
 

 

 لسانی  عباس  پرونده حقوقی بررسی برابر؛  حقوق مطالبه تاوان

 بخش اول 

 زمینه الگوی وقایع و پیش 

ساله، یک فعال سیاسی در زمینه حقوق اتنیکی است که در حال حاضر در زندان مرکزی اردبیل    ۵۴عباس لسانی،    
سال از این حکم    ۱۰سال تبعید به شهر یزد محکوم شده که  ۲سال حبس و    ۱۵در استان اردبیل زندانی است. او به  

سال تبعید محکوم کرد.   ۲سال زندان و    ۸لسانی را به   قابل اجرا است. شعبه اول دادگاه انقالب اردبیل در ابتدا آقای
این حکم در   ۴۹۸اتهام آقای لسانی »تاسیس گروه غیر قانونی« موضوع ماده   اعالم شد.  قانون مجازات اسالمی 

سال تبعید افزایش یافت. دادگاه اتهامات این فعال    ۲سال زندان و    ۱۵شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به  
قانون مجازات اسالمی(، »تأسیس یا رهبری یک سازمان غیرقانونی«    ۵۰۰یکی ترک را »تبلیغ علیه نظام« )ماده  اتن

قانون مجازات اسالمی( عنوان   ۶۱۰قانون مجازات اسالمی( و »اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی« )ماده  ۴۹۸)ماده 
 .کرد 

  ۱۵سال به    ۸ل دادگستری استان اردبیل که حکم وی را از  ناصر عتباتی رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و مدیر ک 
سال افزایش داد. خود در زمان تشکیل پرونده در سمت دادستان کل اردبیل صادر کننده کیفر خواست آقای لسانی  

 .بود

لسانی )با زمینه ترکی( در نهضت ارتقای حقوق اقلیت اتنیکی ترک در ایران شخص مهمی است و در دهه گذشته 
 .ن مرتبه دستگیر و زندانی شده است چندی

  

     زمینه پیش 

طلبانه لسانی برای حقوق  مایلی شمال غرب تهران یک فروشنده بود. فعالیت صلح ۳۷۳لسانی در شهر اردبیل واقع در  
رت  شت برای ایرانیان ترک، او را به صواش در مورد حداقلی از حقوق مرتبط با حاکمیت بر سرنو گریها و مطالبهترک

کنند، در آورده است. ایرانیان ترک  طلبی متهم میهای جمهوری اسالمی ایران، که او را به جداییهدفی برای سازمان
تر  های اتنیکی را در ایران تشکیل داده و در همه ایران پراکنده هستند. آنها بیشهای اقلیتیکی از بزرگترین جمعیت

کنند. مقامات ایران در چهار دهه گذشته  غربی، زنجان و اردبیل زندگی میهای آذربایجان شرقی، آذربایجان  اندر است 
اند.  آمیز اعمال کردههای تبعیضهای اتنیکی، در کشور سیاستدر مورد حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و زبانی اقلیت

از داشتن وکیل،   ترک با اتهامات غیرمنصفانه، محروم  های ترکی آذربایجانی در مدارس ممنوع است و فعاالنزبان
  .اندآزار دیده

 تعقیب و دستگیری   :۲۰۱۱



، آقای  ۲۰۰۴چند ساعت توسط نیروهای امنیتی بازداشت، بازجویی و آزاد شد. در ژوئن    ۱۹۹۷لسانی اولین بار در سال  
  دستگیر شدند. بازداشت آنها همراه   نفر دیگر بدلیل شرکت در تحصن اعتراضی مسجد سرچشمه اردبیل  ۱۳لسانی و  

، دوباره به دلیل مشارکت  ۲۰۰۶با ضرب و شتم بود. او پس از یک ماه حبس آزاد شد. این فعال اتنیکی ترک در سال 
های پیشین، دستگیر و موقتًا بازداشت شد. او در  در مراسم فرهنگی و اعتراضات مربوط به حقوق اتنیکی در سال

به دلیل برگزاری اعتراضات راجع به خشک شدن   ،۲۰۱۱می    ۲۵دستگیری در  ر شد. بعد از  دو بار دستگی   ۲۰۱۱سال  
روز بازداشت    ۵۵دریاچه ارومیه در استان آذربایجان، لسانی در مورد سه اتهام از جمله »تبلیغ علیه نظام« محکوم و  

در سال   او  بعدی  از تاریخ    ۲۰۱۱شد. دستگیری  نظام«  علیه  »تبلیغ  اتهام  به یک سال حبس  ۲۰۱۱  امبرسپت  ۹به   ،
 .انجامید

  

 تعقیب و دستگیری   :۲۰۱۲

، پس از دستگیری به علت شرکت در سالگرد درگذشت یکی از فعاالن حقوق اتنیکی ترک، بدون ۲۰۱۲لسانی در سال  
 .اتهام، موقتًا بازداشت شد

  

 دستگیری و تعقیب   :۲۰۱۴

ری یک سازمان غیرقانونی«.  دو هفته و به اتهام »تأسیس یا رهب، لسانی دوباره زندانی شد؛ این بار برای  ۲۰۱۴در سال  
 .او سپس با تودیع وثیقه آزاد شد

  

 محاکمه، اعتصاب غذا، تبعید   :۲۰۱۵

، محاکمه لسانی در شعبه اول دادگاه انقالب اردبیل، به ریاست قاضی اسدپور آغاز شد. لسانی  ۲۰۱۵مارس    ۱۸در تاریخ  
قانون مجازات اسالمی( به    ۵۰۰نظام« )ماده    شرکت نکرد و به اتهام »تبلیغ علیهدر هیچ یک از سه جلسه رسیدگی  

  ۹یک سال زندان محکوم شد و حکم یک سال حبس تعلیقی دریافت کرد. لسانی اولین اعتصاب غذا را در تاریخ  
و دوره یک ساله حبس ، در اعتراض به منابع ناکافی زندان و شرایط آزارنده آن آغاز کرد. در آن زمان، ا۲۰۱۵سپتامبر 

، او بدون هیچ گونه اعالم قبلی، از زندان  ۲۰۱۵نوامبر    ۱۳آغاز شده بود. در    ۲۰۱۵جوالی    ۲۲د که از  کررا سپری می
استان   )دو  زندان شیراز تبعید شد  به  آمادگی  ۱۰۳۷اردبیل  دارند(. هیچ  از یکدیگر فاصله  برای چنین  کیلومتر  ای 

ه، این انتقال به آن معنا بود که خانواده لسانی ساعت  ۱۶نداشت. با توجه به فاصله    تبعیدی در شرایط زندگی او وجود
 .نیز به دالیل مشابه دست به اعتصاب غذا زده بود  ۲۰۰۶او پیشتر در سال  .قادر به مالقات او نمی بود

  

 فشار بر خانواده، اتهامات بیشتر، اعتصاب غذای دوباره   :۲۰۱۶

لسانی ه۲۰۱۶در آغاز سال   در  ،  بومچنان  فوریه  زندان شیراز در تبعید  تاریخ سوم  در  رقیه  ۲۰۱۶د.  ، گزارش شد که 
 .علیزاده، همسر لسانی، به صورت تلفنی به دادگاه انقالب اردبیل احضار شده است

، لسانی در اعتراض به انتقال خود به بخش تأدیبی زندان شیراز، دومین اعتصاب غذا را آغاز کرد.  ۲۰۱۶فوریه    ۲۴در  
ط سخت؛ از جمله، بدون دسترسی به حیاط، بدون تلفن و بدون مالقات با بخش تأدیبی بخش کوچکی است با شرای



فوریه، پس از آنکه به بخش    ۲۹شوند. او در تاریخ  زندانیان برای مجازات به این بخش فرستاده می  -خارج زندان  
 .قل شد، به اعتصاب غذا پایان داد دو زندان شیراز، جایی که تماس تلفنی با خانواده مجاز بود منت 

، در حالی که لسانی همچنان در زندان بود، گزارش شد که پرونده جدیدی علیه او به اتهام »تبلیغ  ۲۰۱۶می    ۱۰در تاریخ  
 .میلیون تومانی تعیین شده است  ۱۵علیه نظام« باز شده و وثیقه 

تاده شد و قاضی دبیل فرس عبه اول دادگاه انقالب ار ، پرونده جدید لسانی به ش۲۰۱۶می    ۱۵بنا بر گزارش هرانا، در  
علی لسانی  جدید،  پرونده  تسلیم  دلیل  به  کرد.  صادر  حکم  او  برای  وثیقه  رد  ضمن  دوران  خدادادی  اتمام  رغم 

زندانی فعال اتنیکی ترک در اعتراض به پرونده جدید علیه    ۱۲آزاد نشد. روز بعد،    ۲۰۱۶می    ۱۸محکومیت، در تاریخ  
اعت آزادلسانی  ایشان  غذا کردند؛ خواسته  بود. در  صاب  لسانی  وثیقه  ۲۰۱۶می    ۲۵ی  تودیع  با  لسانی  میلیون    ۱۵، 

 .تومانی آزاد شد

نوامبر   سوم  در  هرانا  اساس گزارش  انقالب  ۲۰۱۶بر  دادگاه  از  نیابت  به  را  لسانی  اردبیل،  دادگستری  اول  شعبه   ،
لیل ایراد یک سخنرانی در  شهر، لسانی را به دمشگینانقالب    ، دادگاه۲۰۱۶شهر احضار کرد. در هفتم نوامبر  مشگین

هاست. بنا  مجلس عروسی دوست خود آیدین ذاکری به تبلیغ علیه نظام متهم کرد. ذاکری نیز یک فعال حقوق ترک
  بر گفته لسانی، او برای ایراد یک سخنرانی و اظهار امیدواری نسبت به رفع تبعیض و شناسایی حقوق همگان دستگیر

شهر  او را دستگیر کردند و به زندان مشگین میلیون تومانی سر باز زد، مأموران  ۱۰ثیقه  شد. از آنجا که رسانی از تودیع و
میلیون تومانی را تسلیم کرد و    ۱۰، لسانی پس از چند روز ودیعه (Guney News) بردند. بر اساس گزارش گونی نیوز

 .موقتًا آزاد شد 

  

 جدید محاکمه، اتهامات    :۲۰۱۷

از   انفرادی بود. در تاریخ هفتم مارس    ۲۰۱۷فوریه    ۲۱تا    ۲۰۱۷ژانویه    ۱۷لسانی  ، لسانی یک جلسه ۲۰۱۷در حبس 
شهر داشت. بر اساس گزارش هرانا، لسانی یک بار دیگر دفاعیه خود را  رسیدگی در شعبه اول دادگاه انقالب مشگین

 .قاضی او را از این امر منع نکرد یشین،به زبان ترکی ارائه کرد، اما بر خالف جلسه رسیدگی پ 

بر اساس این گزارش، متهم دیگر، آیدین ذاکری، از اتهامات مطرح شده تبرئه شد. لسانی سرانجام از تمام اتهامات  
 .مبری شد

  متهم شد: »تأسیس و اداره ، برای محاکمه در دادگاه انقالب اهر، لسانی به یک اتهام اضافه  ۲۰۱۷آوریل    ۱۲در تاریخ  
المللی های مخالف حکومت برای بر هم زدن امنیت ملی«؛ این اتهام بر مبنای مشارکت لسانی در مراسم بینگروه

که با حضور پلیس مختل شده بود. محاکمه به دالیل قانونی  مراسمی  -شکل گرفته بود    ۲۰۱۳روز زبان مادری در سال  
مورد اعتراض قرار گرفته بود. فعاالن مدنی استدالل بریز  برگزار نشد، چرا که ارسال تحقیقات به شعبه سه دادگاه ت

های دادگاه اهر تبعیت  کردند که ارسال یک پرونده خارج از اقامتگاه خوانده غیرقانونی است و ایشان صرفًا از احضاریه
 .خواهند کرد

ق با قانون، از پذیرش  تطاب  شهر لسانی را احضار کرد. لسانی به دلیل عدم، دادگاه انقالب مشگین۲۰۱۷می    ۲۹در تاریخ  
 .ها سر باز زد احضاریه

، شعبه اول دادگاه تجدید نظر اردبیل، با مشاورت قضایی  ۲۰۱۷جوالی    ۱۸، در  (Araz News) به گزارش خبرگزاری ارس
 .میرفرخ بشیری و ابوالفضل اسماعیلی، لسانی را از تمام اتهامات مبری کرد



  

 دستگیری و تعقیب   :۲۰۱۸

جوالی  ۱۴دستگیر و پس از حدود دو هفته در  ۲۰۱۸دو بار دستگیر شد. او در تاریخ دوم جوالی  ۲۰۱۸ لسانی در سال
ماهه که غیابًا بدان محکوم شده بود، دستگیر شد.    ۱۰با وثیقه آزاد شد. او سپس در همان سال برای حبس    ۲۰۱۸

فته و حکم از طرف دادگاه انقالب  کل گر قانون مجازات اسالمی( ش   ۵۰۰محکومیت بر مبنای تبلیغ علیه نظام )ماده  
 .تبریز صادر شده بود 

اند تا بدین وسیله او از فعالیت در داخل  به هرانا گفت که خانواده اش تهدید شده   ۲۰۱۸دسامبر    ۱۱لسانی در تاریخ  
 او به زندان باز داشته شود. آن تهدیدات شامل ارسال یک اخطاریه مهروموم شده برای پسرش و نیز اخراج داماد  

 .شد دالیل عقیدتی می

   

 دستگیری، تعقیب، اعتصاب غذا  :۲۰۱۹

سال زندان محکوم شد. در حکم مقرر شد که    ۱۰، او به  ۲۰۱۹دستگیر شد. در هشتم جوالی    ۲۰۱۹فوریه    ۱۵لسانی در  
تبریز و قالب  در شهری غیر از زادگاهش در ایران. شعبه دوم دادگاه ان   -سال را در تبعید باشد    ۱۰او دو سال از آن  

شعبه یک دادگاه انقالب اردبیل او را محکوم کرده بودند. اتهامات وی شامل این موارد بود: »تأسیس یا رهبری یک  
قانون مجازات اسالمی( و   ۵۰۰قانون مجازات اسالمی(، »تبلیغ علیه نظام« )ماده    ۴۹۸سازمان غیرقانونی« )ماده  

نون مجازات اسالمی(. اتهامات اضافه عبارت بود از: »تحریک به قا  ۶۱۰»اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی« )ماده  
 .«مبارزه مسلحانه«، »اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی« و »تبلیغ علیه نظام

علت اصلی متهم شدن وی برای نخستین بار، سخن گفتن در مراسم عزای یک موزیسین نامدار ترک، حسن دمیرچی   
هایی که به وی منتسب شد و منجر های عمومی انجامید؛ ناآرامیرانی به ناآرامیات ایبود. دستگیری او از طرف مقام

 .به طرح اتهامات دیگر گردید 

، اعتراضات و مطالبات عمومی بسیاری با محوریت آزادی او، رخ داد و مطرح شد.  ۲۰۱۹پس از دستگیری لسانی در  
یت جمعیت اصلی ایرانیان ترک را در خود جای داده  اکثر  اعتراضات عمدتًا در اردبیل و تبریز وقوع یافت؛ جایی که

است. وزارت اطالعات، لسانی را مسوول مستقیم اعتراضات قلمداد کرد و نتیجتًا پرونده دیگری با اتهامات جدی  
د سال افزایش داد. باید توجه شو   ۱۵، دادگاه تجدید نظر، حکم لسانی را به  ۲۰۱۹متعدد، علیه او گشود. در دوم اکتبر 

 -کند تنها باالترین مجازات عملی خواهد شد  که بیان می  -قانون مجازات اسالمی در ایران    ۱۳۴بر اساس ماده  که  
 .سال زندان لسانی قابل اجراست ۱۰فقط حکم 

، لسانی در اعتراض به عدم دستیابی به خالصه پرونده خود، سومین اعتصاب غذا را آغاز کرد. ۲۰۱۹می  ۲۷در تاریخ  
 .از دومین جلسه دادگاه، به صورت مشروط، به اعتصاب غذا خاتمه داد  پس وزر ۱۹او 

اعتصاب  ۲۰۱۹آگوست    ۱۵در   پزشک  منتقل شد.  از زندان  خارج  بیمارستانی  به  درد شدید معده  دلیل  به  لسانی   ،
 .غذاهای مکرر را علت وضعیت جسمی نابسامان او دانست

  

 کم همه گیری، پرونده علیه وکیل، تأیید ح  :۲۰۲۰



، دادگاه تجدیدنظر اردبیل، محمدرضا فقیهی، وکیل لسانی را در مورد انتشار حکم پرونده ۲۰۲۰تاریخ سوم مارس    در
بندی شده قوه لسانی بی اسناد طبقه  انتشار  و  اتهام »افشا  به  را  فقیهی  گناه دانست. پیشتر یک دادگاه عمومی، 

با پرونده  محتویات  اشتراک گذاشتن  به  طریق  از  بود   عباس  قضاییه  محکوم کرده  حبس  ماه  شش  به   .لسانی« 
ای از زندان، خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و ، لسانی طی نامه۱۹گیری کوید  ، در میان همه۲۰۲۰مارس  ۲۹در 

عقیدتی و نیز مرتکبان جرائم جزئی شد. او یادآوری کرد که در صورت عدم اقدام به موقع، مقامات در مورد هرگونه  
منفعواق بودب  خواهند  مسوول  زندانیان  سالمتی  برای   .ی 

، دیوان عالی درخواست اعاده دادرسی وکیل آقای لسانی را رد کرده و حکم ده سال حبس  ۲۰۲۰در تاریخ چهارم جوالی  
برای لسانی را تأیید کرد. صحفه اینستاگرامی عباس لسانی که اخبار مرتبط با این فعال آذربایجانی و اخبار حقوق  

دادگاه تجدید نظر دادگستری    ۱اطالع داد که شعبه    ۲۰۲۱ژانویه    ۳۰لین ترک ایرانی را پوشش می دهد در  ی فعا بشر
دادنامه صدور  با  اردبیل  قانون کاهش  استان  اعمال  جهت  اردبیل  انقالب  دادگاه  احکام  اجرای  دادیار  تقاضای  ای 

تعزیری و دو سال تبعید به یزد محکوم    حبس  سال  ۱۵مجازات حبس برای عباس لسانی زندانی سیاسی تورک که به  
ساعته، این انتقال به آن معنا است که خانواده لسانی قادر به مالقات او   ۱۶شده است را رد کرد. با توجه به فاصله  

  .نیز به دالیل مشابه دست به اعتصاب غذا زده بود ۲۰۰۶او پیشتر در سال  نیستند.

 بخش دوم 

 المللی تحلیل حقوقی بین 

نقض  مرتکب  لسانی  مورد  در  ایران  اسالمی  بینجمهوری  قواعد  متعدد  این های  است؛  شده  بشر  حقوق  المللی 
اش وقوع  طلبانه وی در مورد هویت فرهنگی و حقوق زبانیبرای سرکوب بیان صلحها، به ویژه از طریق تالش  نقض
   اند.یافته

 در ایران و ن برابر اعالم کرده است. هرچند، این در واقع و عمالً قانون اساسی ایران تمام ایرانیان را در مقابل قانو 
از هویت فرهنگی و حقوق زبانی وی مربوط  آمیز او  مشخصًا در مورد لسانی چندان که به بیان قانونی و مسالمت

 شود، اجرا نشده است. می

و سایر   ترکفرهنگی ایرانیان    هایچارچوب حقوقی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران برای هدف قرار دادن فعالیت
اقلیت به کار میفعاالن  اتنیکی  بیان  های  هرگونه  تقریبًا  و موسعند که  قوانین چندان مبهم  اواًل،  فعالیت  رود.  و 

همچون لسانی چنان    ترک-انگاری شود. ثانیًا، مقامات ایرانی قوانین را در مورد فعاالن فرهنگی ایرانی تواند جرممی
ایشان تخفیف می  کنند کهاعمال می انجمن  یابد؛حقوق بنیادین  با آزادی بیان،  ها و تجمعات، حقوقی در ارتباط 

های قانونی، اتهامات تعریف  ها و بازداشتنونی از جمله دستگیریهای قاآزادی مطبوعات و چتر حمایتی ضمانت
 شده و دسترسی به وکیل. 

ه  المللی حقوق بشر، به ویژه با توجه بموجب قوانین بینذیاًل بحثی درباره نقض حقوق ماهوی و شکلی لسانی به   
شود.  ماعی و فرهنگی، ارائه میالمللی حقوق اقتصادی، اجت المللی حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق بینمیثاق بین

ایران عضو هر دو سند است و نسبت به مقررات این اسناد تعهد دارد. ایران همچنین عضو کنوانسیون رفع تبعیض  
المللی مصوب کشور در حکم قانونند.  دارد که معاهدات بینقانون مدنی ایران، مقرر می  ۹ی است. به عالوه، ماده  نژاد

ها و اتخاذ اقداماتی در محو و رفع تبعیض  رعایت و ارتقای حقوق مردم متعلق به اقلیت  مقامات ایرانی نسبت به 
 متعهدند. 

  

 نقض حقوق ماهوی 



 کند اعمال هویت فرهنگی و زبانی را نقض می ایرانی حق بنیادین او در    آزار لسانی از جانب مقامات  

ای  های مقتدرانهاند، حمایتمضای ایران نیز قرار گرفتهالمللی حقوق بشر از جمله در میثاقین که مورد ا در قوانین بین 
 ها در یک کشور، مقرر شده است. از حقوق فرهنگی و زبانی اقلیت

 : گویدمیثاق می ۲۷ماده 

ها در اجتماع خود با  های اتنیکی، مذهبی یا زبانی وجود دارد، اشخاص متعلق به آن اقلیتدر کشورهایی که اقلیت
 حق برخورداری از فرهنگ خود، انجام و بیان مذهب، یا استعمال زبان خود محروم باشند.  سایر اعضا، نباید از

تأسیس شده بر مبنای میثاق  از    کمیته حقوق بشر نهادی است که  تفاسیر و توضیحات معتبر  ارائه  به  و موظف 
 شوند. ست. این تفاسیر و توضیحات، نظریات تفسیری نامیده میمیثاقین ا 

میثاق مدنی و سیاسی اعالم شده باید از سایر    ۲۷ها که در ماده  کند که حقوق اقلیتبیان می  ۲۳نظریه تفسیری  
، که فارغ از تعلق افراد  ۱۹ومی از قبیل آزادی بیان در ماده  حقوق زبانی مورد حمایت میثاق مجزا شوند؛ حقوقی عم 

را نیز از ماده  ۱۴راگراف ز بند سه ماده به یک اقلیت، همه را در بر می گیرند. کمیته همچنین حق تضمین شده در پا 
توان باشد؛ کمیته  کند؛ حق برخورداری متهم از مترجم اگر زبان دادگاه را نداند و یا از تکلم به آن زبان ناجدا می  ۲۷

، در هیچ شرایط دیگری حق صحبت به زبان منتخب خود در جلسه  ۱۴کند که پاراگراف ز بند سه ماده  تبیین می
 دادگاه را به متهم اعطا نکرده است. 

و حقوق   ۲۷کند که ماده  افه میاض   ۲۳نظریه تفسیری   اقلیت  از هویت  برای حمایت  میثاق، در صورت ضرورت، 
 ند. کبرای توسعه فرهنگ و زبان خود، دولت را به اتخاذ اقدامات ایجابی ملزم میاعضای آن اقلیت 

هر کسی را  کند که دولت باید »حق  میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مقرر می  ۱۵پاراگراف الف بند یک ماده  
 در مشارکت در زندگی فرهنگی به رسمیت بشناسد«. 

 گوید: صادی اجتماعی فرهنگی چنین میق اقت میثا ۱۵در مورد ماده  ۲۱نظریه تفسیری  

بند یک ماده   الف  پاراگراف  اقلیت۱۵در نظر کمیته،  اقلیت، حق  به  افراد متعلق  و  در زندگی  ها  را در مشارکت  ها 
دهد. این حق موجد در محافظت، ارتقا و توسعه فرهنگ خود تحت پوشش قرار می  فرهنگی اجتماع، و همچنین

ها به عنوان عنصری اساسی از هویت  های عضو نسبت به شناسایی، احترام و حمایت از فرهنگ اقلیتتعهد دولت
ها،  زبانها نسبت به تنوع فرهنگی، سنن، رسوم، مذهب، شکل تحصیل،  ت. بنابراین، حق اقلیتهاس خود آن دولت

های ارتباطی )روزنامه، رادیو، تلویزیون، اینترنت( و سایر طرق ابراز هویت فرهنگی و عضویت خود، به رسمیت  رسانه
 شود. شناخته می

تفسیری   اصلی  ۲۱نظریه  تعهدات  ماده  همچنین  به موجب  باید  دولت  یک  اجتماعی    ۱۵ای که  اقتصادی  میثاق 
کند که پاراگراف الف بند یک ند را مقرر کرده است. کمیته چنین تعیین میفرهنگی، برای بر آوردن وظایفش ایفا ک

 کند: ، در میان سایر وظایف، برای دولت این تعهدات را ایجاد می۱۵ماده 

اقدامات تقنینی و سایر اقدامات مقتضی را برای ضمانت عدم تبعیض و برابری جنسیتی در برخورداری از    -»الف
 زندگی فرهنگی اتخاذ کند؛   حق هر کس برای مشارکت در

به حق هر کس نسبت به معرفی کردن یا معرفی نکردن خود، و حق تغییر انتخاب وی در این زمینه احترام    -ب 
 بگذارد؛ 



های فرهنگی خود محترم بدارد و محافظت کند؛ در حالی که به حقوق  حق هر کس را در اشتغال به فعالیت  -پ 
آمیز  ستفاده از زبان خود، آزادی تشکیل انجمن و آزادی تجمعات مسالمتبشری که به ویژه متضمن حق شخص در ا

 گذارد. است، احترام می

ها را بدون تبعیض و  تمام موانع بازدارنده یا محدود کننده دستیابی هر شخص به فرهنگ خود یا سایر فرهنگ  -ت
 فارغ از هر نوع مرز، مرتفع سازد؛ 

هایی که ایشان را تحت تأثیر  ومیان را در طراحی و اجرای قوانین و سیاستها و بمشارکت افراد متعلق به اقلیت  -ث
 دهد مجاز دارد و تشویق کند. قرار می

اش به  آزار سیستماتیک و هدفمند لسانی از جانب مقامات ایرانی، برای تالش او در اعمال حقوق فرهنگی و زبانی
ایرانی  آشکارا   ترک-عنوان یک  دیگران،  از حقوق  در دفاع  نقض  تعهدات پیش  و  به موجب میثاقین  را  ایران  گفته 

 کند. می

های اتنیکی، فرهنگی و زبانی باید  به موجب قوانین خود دولت ایران، از جمله در قانون اساسی ایران، حقوق اقلیت
 رعایت شود. 

ت و متون رسمی  گوید: »زبان و خط مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبا قانون اساسی ایران می  ۱۵اصل  
های گروهی  های محلی و قومی در مطبوعات و رسانهو کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان

قانون اساسی حقوق برابر تمام شهروندان    ۱۹. ماده  و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است«
 کند. مین میرا فارغ از هویت فرهنگی و اتنیکی تض 

ها فارسی همچنان تنها رغم این، اجرای این حقوق زبانی همچنان با مشکل مواجه است. در مدارس و دانشگاهعلی 
های اتنیکی  منوعیت دولتی وجود دارد. اقلیتترکی، در کنار زبان فارسی، یک مدر مورد تدریس   -قانونی است  زبان  

 عیض نهادینه مواجهند. از جمله ترکان آذربایجانی و دیگران، با تب

هاست. مقامات جمهوری اسالمی ایران،  المللی حقوق بشر، به وضوح هدف این تبعیضلسانی بر خالف قوانین بین
امنیت ملی را علیه لس اتهامات مربوط به  از یک دهه  اتهامات عمدتًا به دلیل  انی مطرح کردهبرای بیش  این  اند. 

ممنوعیت دولتی تدریس ترکی آذربایجانی   به چالش کشیدن -۱ل بوده است: ای از این قبیطلبانههای صلحفعالیت
المللی زبان مادری  بزرگداشت روز بین  -۳طرفداری عمومی از شناسایی دولتی زبان ترکی آذربایجانی،    - ۲در مدارس،  

علیه جمعیت    آمیزیضهای تبع آمیز و ارتقای آگاهی عمومی و مبارزه با سایر سیاستزاری مراسم مسالمتبا برگ
 . ترکایرانیان 

عمومی   مقرر می  ۲۳نظریه  فرهنگیهمچنین  ماده   کند که حقوق  ...  میثاق می  ۲۷مورد حمایت   « تواند شامل: 
برخورداری از حقوق فرهنگی، از جمله سبک زندگی باشد که ارتباط نزدیک با استفاده از منابع سرزمینی دارد؛ به ویژه 

یا شکار و حق زندگی مطابق قانون حمایت  های سنتی از قبیل ماهیگیریق، فعالیتدر ارتباط با مردم بومی. آن ح 
. برخورداری از آن حقوق ممکن است مستلزم اقدامات ایجابی حمایتی و نیز اقداماتی برای  شده را در بر می گیرد 

 دهد«. یر قرار میتضمین مشارکت مؤثر اعضای اجتماعات اقلیتی در اتخاذ تصمیماتی باشد که ایشان را تحت تأث

ه در استان آذربایجان، در برای برگزاری اعتراضات راجع به خشکیدن دریاچه ارومی   ۲۰۱۱دستگیری لسانی در سال   
کنند، ، که در آذربایجان زندگی میترکارومیه برای اجتماع ایرانیان  تناقض آشکار با این رهنمود کمیته است. دریاچه  

 سوء مدیریت آب از طرف جمهوری اسالمی ایران خشک شد.  که به دلیل -یک عنصر کلیدی است 



نسبت به سوء مدیریت دولت در اداره یک منبع طبیعی کلیدی    آمیزعمل لسانی در سازماندهی اعتراضات مسالمت
میثاق )که شرح آن   ۲۱برای اجتماع فرهنگی لسانی و مشارکت وی در این اعتراضات، نه تنها مورد حمایت ماده  

 میثاق نیز است.  ۲۷آمیز، بلکه مشمول حقوق فرهنگی مورد حمایت ماده از حق تجمع مسالمتخواهد آمد( 

های لسانی برای ارتقای فرهنگ و هویت زبانی خود، و برای حمایت از حقوق سایرین در  مام فعالیتاز آنجا که ت
بدون محدودیت دولتی،کاماًل مسالمت از زبان خود  استفاده  یا  از فرهنگ  اعمال وی تحت برخورداری  آمیز است، 

اگرچه ملزم به حمایت از این فعالیت  المللی حقوق بشر قرار دارد. هرچند، دولت جمهوری اسالمی  حمایت قوانین بین
های لسانی و سایر فعاالن فرهنگی را  رود؛ چرا که فعالیتاست، خود در واقع، عامل اصلی این سرکوب به شمار می

های  ی اپوزیسیون که قصد براندازی رژیم را دارند، توصیف کرده است. توصیف فعالیتها های گروهبه عنوان فعالیت
( نقض آشکار ماده  advocacyهایش )انگاری مطالبه گریوضوعات مرتبط با امنیت ملی و جرملسانی ذیل عنوان م

سبت به آنها متعهد  میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی است؛ دو سندی که ایران ن  ۱۵میثاق مدنی سیاسی و ماده    ۲۷
 است. 

  

بنیادین   حقوق  لسانی  حبس  و  محکومیت  دستگیری،  به  نسبت  ایرانی  مقامات  تجمعات  عمل  آزادی  در  وی 
 کند ها را نقض می آمیز و آزادی انجمن المت س م

تعقیب و محاکمه لسانی برای »اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی«، »تأسیس یا رهبری یک سازمان غیرقانونی« و   
آمیز متبلیغ علیه نظام« تا حدی مبتنی بر ارتباط او با جنبش ملی آذربایجان، و مشارکت او در اعتراضات مسال »ت

ایرانیان  و سایر وقایع در مب  با تبعیض علیه  این فعالیت  -است    ترکارزه  المللی  ها تحت حمایت قوانین بینکه 
 حقوق بشرند. 

هایی که مورد حمایت  اند؛ آزادیها نقض کردهآزادی تجمعات و انجمن  بنابراین، مقامات ایران حق لسانی را نسبت به
 اند. میثاق قرار گرفته ۲۲و  ۲۱مواد 

 گوید: میثاق چنین می ۲۱ماده 

مگر آنچه در  گیرد  آمیز باید به رسمیت شناخته شود. این حق موضوع هیچ محدودیتی قرار نمی»حق تجمع مسالمت
و در   اعمال شده  قانون  با  ایمنی عمومی، نظم عمومی،  تطابق  یا  امنیت ملی  برای حفظ  یک جامعه دموکراتیک 

 های دیگران ضروری است.« محافظت از سالمت عمومی یا اخالقیات یا محافظت از حقوق و آزادی

 گوید:میثاق می  ۲۲بند یک ماده 

 ان برخوردار خواهد بود ... « »هر کسی از حق اجتماع آزادانه با دیگر

 کند: حقوق مطرح در بند یک را بدین شرح تعیین می ۲۲بند دو ماده 

و در یک جامعه دموکراتیک برای حفظ   گیرد مگر آنچه قانون تجویز کردهاین حق موضوع هیچ محدودیتی قرار نمی
اخالقی  یا  عمومی  از سالمت  محافظت  عمومی،  نظم  عمومی،  ایمنی  یا  ملی  و  امنیت  از حقوق  محافظت  یا  ات 

 وری است.« های دیگران ضرآزادی

مطلق نیستند، اعمال هر گونه محدودیت بر این حقوق، باید به موجب    ۲۲و    ۲۱در حالی که حقوق مورد حمایت مواد  
از   اعمالشان  چگونه  که  کنند  درک  اشخاص  که  طریقی  به  باشد  واضح  معقولی  صورت  به  باید  و  باشد  قانون 

 کند. اعمال شده دولت تخطی میهای  محدودیت



آمیز و آزادی  اعتنایی به حق تجمع مسالمتکه مورد تصویب پارلمان ایران قرار گرفته، الگویی از بیدر کل، شرایطی  
پردازی مقررات مربوط، از قبیل مقررات مرتبط با این موضوع در قانون مجازات اسالمی  نهد. عبارتها را بنا میانجمن

های دینی شناخته  های اسالمی یا اقلیتو انجمنهای سیاسی و صنفی  ها و انجمناحزاب، جمعیت  و قانون فعالیت
می۱۹۸۱شده مصوب   مثال،  عنوان  به  تجمعی،  یا  عمل  هر گونه  است.  بسیار موسع  اغلب  منفعت  ،  تواند خالف 

شود که نسبت به  ی میجمهوری اسالمی ایران یا دین اسالم، منظور شود. این منجر به عدم شفافیت برای کسان
ایران متعهدند زی انجمنرا محدودیتقانون  از این قوانین که بر آزادی تجمعات و  شود، ها اعمال میهای حاصل 

 تواند مورد تفاسیر گوناگون مقامات قرار بگیرد. بینی است و میخودسرانه و غیرقابل پیش

و   جمهوری اسالمی ایران در چگونگی اعمال قوانین این مساله مجموعًا نشانگر منش دستگاه اطالعاتی و قضایی   
میثاقند، بلکه مقامات نیز مرتبًا هر گونه محافظت    ۲۲و    ۲۱برخورد با فعاالن است. نه تنها خود قوانین ناقض مواد  

متهم طلبی  کند که اغلب به جداییکنند. این به ویژه در رفتار با فعاالن اتنیکی صدق میاحتمالی قانونی را پایمال می
 د. حتی اگر این اتهام درست نباش -شوند می

  ۲۰۱۳کند. به عنوان مثال، مشارکت لسانی در روز جهانی زبان مادری در  پرونده لسانی نیز از همین الگو پیروی می
که بر مبنای آن مقامات ایرانی چهار سال بعد، او را به »تأسیس یا رهبری سازمان غیرقانونی« متهم کردند. هیچ  

به    -المللی شناسایی شده است  روزی که به صورت بین  -در  ای دال بر تلقی بزرگداشت روز جهانی زبان ما   نشانه
انگاری شد. به عالوه، اتهام »تأسیس  عنوان خطری برای دولت ایران وجود ندارد؛ با این حال، آن عمل بدین شکل جرم

یچ  ر دیده شدن وی با افراد مختلف شکل گرفته و ه یا رهبری سازمان غیرقانونی« تنها بر اساس ادعاهایی مبتنی ب
های لسانی در تجمعات، دلیل دیگری وجود ندارد. بر اساس مدارک ارائه شده برای اثبات این اتهام، صرفًا مشارکت

 انگاری شده است. میثاق جرم  ۲۲در نقض ماده 

  

 المللی ایران است ین بازداشت لسانی از جانب مقامات ایرانی خودسرانه بوده و ناقض تعهدات ب 

 کند: ها را از اشتغال به بازداشت خودسرانه منع مییب دولتبدین ترت  ۹بند یک ماده 

هر کسی حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچ کس نباید مورد دستگیری یا بازداشت خودسرانه قرار بگیرد. هیچ کس  
 های قانونی. قانون معین کرده و در تطابق با ضمانتهایی که نباید از آزادی محروم شود مگر بر اساس زمینه

 گوید: چنین می  ۹در مورد ماده   ۳۵ظریه تفسیری ن

دستگیری یا بازداشت یک شخص ممکن است از منظر قانون داخلی معتبر و با این حال خودسرانه باشد. مفهوم  
موسع تفسیر شود تا این موارد را نیز در بر  »خودسرانه بودن« معادل »بر خالف قانون« نیست. بلکه باید به صورت  

 بگیرد: 

های قانونی، همچنین عناصر معقول بودن، ضرورت  بینی و ضمانتدم تناسب، بی عدالتی، عدم قابلیت پیشعناصر ع
 و تناسب. 

 دهد: چنین ادامه می  ۳۵نظریه تفسیری  

خودسرانه است؛ از جمله آزادی عقیده و دستگیری یا بازداشت به عنوان مجازات اعمال حقوق مورد حمایت میثاق، 
انجمن۲۱دی تجمعات )ماده  (، آزا ۱۹بیان )ماده   ( و حق بر حریم ۱۸(، آزادی مذهب )ماده  ۲۲ها )ماده  (، آزادی 

 ای که آشکارا غیرمنصفانه است، خودسرانه خواهد بود. (. ... حبس پس از رسیدگی۱۷خصوصی )ماده 



ز باشد، اگر  کند که حتی اگر بازداشت بر اساس قانون یک دولت مجایین میتب  ۳۵به عبارت دیگر، نظریه تفسیری  
آن بازداشت به عنوان مجازاتی برای اعمال حق مورد حمایت میثاق باشد، همچنان خودسرانه و ناقض میثاق است.  

 اشد. تواند به سادگی به این دلیل که رسیدگی آشکارا غیر منصفانه بوده، خودسرانه ببازداشت همچنین می

جداگانه، به موارد متعدد متهم شده است. در حالی که بسیاری  های  در پرونده  ۲۰۰۶لسانی از زمان اولین دستگیری در  
آمیز حقوق خود به عنوان  اند؛ و ظاهرًا به قصد مجازات وی برای اعمال مسالمتاز اتهامات مبهم و تعریف ناشده بوده

انجمناند. ه یک اقلیت فرهنگی و زبانی طرح شده از    ها در پشتیبانیمچنین برای اعمال حق آزادی تجمعات و 
 میثاقند.  ۲۷و  ۲۲، ۲۱ها تحت حمایت مواد حقوق مذکور. چنانکه گفته شد، این فعالیت

های وی به عنوان یک فعال اتنیکی است. محرومیت او از آزادی با هدف  انگاری فعالیتبازداشت لسانی بنیان جرم
ن آدری در ایران، در مبارزه با  ( حقوق بزرگتر ایرانیا advocacyداشتن اقداماتش در مطالبه )سرکوب و به سکوت وا

 تبعیضات دولتی علیه گروه اقلیتی بوده است که او بدان تعلق دارد. 

آمیزی  لسانی بر اساس جرائم مرتبط با امنیت ملی محکوم شده است؛ در حالی که او هرگز در هیچ فعالیت خشونت
نداش انجمندخالت  آزادی  به  نسبت  تنها، حق خود  و  اع ته  را  تجمعات  و  در ها  خود  از حقوق  تا  است  مال کرده 

آمیز دفاع کرده باشد. بنابراین، دستگیری و بازداشت  برخورداری از فرهنگ و زبان خویش به طریقی کاماًل مسالمت
تیب، بازداشت و حبس مستمر لسانی  او برای محافظت از امنیت ملی یا نظم عمومی ضروری نبوده است. به این تر

 المللی بوده است. ینخودسرانه و ناقض تعهدات ب 

  

 رفتار مقامات ایرانی با لسانی ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای ترذیلی را نقض کرده است 

 المللی حقوق بشر است. لسانی در زندان مورد شکنجه جسمی و روحی واقع شده است. این بر خالف قوانین بین 

رحمانه، دداری از ارتکاب اعمالی که شکنجه یا رفتار بیهای عضو از جمله ایران را نسبت به خوماده هفت میثاق دولت
و تحقیرآمیز به هر شخص    -شوند  محسوب می غیرانسانی  این    -به عنوان مجازات نسبت  متعهد ساخته است. 

را بر نمی کند که »تمام  میثاق به وضوح بیان می  ۱۰ماده    تابد. به عالوه،ممنوعیت مطلق است و هیچ استثنایی 
 از آزادی باید مورد رفتار انسانی و احترام نسبت به کرامت ذاتی هر انسان قرار بگیرند.«  اشخاص محروم

یا مجازات۲۰در نظریه تفسیری   یا سایر رفتارها  بی، در مورد منع شکنجه،  یا تحقیرآمیز، های  رحمانه، غیرانسانی 
تواند به عنوان اعمال منع شده در ماده  »حبس انفرادی بلندمدت فرد بازداشتی یا زندانی میکند که کمیته بیان می

 هفت تلقی شود.« 

به عالوه، قوانین حداقلی استانداردهای سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان )شناخته شده به عنوان قوانین نلسون  
 کند.حبس انفرادی بلند مدت معین میروز متوالی را  ۱۵ماندال( حبس انفرادی برای بیش از 

روز و   ۱۵در زندان انفرادی نگهداری شد. این بازه زمانی آشکارا بیش از    ۲۰۱۷فوریه    ۲۱تا    ۲۰۱۷انویه  ژ  ۱۷لسانی از  
 بنابراین احتمااًل نقض ماده هفت میثاق است. 

ایران، واد مقامات جمهوری اسالمی  را  او  تا  قرار دادند  را هدف  لسانی  از جمله  خانواده  ار به توقف فعالیت کنند؛ 
ای مهروموم شده که از طرف مقامات به فروشگاه  ، اخطاریه۲۰۱۶ی به دادگاه انقالب اردبیل در سال  احضار همسر لسان

 پسر او تحویل شد و اخراج داماد او از کار به دالیل عقیدتی. 

تواند به سطح  ن خانواده به ترتیب مذکور، می، هدف قرار داد ۲۰بنا بر راهنمایی ماده هفت میثاق و نظریه تفسیری  
 ، رفتار یا مجازات تحقیرآمیز و غیرانسانی ارتقا یابد. شکنجه



  

 نقض حقوق شکلی 

 المللی حقوق بشر از حق دادرسی منصفانه محروم بود لسانی بر خالف تعهدات ایران به موجب قوانین بین  

تعهدات  بررسی یک اتهام کیفری علیه وی و یا تعیین حقوق و  »هر کس حق دارد   کند کهتبیین می  ۱۴بند یک ماده   
که بر اساس قانون تشکیل شده است، به صورت     طرف او در یک مسأله مدنی، در یک دادگاه صالح، مستقل و بی
ملزومات حداقلی دیگری نیز برای رسیدگی منصفانه   ۱۴علنی و منصفانه مورد رسیدگی واقع شود.« بند سه ماده  

های دادرسی منصفانه را پوشش  یثاق نیز ضمانتم  ۹کند. ماده  هر متهم به ارتکاب یک جرم تعیین مینسبت به  
 دهد. می

اند: حق رسیدگی علنی نزد یک دادگاه صالح، مستقل  های قانونی نقض شدهها و ضمانتدر پرونده لسانی این آیین
امکانات ۱۴)بند یک ماده     طرف و بی از زمان و  کافی برای آماده کردن دفاعیه، از جمله ارتباط    (؛ حق برخورداری 

(؛ حق قضاوت علنی  ۱۴رمانه با وکیل و دسترسی به اطالعات اصلی از طرف دادستان )پاراگراف ب بند سه ماده  مح
 (. ۱۴(؛ و حق تجدیدنظرخواهی )بند پنج ماده ۱۴شامل حکم مستدل )بند یک ماده 

ش محکوم  حبس  ماه  شش  به  و  دستگیر  لسانی  هر    - د  وکیل  به  لسانی، که  انتشار حکم  برای  فقط  حال  ظاهرًا 
بود. این امر تمام حقوق فوق الذکر لسانی را تحت تأثیر قرار می داد. لسانی از حکم علنی  بایست محرمانه مینمی

های  محروم بود، به دلیل اینکه وکیل از سوی مقامات ایرانی دستگیر شد در کل نتوانست در مقابل اتهاماتی که آزادی
ک دفاع منسجم را ساماندهی کند و لسانی از مشاوره موثر حقوقی  کرد، یماهوی لسانی را به موجب میثاق نقض می

 محروم بود. 

 


