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م سم هللا الرحمن الرح  

  

 

 

 

  

  

قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات «از  ٥ماده  كيو تبصره  ٤ماده  كيتبصره  ياجرا در

و نود  صديو س كهزاريو دوم مردادماه  ستيمصوب ب» در منطقه كايآمر يستيو ترور انهيماجراجو

بر اساس اطالعات و  ربط،يذ ينهادها يوزارت امور خارجه با همكار ،ياسالم يو شش مجلس شورا

معاون  ن،يفاگ ويدر بغداد، است كايمتحده آمر االتيا ريتولر، سف ويكند مات يكه اثبات م يمكف دلها

 ،يمال نيتأم ،يسازمانده در مشاركت موثر ل،يارب  متحده در االتيو راب والر، سركنسول ا ريسف

 ران؛يا ياسالم يشهروندان جمهور اي و منافع دولت هيعل يستيقدامات تروراو ارتكاب  يراهبر

 هيعل يدولت سمياز جمله داعش و جبهه النصره و از ترور يستيو ترور يافراط ياز گروهها تيحما

مشاركت در ارتكاب نقض  ليبه دل نياند؛ و همچنكه در آن داشته يثروم ينقش فاءيمردم منطقه و ا

بشر  وقبشردوستانه و حق المللنيازجمله حقوق ب المللنيحقوق ب نياديو اصول بن يقواعد اساس

 زيو ن ،يمانيسپهبد حاج قاسم سل ديمعاونت در ترور سردار شه ليبه دل ژهيمردم منطقه، به و هيعل

داشته  رانيمردم ا هيمتحده عل االتيا يرقانونيظالمانه و غ يها ميكه در اعمال تحر ينقش ليبه دل

وزارت امورخارجه در خصوص هانی  

رست ا آم  ماز مقامات رژ  یو تعداد  قراردادن نام سف  در عراق در ف  

ور  یاز سو  ماشخاص مورد تح   رانیا اسال یجم  

ان  ۲ ۱۳۹۹آ  
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قانون فوق  ٥ماده  دوو بند  ٤سه تا پنج ماده  يو دارند؛ مصداق بارز اشخاص مورد اشاره در بندها

، آنها را در فهرست اشخاص ١٣٩٩ماه دوم آبان ه،يانيب نيصدور ا خياز تار لهينوسيبه شمار رفته، و بد

  .دهد يم  به گونه مقرر در قانون مذكور قرار ميمورد تحر

قانون مقابله با نقض حقوق «مشمول تبعات و الزامات مندرج در  االشاره از اين تاريخ فوقاشخاص 

 صالحيذ ينهادها هيخواهند بود و كل» در منطقه كايآمر يستيو ترور انهياجوبشر و اقدامات ماجر

 خصوص را اتخاذ خواهند نمود. نيدر ا يجهت اثربخش يطبق قانون اقدامات مقتض


