده ایاالت متحده بر این [افراد و ھای وضعاعالم تحریم
ھای رژیم] ایران در یک کارزار فعالیت«[نھادھا] گفت: 

سایبری مخرب بر ضد ایاالت متحده و ھمپیمانان ما دست 
ھای سایبری را به مؤسسه دارد. سپاه پاسداران اجرای رخنه

ھای حساس در مبنا، یک شبکه ھکری که برای سرقت داده
 » صدھا دانشگاه رخنه کرده، سپرده است.

 اهداف داخلی 

تضعیف منتقدانش، از جمله شھروندان عادی ایرانی، اعضای رژیم ایران در داخل مرزھای خود برای خاموش کردن و 
پردازد. نھادھای مرتبط ھای سایبری میجامعه مدنی، و یا مقامات منتخب دولتی، به توسعه و استفاده از توانایی

دھند، به طوری که با سپاه پاسداران ھمچنین نیروھای دیپلماتیک خود جمھوری اسالمی را نیز ھدف قرار می
ھا حاکی از آن است که حتی جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نادانسته ممکن است بخشی از گزارشبرخی 

یک طرح نظارت سایبری مرتبط با سپاه پاسداران بر یک شخصیت برجسته ایرانی بوده باشد. گذشته از مقامات 
روحانیون  -ھا و مدارک نامهاھیشامل جاسوسی، تغییر ظاھر تارنماھا، و سرقت گو -منتخب، کارزارھای سایبری 

 روی ایران را نیز ھدف قرار داده است.طلب و رھبران و فعاالن سیاسی میانهاصالح

ھای سایبری خود برای انکار دسترسی نامحدود ایرانیان به اینترنت، از جمله با مسدود کردن رژیم ایران از توانایی
کند. این رژیم به تامین مالی یک ھای اجتماعی استفاده مینهدسترسی آنھا به تارنماھا و اپلیکیشن ھای رسا

است. طنز تلخی که بر ای را محدود کردهنیروی عظیم سانسورچی آنالین پرداخته و دسترسی به خدمات ماھواره

٣٢ 
 



 33 

ئیتر ھای اجتماعی مانند تومردم ایران پوشیده نمانده این است که در حالی که رژیم به مقابله با بسترھای رسانه
ای، رھبر جمھوری اسالمی، و ظریف، وزیر امور خارجه، و ھمچنین پردازد، مقامات رژیم مانند علی خامنهمی

کنند. در روزنامه نگاران ھمصدا با رژیم، مرتبا از این بسترھا برای پراکندن تبلیغات رژیم به جھان خارج استفاده می
صفحه، گروه،  ١٠٠٠ھای ایاالت متحده از حذف کردن بیش از ، فیسبوک، توئیتر، و دیگر شرکت٢٠١٨ماه اوت سال 

و حساب کاربری، که بنا بر ارزیابی آنھا به پراکندن اطالعات نادرست از جانب رژیم ایران پرداخته بودند، خبر دادند. 
ران را در ایاالت گرفت و کاربصفحه را دربر می ۶٠٠دامنه این کارزار گسترده بود. این کارزار تنھا در فیسبوک بیش از 

 داد. متحده، انگلستان، خاورمیانه، و آمریکای التین ھدف قرار می

داری ایاالت متحده سال گذشته چندین فرد و نھاد را در رابطه با موارد نقض جدی حقوق بشر و وزارت خزانه
ی فضای مجازی ایران، سانسور در ایران تحریم کرد. از جمله این افراد ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عال

ھای جاری این رژیم برای مسدود کردن دسترسی به تارنماھای ای را در تالشاست. فیروزآبادی نقش عمده
ھای کاربردی مانند تلگرام ایفا کرده است. شورای عالی فضای مجازی نیز به خاطر ای اجتماعی و برنامهرسانه

 در ایران تحت تحریم قرار دارد.ھا نقش خود در نظارت بر سانسور بیان و رسانه
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 نقض حقوق
 بشر در ایران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یک دانشجو در تھران در 
تظاھرات ضد رژیم شرکت کرده 

است و در ھمین حال پلیس 
جمھوری اسالمی یک نارنجک 

 کند. دودزا را شلیک می
  

صل ششم ف  
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 پیشگفتار 

انداز آن نیز ھمچنان وخیم است. رژیم ایران به نقض وری در زمینه حقوق بشر دارد و چشمآرژیم ایران پیشینه شرم
ھای دینی و نژادی را حقوق انسانی مردم خود ادامه داده و مکررا فعاالن سیاسی و حقوق مدنی و نیز اقلیت

اند و قانونی ناکام بودهھای قضایی این رژیم به شکل اسفناکی در ارائه روند مناسب دھد. دستگاهھدف قرار می
 اند. ھای خودسرانه قرار گرفتهھا مرتبا ھدف بازداشتشھروندان بیگانه و دوتابعیتی

 فقدان هر نوع شکیبایی در قبال کنشگری 

آمیز و استفاده از حق آزادی بیان و باور ھدف قرار ھای مدنی مسالمترژیم ایران شھروندان خود را به خاطر فعالیت
نگاران را ھدف زندانی عقیدتی در ایران محبوس ھستند. این رژیم مرتبا روزنامه ٨٠٠اکنون بیش از  دھد. ھممی

نویسان ھای آن دستگیری بالگکند که یکی از نمونهقرار داده و استفاده از حق آزادی بیان در اینترنت را محدود می
روزنامه  ٢٠برآورد کردند که  ٢٠١٨ژوئیه سال  ھای اجتماعی است. گزارشگران بدون مرز در ماهو کاربران رسانه

اند. این رژیم ھمچنین مسافرت و شان در اینترنت، زندانی شدهھایکنشگر اینترنتی به خاطر بیان دیدگاه ٩نگار و 
کند. مھدی کروبی و میرحسین ھای سرشناس از جمله نامزدھای سیاسی، را محدود میسخنرانی چھره

 ٢٠١١یاست جمھوری ایران و ھمچنین زھرا رھنورد، ھمسر موسوی از ماه فوریه سال موسوی نامزدھای پیشین ر
 اند. گونه تفھیم اتھام رسمی علیه خود در حصر خانگی نگاه داشته شدهتاکنون بدون ھیچ

دھد. برای نمونه، کنشگران حقوق زنان در پی ایجاد شتاب رژیم ایران به سرکوب ھر گونه کنشگری ادامه می
ھا و با دستگیری بر ضد حجاب اجباری به راه افتاد، ٢٠١٨چشمگیر در اعتراضاتی که در سال حرکتی 

رو شدند. ماموران حکومتی شرکت کنندگان در این اعتراضات را دستگیر کردند و ھای خودسرانه روبهبازداشت
یه بسیاری از این افراد صادر سال را عل ٢٠ھای بسیار شدید و مفرط، از جمله احکام زندان تا ھا مجازاتدادگاه

دھد. از ھای کارگری ھدف قرار میھای اتحادیهکردند. این رژیم ھمچنین کارگران را به خاطر مشارکت در فعالیت
آغاز امسال تاکنون چندین مورد وجود داشته است که در آنھا کارگران به خاطر مطالبه دستمزدھای پرداخت 

محیطی نیز که تعداد بسیار زیادی از آنھا بر ضد فساد و اند. کنشگران زیستشان بازداشت یا دستگیر شدهنشده
 اند. اند، ھدف تحقیقات فزاینده قرار گرفتهسوءمدیریت دولت حرف زده

ھا و ھای مذھبی متعدد ایران نیز توسط این رژیم ھدف قرار گرفته و مرتبا با اذیت و آزار و دستگیریاقلیت
ھای مربوط به مرگ افراد در بازداشت تحت شرایط مشکوک و رو ھستند. گزارشروبهھای خودسرانه بازداشت

ھمچنین ناپدید شدن اعضای جوامع مختلف ایران، از جمله اھواز، بلوچ، کرد، آذربایجان، و غیره ادامه دارد. این رژیم 
اذیت و آزار فیزیکی توسط  توان بهدھد که از آن جمله میھمچنین به بدرفتاری با پناھندگان افغان ادامه می

گویند و پیام آنها غیرقابل انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        شان سخن میامروز مردم ایران خطاب به حکومت«
است: حمایت از تروریسم را متوقف کنید. پرداخت چندین میلیارد از پول ما به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ن آن برای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        قاتالن و دیکتاتورها را متوقف کنید. از گرفتن پول ما و هزینه کرد
»های نیابتی دست بردارید. به ما فکر کنید.جنگجویان بیگانه و جنگ  

٢٠١٨نیکی آر. ھیلی، فرستاده دائم ایاالت متحده در سازمان ملل متحد، ژانویه   
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ھا اشاره کرد. نیروھای امنیتی، بازداشت در وضعیت غیربھداشتی، کار اجباری، و حتی جدایی اجباری از خانواده
کنند که این رژیم کودکان آواره افغانی که بعضی از آنھا ھای معتبر تاکید میھمانطور که پیشتر اشاره شد، گزارش

ای جنگیدن در کنار نیروھای دولت سوریه در آن کشور به صورت غیرقانونی استخدام سال سن دارند را بر ١۴فقط 
 اند. ھای سوریه کشته شدهکند، و شماری از کودکان افغان در حال جنگیدن در درگیریمی

 های دینیهدف قرار دادن اقلیت

ھای مذھبی و دینی، ر دادن اقلیتھای مذھبی را با استفاده مستقیم از اذیت و آزار و ھدف قرادولت ایران آزادی
کند. اند، سرکوب میھای دینی که در قانون اساسی جممھوری اسالمی به رسمیت شناخته نشدهبه ویژه اقلیت
ھای مذھبی و دینی از جمله بھائیان، مسیحیان، یھودیان، زرتشتیان، و مسلمان سنی مذھب و جوامع اقلیت

 رو ھستند. و حبس ناعادالنه گسترده روبهھا (دراویش) با سرکوب، تبعیض، صوفی

درویش را در سال جاری به دلیل  ٣٠٠این رژیم به آزار و اذیت جامعه دراویش گنابادی شدت بخشیده و دست کم 
ھا، احکام صادره از است. بنا به گزارشاعتراض به بازداشت خودسرانه دیگر درویشان کنشگر به زندان انداخته

بان ھای بلندمدت، شالق، و تبعید در داخل کشور بود. دیدهھای غیرعادالنه شامل زندانحاکمهھا در مسوی دادگاه
» ھا علیه یک اقلیت مذھبی در ایران طی مدت یک دھهیکی از بزرگترین سرکوب«حقوق بشر این روند را بعنوان 

است. دکتر نورعلی تابنده،  توصیف کرده
ھا، در ساله گنابادی ٩١رھبر معنوی 

 برد. بس خانگی به سر میح

ھای مذھبی دیگر نیز ھمچنان از اقلیت
برند. بدرفتاری و خشونت رنج می

مسیحیان، به ویژه مسیحیان انجیلی و 
آنھا که تغییر دین داده و از اسالم به 

اند، با باالترین سطح مسیحیت گرویده
رو ھا روبهھا و بازداشتدستگیری

ین کشور حکومت ا ھستند. برای نمونه،
کشیش یوسف  ٢٠١٨در ماه ژوئیه سال 

ندرخانی، یک نوکیش مسیحی و رھبر 
یک کلیسای خانگی، را به ھمراه سه 
تن از اعضای کلیسایش بازداشت کرد. 

این اقدام پس از آن صورت گرفت که 
سال زندان آنھا  ١٠دادگاھی دیگر حکم 

تجمع و تبانی بر ضد امنیت «را به خاطر 
کلیساھای ، سازماندھی »ملی

ھا با ظلم و خانگی، و تبلیغ مسیحیت صھیونیستی، تایید کرده بود. افراد متعلق به اقلیت سنی نیز بنا بر گزارش
ھای خودسرانه، و شکنجه ھای فراقانونی، دستگیریتوان به قتلرو ھستند که از آن جمله میستم حکومت روبه

ھایی منطبق با دین و رتبا از دریافت مجوز برای ساخت نیایشگاهھا اشاره کرد. این افراد ھمچنین مدر بازداشتگاه
رو ھستند شان با اذیت و آزار بسیار شدید حکومت روبهشوند. بھائیان به خاطر باورھایباور خودشان محروم می

ھای ھای ھمگانی و فرصتشان، دسترسی محدود به آموزشکه احکام شدید زندان برای اعضای رھبری
شان از مصادیق آن است. ھایمصادره اموال، تعطیلی کسب و کارھا، و ھتک حرمت و تخریب آرامگاهاستخدامی، 

 بھایی در ایران زندانی بودند.  ۶٧مجموع  ٢٠١٨در ماه ژوئیه سال 
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 فقدان مراحل قانونی

ھای ایران مرتبا حتی با روند محاکمه در دادگاه
دات معیارھای قانونی خود این کشور و ھمچنین تعھ

المللی آن برای تضمین محاکمه قانونی، از جمله بین
دسترسی داشتن به وکیل قانونی و یک روند معتبر 

ھای خواھی، ھمگام نیست. این رژیم بارھا تالشفرجام
ھای فردی را از انجام شده برای محافظت از آزادی

طریق محدود کردن دسترسی به وکال، و به ویژه ھدف 
ق بشر، خنثی کرده است. برای قرار دادن وکالی حقو

نمونه، این رژیم نسرین ستوده و زینب طاھری، وکالی 
به  ٢٠١٨برجسته حقوق بشر، را در ماه ژوئن سال 

صورت خودسرانه و صرفا به دلیل انجام وظایف عادی 
بدون  –شان، دستگیر کرد و آنھا به نمایندگی از موکالن

امنیت ملی  مدعی شد که کار آنھا –ارائه مدارک الزمه 
اندازد. در یک مورد دیگر، حکومت ایران در ماه را به خطر می

محمد ثالث، یک درویش گنابادی، را به  ٢٠١٨ژوئن سال 
ای خاطر احتمال قتل سه افسر پلیس توسط او به گونه

ای انجام شد شتابزده اعدام کرد. این اعدام پس از محاکمه
ن ثالث استفاده که در آن تنھا سندی که برای مجرم شناخت

بود که در تلویزیون دولتی » اعترافنامه«شده بود، یک 
شود آن را تحت شکنجه از ثالث گرفته بودند. مقامات رژیم ایران ھمچنین در حکومت ایران پخش شد و گفته می

 تمام مدت قبل از محاکمه ثالث را از دسترسی به وکیلش محروم کرده بودند. 

دھند که رژیم رو ھستند. گزارش ھای معتبر نشان میر زندان با شرایط مخوفی روبهبازداشت شدگان در ایران د
ایران، به ویژه در زندان مخوف اوین که بسیاری از زندانیان سیاسی ایران را در خود جای داده است، مرتبا از 

این موارد شامل اتھام  کند.رحمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز استفاده میھای بیشکنجه و سایر انواع مجازات
ھای فیزیکی و روانی برای گرفتن قطع عضو، نابینا کردن، و شالق زدن است. رژیم ایران ھمچنین از شکنجه

ھای پزشکی و یا مالقات با اعترافات اجباری استفاده می کند. زندانیان سیاسی مرتبا از دسترسی به مراقبت
داری ایاالت متحده زندان اوین را به خاطر وزارت خزانه ٢٠١٨ال شوند. در ماه مه سھایشان محروم میخانواده

موارد نقض جدی حقوق بشر تحت تحریم قرار داد. به رغم انکار رژیم ایران نسبت به استفاده از شکنجه در 
ھای این کشور شفافیت یا پاسخگویی بسیار اندکی حتی نسبت به مقامات منتخب ایران وجود دارد. بازداشتگاه

ھای کشور، این زندان ھای مکرر مجلس و پوشش رسانهو در پی چندین ھفته درخواست ٢٠١٨اه ژانویه سال در م
 نماینده مجلس اجازه دسترسی محدود [به آن زندان] را داد. ١٠به حدود 

مشکوک در سال » ھایخودکشی«با توجه به شرایط بسیار وخیم زندانیان عقیدتی امروز در ایران، چندین فقره 
محیطی به نام کاووس سیدامامی در بازداشت از ھای ایران اتفاق افتاد که مرگ یک کنشگر زیستدر زندان ٢٠١٨

باره انجام نشده است و ھیچ یک از مقامات رژیم گونه تحقیق شفاف یا معتبری در اینآن جمله بود. تا به امروز ھیچ
ھای در حال کند که این مرگاین رژیم به طور مکرر ادعا میاند. ھا مقصر شناخته نشدهایران نیز به خاطر این مرگ

ای از استعمال مواد بازداشت در نتیجه اعتیاد به مواد مخدر بوده است، در حالی که افراد مذکور اغلب ھیچ پیشنیه
 اند. مخدر نداشته

ھا محمد ثالث، یک عضو جامعه دراویش بنا بر گزارش
آزار قرار گرفته  ای که آماج اذیت وجامعه -گنابادی ایران 

زیر شکنجه تن به اعتراف اجباری داد و در زندان  -است 
شھر به دار آویخته شد. مخوف رجایی  
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دیگر اتباع بیگانه، به ویژه افراد حکومت ایران به ھدف قرار دادن و بازداشت کردن عامدانه شھروندان ایاالت متحده و 
دھد. ایران چندین آمریکایی از جمله سیامک نمازی و دو تابعیتی بر مبنای اتھامات ساختگی امنیت ملی ادامه می

سال است که باب لوینسون ھمچنان در ایران  ١١ژیو وانگ را به طور ناعادالنه بازداشت کرده است. اکنون بیش از 
 ناپدید مانده است. 

 مجازات اعدام

ھای مرتبط با جرائم مربوط به مواد مخدر، نرخ سرانه اعدام در ایران به رغم اصالحات اخیر برای کاھش تعداد اعدام
دھد ھای اعدام در جھان است. حکومت به اعدام افراد به خاطر برخی جرائم ادامه میھمچنان یکی از باالترین نرخ

» ترین جرائمجدی«المللی ایران مبنی بر این که مجازات اعدام فقط باید به که این کار با تعھدات بیندر حالی –
المللی حقوق بشری ای برخالف تعھدات بینھا ھمچنین غالبا به شیوهاختصاص یابد، سنخیتی ندارد. این اعدام

سالگی برای  ٩ن شوند. قانون جزای جمھوری اسالمی ھمچنان اعدام بزھکاران نوجوان را از سرژیم ایران اجرا می
سالگی برای پسران مجاز دانسته است. ایران به اعدام بزھکاران نوجوانان که در ارتباط با جنایت  ١٣دختران و 

 ٨٠نزدیک به  ٢٠١٨دھد. در سال اند، ادامه میسالگی مجرم شناخته شده ١٨انجام شده قبل از رسیدن به سن 
 فرد زیر سن در ماه ژانویه امسال اعدام شده اند. مجرم نوجوان در نوبت اعدام بودند و دستکم سه 
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 های خارج از کشورجنایت

هللا ھای مورد حمایت ایران، از جمله حزبرود. گروهاعتنایی ایران به حقوق بشر از مرزھای این کشور فراتر میبی
تاکنون  ٢٠١١سوریه در سال  اند. از زمان آغاز جنگلبنان، در سوریه به طور پیاپی غیرنظامیان را ھدف قرار داده

میلیارد دالر را در اختیار رژیم  ۵ایران از جمله قابل اتکاترین شرکای بشار اسد بوده و خطوط اعتباری به مبلغ تقریبا 
سوریه قرار داده است و منابع و نیروھای نظامی را به منطقه سرازیر کرده است. حکومت ایران به رغم به کارگیری 

ی شیمیایی توسط رژیم اسد و ھدف قرار دادن گسترده و کورکورانه غیرنظامیان، به حمایت خود افزارھافجیع جنگ
از جمله نیروھای زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و  -سرباز  ٢۵٠٠از این رژیم ادامه داده است. تھران تعداد 

ھای ھوایی تیاس و شعیرات در د پایگاهرا به آن جا اعزام کرده و برای اجرای حمالت خود از اماکنی مانن -ارتش 
 کند. حمص و پایگاه الکسوه در جنوب دمشق استفاده می

هللا که حکومت ایران در عراق از عناصر افراطی مرتبط با نیروھای بسیج مردمی عراق، از جمله سازمان کتائب حزب
ھای بسیج کند. یگانم حمایت میبه عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تحت تحریم قرار دارد، به طور مستقی

مردمی عراق رسما گزارش کارشان را به مشاور امنیت ملی عراق می دھند، اما چندین یگان غیرمنظم آن عمال از 
ھای خودسرانه، و ھای متعددی از ایجاد رعب و وحشت، دستگیریکنند. گزارشسپاه پاسداران نیز اطاعت می

نظامیان شیعه مورد حمایت ایران وجود دارد. برای نمونه، گزارش شده بهناپدید شدن افراد سنی مذھب توسط ش
اند و از ھای دیالی و بابل را ربوده و مرعوب کردههللا ساکنان عرب سنی محلی استاناست که کتائب حزب

 اند. ھایشان جلوگیری کردهبازگشت آوارگان داخلی عرب سنی مذھب به خانه

 ٢٠١٢دھد. این رژیم از سال نظامی و مالی از شورشیان حوثی در یمن ادامه میرژیم ایران به ارائه حمایت 
صدھا میلیون دالر را صرف این کار کرده است. حمایت ایران از شورشیان به طوالنی شدن جنگ داخلی این 

دولتی کشور کمک کرده و شرایط بد یک تراژدی انسانی وحشتناک را، بدتر کرده است. بنا بر اعالم سازمان غیر
ھا ھا در ھدف قرار دادن عمدی دهکودکان را حفظ کنید، جنگجویان حوثی مورد حمایت ایران طبق گزارش

 اند. بیمارستان در یمن دست داشته
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اصفھان، بستر خشک رودخ
 ایران 

 
 
 
 گفتار شپی

ھا سوءاستفاده و تخریب محیط زیست در سرتاسر فساد و سوءمدیریت در باالترین سطوح رژیم ایران به سال
شان، که اثر آن در نتیجه ھای فرارویکشور انجامیده است. عدم تمایل رھبران حکومت ایران برای مقابله با چالش

آھنگ برد. نیکمحیطی پیش میبحران زیستخشکسالی و گرمایش تشدید شده است، کشور را به سوی یک 
ھای شان را از وقتی مردم زمین«برد، اظھار داشت: شناس ایرانی که اکنون در تبعید به سر میکوثر، یک زمین

ترسند. بحران آب اند و این بدان معنا است که آنھا دیگر از ھیچ چیز نمیدھند، ھمه چیز را از دست دادهدست می
ھای کشاورزی و مدیریت آب بسیار بدی وجود دارد. این برد. سیاستروز دارد کشور را از بین میواقعی است و ام

 » درست مثل یک بمب ساعتی است.

ھای امروز بسیاری از ایرانیان است. در حالی دسترسی محدود به آب و کیفیت بد ھوا از جمله مھمترین نگرانی
کنند، رژیم با توسل به زور به آنھا واکنش نشان ھا اعتراض میای از مردم به این دشواریکه تعداد فزاینده

گونه که یکی از اش را پنھان کند. ھماندھد تا صداھای مخالف را خاموش کرده و اقدامات مفسدانهمی
تر و فاسدتر از آن ھستند که افرادی که در صدر قرار دارند، بیکفایت«دانشگاھیان برجسته ایرانی گفته است: 

خواھند اقدامی بکند، اوضاع شان میدر نتیجه، در حالی که مردم ایران از دولت» ند اھمیت بدھند.بخواھ
 شود. ھمچنان بدتر و بدتر می

ناپذیر منابع آبی طور بالقوه بازگشتمحیطی مانند کاھش بهناکامی رژیم در مقابله با مسائل حساس زیست
سازد. رژیم تر مردم خود را آشکار مین دادن به نیازھای گستردهکشور و آلودگی ھوا، ناتوانی آن در واکنش نشا

که عامل آن سپاه  -ھای پلید خود در خارج از کشور ایران در حالی که میلیاردھا [دالر] را صرف ماجراجویی
ن آب ترین نیازھا در کشور از جمله توانایی مردم برای نوشیدکند، به بنیادیمی -پاسداران انقالب اسالمی است 

پاک و تنفس ھوای تازه غفلت کرده است. وقتی کنشگران ایرانی برای پرداختن به موضوعاتی که از جمله 
شوند، و یا دستگیر میگیرند، شوند، مورد اذیت و آزار قرار میترین موضوعات ھر جامعه است، بسیج میبنیادی

 دھند. شان را از دست میدر شرایط مشکوک جان

 ن در آستانه بحرا

کنند، اما محیطی این رژیم را به طرق گوناگون احساس میمردم ایران رنج ناشی از سوءمدیریت زیست
سازمان ملل متحد،  ٢٠١٧دسترسی محدود به آب از جمله بدترین آنھا است. بنا بر یک گزارش منتشره در سال 

گر پایدار نیست. ناکامی این رژیم کمبود آب در ایران به قدری شدید است که کسب درآمد از طریق کشاورزی دی
ھای آب به میزان بالقوه ھای آبی معقول و مناسب موجب شده است تا سفرهدر اجرای سیاست

ھای ناکارآمد آبیاری، مدیریت آب غیرمتمرکز، ناپذیری کاھش پیدا کنند. این سوءمدیریت مداوم با تکنیکبازگشت
مصرف باالی آب مانند گندم (به لطف ھدف انقالبی جمھوری ادامه تخصیص یارانه به محصوالت کشاورزی با 

اسالمی برای دست یافتن به خودکفایی در زمینه تولید گندم)، و سدسازی بیش از اندازه، به نمایش گذاشته 
 ١۴ھای زیرزمینی، در پی وقوع یک دوره شده است. پیشینه ایران در زمینه استفاده ناپایدار از آب و پمپاژ آب
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کسالی بدتر از قبل شده است. به گفته مدیر مرکز مدیریت خشکسالی و بحران ایران، این وضعیت ساله خش
 درصد از کشور تاثیر گذاشته است.  ٩۶تقریبا بر 

رژیم ایران آب را به عنوان یکی از مھمترین مشکالت کشور معرفی کرده است، اما در نشان دادن واکنش مناسب 
جمھور حسن روحانی گفته است که حکومت ایران به شکایات مردم رسیدگی به آن ناکام مانده است. رئیس 

تغییرات اقلیمی و «ای، رھبر جمھوری اسالمی ایران، از دولت خواست تا خامنه ٢٠١۵خواھد کرد و در سال 
یکی از » محیطی مانند بیابانی شدن به ویژه آلودگی گرد و غبار [و] خشکسالی را مدیریت کند.تھدیدات زیست

فرماندھان ارشد سپاه پاسداران انقالب اسالمی اواخر ماه فوریه در یک سخنرانی عمومی اظھار داشت که آب 
ھای عمومی، اقدامات عملی کند، اما به رغم این بیانیهای ایران ایفا مینقشی کلیدی را در امنیت ملی و منطقه

 بسیار اندکی برای مقابله با این مشکل انجام شده است. 

آب کنونی به ھیچ وجه نباید مایه کسی شگفتی باشد. عیسی کالنتری، وزیر پیشین کشاورزی ایران، در  بحران
میلیون تن) جمعیت  ٨٠میلیون تن (از مجموع  ۵٠ھشدار داد که اگر بحران آب حل نشده باقی بماند،  ٢٠١۵سال 

میلیون ایرانی  ١۶اند که بیش از ن زدهھا چنین تخمیسال آینده وادار به مھاجرت خواھند شد. گزارش ٢۵ایران طی 
کنند، این در حالی است که این ای زندگی میھای حاشیهمناطق روستایی را ترک کرده اند و اکنون در شھرک

ھای منتج از فقدان آب معموال در مناطق روستایی، محل میلیون نفر بود. دشواری ١١حدود  ٢٠١٣رقم در سال 
 اند، شدیدتر است. ھبی بزرگ ایران که ھمواره منزوی شده و تحت ستم قرار گرفتهھای قومی و مذسکونت اقلیت

حتی اگر این رژیم یک برنامه سیاست پایدار را برای 
منابع آبی خود تھیه کند، باز ھم احتمال اجرای آن 
به دلیل فساد گسترده، بسیار اندک است. کافی 
است به سیاست رژیم ایران در زمینه سدسازی 

تاکنون در  ١٩٧٩ھی بیاندازیم. رژیم ایران از سال نگا
سد،  ٢٠سد، یا به طور متوسط ساالنه  ۶٠٠حدود 

بینیم ساخته است. اگر بخواھیم مقایسه کنیم، می
سد  ١۴که ایران پیش از انقالب ھفت سد قدیمی و 

پیشرفته داشت. با این که روشن نیست چه مقدار 
اما ھای سدسازی شده است، پول صرف پروژه

ھای ھا جیبرود که بخش اعظم این پولگمان می
وابستگان به سپاه پاسداران را پر کرده باشد. 

عبدهللا عبداللھی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیا که بازوی مھندسی سپاه پاسداران است، در 

سد، یعنی  ۶٢گفت که  ٢٠١٧ماه دسامبر سال 
له نھاد نیمی از ظرفیت سدسازی ایران، به وسی

تحت نظر او ساخته شده بود. بسیاری از این سدھا 
اند. حتی در بسیاری از موارد ھای سال خشکسالی، غیرقابل استفاده ماندهبه دلیل برنامه ریزی ضعیف و سال

محیطی و از دست دادن آب به شدت مورد نیاز جوامع به ھای بیشتر زیستاین سدھا در واقع موجب بروز آسیب
  شده است. -کنند که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در حاشیه زندگی می -ده شده انزوا ران

ای از سوءمدیریت و ناتوانی این رژیم در بسیاری از ایرانیان به دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران به عنوان نمونه
ای روی زمین بود، اکنون به میزان ھکنند. دریاچه ارومیه که زمانی یکی از بزرگترین دریاچهتغییر وضعیت اشاره می

رود بسته زایندهھای پدالی بر روی بستر خشک و سلهقایق
شان معیشتاند. کشاورزان که در اصفھان ایران قرار گرفته

ھا سوءمدیریت منابع آبی توسط رژیم ایران در نتیجه سال
ای در اعتراض به این نابود شده است، به شکل فزاینده

آیند.ھا میوضع به خیابان  
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کار ساخت چندین سد را در  ١٩٩٠ھا، رژیم ایران در سال ھای دھه چشمگیری کوچک شده است. بنا به گزارش
ھا پیمانکاران سپاه اطراف این دریاچه آغاز کرد و به تدریج منابع آب آن را بیرون مکید. افراد ذینفع در این پروژه

ھای بزرگ کشاورزی بودند که ھمگی آنھا ھمزمان با خالی شدن و شرکت به وزارت انرژی،پاسداران، افراد نزدیک 
آب این دریاچه ثروتمند شدند. به گفته نشنال جئوگرافیک، دریاچه ارومیه اکنون بیشتر به یک صحنه جنایت شبیه 

نمک باقی مانده و در نتیجه  ھای زیبای آن که زمانی در شعر پارسی جاودانه شده بودند، اکنون تنھااز آب است.
 ھای شن خفه کننده ایران پر از نمگ شده است. طوفان

 ٢٠١٨آلودگی ھوا نیز به عنوان یکی از مشکالت بسیار شدید در ایران باقی مانده است. در ماه فوریه سال 
مقدار توصیه شده مدارس تھران، پایتخت ایران، به دلیل مقدار ذرات خطرناک معلق در ھوا که نه برابر بیش از 

جایی سازمان بھداشت جھانی بود، به مدت چندین روز تعطیل شدند. برخی از سیاستمداران حتی پیشنھاد جابه
محسن پورسیدآقایی، معاون مدیر  ٢٠١٨پایتخت را به دلیل آلودگی ھوای تھران مطرح کردند. در ماه سپتامبر سال 

میلیارد دالر برای ایران ھزینه دربر  ٢.۶ی ھوای این شھر ساالنه ترابری و ترافیک شھرداری تھران، گفت که آلودگ
ترین شھرھای بانک جھانی، شھرھای زابل، بوشھر، و اھواز، از جمله آلوده ٢٠١۶دارد. بنا بر یک گزارش سال 

جھان ھستند. اھواز در بیشتر طول سال زیر یک دوده زردرنگ پوشیده شده است و ساکنان این شھر از 
ھای شن و گردوغبار که به ویژه خوزستان را به شدت ھدف برند. طوفانای تنفسی و پوستی رنج میھبیماری

یابند و به این ترتیب دھند نیز یک مشکل دیگر ھستند که در اثر خشک شدن آب ھای سطحی شدت میقرار می
محیطی این رژیم تنھا بر ستکنند. ھزینه اقدامات زیانبار زیمصائب یک جمعیت رنج کشیده را به مراتب بدتر می

 آلودگی ھوا حد و مرز ندارد. –دوش ایرانیان و سرزمین آنھا نیست 

 اعتراضات مردم ایران 

محیطی با اجرای ضعیف، فساد گسترده حکومتی، و یک واکنش بیھوده از سوی ھای زیستدر مجموع، سیاست
وجب بروز اعتراضات در سرتاسر کشور شده است. این ھا نفر را زیر و رو کرده و مرژیم، زندگی و معیشت میلیون

اعتراضات عمدتا در شھرھای اطراف مرکز اصفھان و غرب استان خوزستان مستقر بودند. مرکز حقوق بشر در ایران 
ھای غیردولتی برجسته است، گفت که شھرھا و روستاھای اطراف اصفھان به آرآی) که یکی از سازماناچ(سی

اند که بسیاری از آنھا حاال خالی از سکنه ھستند. در سال سالی و تغییر مسیر آب ضربه خوردهقدری از بابت خشک
ھای حکومت خشم ناشی از برنامه ٢٠١٣

برای تغییر مسیر آب از اصفھان، به درگیری 
[مردم] با پلیس انجامید. یک سال بعد اتاق 

بازرگانی اصفھان گزارش داد که خشک شدن 
رود در حدود دو میلیون حوزه رودخانه زاینده

کشاورز را از کسب درآمد محروم کرده است. 
تظاھرات کشاورزان در شھر قھدریجان در 

 ٢٠١٨نزدیکی اصفھان در ماه ژانویه سال 
پس از آن که نیروھای امنیتی به سوی 

جمعیت آتش گشوده و دست کم پنج نفر را 
به قتل رساندند، به خشونت کشیده شد. در 

ھا کشاورز ده ٢٠١٨ماه مارس سال 
میز و نیرومند آاصفھانی در یک انکار مسالمت

جمھوری اسالمی، پشت خود را به خطیب 
 نماز جمعه کردند. 

حرکت در تراکتورھایی که در جریان اعتصاب کشاورزان ایران بی
اند. جای خود متوقف شده  
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ھای تباران، از بیابانی شدن در مقیاس گسترده، زبالهخیز با جمعیت بزرگی از عربخوزستان، یک استان نفت
سیاری از افراد صرفا برای منفعت رسانی به پیمانکاران سپاه ھای افراطی سدسازی که به گفته بصنعتی، و پروژه

برد. به تازگی اھواز، مرکز استان خوزستان، صحنه اعتراضات گسترده بوده است. شوند، رنج میپاسداران اجرا می
شھر  اھواز«می توان به  ٢٠١٨از جمله شعارھای تظاھرکنندگان در بیرون دفتر فرمانداری این استان در ماه فوریه 

تنفس، تنفس، تنفس، این کمترین حق ما در جھان «و [شعاری با مضمون] » ھوای پاک حق ما استما است، 
ھایی ھا این بوده است که مسیر آب آنھا به سوی پروژهھای ھمیشگی اھوازیاشاره کرد. یکی از شکایت» است

شود. صدھا شھروند اھوازی به میرود، منحرف ھای کشاورزی مرتبط با رژیم میکه سود آن به جیب شرکت
اند و شان اعتراض کنند. بسیاری از آنھا دستگیر شدهاند تا به سوءاستفاده رژیم از زمین و آبھا آمدهخیابان
 ھایی مبنی بر کشته شدن تظاھرکنندگان توسط نیروھای امنیتی نیز دریافت شده است. گزارش

 

، یکی از شھرھای استان خوزستان، به خشونت کشیده شد و طبق تظاھرات در خرمشھر ٢٠١٨در ماه ژوئن سال 
ھا با نیروھای امنیتی به دنبال چندین ھفته کم یک تظاھرکننده ھدف تیراندازی قرار گرفت. درگیریھا دستگزارش

منابع ھا، گونه دسترسی به آب پاکیزه نداشتند. بنا به گزارشکمبود آب روی داد که در نتیجه آن مردم منطقه ھیچ
آلود بودن آن قابل آشامیدن نبودند و در نتیجه صدھا تن بیمار شدند. به آبی محلی به خاطر شوری بی از حد و گل

گزارش خبرگزاری مھر، آب خرمشھر حتی برای پخت و پز و یا رختشویی ھم بسیار آلوده بود. مردم ناچار بودند تا 
فرسا در صف بایستند و منتظر آمدن تانکرھای آب مای داغ و طاقتآب را یا از بازار سیاه خریدای کنند و یا زیر گر

ما «بودند و [نقل به مضمون] » مصرفبی«دادند که مقامات حکومتی شوند. تظاھرکنندگان در یک مقطع شعار می
ھای اجتماعی با جمع بندی این یک مفسر سیاسی ایرانی در مطلبی در رسانه» را به نام دین غارت کردند.
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ھای آنھا نابود آبی سر بدھند؟ خرماستانمردم خرمشھر و آبادن تا کی باید فریاد بی«ی و ناامیدی نوشت: کالفگ
شان را زخم کرده است. آنھا کنار سه رودخانه آب ھایشان خشک شده است و گرد و غبار گلویاند. تاالبشده

 .» کنند و با این حال، مجبورند آب آشامیدنی را بخرندشیرین زندگی می

 محیطی را هدف قرار می دهدرژیم ایران کنشگران زیست

شوند، رژیم ایران محیطی کشور آگاه میزیست گستره مشکالت ای ازدر حالی که ایرانیان به شکل فزاینده
کنند را سرکوب کرده است. کاووس سید امامی، ھایی که در جھت مقابله با [این مشکالت] فعالیت میسازمان

به  ٢٠١٨وحش ایران بود، در اواخر ماه ژانویه سال ریکایی که استاد دانشگاه و مدیر بنیاد میراث حیاتآم-یک ایرانی
محیطی دستگیر شد. سید امامی که به جاسوسی برای ایاالت متحده و ھا تن دیگر از کنشگران زیستھمراه ده

ن سپرد که مقامات رژیم ایران مرگ او اسرائیل متھم شده بود، کمی بعد در بازداشت و در شرایط اسرارآمیزی جا
بانان، و محیطی، جنگلتن از کنشگران زیست ۴٠بیش از  ٢٠١٨را در نتیجه خودکشی دانستند. در ماه مه 

وحش ایران بودند، در چھارچوب بخشی از شان که بسیاری از آنھا از افراد وابسته به بنیاد میراث حیاتخویشاوندان
برند و یا کشته ستگیر شدند. بیشتر این افراد به صورت ناعادالنه در بازداشت به سر میکارزار سرکوب این رژیم د

زدگی اند که این ھشداری است برای ھمه کسانی که زمانی در این عرصه نسبتا ایمن و فارغ از سیاستشده
 کردند.کار می
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امید ما این است که به زودی «
یاید که ما بتوانیم با ایران روزی ب

به یک توافق تازه دست یابیم. 
ولی ما باید شاھد 

ھای عمده در رفتار دگرگونی
رژیم، ھم در داخل و ھم در 

 »خارج از مرزھایش، باشیم.
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