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ختضع حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات يف إيران لقيود قانونية ،كما تعاين من أوجه خلل يف تطبيق العدالة حتول،
إىل حد كبري ،دون التمتع هبا .وقد تولد عن ذلك سجل حافل باحملاكمات غري العادلة ،واالعتقاالت لسجناء الرأي.
ومع أن دستور إيران يكفل حرية املعتقد ،فإن القيود اليت يفرضها القانون اإليراين على حرية التعبري والتجمع تتجاوز،
تقوض
على حد سواء ،الدستور اإليراين واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت تشكل إيران دولة طرفاً فيها .حيث ِّ
األحكام املقيِّدة واملتناقضة اليت يكتنف صياغتها الغموض يف القانون اجلنائي ،وكذلك تلك اليت يتضمنها قانون
الفقهاء ،وهو جمموعة قوانني ختتص مبا يرتكبه رجال الدين من خمالفات وجرائم ،ناهيك عن القانون اإلجرائي للمحاكم
حيرم القانون اجلنائي جمموعة متنوعة من األنشطة ،من
العامة والثورية ،احلق يف حرية التعبري والتجمع .وعلى سبيل املثلِّ ،
قبيل األنشطة ذات العالقة بالصحافة أو املخاطبات العامة ،اليت ال ترقى إىل مرتبة املخالفات اجلنائية املعتف هبا.
إن أوجه اخللل ذات الطابع اهليكلي يف النظام القضائي ،مبا يف ذلك ما يتعلق باستقالله ،كثرياً ما تفضي إىل إجراءات
غري أصولية للمحاكمات .وال تتمتع اهليئة القضائية باالستقالل الذي متنحها إياه أحكام الدستور ،ويتعرض قضاة
احملاكم الدنيا للضغوط كي يقوموا بالتحقيق يف مزاعم ميكن أن يكون وراءها مسؤول قضائي أعلى مرتبة ،كثرياً ما
يكون هو نفسه املسؤول املباشر عن تعيني هؤالء القضاة وعن احتفاظهم بوظائفهم يف سلك القضاء ،وال يتواىن عن
ممارسة الضغوط حىت يقوموا أيضاً مبقاضاة من تستهدفهم هذه املزاعم .ويف كثري من األحيان ،يتم دمج وظائف
احملققني وأعضاء النيابة العامة والقضاة يف وظيفة واحدة ،األمر الذي يعرض عدم حتيُّز القاضي للشبهات.
وتضعف القيود املفروضة على نقابات احملامني ،اليت أعيد تأسيسها عام  1999بالتايل ،ضمانات الدفاع يف مواجهة
عدم نزاهة احملاكمات .إن وظيفيت نقابات احملامني املتمثلتني يف منح إجازة ممارسة املهنة إىل احملامني املؤهلني حديثاً ،ويف
االختيار احلر ملمثليها ،تشكل ،على سبيل املثل ،ضمانات أساسية الستقالل هذه النقابات .بيد أن تشريعاً صدر
حديثاً قد انتزع هاتني الوظيفتني من النقابات .فالسلطة القضائية هي اجلهة املسيطرة على عملية حتديد املؤهلني إلشغال
أماكن التدريب الشاغرة لدى نقابات احملامني ،كما تسيطر على فرص دخوهلم جمال مهنة احملاماة وعلى استمرار
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ويقوض النـزاهة املهنية واألمان واالستقالل اليت ال غىن للمحامني
ممارستهم املهنة .وهذا يضعف استقالل نقابة احملامني ِّ
عنها.
إن هذه النواقص ،إذا ما أخذت جمتمعة ،قد عرقلت سبيل إقامة العدل .فعلى امتداد السنني األخرية ،تعدَّد ضحايا
االعتقال التعسفي واحملاكمات اجلائرة واحلبس من غري سبب سوى تعبري هؤالء الضحايا عن ما تنطوي عليه ضمائرهم
من معتقدات .ومثل هذه املمارسات ال تتناقض فحسب مع دستور إيران نفسها ،وإمنا تشكل أيضاً انتهاكاً للمعايري
الدولية حلقوق اإلنسان.
يلخص هذا التقرير وثيقة بعنوان :إيران :نظام قانوني ال يوفر الحماية لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
(رقم الوثيقة  )MDE 13/045/01أصدرهتا منظمة العفو الدولية يف ديسمرب/كانون األول  .2001وينبغي ملن يرغب
يف مزيد من التفاصيل ،أو يف التحرك بشأن هذه القضية ،االطالع على الوثيقة الكاملة .وميكن االطالع على طيف
واسع من موادنا بشأن هذا املوضوع ومواضيع أخرى على موقعنا على شبكة اإلنتنتhttp://www.amnesty-
 ،arabic.org/وكذلك احلصول على بياناتنا الصحفية من الربيد اإللكتوين:
http://www.amnesty.org/news/emailnws.htm

INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM
KINGDOM
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إيـران
نظام قانوني ال يوفر الحماية لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
مقدمة

يتضمن دستور مجهورية إيران اإلسالمية العديد من الضمانات املهمة للحقوق واحلريات املكفولة يف الصكوك الدولية
اليت تشكل إيران دولة طرفاً فيها (انظر اإلطار يف مايلي) ،مبا يف ذلك ما يتعلق منها حبرية التعبري وبنـزاهة احملاكمات.
وتسعى هذه الضمانات إىل كفالة أن يتمتع مجيع األشخاص ،مبوجب القانون ،باحلقوق نفسها ،ومبا يتتب عليها من
كرامة أصيلة يف اإلنسان.
ااملعاهدات الدولية اليت صادقت إيران عليها:
 -1968االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
*
*
*
*
*
*

 -1975العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 -1975العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -1976االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني
 -1976الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني
 -1994اتفاقية حقوق الطفل

ومثة نقاش حيوي بشأن حقوق اإلنسان أيضاً يف الربملان اإليراين ،أي اجلمعية االستشارية اإلسالمية ،بني أعضاء اهليئة
القضائية واهليئات غري احلكومية واملهنية ،من مثل نقابة احملامني ،والعديد من الصحف.
بيد أن هناك مسائل تثري بواعث قلق منظمة العفو الدولية بصورة خاصة وتتعلق بتطبيق الضمانات الدولية حلقوق
اإلنسان ،ال سيما ما يتعلق منها حبرية التعبري والتجمع ،وبتطبيق العدالة .وقد خاطبت املنظمة السلطات اإليرانية لصاحل
سجناء رأي من األفراد ،وأشخاص بدا أن حقوقهم اإلنسانية تتعرض للخطر ،ودعت إىل إعادة النظر يف التشريعات
وإىل إجراء إصالحات بشأهنا.
ففي أغسطس/آب  ،2001بعثت منظمة العفو الدولية إىل احلكومة واملسؤولني القضائيني مبذكرة مفصلة تتعلق حبرية
التعبري وبتطبيق العدالة ،وتشكل األساس هلذا التقرير .وعاجلت املذكرة قوانني تتعلق حبرية التعبري واستقالل القضاء،
والقيود املفروضة على نقابة احملامني وعلى احلق يف الدفاع ،إىل جانب مسائل أخرى تتعلق بإقامة العدل .وكان اهلدف
من املذكرة اإلسهام يف النقاش الدائر يف إيران ،وتضمنت مقتحات بطرق ملواءمة القوانني واملمارسات مع االلتزامات
الدولية إليران بشأن حقوق اإلنسان .وطلبت منظمة العفو من حكومة إيران وسلطاهتا القضائية إبداء تعليقاهتا على ما
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جاء يف املذكرة .وحبلول ديسمرب/كانون األول  ،2001كانت املنظمة قد تلقت إخطاراً من احلكومة والسلطات
القضائية بأهنما قد تسلمتا املذكرة ،بيد أن املنظمة مل تتلق أي تعليقات أو إيضاحات.
املطول ،الذي كثرياً ما يكون مبعزل عن العامل
تشمل بواعث القلق األخرى ملنظمة العفو الدولية حيال إيران االحتجاز َّ
اخلارجي ،وتعذيب السجناء وإساءة معاملتهم ،مبا يف ذلك إخضاعهم لعقوبات قاسية وال إنسانية ومهينة كاجلَلد وبت
األطراف؛ وإفالت املسؤولني يف الدولة من العقاب على ارتكاهبم انتهاكات حلقوق اإلنسان؛ واالستخدام الواسع لعقوبة
اإلعدام ،وتنفيذها يف العلن؛ والقوانني املميِّزة ،ال سيما ما يتعلق منها حبقوق املرأة.

خلفية

ختضع حرية التعبري والتجمع يف إيران لقيود قانونية ،كما تعاين من أوجه خلل يف تطبيق العدالة حتول ،إىل حد كبري،
دون التمتع هبا .وقد تولد عن ذلك سجل حافل باحملاكمات غري العادلة ،واالعتقاالت لسجناء الرأي.

إن دستور إيران يكفل حرية االعتقاد ،بيد أن القيود اليت يفرضها القانون اإليراين على حرية التعبري والتجمع تتجاوز،
تقوض
على حد سواء ،الدستور اإليراين واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت تتشكل إيران دولة طرفاً فيها .حيث ِّ
األحكام املقيِّدة واملتناقضة اليت يكتنف صياغتها الغموض يف القانون اجلنائي ،وكذلك تلك اليت يتضمنها قانون الفقهاء
وهو جمموعة قوانني ختتص مبا يرتكبه رجال الدين من خمالفات وجرائم -ناهيك عن القانون اإلجرائي للمحاكم العامةحيرم القانون اجلنائي جمموعة متنوعة من األنشطة ،من قبيل
والثورية ،احلق يف حرية التعبري والتجمع .وعلى سبيل املثلِّ ،
تلك اليت تتعلق بالصحافة أو املخاطبات العامة ،اليت ال ترقى إىل مرتبة املخالفات اجلنائية املعتف هبا.
تشمل املصادر املشار إليها يف هذا التقرير واملتعلقة باملعايري الدولية الدنيا ذات الصلة بتطبيق العدالة وواجبات احملامني وأعضاء
النيابة العامة والقضاة مايلي:
مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية
*
مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور احملامني
*
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة
*

إن أوجه اخللل ذات الطابع اهليكلي يف النظام القضائي تفاقم من أثر القيود اليت يفرضها القانون الوطين .فاهليئة
القضائية ال تتمتع باالستقالل الذي متنحها إياه أحكام الدستور ،بينما يتم دمج وظائف احملققني وأعضاء النيابة العامة
يعرض عدم حتيُّز القاضي للشبهات ،يف كثري من األحيان .ويتعرض قضاة
والقضاة يف وظيفة واحدة ،األمر الذي ِّ
احملاكم الدنيا للضغوط كي يقوموا بالتحقيق يف مزاعم ميكن أن يكون وراءها مسؤول قضائي أعلى مرتبة ،كثرياً ما
متارس
يكون هو نفسه املسؤول املباشر عن تعيني هؤالء القضاة وعن احتفاظهم بوظائفهم يف سلك القضاء ،كما َ
الضغوط عليهم لكي يقوموا مبقاضاة من تستهدفهم هذه املزاعم؛ يف حني يتوجب على القاضي إصدار حكم ميكن أن
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حيمل هو نفسه مسؤوليته بصورة شخصية ،حىت يف حاالت "صمت القانون أو اختالله" ،وذلك طبقاً للمادة 167
َّ
من الدستور.
أعيد يف عام  1999تأسيس نقابة احملامني يف طهران ومراكز إقليمية أخرى يف البالد بعد سنوات عديدة من التعليق.
بيد أن القيود املفروضة على وظائفها تضعف استقالهلا ،وتضعف ،بالتايل ،ضمانات الدفاع يف مواجهة عدم نزاهة
احملاكمات .إن وظيفة نقابة احملامني املتمثلة يف منح إجازة ممارسة املهنة إىل احملامني املؤهلني حديثاً ،ويف االختيار احلر
ملمثليها ،على سبيل املثل ،تشكل ضمانات أساسية الستقالل النقابة.
بيد أن تشريعاً صدر حديثاً قد انتزع هاتني الوظيفتني من النقابة .فالسلطة القضائية هي اجلهة املسيطرة على حتديد
املؤهلني إلشغال أماكن التدريب الشاغرة لدى نقابة احملامني ،كما تسيطر على دخوهلم جمال مهنة احملاماة وعلى
ويقوض النـزاهة املهنية واألمان واالستقالل الالزمني للمحامني،
استمرار ممارستهم املهنة .وهذا يضعف استقالل النقابة ِّ
وميكن أن يؤدي إىل استثناء األشخاص بسبب أصلهم اإلثين أو دينهم أو معتقداهتم.
إن هذه النواقص ،إذا ما أخذت جمتمعة ،قد اعتضت سبيل إقامة العدل .فعلى امتداد السنني األخرية ،تعدَّد ضحايا
االعتقال التعسفي واحملاكمات غري النـزيهة والسجن من غري سبب سوى تعبري عن ما تنطوي عليه ضمائرهم من
معتقدات .ومثل هذه املمارسات ال تتناقض فحسب مع الدستور اإليراين نفسه ،وإمنا تشكل أيضاً انتهاكاً للمعايري
الدولية حلقوق اإلنسان.
تعرض مؤمتر أكادميي عقد يف برلني ،يف أبريل/نيسان  ،2000حتت عنوان إيران بعد االنتخابات  ،وشارك فيه عدد من املفكرين
اإليرانيني ،حملاوالت ختريب على أيدي مجاعات سياسية تعمل خارإ إيران .وجرى تصوير املؤمتر من قبل شركة التلفزيون اإليرانية
التابعة للدولة وعرض الشريط يف إيران ،ما أثار إشكاالت بشأنه هناك .واستدعي املشاركون لدى عودهتم إىل إيران من أجل التحقيق
مطولة يف كثري من األحيان .وقدِّم املشاركون يف املؤمتر ومن تولوا ترمجة أوراقه إىل احملاكمة
معهم ،وتعرض بعضهم لالعتقال ،ولفتات َّ
يف أكتوبر/تشرين األول ونوفمرب/تشرين الثاين بتهم خطرية ولكن غامضة الصياغة تتعلق بـ "حماوالت لزعزعة األمن القومي" و
"الدعاية ضد الدولة" و " اإلساءة إىل اإلسالم" .وأدين ما ال يقل عن تسعة أشخاص وحكم عليهم بالسجن مدداً خمتلفة ،مع أن
األدلة الوحيدة اليت قدمت ضدهم مل تكن ،على ما يبدو ،سوى حضورهم املؤمتر وما قدموه فيه من مداخالت .وللمفارقة ،فقد
أعيدت طباعة هذه املداخالت ونشرت يف أواخر عام  2000يف كتاب (انظر ص )5أجازته وزارة الثقافة واإلرشاد الديين .ويف
وقت كتابة هذا التقرير ،كان العديد من قضايا هؤالء ال يزال قيد النظر من قبل حمكمة استئناف طهران.

7

إن هذا التقرير يهدف إىل توفري املعلومات وتقدمي الدعم حملاججات مجيع من يشاركون يف مسعى إصالح النظام
القضائي إليران ،مبا يتسق مع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان .وتوصيات منظمة العفو الدولية موجهة إىل
مجيع املواطنني اإليرانيني الذين يشاركون يف تطبيق العدالة.

التشريع اإليراني

القوانين المقيدة لحرية التعبير والتجمع
*
يعتف الدستور اإليراين واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ،اليت تشكل إيران دولة طرفاً فيها ،بالضمانات القانونية
"تقصي معتقدات األفراد
حلرية التعبري والتجمع .وقد أرست املادة  23األساس حلرية التعبري لألفراد .إذ تنص على أن ّ
ممنوع" ،وعلى أنه "ال جيوز مضايقة أحد أو مساءلته جملرد اعتناقه معتقداً ما" .وتنص املادة  24أيضاً على حرية التعبري
يف الصحافة واملطبوعات.
بيد أن األحكام املقيِّدة واملتناقضة اليت يكتنف الغموض صياغتها يف قانون العقوبات وقانون الفقهاء والقانون اإلجرائي
تقوض إمكان املمارسة الكاملة للحق يف حرية التعبري والتجمع .وتتجاوز مثل
للمحاكم العامة واحملاكم الثورية اخلاصة ِّ
هذه القيود املفروضة يف القانون الوطين احلدود املسموح هبا مبوجب الدستور ومبوجب املادة  )3(19من العهد الدويل
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسة (انظر اإلطار يف ما يلي).
حتدد املادة  19من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،وإيران دولة طرف فيه ،املعايري الدولية الدنيا حلرية التعبري
والتجمع .حيث تنص على مايلي:
 .1لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة.
 . 2لكل إنسان حق يف حرية التعبري .ويشمل هذا احلق حريته يف التماس خمتلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل
اآلخرين دومنا اعتبار للحدود ،سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارها.
 .3تستتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة  2من هذه املادة واجبات ومسؤوليات خاصة .وعلى ذلك جيوز إخضاعها
لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون حمددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
الحتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم؛
حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
(ب)

()I

*

تشكيل نقابة أو االنضمام إليها و "األفعال ضد أمن الدولة"

يتضمن قانون العقوبات عدداً من املواد ذات الصياغة الغامضة اليت تتعلق بتشكيل اجلمعيات واالنتساب إليها وبـ"األمن
القومي" وحتظر جمموعة متنوعة من األنشطة من قبيل األنشطة ذات الصلة بالصحافة أو املخاطبات العامة ،واليت ال
ترقى بدورها إىل مرتبة اجلرائم اجلنائية املعتف هبا .إذ تنص املادتان  498و  499على احلكم بالسجن ملدة تتاوح بني
سنتني و عشر سنوات على أي شخص يشكل مجاعة أو نقابة تسعى إىل "زعزعة أمن البالد" ،أو ينضم إىل مثل هذه
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اجلماعة أو النقابة ،سواء أكان ذلك داخل البالد أو خارجها ،بينما خيلو القانون متاماً من أي تعريف لكلمة "زعزعة"
أو لعبارة "أمن البالد".
إن من الضروري أن يشتمل القانون الوطين بوضوح على أحكام حتدد القيود املفروضة على حرية التعبري والتجمع.
ويتوجب أن تكون هذه القيود متسقة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ،وأن يوضَّح أن مثل هذه األحكام ال تنطبق
على من ميارسون حقوقهم يف حرية الرأي والتعبري والتجمع ممن ال يستخدمون العنف أو يدعون إىل استخدام العنف.
وتتناول املادتان  500و  610مسألة األمن القومي ،وصياغتهما غامضة باملثل .إذ تنص املادة  500على أنه "…
حيكم بالسجن ما بني  3أشهر وسنة واحدة أي شخص يقوم بأي شكل من أشكال الدعاية ضد الدولة" .ومبوجب
املادة  ،610حيُكم بالسجن مدة تتاوح بني سنتني ومخس سنوات أي شخصني أو أكثر يتآمران الرتكاب ،أو لتسهيل
ارتكاب ،جرمية ال تنطوي على العنف ضد األمن الداخلي أو اخلارجي للدولة .وجمدداً ،ال تورد املادة تعريفاً لكلميت
"أمن" و"دعاية" يف قانون العقوبات .أما يف املمارسة العملية ،فقد استخدمت هاتان املادتان العتقال صحفيني
ومثقفني ومعلقني اجتماعيني مل يفعلوا شيئاً سوى التعبري عن ما تنطوي عليه ضمائرهم من
معتقدات كتابةً أو عرب تصرحيات عامة ،كما استُخدمتا لتقدمي هؤالء للمحاكمة وإدانتهم.
فعلى سبيل املثل ،مثُل أمام احملكمة اإلسالمية الثورية يف نوفمرب/تشرين الثاين وديسمرب/كانون
األول  2000تسعة وعشرون شخصاً شاركوا يف مؤمتر عقد حتت عنوان إيران بعد االنتخابات يف
معهد هينريش بيل ،بربلني ،يف أبريل /نيسان  ،2000أو قدموا خدمات للمؤمتر .ومشلت التهم
املوجهة إليهم هتماً غري حمددة من قبيل "أفعال ضد أمن الدولة" و "التعاون مع جمموعات معادية
للثورة" و "تشكيل مجاعة أو نقابة تسعى إىل اإلخالل بأمن الدولة ،أو عضوية مثل هذه اجلماعة
أو النقابة" و "الدعاية ضد الدولة" و "اإلساءة إىل اإلسالم".
ومتحورت التهم حول املادتني  498و  500من قانون العقوبات .وأدين ما ال يقل عن  9من املتهمني وصدرت
حبقهم أحكام من قبل احملكمة الدنيا ،دون أن تُربز أي أدلة بأن املتهمني قد شاركوا يف أي أنشطة عنيفة ذات صلة
مبشاركتهم يف املؤمتر .وعلى ما يبدو ،فإن الدليل الوحيد قد متثَّل يف حضور املتهمني مؤمتراً أكادميياً ويف ما قدموه من
مداخالت أثناء املؤمتر .وقد جرت إعادة طباعة هذه املداخالت يف وقت الحق وإصدارها يف أواخر  2000يف كتاب
حيمل عنوان "مؤمتر برلني :خدمة أم خيانة" .وأجيز الكتاب كامالً من قبل وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي ،ومت نشره،
بالتايل ،بصورة قانونية.

محامية حقوق اإلنسان مهرانغيز كار ( 58عاماً) وأكبر غنجي ( 42عاماً) كانا بين المشاركين في
المؤتمر في برلين .وتعرض كالهما لالعتقال وأدينا نتيجة لمشاركتهما في المؤتمر (انظر اإلطار

الخاص بكل منهما).
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اعتقلت مهرانغيز كار ومت احتجازها عقب عودهتا من املؤمتر .ويف ديسمرب/كانون األول  ،2000حوكمت وصدر حبقها حكم
بالسجن مدة  4سنوات بسبب تصرحيات هلا أثناء املؤمتر .وأطلق سراحها بكفالة قبل جلسة استماع حمكمة االستئناف يف
نوفمرب/تشرين الثاين .2001
وأدلت أثناء املؤمتر بتصرحيات مل حترض على استخدام العنف .وحبسب الئحة االهتام ،فقد قالت إن "النظام اإلسالمي قد انتهك
حقوق اإلنسان وحقوق األمة اإليرانية على إمتداد  21عاماً مضت" ،و "إنه من الضروري القيام بتفحص سجل الدولة ،ليس
فحسب يف ما يتعلق بالسنوات العشر املاضية ،وإمنا خالل األعوام الواحد والعشرين املاضية .وهذا ما يتوقعه الشعب اإليراين من
التيار اإلصالحي يف إيران :أن يعوضه عن ما ارتكب من انتهاكات حلقوقه اإلنسانية خالل األعوام الواحد والعشرين املاضية".
وقالت أيضاً:
"إن البنية القانونية إليران تعمل بالكامل وعرب طرق متنوعة ضد احلقوق اإلنسانية للمرأة .ففي ما يتعلق باألسرة ،ليس للمرأة حقوق،
سواء أكانت زوجة أو أماً .وصدقوين عندما أقول إنه عندما يطلب مين أحياناً التحدث عن حقوق املرأة فإنين أشعر بامتعاض شديد،
بسبب القائمة الطويلة من انتهاكات حقوق املرأة اليت ينبغي علي إيرادها ،وليس من حل هلا لدي .واحللول اليت تنشر يف صحف
البالد أحياناً ليست سوى حلوالً عشوائية ،فطوال الفتة اليت كانت مجيع مستويات السلطة خالهلا يف يد احملافظني ،مل تكن هناك
سوى وجهة نظر واحدة ،وكان اجلميع يقولون "هذا كل شئ" ،و"هذا كل ما يعنيه اإلسالم .اإلسالم هو الرجم ،والعقوبات
الشديدة؛ واإلسالم ال يسمح للمرأة بالوصول إىل املناصب العليا؛ وما إىل ذلك" .إن العديد من األشخاص الذين يعتقدون ،حبكم
اخنراطهم يف اإلنتاإ الثقايف ،بأنه ينبغي إخضاع القوانني للنقد يهربون من العمل يف هذا اجملال خشية أن يعرضوا حياهتم ومسعتهم
وحياة أسرهم ومسعتها للخطر .وإذا مل تكن حقوق املرأة يف بلد خيضع نصف سكانه للعنف املايل والبدين والعاطفي والشخصي
"قضية" ،فما الذي ميكن أن يكون قضية إذن؟"

إن منظمة العفو الدولية تعتقد أن من تدينهم احملكمة الدنيا وتقضي بسجنهم هم –طاملا ظلوا حمتجزين -سجناء رأي
عوقبوا على تعبريهم السلمي عن ما تنطوي عليه سرائرهم من معتقدات .وأثناء كتابة هذا التقرير ،كانت حمكمة
االستئناف تنظر يف العديد من هذه األحكام يف جلسات استماع لألقوال .وقد دعت منظمة العفو تكراراً إىل إسقاط
مجيع التهم وإطالق سراح من ال يزالون حمتجزين فوراً و بال شروط.
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اهتم أكرب غنجي ،مثل مجيع املشاركني اآلخرين ،ومبوجب املادة  498من قانون العقوبات بـ "املشاركة يف حماولة ضد األمن
الداخلي" ،سوية مع عناصر من جمموعات سياسية " ختريبية وحماربة" تنشط خارإ البالد ،وشارك بعض أعضائها يف االجتماع.
ووجهت إىل هؤالء ،مبوجب املادة  ،500هتمة القيام بـ"دعاية ضد النظام اإلسالمي" .وجرى "إثبات" هذه التهم باالستناد إىل أقوال
أدىل هبا أكرب غنجي أثناء املؤمتر.
وعلى سبيل املثل ،ذُكر أن أكرب غنجي قد قال إن "التاريخ اإلنساين قد أظهر أنه من غري املكن إجياد الدميقراطية بوسائل ثورية ،وأن
الثورات والثوريني مل يكونوا قادرين على إقامة حكم دميقراطي" .وباإلضافة إىل ذلك ،ورد أنه قال" :ال منلك احلق يف أن نبلغ الناس
مبا ينبغي عليهم أن يلبسوه أو ال يلبسوه .إنين اعترب املشروع الدميقراطي ،أي عملية إرساء الدميقراطية يف إيران ،مشروعاً ال ميكن
الرجوع عنه .فالدميقراطية ستسود يف إيران ال حمالة .وسنرى ،بالتأكيد ،والدة إيران حر ودميقراطي".
حيرض أي منها على استخدام العنف.
ا اعتقل أكرب غنجي يف أبريل/نيسان  2000بالعالقة مع هذه األقوال وسواها ،واليت مل ِّ
واحتجز يف احلبس االنفرادي لفتة مطولة قبل حماكمته .ويف ديسمرب/كانون األول  ،2000حكم عليه بالسجن ملدة عشر سنوات.
ومل يطلق سراحه خالل الفتة اليت سبقت جلسة االستماع ألقواله من قبل حمكمة االستئناف .ويف مايو/أيار  ،2001خفضت
حمكمة االستئناف احلكم الصادر حبقه إىل السجن مدة ستة أشهر .ومل يطلق سراحه ،وأعيد اعتقاله وهو مازال يف احلجز ،ووضع يف
السجن االنفرادي مدة  45يوماً ،حبسب ما ورد من زوجته ،معصومة شافعي .وقامت السلطة القضائية يف طهران فوراً باالعتاض
على احلكم الصادر عن حمكمة االستئناف.
وجهت إليه هتم جديدة يف يوليو/متوز  .2001ويف رده على سؤال
وكان أكرب غنجي قد ظل حمتجزاً أكثر من عام كامل عندما ِّ
ألحد الصحفيني حول كيفية توجيه هتم جديدة إىل أكرب غنجي وهو يف السجن ،قال حماميه ،حبسب ما ذُكر" :رمبا تكون احملكمة
قد قرأت أحد كتبه" .وزادت جلسة جديدة لسماع األقوال مدة احلكم الصادر عن حمكمة االستئناف إىل السجن مدة ست
سنوات ،ويف  16أغسطس/آب  ،2001قال حماميه إنه قد مر عليه  81يوماً يف احلبس االنفرادي ،و "الكل يعرف ما لذلك من
أُثر نفسي على الشخص املعتقل".
وأثناء جلسات احملكمة اليت عقدت يف نوفمرب/تشرين الثاين  ،2000أعلن احملامي أن أكرب غنجي قد أسيئت معاملته يف احلجز،
وتقدم بشكوى ضد رئيس هيئة طهران القضائية .ومل يَبلغ منظمة العفو الدولية أنه قد جرى أي حتقيق قضائي مستقل يف هذه
الشكاوى .إن أكرب غنجي هو سجني رأي ،وينبغي اإلفراإ عنه فوراً وبال شروط.
ا

*

"اإلساءة" إلى الدين

متتعت إيران لقرون عديدة بتقليد راسخ من احلوار والنقاش بشأن التعاليم الدينية وتأويلها ،ومع ذلك فقد استخدمت
القوانني املتعلقة بالدين تكراراً لتقييد حرية التعبري .وتشمل هذه على وجه اخلصوص املادة  513من القانون اجلنائي
واملادتني  6و  26من قانون الصحافة.
فبموجب املادة  ،513ميكن أن تصل عقوبة املخالفات اليت ينظر إليها على أهنا ترقى إىل مرتبة "اإلساءة" إىل الدين
حترم املادتان  6و  26من قانون
إىل اإلعدام أو احلبس ملدة تتاوح بني سنة واحدة ومخس سنوات .وباملثلِّ ،
الصحافة "الكتابات اليت تتضمن ارتداداً عن العقيدة أو أموراً ضد املعايري اإلسالمية [و] الدين اإلسالمي القومي…"،
بيد أهنا تنص على النظر يف هذه القضايا من قبل حمكمة جنائية .وتنص املادة  6من قانون الصحافة حتديداً على
"عقوبات تطبق حبسب املادة  698من القانون اجلنائي" على من تتم إدانتهم .وتتعلق هذه املادة خبلق حالة من

11

"البلبلة أو القلق يف ذهن اجلمهور" قصداً ،وكذلك بـ "اإلشاعات الكاذبة" أو الكتابة عن "أفعال غري صحيحة" ،حىت
لو كانت مقتطفات من أقوال آلخرين ،كما تنص على احلبس ملدة تتاوح بني شهرين وسنتني ،أو على عدد من
اجللدات يصل إىل  74جلدة.
يعرف أي من قانون العقوبات أو قانون الصحافة بصورة حمددة أي األنشطة متثل إساءة إىل الدين ،وكالمها قد
وال ِّ
استخدما ملعاقبة أشخاص قاموا بالتعبري عن آرائهم .فعلى سبيل املثل ،اعتقل صحفيون على عالقة بصحفية نيشات
(السعادة) ،مبن فيهم الناشر لطيف سفاري ،وحمرر الصحيفة ،ما شاء اهلل مشس الفائزين ،وصحفي آخر يدعى عماد
الدين باقي ،وقدِّموا إىل احملاكمة وأدينوا وحكم عليهم بالسجن مدداً تزيد عن السنتني لنشرهم مقالني يناقشان مكان
عقوبة اإلعدام يف اجملتمع .واعتربت احملكمة أن املقالني يرقيان إىل مرتبة "اإلساءة إىل الدين".
*

قيود خاصة على حرية التعبير لدى الفقهاء

أدى الغموض الذي يكتنف صياغة مواد يف "قانون الفقهاء" إىل إغالق صحف وتقدمي فقهاء إىل احملاكمة وإدانتهم
وحبسهم بسبب إعراهبم عن وجهات نظرهم ،سواء عرب الكتابة أو األحاديث العامة .فبحسب املادة  18من هذا
تفسر "األفعال اليت تسبِّب حبسب األعراف إساءة إىل كرامة الفقه اإلسالمي (رجال الدين) والثورة اإلسالمية
القانونَّ ،
على أهنا جرمية بالنسبة ملن يرتكبها من الفقهاء" .وقد أفضى عدم حتديد مثل هذه "األفعال" إىل حماكمات غري عادلة،
وعلى وجه اخلصوص إىل النظر يف املخالفات الصحفية املزعومة من قبل احملكمة اخلاصة برجال الدين ،وإىل حبس
سجناء الضمري.
ُحكم على وزير الداخلية ونائب الرئيس السابق حجة اإلسالم عبد اهلل نوري ،وهو ناشر صحيفة خورداد احملظورة ،بالسجن مدة
أربع سنوات يف  27نوفمرب/تشرين الثاين  1999من قبل احملكمة اخلاصة برجال الدين إثر حماكمة جائرة.
ووجهت إىل عبد اهلل نوري  20هتمة قائمة على "اإلساءة" و "التشهري" ،مل جير تعريفها أو حتديدها بأي طريقة من الطرق .واهتم
بنشر مقاالت "مناهضة لإلسالم" ،وباإلساءة إىل مسؤولني حكوميني ،والتويج إلقامة عالقات صداقة مع الواليات املتحدة
األمريكية ،والدعاية لصاحل آية اهلل حسني منتظري ،الذي خيضع لالعتقال يف منـزله منذ عام .1997
وجرت احملاكمة ،معظم الوقت ،يف حمكمة مفتوحة ،ومسح له باختيار حماميه .بيد أن احملاكمة مل ترق ،بأي صورة ،إىل مستوى املعايري
الدولية للمحاكمة العادلة :فاحملكمة اخلاصة برجال الدين ليس حمكمة مستقلة (انظر مايلي) ،وأمر القاضي أثناء احملاكمة بوقف
الدفاع ملرافعته ،وأمره بتقدمي نص دفاعه مكتوباً فحسب .وقبل أن يتسلم القاضي نص مرافعة الدفاع ،أعلنت هيئة احمللفني ،اليت
اختارها القاضي بنفسه ،إدانة عبد اهلل نوري خبمس عشرة هتمة من التهم العشرين املوجهة إليه.
ومل يستأنف عبد اهلل نوري احلكم ،قائالً إنه ال يعتف باحملكمة أو حبكمها .ونقل إىل سجن إيفني بعد صدور احلكم حبقه ،وال تزال
صحيفته خورداد حمظورة إىل أجل غري مسمى .إن عبد اهلل نوري من سجناء الرأي وينبغي اإلفراإ عنه فوراً وبال شروط.
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*

االنتقاد واإلساءة والتشهير ونشر المعلومات الكاذبة

املوجه منها ضد
يعاجل ما ال يقل عن  9قوانني ،العديد منها غامض ومتداخل ،االنتقاد والتشهري ،وعلى وجه اخلصوص َّ
مسؤويل الدولة؛ ويعاجل واحد من هذه القوانني ،على األقل ،مسألة نشر "معلومات كاذبة" .وتتضمن العقوبات على
مثل هذه التهم السجن وعقوبة اجلَلد القاسية والالإنسانية واملهينة.
وتنص املادة  27من قانون الصحافة على إلغاء التصريح لشخص ما بالنشر وعلى حتويله إىل احملاكم دون احلاجة إىل
أن تقدَّم حبقه شكوى رمسية إىل حمكمة الصحافة يف احلاالت اليت يُزعم فيها أن إساءة قد ارتكبت ضد "الزعيم أو ضد
وحترم املادة  30من القانون
جملس رئاسة مجهورية إيران اإلسالمية ومرجعيات القدوة اليت ال اختالف بشأهنا (ِّ .)1
نفسه نشر مقاالت تتضمن إساءات شخصية أو تشهرياً أو غري ذلك من جرائم ،ولكن دون أي إشارة من القانون إىل
ما متثله هذه اخلروقات اخلطرية.
ويعاجل قانون العقوبات مسأليت االنتقاد واإلساءة من خالل املواد  514و  608و  ،609اليت يكتنف صياغتها
الغموض .وتشري املادة  514على حنو خاص إىل "اإلساءات" املوجهة إىل الزعيم املؤسس جلمهورية إيران اإلسالمية
الراحل آية اهلل روح اهلل مخيين .وتنص املادة  608على العقاب باجللد وعلى دفع غرامة مالية كعقوبة على "اإلساءة إىل
اآلخرين ،كاستخدام لغة بذيئة أو عبارات غري الئقة ضدهم…" .وتنص املادة  609على أنه ميكن معاقبة منتقدي
جمموعة واسعة من مسؤويل الدولة بالعالقة مع أدائهم لوظائفهم بفرض غرامة عليهم أو جلدهم  74جلدة أو حبسهم
بني ثالثة وستة أشهر على إساءهتم .وجمدداً ،ليس يف قانون العقوبات أي مؤشر حيدد ما يقصد بـ"االنتقاد" أو
"اإلساءة".
وتتناول املادة  697من قانون العقوبات مسألة القذف .وتنص على أنه إذا ما صدرت عن شخص ما مزاعم حبق
شخص آخر بارتكاب فعل "ميكن أن يعترب جرمية مبوجب القانون" ،دون أن يكون قادراً على إثبات صحة اجلرم ،فإن
مثل هذا الشخص ميكن أن يعاقب باحلبس ملدة تتاوح بني شهر واحد وسنة واحدة ،أو باجللد  74جلدة ،أو
بالعقوبتني معاً .بيد أن الشخص يظل خاضعاً لإلدانة حىت لو متكن من إثبات مزاعمه ،إذا ما رأى القاضي أن أقواله
"تنشر الفاحشة".
وتُعىن املادة  698بنشر املعلومات الكاذبة أو اإلشاعات بقصد تسبيب القلق أو خلق حالة من البلبلة يف ذهن
اجلمهور .ويعاقب على ذلك باجللد أو احلبس .ففي أكتوبر/تشرين األول  ،2001حكم على فاطمة غوارائي ،وهي
( )1أعلنت جلنة حقوق اإلنسان أنه "… عندما تفرض دولة طرف قيوداً حمددة على ممارسة حرية التعبري ،فمن غري اجلائز أن تعطل هذه القيود احلق نفسه" .ويف
تقريره إىل جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان لشهر يناير/كانون الثاين  ،2000حث املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين بتعزيز احلق يف حرية الرأي والتعبري ومحايته
"مجيع احلكومات على ضمان عدم مواصلة فرض عقوبات بالسجن على املخالفات الصحفية ،إال يف احلاالت اليت تنطوي على تعليقات عنصرية أو دعوات إىل
العنف .أما يف حالة التهم املتعلقة مبخالفات من قبيل نشر كتابات تتضمن "قذفاً" أو "تشهرياً" أو "إهانة" تطال رئيس الدولة ،ونشر وإذاعة معلومات "كاذبة" أو "تثري
الفزع" ،فإن عقوبة السجن تستحق الشجب وال تتناسب مع ما يلحق بالضحية من أذى .ويف مثل هذه احلاالت مجيعاً ،يشكل احلبس ،كعقوبة على التعبري السلمي
عن الرأي ،انتهاكاً خطرياً حلقوق اإلنسان (.)E/CN.4/2000/63, para 205
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صحفية وعضو يف مركز الدكتور علي شريعيت للدراسات الثقافية ،بالسجن مدة  6أشهر وخبمسني جلدة ،من قبل
حمكمة عامة يف قزوين ،بوسط إيران ،بتهم تشمل "نشر األكاذيب" وتتعلق مبقابلة أجرهتا معها جملة والية قزوين
األسبوعية .وذُكر أهنا انتقدت يف املقابلة فض املوظفني املسؤولني عن تنفيذ القانون جتمعاً غري رمسي نظمه د .إبراهيم
يزدي ،زعيم حركة حرية إيران ،وهي مجاعة قومية ودينية درجت احلكومة على التسامح بشأهنا حىت مارس/آذار
.2001

دور السلطة القضائية

نص القرار  31للجنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،الذي اعتمدته يف جلستها لعام  ،1999على أن "وجود هيئة
قضائية مستقلة وغري متحيزة ،ومهنة قانون مستقلة ،متطلب أساسي حلماية حقوق اإلنسان ولضمان عدم قيام متييز يف
تطبيق العدالة")2( .
وتفتقر السلطة القضائية يف إيران إىل االستقالل اهليكلي الذي يكفله الدستور .واستمر ،حىت وقت كتابة هذا التقرير،
عدم الفصل بني السلطات يف ما يتعلق بوظائف احملققني وأعضاء النيابة العامة والقضاة .أما قضاة احملاكم الدنيا
املدون ،وعلى الرغم من اعتبارهم مسؤولني مسؤولية
فملزمون بإصدار أحكام يف القضايا ،حىت يف غياب القانون َّ
شخصية عن ما يصدرونه من أحكام .وقد أفضت أوجه اخللل هذه إىل جمموعة كبرية من احملاكمات غري العادلة.
مبادئ األمم املتحدة املتعلقة باستقالل السلطة القضائية:
*

*
*
*

*
*

*

وضعت هذه املبادئ ،حبسب الديباجة" ،ملساعدة الدول األعضاء يف مهمتها املتعلقة بضمان استقالل
السلطة القضائية
وتعزيزه"؛
وحبسب الديباجة أيضاً" ،ينبغي للحكومات أن تراعي وحتتم ،يف إطار تشريعاهتا وممارساهتا الوطنية ،املبادئ
األساسية…"؛
وتنص ،حتت املبدأ  ،1على أن تكفل الدولة استقالل السلطة القضائية ،وأن يَنص عليه دستور البلد أو قوانينه؛
ويتوجب ،حبسب املبدأ  ،2أن تفصل السلطة القضائية يف املسائل املعروضة عليها دون حتيز ،على أساس
الوقائع ووفقاً للقانون ،ودون أية تقييدات أو تأثريات غري سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو هتديدات أو
تدخالت ،مباشرة كانت أو غري مباشرة ،من أي جهة أو ألي سبب؛
وتسعى هذه املبادئ ،حبسب املبدأ  ،5إىل ضمان أن يكون لكل فرد احلق يف أن حياكم أمام احملاكم العادية
املقررة؛
أو اهليئات القضائية اليت تطبق اإلجراءات القانونية َّ
وتضع ،حبسب املبدأ  ،6التفاصيل اليت توضح كيف أن استقالل السلطة القضائية خيول هذه السلطة
ويتطلب منها أن تضمن سري اإلجراءات القضائية بعدالة ،واحتام حقوق األطراف.

استقالل السلطة القضائية
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وحيدهتم ،واستقالل
( )2اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،قرار جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان رقم  ،1999/31استقالل السلطة القضائية واحمللفني واملقيِّمنيَ ،
احملامني (.)E/CN.4/RES/1999/31

*

استقالل السلطة القضائية

تنص املادة  156من الدستور على أن السلطة القضائية "سلطة مستقلة ،وهي حامية حقوق الفرد واجملتمع[ ،و]
مسؤولة عن تطبيق العدالة" .بيد أن القوانني املتعلقة بالبنية اهليكلية للسلطة القضائية واملمارسات السائدة بشأهنا قد
َّقوضت االستقالل احلقيقي هلذه السلطة.
زد على ذلك ،وحبسب ما أعلنه أحد كبار املسؤولني القضائيني ،فإن القضاة ال يتمتعون باالستقالل يف إصدار
أحكامهم (انظر اإلطار يف مايلي) .وقد أعرب ممثل األمم املتحدة اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعين بأوضاع حقوق
اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية ،واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني ،كالمها ،عن بواعث قلقهما إزاء
هذا التصريح)3( .
يف حديث له أمام طلبة جامعة شريف املهنية يف  8أكتوبر/تشرين األول  ،2000صرح النائب األول لرئيس السلطة القضائية،
حجة اإلسالم واملسلمني هادي مروي ،بأنه ،وحبسب ما ورد" ،ما من أحد مؤهل ألن يقضي سوى الويل الفقيه ،ويظل هذا من
نصيب اجتهاد الويل الفقيه .وبغري ذلك ،فال مكان ملا يقضى به يف الفقه أو الشرع اإلسالمي .وال يستطيع القاضي أن يقول "من
رأيي…" ؛ فعلى القاضي أن يطيع .والقاضي الربيء هو جزء ال يتجزأ من الويل الفقيه ،وال استقالل له يف احلكم"( .صحيفة
هامشاهري وصحف أخرى ،يف  9أكتوبر/تشرين األول .)2000

وزيادة على ذلك ،فإن رئيس السلطة القضائية ال ينتخب من قبل أقرانه عن طريق االقتاع السري ،وإمنا يعني من قبل
الوايل الفقيه لفتة مدهتا  5سنوات ،وهو مسؤول أمام القائد األعلى فقط .وطبقاً للوثائق الرمسية املقدمة إىل األمم
املتحدة ( ،)4فإن الوايل الفقيه هو "أعلى سلطة يف البالد" .وحبسب املادة  110من الدستور ،فإنه "يتمتع مبسؤولية
وسلطة تقرير السياسات العامة يف البالد…" .ويستخدم هذا األسلوب غري األصويل نفسه ،والذي يستند إىل املادة
يقوض أكثر فأكثر استقالل السلطة القضائية.
 162من الدستور ،يف تعيني رئيس احملكمة العليا والنائب العام ،ما ِّ
*

توظيف القضاة وتأديبهم وعزلهم

يكلف الدستور رئيس السلطة القضائية بتسيري مجيع الشؤون القضائية واإلدارية والتنفيذية املتعلقة بالسلطة القضائية.
وحبسب املادة  158من الدستور ،فهو مسؤول عن "توظيف قضاة عدول ذوي شأن ،وإهناء خدماهتم ،وتعيينهم
ونقلهم وتكليفهم بواجبات خاصة وترقيتهم وتكليفهم بالقيام بواجبات إدارية مماثلة ،طبقاً للقانون".
وتتبع مجيع التعيينات يف اهليئة القضائية األسلوب املختل نفسه املتبع يف تعيني رئيس السلطة القضائية من قبل الويل
يعني رؤساء السلطات القضائية يف األقاليم ،الذين يتولون ،كما هو مفصل يف مايلي ،أمر التحقيقات
الفقيه :حيث ِّ
وتقدمي املشتبه هبم إىل احملاكمة ،من هم أدىن منهم مرتبة من القضاة ،والذين يتولون بدورهم أيضاً سلطات التحقيق
والنيابة العامة يف والياهتم القضائية ذات الصلة.
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( )3جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة تقرير املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني ،داتو بارام كوماراسومي ،املقدم وفقا لقرار اللجنة رقم
 ،2000/42يف  1فرباير/شباط .]E/CN.4/2001/65[ 2001
( )4ورد ذلك يف الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف :مجهورية إيران اإلسالمية 15 ،يوليو/متوز 1999
[.]HRI/CORE/1/Add.106

وعلى ما يبدو ،فإن املادة  158من الدستور ،اليت تعطي رئيس السلطة القضائية سلطات واسعة جداً يف تعيني القضاة
وعزهلم ،تتناقض مع املادة  .164إذ تنص املادة  158على أنه "ال ميكن عزل قاض ،سواء بشكل مؤقت أو دائم ،من
الوظيفة اليت يشغلها إال عن طريق حماكمته وإثبات ذنبه ،أو نتيجة الرتكابه خمالفة تستدعي عزله" .ومع ذلك ،فإنه
عني من قبل رئيس السلطة القضائية أو من عينهم هذا
ميكن للقاضي الذي ينظر مثل هذه القضية أن يكون قد ِّ
بنفسه ،وأن يكون بالتايل من أتباعه .ويضعف هذا اخللل اهليكلي من قدرة القضاة على إقامة العدل بصورة مستقلة،
وبعيداً عن التأثريات.
فعلى سبيل املثل ،عُزل قاضي الشعبة  27يف حمكمة استئناف طهران من قبل رئيس السلطة القضائية لطهران ،حبسب
ما ذكر ،إثر اإلعراب عن شكوك حيال حكم قام بإصداره .إذ قضى بتخفيض مدة احلكم بالسجن الصادر حبق أكرب
غاجني (انظر اإلطار يف ما سبق) من ست سنوات إىل ستة أشهر .وعمد رئيس السلطة القضائية يف طهران ،مستنداً
إىل املادة  235من القانون اإلجرائي اجلنائي ،اليت تنص على إمكان استئناف حكم صادر عن قاضي االستئناف إذا
ما تبني لقاض آخر أن مثة خطأ يف احلكم ،إىل طلب أن ينظر يف استئناف أكرب غنجي من قبل حمكمة أخرى .وترتب
على ذلك مساع األقوال يف القضية من قبل الشعبة  1يف حمكمة استئناف طهران ،اليت قامت بدور االدعاء العام والناظر
يف االستئناف .وال تتضمن املادة  235من القانون اإلجرائي اجلنائي أي أحكام جتيز عزل القاضي إذا ما وجد أن مثة
خطأ يف حكم قضى به ،ويبدو أنه قد مت عزل قاضي حمكمة االستئناف بصورة تعسفية.
*

الحيدة :فصل السلطات

ليس مثة فصل واضح بني السلطات ،كما أشري يف ما سبق ،بالنسبة لدور ووظيفة احملقق وعضو النيابة العامة والقاضي.
ويف عام  ،1994وخالل عملية إصالح للمحاكم الثورية والعامة ،عُهد هبذه الوظائف إىل القاضي الذي يرئس احملكمة
اليت تنظر القضية قيد التحقيق.
وزيادة على ذلك ،تنص املادة  27من القانون اإلجرائي اجلنائي صراحة على أنه "من واجب رئيس كل هيئة حمكمة ،أو
القاضي املسؤول فيها ،القيام بالتحقيقات بشخصه" ،بينما ِّ
متكن املادة  30قاضي احملكمة من أن "حيضر شخصياً
جلسات التحقيق األولية لإلشراف على أسلوب التحقيق".
وخيلق هذا اهليكل اضطراباً وخلطاً يف األدوار حيتمل معهما أن جيد القضاة صعوبة يف احلفاظ على حيدهتم اليت
تتطلبها املعايري الدولية حلقوق اإلنسان أثناء قيامهم بواجبهم .كما يشكل انتهاكاً مباشراً للمبدأ التوجيهي رقم  10من
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة ،الذي ينص على أن "تكون مناصب أعضاء النيابة العامة
منفصلة متاماً عن الوظائف القضائية".
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كما إنه يقوض ضمانة النظر غري املتحيز من جانب احملاكم العامة والثورية يف القضايا ،األمر الذي تتطلبه املعايري
الدولية للمحاكمة العادلة ،مبا يف ذلك ما نصت عليه املادة  )1(14من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية.
وحبسب هذا اهليكل ،فإن العديد من قضاة احملاكم الدنيا وحماكم االستئناف يواجهون صعوبة مطردة يف تطبيق العدالة
بصورة مستقلة وغري متحيزة :إذا يكلفون مبهمة شبه مستحيلة تتمثل يف اضطرارهم إىل التحقيق يف مزاعم ،ميكن أن
يكون بعضها قد قدِّم من قبل رؤسائهم ،ومقاضاة من قصدوا هبذه املزاعم ،حيث يغلب أن يشعر رئيس النيابة العامة
يف اإلقليم ،وكذلك القاضي ،بأهنم يتعرضون للضغط حىت يدينوا من ينظرون قضيتهم ،وحصراً بسبب أن التهم قد
صدرت عن رؤسائهم.
*

اإللزام الدستوري بإصدار حكم

تنص املادة  167من الدستور على أن "القاضي ملزم بإصدار حكم يف كل قضية على أساس القانون املدون" ،بيد أهنا
تضيف أنه "يف حالة غياب أي قانون مثل هذا ،فإن عليه أن يصدر حكمه باالستناد إىل املصادر اإلسالمية املعتمدة
والفتاوى الرمسية [مراسيم يصدرها الفقهاء] .وال يستطيع أن يتذرع بسكوت القانون عن املسألة أو بعدم وضوحه
حياهلا ،أو أن يستجري بالطبيعة القاصرة أو املتناقضة للقانون حىت ميتنع عن قبول القضايا أو النظر فيها ،أو عن إصدار
احلكم فيها".
إن متطلب إصدار حكم يف القضايا يف غياب القانون املدون يتناقض مع املبدأ  2من املبادئ األساسية بشأن استقالل
السلطة القضائية ،الذي ينص على أن "تفصل السلطة القضائية يف املسائل املعروضة عليها دون حتيز ،على أساس
الوقائع ووفقاً للقانون…" ،كما يشكل تعدياً إضافياً على استقالل القضاة.
المسؤولية الشخصية للقضاة
*
حيملوا مسؤولية األضرار اليت تقع نتيجة حلكم
جيب على القضاة يف إيران أن يأخذوا يف اعتبارهم أيضاً أهنم ميكن أن َّ
يصدرونه :فاملادة  171من الدستور تنص على أنه "حيثما يتكبد شخص ما خسارة معنوية أو مادية نتيجة إلمهال أو
خطأ يرتكبه القاضي يف ما خيص موضوع القضية أو احلكم الصادر فيها ،أو بسبب تطبيق قاعدة ما حيال قضية ما،
فإن على القاضي املخطئ كفالة التعويض عن تلك اخلسارة طبقاً للمعايري اإلسالمية ،إذا ما كان هناك إمهال".
بيد أن املبدأ  16من املبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية ،ينص على أنه "… ينبغي أن يتمتع القضاة
باحلصانة الشخصية حيال الدعاوى املدنية بالتعويض املايل عن األضرار النامجة عن أفعال غري سليمة أو عمليات إلغاء
متت أثناء ممارستهم وظائفهم القضائية".
*

المحكمة الخاصة برجال الدين

نشرت منظمة العفو الدولية تقييماً للمحكمة اخلاصة برجال الدين عام  .)5( 1997وخلصت إىل أن احملاكمات اليت
جتري أمامها ال ترقى إىل مرتبة املعايري الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة .وهي حمكمة استثنائية مت إنشاؤها بناء على
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فتوى ،وال يتضمن قانوهنا اإلجرائي أي أحكام جتيز االستئناف .ولذا ،فإن احملكمة تتناقض مع املعايري الدولية حلقوق
اإلنسان ،اليت تنص على احلق يف احملاكمة أمام حماكم عادية تستخدم إجراءات قضائية راسخة تضمن ،يف ما تضمن،
احلق يف استئناف احلكم أمام حمكمة عليا.
ويف ديسمرب/كانون األول  ،1998ذكر املمثل اخلاص املعين بأوضاع حقوق اإلنسان يف إيران يف تقريره املقدم إىل
اجللسة اخلامسة واخلمسني للجنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أنه "من الصعب تربير استمرار وجود مثل هذه احملكمة
السرية على حنو مكشوف" .وأوصى املمثل اخلاص بإلغائها ،أو حتويلها ،على األقل ،إىل جلنة مكلفة بتسوية املسائل
الدينية ،باملعىن الضيق للكلمة.
*

مشروع القانون المتعلق بإصالح المحكمة الثورية والعامة وإعادة تأسيس التوكيل القانوني

ورد أن جلنة الشؤون القانونية يف الربملان قد أقرت مشروع القانون هذا يف يونيو/حزيران  .2001ويف  25نوفمرب/
تشرين الثاين  ،2001أقرت اجلمعية االستشارية اإلسالمية ،أو الربملان ،املواد االثنيت عشر األوىل من املواد االثنتني
وسيحول
والعشرين اليت يتضمنها مشروع القانون .وكانت املواد املتبقية وقت كتابة هذا التقرير ما زالت تنتظر اإلقرار،
َّ
مشروع القانون من مث إىل جملس األوصياء للمصادقة عليه قبل أن يصبح ساري املفعول.
وإذا ما مت إقرار القانون ،فسيكون باإلمكان معرفة ما إذا كان القانون سينص على الفصل بني مهام التحقيق واالدعاء
العام والقضاء .إذ ميكن أن ينشئ وظيفة مستقلة ألعضاء النيابة العامة ،الذين ميكن أن مينحوا على املستوى اإلقليمي
املرتبة املهنية نفسها لرئيس هيئة القضاء اإلقليمية .وبينما مل تتبني بعد الطريقة اليت سيعني حبسبها املدعون العامون ،أو
الطريقة اليت سيتطور هبا دور قضاة التحقيق يف املمارسة العملية ،فإن مشروع القانون يضع تصوراً لفصل احملاكم املدنية
واجلنائية ،مبا يسمح بتخصص أكرب لقضاة مدربني بصورة مالئمة.
ويشكل مشروع القانون فرصة للربملان وجمللس األوصياء من أجل إضفاء مزيد من الشفافية واملساءلة والسرعة على
عملية إقامة العدل ،ومتكني القضاة وأعضاء النيابة العامة من تنمية مهاراهتم املتخصصة .بيد أنه إذا ما واصلت السلطة
االحتفاظ مبسؤولية اختيار أعضاء النيابة العامة ،فإن أحكام القانون اجلديد ميكن أن تشكل عبئاً إضافياُ على النظام
تقوض أكثر فأكثر فرص تطبيق العدالة.
القضائي ،وأن ِّ
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دور المحامين ونقابات المحامين

إن استقالل احملامني ونقابتهم املهنية ،نقابات احملامني ،وأمنهما ،من العناصر األساسية اليت تلقى الدعم الدويل من أجل
محاية حقوق اإلنسان أثناء تطبيق العدالة .وال ترقى األحكام املعمول هبا حالياً لتسجيل احملامني ،وتدريبهم لدى نقابة
من نقابات احملامني ،وما يتصل منها باستقالل هذه النقابات ،بأي حال من األحوال ،إىل املستوى الذي تتطلبه املعايري
الدولية .وعلى وجه التحديد ،فهي تقوض استقالل احملامني ونقابات احملامني ،حادةً بذلك من متتع املتهم باحلق يف
الدفاع الفعال.
وعلى سبيل املثل ،فقد تقلص منذ عام  1997يف إيران نطاق الواجبات والوظائف اليت تقوم هبا يف املعتاد نقابات
( )5يرجى االطالع على إيران :انتهاكات حقوق اإلنسان ضد القادة الدينيني الشيعة وأتباعهم ،اليت أصدرهتا منظمة العفو الدولية يف يونيو/حزيران ( 1997رقم
الوثيقة .)MDE 13/18/97

احملامني على املستوى الدويل إىل ما دون مستوى األحكام اليت تنص عليها الالئحة (القانونية) لعام  1956بشأن
استقالل نقابات احملامني.
*

القيود المحدِّدة لألشخاص الذين يمكنهم التدرب لدى نقابات المحامين بقصد ممارسة المهنة

تفرض املادة  2من القانون اخلاص مبتطلبات احلصول على ترخيص مبمارسة مهنة احملاماة ( )1997استثناءات كاسحة
بالنسبة لألشخاص الذين ميكنهم أن ميارسوا مهنة احملاماة (انظر اإلطار يف مايلي) .وباستثنائها األشخاص على أساس
معتقداهتم وارتباطاهتم ،فإن هذه التعليمات تقوض استقالل احملامني.
كما يفرض على نقابات احملامني أن تكون شريكاً يف تطبيق هذه القيود عن طريق إلزامها باالتصال بـ"السلطات املعنية"
لضمان التقيد بالشروط اليت يفرضها القانون.
يتضمن القانون املتعلق مبتطلبات ممارسة مهنة احملاماة قيوداً على حرية التعبري والتجمع تتناقض مع املعايري الدولية .إذ تنص املادة 2
من القانون املتعلق مبتطلبات احلصول على ترخيص مبمارسة احملاماة ( )1997على مايلي:

"مينح التصريح بالعمل كمحام متدرب لألشخاص الذين ميلكون ،إىل جانب الشهادة اجلامعية األوىل أو شهادة أعلى منها يف
القانون؛ أو يف القانون اإلسالمي األساسي ،أو ما يعادهلا من شهادات املعاهد واجلامعات الدينية ،حبسب الشروط التالية:
أ .أن يكونوا من املؤمنني باإلسالم وتعاليمه واملخلصني هلا يف املمارسة العملية
ب .أن يكونوا من املؤمنني باجلمهورية اإلسالمية وبوالية الفقيه وباإلخالص للدستور […]
إ .أن ال يكونوا أعضاء سابقني ،أو ممن نشطوا ،يف جمموعات ملحدة ،أو يف طائفة أو مجاعة ِّ
مضللة تعارض اإلسالم أو يقوم بيان
إشهارها على إنكار الديانات املقدسة
د .أن ال يكون هلم سجل ارتباط بالنظام البهلوي البائد أو عملوا على تقوية قواعد النظام السابق.
ه .أن ال يكونوا أعضاء يف جمموعات حيظرها القانون وتناهض مجهورية إيران اإلسالمية ،أو ممن يقدمون الدعم هلا".
وتتناقض هذه القيود أيضاً مع املادة  23من الدستور ،اليت تنص على مايلي:

"مينع التقصي بشأن معتقدات األشخاص ،وال جيوز مضايقة أحد أو مساءلته جملرد اعتناقه معتقدا ما".
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وعن طريق هذه القيود ،تسيطر السلطة القضائية و"السلطات املعنية" ،اليت يعتقد أهنا تشمل وزارة االستخبارات ،على
املؤهلني ألن يشغلوا األماكن املخصصة للتدريب لدى نقابة احملامني ،ومن مث الدخول إىل مهنة احملاماة .وتقوض هذه
األحكام استقالل احملامني ونقابة احملامني نظراً ألهنا حتد من احلرية الشخصية واألمن املهين ملقدِّم الطلب؛ كما حتد من
قدرة احملامني على تقدمي دفاع فعال عن موكليهم؛ وتقوض النـزاهة املهنية واألمن واالستقالل ،اليت تتطلبها مهنة احملاماة.
وتتناقض هذه القيود أيضاً مع االلتزامات الدولية إليران املتعلقة حبرية التعبري والتجمع مبوجب املادتني  19و  22من
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،واملبادئ األساسية بشأن دور احملامني ،اليت تتطلب من احلكومات
النقابات املهنية ضمان أن ال يكون هناك متييز ضد أي شخص ،يف ما يتصل بدخول مهنة القانون ،أو مواصلة ممارسة
املهنة ،باالستناد إىل معايري تشمل اآلراء السياسية أو سواها من اآلراء.
القيود المفروضة على نقابات المحامين
*
يتطلب املبدأ  24من املبادئ األساسية بشأن دور احملامني من الدول ضمان حق احملامني يف االنضمام إىل نقابات
مهنية ذاتية اإلدارة متثل مصاحلهم ،كما يتطلب أن "تنتخب اهليئات التنفيذية هلذه النقابات من جانب أعضائها،
ومتارس مهامها دون تدخل خارجي" ،وفقاً للمعايري الدولية حلرية التعبري والتجمع.
وفر العديد من أعضائها أو تعرضوا لالعتقال عام
وقد طردت نقابة حماميي طهران بالقوة من مكاتبها عام َّ ،1981
 ) 6( .1982ومع أن تعيني رئيس نقابة حماميي طهران أصبح منذ ذلك احلني من مسؤولية السلطة القضائية ،إال أن
األساس القانوين للهيئة نفسها مل يسقط .وظلت الالئحة (القانونية) لعام  1955اخلاصة باستقالل نقابة احملامني،
والتشريع الذي أقر عام  1956حتت اسم اإلجراءات املتعلقة بالالئحة القانونية اخلاصة باستقالل نقابة احملامني،
ساريي املفعول .ويراعي كال هذين القانونني يف خطوطهما العريضة املعايري الدولية الستقالل مهنة احملاماة كما حددهتا
املبادئ األساسية بشأن دور احملامني .بيد أنه ومنذ عام  1978حىت عام  ،1999مل يتمكن احملامون من انتخاب
اهليئة التنفيذية لنقابات احملامني .ومع أن االنتخابات جترى حالياً ،إال أهنا عرضة لـ"التدخل اخلارجي" من جانب السلطة
القضائية ،ما يشكل انتهاكاً للمبدأ  24من املبادئ األساسية بشأن دور احملامني.
فبموجب قانون  1997بشأن متطلبات احلصول على رخصة احملاماة ،يتوجب على من يودون ترشيح أنفسهم لعضوية
اهليئات اإلدارية للروابط أن يواجهوا االستثناءات الكاسحة نفسها اليت تطبق على احملامني حتت التدريب مبوجب املادة
 ،2اليت نوقشت يف ما سبق .وتتطلب املادة  ،4إضافة إىل ذلك ،من احملكمة العليا لتأديب القضاة "التقصي بشأن
أهلية املرشحني للهيئة اإلدارية" ،األمر الذي يتكفل بعدم انتخاب أعضاء نقابة احملامني ممثليهم عن طريق االختيار احلر.
ويف أواخر  ،1999أُخضع األشخاص الذين تقدموا بطلب للتشيح لعضوية اهليئة اإلدارية احلادية والعشرين لنقابة
احملامني ملوافقة –أو رفض -احملكمة العليا لتأديب القضاة .وحبسب تقارير مل جير تأكيدها تلقتها منظمة العفو الدولية،
فإن رئيس احملكمة صرح بأنه ليس للمحكمة دور يف تقصي مدى أهلية من يرشحون أنفسهم لالنتخابات ،نظراً ألهنا
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قد أرسلت قائمة طاليب التشيح لالنتخابات إىل وزارة االستخبارات ،واحملكمة إمنا تعكس قرارات هذه األخرية بشأن
من حيق له التشيح النتخابات اهليئة اإلدارية لنقابة احملامني.
ومل ميض وقت طويل قبل أن يقدِّم رئيس نقابة احملامني املنتخب يف طهران احتجاجاً إىل احملكمة العليا لتأديب القضاة
ضد هذه القيود.
( )6منظمة العفو الدولية ،إيران :احملاكمات غري العادلة للمعتقلني السياسيني ،يوليو/متوز ( 1992رقم الوثيقة .)MDE 13/15/92

إن منظمة العفو الدولية تقر حبق الدول يف فرض قيود على انضمام من ارتكبوا انتهاكات حلقوق اإلنسان ،أو أدينوا
بتهم جنائية معتف هبا ،إىل عضوية النقابات .بيد أن املنظمة تعتقد أنه ميكن هلذه القيود أن تفرض على حاالت
فردية ،ال أن تفرض بصورة معممة على جمموعة أو ملة أو طبقة بكاملها من الناس .ومن األمهية مبكان أن يكون
القانون واضحاً بشأن اجلهة اليت تقرر فرض مثل هذه القيود.
*

تأديب المحامين

تقضي املادة  28من املبادئ األساسية بشأن دور احملامني بأن "تقام اإلجراءات التأديبية ضد احملامني أمام جلنة تأديبية
حمايدة يشكلها العاملون يف مهنة القانون" أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو حمكمة ،وختضع ملراجعة قضائية مستقلة .أما
يف إيران ،فلم تعد نقابات احملامني قادرة على تأديب أعضائها ،على الرغم من األحكام القانونية واملبادئ الدولية اليت
تدعم هذه الوظيفة.
إن الئحة ( 1956القانونية) بشأن استقالل نقابات احملامني تؤيد هذا املبدأ .إذ تنص على أن يقوم بالتحقيق يف
املمارسات املهنية السيئة للمحامني املدعي العام املعين بتأديب احملامني يف النقابة وحماكم تأديب احملامني .زد على ذلك،
فاملادة  17من هذا القانون تنص على أنه ال جيوز وقف أي حمام عن ممارسة مهنة القانون أو حظر ممارسته هلا إال
بصدور قرار هنائي بذلك من قبل حمكمة تأديبية.
بيد أن النظام الكامل لوظائف املدعي العام املعين بتأديب احملامني وحماكم تأديب احملامني قد تالشى تدرجيياً .إذ يبدو
أن دور املدعي العام التأدييب مل يعد نشطاً ،بينما ال تنظر احملاكم التأديبية إال يف القضايا اليت تعرض عليها إما من قبل
السلطة القضائية أو أعضاء يف نقابات احملامني.
وجيوز ألعضاء نقابات احملامني استئناف األحكام الصادرة عن هذه احملاكم ،بيد أنه ينظر يف هذا االستئناف ،وخالفاً
للمبدأ  28من املبادئ األساسية بشأن دور احملامني ،من قبل احملكمة العليا اخلاصة بتأديب القضاة ،على ما يبدو ،اليت
تستطيع وقف احملامي عن ممارسة املهنة أو فرض حظر على ذلك.
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*

تقوض استقالل وأمن المحامين ونقابات المحامين
تدابير أخرى ِّ

دخلت املادة  187من قانون مايو/أيار  2000اخلاص خبطة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيز التنفيذ يف
سبتمرب/أيلول  .2001وعلى الرغم من اشتماهلا على أهداف نبيلة بسعيها إىل متكني عدد أكرب من األشخاص من
احلصول على اخلدمات القانونية ،إال أهنا تشكل تعدياً جديداً من قبل السلطات القضائية –وإن كان مغلفاً بقانون
اقتصادي -على مهنة القانون ،من حيث كوهنا مهنة ،وبصورة أكثر حتديداً ،على نقابات احملامني ،اليت ال يبدو أن
عضويتها قد استشريت أثناء صياغة القانون .وقد أعربت نقابة حماميي طهران بوضوح عن بواعث قلقها التفصيلية
املتعلقة بالقانون إىل املسؤولني اإليرانيني وإىل اجلمهور لفتة تزيد عن السنة (انظر ما يلي).
إذ تنص املادة  187على "تفويض السلطة القضائية صالحية التصديق على أهلية خرجيي القانون الذين سيمنحون
وخيول املستشارون صالحية عرض القضايا على احملاكم كمحامني.
تراخيص إلنشاء معاهد قانونية استشارية"َّ .
إن منح نقابة احملامني تراخيص للمحامني املؤهلني حديثاً ممارسة دولية شائعة تتبع أسلوباً معتفاً به يف التأهيل .وقد
فوضت املادة  6من الالئحة (القانونية) اخلاصة باستقالل نقابة احملامني نقابات احملامني بإصدار تراخيص إىل احملامني
املؤهلني ،اتساقاً مع روح املبدأ  ،9على سبيل املثل ،من املبادئ األساسية بشأن دور احملامني ،اليت تنص على توعية
احملامني إىل املثل والواجبات األخالقية للمحامني ،وإىل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
وينـزع القانون احلايل عن النقابة هذه الوظيفة ،حيث جيعلها من مسؤولية السلطة القضائية .وخيضع هذا مجيع طلبة
القانون لالستثناءات الكاسحة السابقة الذكر ،واليت تقلِّص إىل حد كبري استقالل احملامني وأمنهم ،وبالتايل استقالل
نقابات احملامني وأمنها .ويشكل هذا انتهاكاً للمبدأ  16من املبادئ األساسية بشأن دور احملامني ،الذي ينص على أن
"تكفل احلكومات مايلي للمحامني( :أ) القدرة على أداء مجيع وظائفهم املهنية بدون ختويف أو إعاقة أو مضايقة أو
تدخل غري الئق…"
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حوكم حماميا حقوق اإلنسان شريين عبادي وحمسن رهامي ،إىل جانب عدة أشخاص آخرين ،يف  15يوليو/متوز  2000يف جلسة
مغلقة للشعبة  16للمحكمة العامة .ويف  28سبتمرب/أيلول  ،2000حكم عليهما بالسجن مدة  18شهراً لكل منهما مع وقف
التنفيذ ،ومنعا ،كالمها ،من ممارسة مهنة القانون مدة  5سنوات؛ وتلقى اآلخرون أحكاماً بالسجن الشتاكهم يف جرمية مزعومة.
وحوكم االثنان من قبل حمكمة عامة بالعالقة مع أنشطة قاموا هبا بصفتهما حماميني.
وكان االثنان قد التقيا يف مكتب شريين إبادي ملقابلة شاهد يبدو أنه كان لديه ما يشهد به يف قضايا كان احملاميان يعمالن بشأهنا.
وكانت شريين عبادي ضمن فريق من احملامني وَّكلته أسر أربعة أشخاص قتلوا عامي  1998و  1999ملتابعة قضاياهم .وكان القتلة
املزعومون حياكمون آنذاك ،بينما كانت شريين عبادي متثلهم يف القضية .وكان حجة اإلسالم حمسن رهامي حمامي الدفاع عن طلبة
يسعون إىل احلصول على تعويض عن أضرار حلقت هبم بسبب إصابتهم أثناء إغارة لقوات األمن على مهاجع الطلبة يف يوليو/متوز
.1999
صورت شهادة الشاهد على شريط فيديو ،وناقش فيها ،حبسب ما ورد ،أنشطته كعضو يف مجاعة أنصار حزب اهلل املتشددة.
تورط مسؤولني كباراً يف املؤسسة الرمسية يف مزاعم تتعلق بأنشطة اجلماعة ،مشلت حماولة
وحبسب ما زعم ،وردت يف الشهادة أقوال ِّ
الغتيال حجة اإلسالم عبد اهلل نوري ،النائب السابق لرئيس اجلمهورية ،وزير الداخلية.
وتبني يف ما بعد أن الشريط كان قيد التداول من قبل اجلمهور ،ومت اعتقال احملاميني ،إىل جانب عدة أشخاص آخرين .ووجهت
إليهم هتمتا "بلبلة الرأي العام" و "نشر معلومات كاذبة" ،إضافة إىل هتم أخرى.
ويف  27يونيو/متوز  ،2000اعتقل االثنان ،كالً على حدة .ونقل عن شريين عبادي قوهلا إهنا مسعت يف نشرة أخبار الساعة
الواحدة يف يوم اعتقاهلا أنه قد مت القبض على امرأة ورجل دين بالعالقة مع الشريط .مث تلقت مكاملة هاتفية من صديق ،بيد أهنا
طمأنت هذا الصديق بأهنا مل تعتقل .وبعد ذلك بست ساعات ِ
قدم إىل مكتبها رجال شرطة مبالبس مدنية وذهبت إىل احملكمة
إلجراء حتقيقات أولية معها .وقضت  25يوماً يف احلجز املؤقت قبل إطالق سراحها بكفالة.
وجرت احملاكمة يف جلسة مغلقة ،بيد أن هيئة القضاة مسحت ملراقبني من نقابة حماميي طهران حبضور احملاكمة؛ غري أنه مل يستجب
لطلب مماثل حبضور مراقبني برملانيني احملاكمة .وقد استأنف كال احملاميني احلكم ،الذي احتجت عليه نقابة حماميي طهران بصورة
علنية ،وما زاال ميارسان مهنة القانون)7( .

( )7بيان صحفي ملنظمة العفو الدولية 14 ،يوليو/متوز  ،2000إيران :مزيد من االنتكاسات للعدالة اإليرانية (رقم الوثيقة .)MDE 13/019/2000

*

ردود الفعل على إنفاذ المادة 187

ظلت املادة  187من قانون مايو/أيار  2000اخلاص خبطة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية الثالثة موضع
معارضة ثابتة من قبل نقابات احملامني منذ إقرارها .ففي  6نوفمرب/تشرين الثاين  ،2001عقدت نقابات احملامني
ومشاركون ميثلون السلطة القضائية والسلطة التنفيذية اجتماعاً غري عادي ملناقشة املادة وما يتتب عليها من نتائج.
وتضمنت املوضوعات اليت نوقشت استقالل القضاء ونقابات احملامني وكرامتهما.
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وصدر يف ختام هذه الفعالية إعالن مبادئ غري مسبوق من  18نقطة يناشد السلطات احتام املعايري الدولية املتعلقة
حبقوق اإلنسان ودور نقابة احملامني والسلطة القضائية.
وعلى سبيل املثل ،تدعو النقطة  2من اإلعالن إىل التقيد التام باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية وسوامها من املعاهدات الدولية اليت صادقت عليها إيران واليت تشكل دولة طرفاً فيها .وتدعو
النقطة  3إىل محاية استقالل السلطة القضائية والقضاة ،وإىل وقف التدخالت السياسية يف الشؤون القضائية .وتدعو
النقطة  5إىل محاية نقابات احملامني وفقاً لألحكام املقبولة دولياً ،وللقانون اخلاص باستقالل نقابات احملامني ،واملادة
 24من املبادئ األساسية بشأن دور احملامني.
ويف  7نوفمرب/تشرين الثاين  ،2001اليوم التايل لصدور اإلعالن ،عمد أعضاء الربملان ،وكجزء من تدبري طوارئ ،إىل
إلغاء املادة .ويظل أمر وقف العمل هبا هنائياً ينتظر اإلقرار النهائي هلذا التدبري من قبل جملس األوصياء.
الخالصة و التوصيات
أدى غموض القوانني اليت تقيد حرية التعبري والتجمع وتداخل هذه القوانني؛ واخللل اهليكلي يف بنية السلطة القضائية،
اليت تعاين من غياب االستقالل احلقيقي ومن نظام غري سليم للتعيينات ،ويعرقل قيامها بدورها عدم الفصل بني
السلطات وإلزام القضاة ،حبكم القانون ،بأن يصدروا أحكاماً يسألون عنها مسؤولية شخصية يف كل قضية تعرض
عليهم دون وجود سند هلذه األحكام يف القانون ،إىل انتكاسات عديدة لعملية إقامة العدل يف إيران.
فقد أضعفت بشكل مريع ضمانات الدفاع اليت تتوفر عادة للمحامني ولنقابة مستقلة للمحامني ،وذلك عن طريق
إتباعهما للسلطة القضائية ،مما أدى إىل منط من اإلجراءات غري النظامية ،قبل احملاكمات وأثناءها ،على حد سواء،
وأفسد األحكام املتعلقة بعملية االستئناف .ويسود يف إيران اليوم منط من اعتقال األشخاص واحتجازهم وحبسهم إثر
حماكمات جائرة ،ال لسبب إال لتعبريهم عن ما يعتلج يف ضمائرهم من معتقدات .إن منظمة العفو الدولية تتقدم
بالتوصيات التالية:
إلى الحكومة اإليرانية والسلطات القضائية ،وإلى جميع من يشاركون في إقامة العدل:
*

اإلفراإ الفوري وغري املشروط عن مجيع سجناء الرأي؛

في ما يتعلق بالقوانين المقيدة لحرية التعبير والتجمع
مراجعة مجيع القوانني ،ال سيما ما سلّطت األضواء عليه يف هذا التقرير منها ،واليت تقيد حرية التعبري
*
والتجمع ،وذلك هبدف مواءمتها مع املعايري الدولية املتضمنة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،الذي
تشكل إيران دولة طرفاً فيه؛
-

في ما يتعلق بالسلطة القضائية
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مراجعة مجيع القوانني املتعلقة بالبنية اهليكلية للسلطة القضائية ،وباستقالهلا ،وبأساليب تعيني القضاة
*
وتأديبهم ،وباإلطار الدستوري الذي تعمل فيه ،وذلك هبدف ضمان استقالل هذه السلطة ووظائفها بشكل يتساوق
مع ما نصت عليه مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية؛
مراجعة القوانني اليت تُلزم القضاة بإصدار أحكام يف القضايا دون وجود نص قانوين مدون بشأهنا؛
*
تعديل القوانني اليت جتعل القاضي مسؤوالً مسؤولية شخصية عن ما يصدره من أحكام؛
*
مراجعة مشروع القانون احلايل املتعلق بإعادة تأسيس دور أعضاء النيابة العامة لضمان تقيده مببادئ األمم
*
املتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة؛
-

في ما يتعلق بالمحامين ونقابات المحامين

*

وضع أحكام قانونية تضمن أمن احملامني ونقابات احملامني وعدم التدخل يف شؤوهنما ،طبقاً للمبادئ الدولية،

-

في ما يتعلق بتطبيق العدالة

مبا فيها مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور احملامني؛
السماح جلميع احملامني الذي ميكن أن يكونوا قد منعوا من ممارسة املهنة ألسباب تتعلق هبذه املمارسة من
*
العودة إىل عملهم؛
وضع معايري واضحة ومتسقة وشفافة خبصوص األهلية لعضوية اللجنة التنفيذية لنقابة احملامني؛
*
ضمان تقيُّد النصوص اليت حتكم التخيص للمحامني بالعمل باملعايري واملمارسات الدولية؛
*
*

مراجعة القوانني اإلجرائية املتعلقة بتطبيق العدالة لضمان مواءمة إجراءات االعتقال واالحتجاز واحلصول على

االستشارة القانونية وإجراءات احملاكمات ،مبا يف ذلك احلق يف االستئناف ،مع املعايري الدولية؛
إشهار مجيع ما لألفراد من حقوق تتعلق باالعتقال واالحتجاز مبوجب القانون الدويل والقانون الوطين؛
*
تعزيز التعاون مع اهليئات الوطنية حلقوق اإلنسان؛
*
تعزيز التعاون مع اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة وآليات األمم املتحدة عن طريق
*
مبادرات التوعية والتدريب ،وبالسماح هلذه اهليئات بزيارة إيران؛
تنفيذ توصيات منظمة العفو الدولية واملمثل اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعين بأوضاع حقوق اإلنسان يف
*
مجهورية إيران اإلسالمية وآليات األمم املتحدة واهليئات الدولية األخرى حلقوق اإلنسان يف ما يتعلق بإقامة العدل يف
إيران.
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