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 إيران: ينبغي ضمان نزاهة االنتخاابت الرائسية
 

يونيو/حزيران  12ملقبلة، اليت ستعقد يف دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات اإليرانية إىل ضمان خلو االنتخاابت الرائسية ا
قوقهم يف حرية التعبري والتجمع على حنو واملقرتعني ح ممارسة املرشحنيوكفالة  –وال سيما ابلنسبة للمراة  –، من التمييز 2009

ويياء على النظام. فعال أثناء احلملة االنتخابية. وجاءت مناشدة املنظمة يف رسالة وجهتها إىل آية هللا جّنايت، رئيس جملس األ
هو اهليئة اليت تتوىل تفسري  ءوجملس األويياوذلك إثر إغالق ابب تسجيل املرشحني النتخاابت الرائسة يف اآلونة األخرية. 

  حكام الشريعة اإلسالمية والدستور.الدستور واإلشراف على االنتخاابت وتبت يف تساوق التشريعات مع أ
 

من الدستور  115ميع املرشحني لالنتخاابت للممان مالءمتهم للرائسةل. وتنص املادة جلالذاتية السرير  ءص جملس األويياوميحّ  
ل، وأن يكونوا لإيرانيي األيل؛ وإيرانيي اجلنسية؛ ومن ذوي من لرجال الدين والسياسة واعلى أنه ينبغي للمرشحني أن يكون

ومن أهل الثقة والورع؛ وممن يؤمنون عن قناعة ابملبادئ األساسية ؛ ومن ذوي املاضي الصاحل؛ ةالفكري قدرةالقدرات اإلدارية وال
للبالدل. وقد جرى يف االنتخاابت السابقة جتريد معظم املرشحني الذين سجلوا أمساءهم  رمسيال مهورية إيران اإلسالمية والدينجل

ثناء النساء جاء على أرضية أتويل كلمة لالنتخاابت من أهليتهم مبقتمى هذه املعايري، مبن فيهم مجيع النساء. ويبدو أن است
 . رجال

 

أعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها من أن مثل هذه املتطلبات تتناقض على حنو ابد مع مواد أخرى من الدستور، قد و 
ص. وفمالً عن اليت تنص على املساواة بني مجيع املواطنني؛ وتتطلب احرتام حقوق املرأة؛ وحتظر التحقيق يف معتقدات الشخ

، الذي )العهد الدويل( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية 26و 19و 18و 3و 2ذلك، فهي تناقض املواد 
انممت إليه إيران كدولة طرف والذي حيظر التمييز على أي أساس ويتطلب من الدولة احرتام حرية املعتقد والرأي ومحايتها. كما 

تنص على أنه من حق مجيع من العهد الدويل، اليت  25رشحني كذلك املادة السري الذاتية للميص متحتتتناقض مقتميات 
بوا وأن يُنتخبوا للمنايب العامة، دون متييز.  املواطنني  أن ينتخ 

 

أو لونه حصرايً إىل عرقه  جملس األويياء على ضمان عدم استثناء أي أحد من الرتشح لالنتخاابت ابالستنادوحثت منظمة العفو 
ه أو لغته أو دينه أو أيله االجتماعي، أو إىل رأيه السياسي، أو أي رأي آخر يعتنقه، وال سيما إىل ضمان عدم اعرتاض أو جنس

كمرشحات لسبب حصري هو نوعهن االجتماعي. وقالت   ني واألربعني الاليت سجلن أمساءهنسبيل ترشُّح  أي من النساء االثنت
دائي، الناطق بلسان جملس األويياء، وجاء فيه أنه لليس مثة دخُ الصدد أدىل به الدكتور عباس علي كا املنظمة إن تصرحياً يف هذ

 قيود قانونيةل على ترشح املرأة، يشعرها ابلتشجيع.
 

وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير تشري إىل أن مثة موجات متصاعدة من االعتقاالت التعسفية واملمايقات تستهدف على وجه 
صوص أعماء يف جمتمعات األقليات الدينية واإلثنية يف إيران، وطالابً ونقابيني وشاشطات يف جمال حقوق املرأة. ويتعرض اخل

العديد ممن اعتقلوا خلطر التعذيب أو غريه من ينوف سوء املعاملة. بينما يدرت حبق أفراد اعتقلوا قبل هذه الفرتة أحكام 
خول إىل مواقع على اإلنرتنت، بينها مواقع تتعلق حبقوق عد يحف، بينما جرى تقييد الد غالقابإلعدام. وفمالً عن ذلك، مت إ



، أعلن مكتب النائب العام يف طهران عن 2008اإلنسان أو دأب على تشغيلها إعالميون دوليون. ويف ديسمرب/ كانون األول 
ائل النصية السريعةل، قائالً إن املكتب سوف يقوم تشكيل لمكتب خاص ملراجعة اجلرائم واخلروقات املتعلقة ابإلنرتنت وابلرس

ابستعراض انتهاكات احلملة االنتخابية ولاملالحظات املسيئةل اليت ترد يف الرسائل النصية القصرية. ورمبا يقصد هبذه التدابري خنق 
  النقاش، ومنع تنظيم املظاهرات السلمية، وإسكات منتقدي السلطات بصورة مسبقة قبل االنتخاابت.

 
بيد أنه ينبغي السماح جلميع األفراد واجلماعات أبن متارس بصورة سلمية حقوقها يف حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات 

واالنممام إليها، مبا يف ذلك التعبري بطرق تتعارض مع ما تراه الدولة من سياسات وممارسات يف الفرتة السابقة على االنتخاابت. 
قه يف حرية التعبري والتجمع واالنتساب إىل اجلمعيات فوراً وبال معتقل حالياً ملمارسته السلمية حشخص  وينبغي اإلفراج عن أي

موا إىل احملاكمة بتهم جنائية معرتف هبا. وينبغي محاية مجيع قيد أو شرط. بينما ينبغي اإلفراج عن املعتقلني اآلخرين ما مل يقدّ 
 وء املعاملة. املعتقلني من التعذيب أو غريه من ينوف س

 
 وتتممن احلاالت احلديثة اليت يساور القلق منظمة العفو بشأهنا: 

 

مهدي معتمدي مهر، العمو يف لجلنة الدفاع عن حرية  2009أبريل/نيسان  19اعتقال ضباط احملكمة الثورية يف طهران يف 
تلقى قبل اعتقاله مكاملة هاتفية من مسؤول قد  ريةل، وهي حزب سياسي حمظور. وكانويحة ونزاهة االنتخاابتل ويف لحركة احل

أبلغه فيها أن من شأن نشر اللجنة بياشاً بعنوان لمراقبة اجملتمع املدين لالنتخاابت: ضمانة حنو انتخاابت  يف وزارة االستخبارات
ه. ووجهت إليه هتمة شر، وجرى اعتقاله بناء عليحرة ويحية ونزيهةل أن يشكل عمالً مناهماً لألمن القومي. بيد أن البيان نُ 

يف معهد  مأبريل/نيسان، منعت قوات األمن أعماء آخرين يف اللجنة من عقد اجتماع هل 29لالعمل ضد أمن الدولةل. ويف 
ركز املدافعني عن ين وعمو اجمللس األعلى لإلشراف يف مز علي دادخاه، أحد احملامني البار  حممد ل القانوين، الذي ميلكهالرائدل

    سمح له إبعادة فتح أبوابه.ومل يُ  2008غلق املركز ابلقوة يف ديسمرب/كانون األول أُ حيث  حقوق اإلنسان.
 
من سجن إفرين يف طهران بعد  209األمري الكبري دون حماكمة يف القسم  جامعة استمرار اعتقال ما ال يقل عن ثالثة من طالبو 

ا معهم وأفرج عنهم الحقاً أهنم قد تعرضوا للتعذيب أثناء . وقد ذكر طالب آخرون اعتقلو 2009اعتقاهلم يف فرباير/شباك 
، قال أحد قماة احملكمة الثورية إن هتماً ابلتعاون مع لمنظمة جماهدي خلق اإليرانيةل، وهي 2009أبريل/نيسان  28االعتقال. ويف 

إهنم كانوا يعتزمون لالقيام ببعض بينهم ثالثة ما زالوا معتقلني. وقال  املنفى، قد وجهت إىل مثانية طالبمجاعة معارضة يف 
 األنشطة يف اجلامعةل خالل فرتة االنتخاابت املقبلة. 

 
ال يزال آية هللا سيد حسني كاظميين بوروجردي، الذي يدعو إىل فصل الدين عن األساس السياسي للدولة، يقمي حكماً و 

معاداة هللال. حبقه ابتداء بتهمة ل الصادرعدام إثر ختفيف حكم اإل 2007أغسطس/آب  13عاماً يدر حبقه يف  11ابلسجن مدة 
حالة ، تعرض للمرب، حسبما ُزعم، أثناء احتجازه يف احلبس االنفرادي يف سجن يزد، حيث حيتجز يف 2009مايو/أاير  5ويف 

أجانب ملساعدة  يطلب فيه إرسال مراقبني ،بعد إرساله كتاابً مفتوحاً إىل األمني العام لألمم املتحدة، ابن غي مون نفي داخلي
صال أبفراد عائلته، الشعب اإليراين على إجراء استفتاء مفتوح على نظام احلكم يف إيران. ومنذ ذلك الوقت، مل يسمح له ابالت

 ن مسؤويل السجن أبلغوه أبنه يعاقب على تصرحياته بشأن االستفتاء. الذين قالوا إ



 
وإابن  2009ء التحمري لتجمعات سلمية لالحتفال ابألول من أاير شخص يف طهران وسننداج أثنا 100اعتقال ما يربو على و 

عتقد أن العشرات ما زالوا رهن االعتقال، مبن فيهم جعفر ، يُ ا. فمع أن بعض هؤالء قد أفرج عنهاالحتفاالت ويف الفرتة اليت تلته
كزاد زغانه، وأمري ايغوابيل، توقيعل، وهم نمن أعماء محلة لاملليون عظيمزاده، وشاهبور إحساين، وابهرام )عيسى( عابديين، وستة 

 زاده. الياره، وطه و وزوجته جلوه جواهري، وبوراي بوشط ه مظفري،وكاو 
 

وابن حممد خاكساري  قلم املعلمد خاكساري، وهو مراسل ألسبوعية جر سر  من أمام وزارة التعليم 2009أبريل/نيسان  26واعتقل يف 
. وكان يغطي احتجاجات قام هبا املعلمون ملطالبة احلكومة بتنفيذ قانون املعلمني يف إيران من قادة احتادوثراي دارايب، وكالمها 

 جور غريهم من العاملني يف الوظائف احلكومية. أبأجور املعلمني  ويساوي 2007قر يف للمكافآت أُ 
 

يعل )املعروفة أيماً حبملة املساواة(، اليت تني يف محلة لاملليون توقمدافعتان عن حقوق املرأة عمو  2009مايو/أاير  7قلت منذ واعتُ 
جتمع التواقيع على مناشدة تطالب ابملساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل. وكانت املدافعتان عن حقوق املرأة الناشطتان يف قم لعدة 

سوية مع كاراج   لت فاطمة مسجدي يفلفتت أنظار السلطات. إذ اعتقو سنوات قد قامتا بتقصي لجرمية شرفل ارتكبت يف قم 
إثر تفتيش موظفني يف وزارة االستخبارات بيتها يف قم ومصادرهتم بعض  الباحث بشأن احلركة النسائية،  غالم رضا سالمي،

يف قم يف وقت الحق من اليوم نفسه. وتعتقد حماميتهما، شادي يدر، أن اعتقاهلما مقتنياهتا الشخصية. واعتقلت مارايم ب دغويل 
 اً ألن من قبموا عليهما مل يربزوا أي مذكرة توقيف أو يبلغامها بسبب القبض عليهما. غري قانوين، نظر 

 
 نرجس حممدي، شائبة رئيس مركز املدافعني عن حقوق اإلنسانحلمور مؤمتر يف غواتيماال  مايو/أاير 10من السفر يف وُمنعت 

ز ابنه، وهي عمو أيماً يف اجمللس الوطين للسلم ومديرة للمجلس الوطين للسلم، وكذلك ثراي عزي ةورئيسة فريق املهام التنفيذي
نساء حتت عنوان  لمبادرة احلائزات على جائزة نوبلل ونظمت املؤمتر وحمررة جملة لراسانل. ملركز تنظيف حقول األلغامتنفيذيية 

 . السلم والعدالة واملساواةإلعادة تعريف الدميقراطية من أجل 
 

 فيةـخل
وق املدنية والسياسية، يف تنفيذ العهد الدويل اخلاص ابحلق مراقبةان التابعة لألمم املتحدة، املسؤولة عن حددت جلنة حقوق اإلنس

، أن ضمان احرتام احلق يف التصويت ويف الرتشح للمنايب العامة، 1996يوليو/متوز  12، الصادر بتاريخ 25ا العام رقم تعليقه
لى أساس العرق أو اللون ، يتطلب كفالة هذا احلق جلميع املواطنيني بال متييز عالدويل من العهد 25وحبسب ما تنص عليه املادة 

أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، أو خالفه من اآلراء، أو األيل القومي أو االجتماعي، أو امللكية أو الوضع عند  أو اجلنس
: احلق يف املشاركة يف الشؤون العامة، حقوق التصويت واحلق 25املولد أو أي وضع آخر. )جلنة حقوق اإلنسان: التعليق العام رقم 

 (. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7، رقم الوثيقة: 1996يوليو/متوز  12(، 25ابخلدمة العامة )املادة  يف فرص التمتعيف املساواة 
 

دومنا  قمتع هبذه احلقو عالة للتف فرصحصول املواطنني على ويتعني على الدول تبين التشريعات والتدابري األخرى الالزمة لممان 
إزالة مجيع العراقيل أو القيود اليت حتد من التمتع مبثل هذه احلقوق. وينبغي أن تؤسس أية شروط تطبق على ممارسة احلقوق متييز، و 

اب بسبب أية على معايري موضوعية ومعقولة. ولذا، ينبغي أن ال يستثىن األشخاص املؤهلون للرتشح لالنتخ 25اليت حتميها املادة 



متطلبات غري معقولة أو تقوم على التمييز. فاقتماء أن ينتمي املواطنون مللة أو طائفة حمددة معرتف هبا رمسياً من قبل الدولة، أو 
 من العهد الدويل املذكور.  25إىل رأي أو انتماء سياسي ما، ال يتساوق مع مقتميات املادة 

 
عديدة على تنظيم احلمالت من أجل وضع حد جلملة انتهاكات حلقوق اإلنسان يف  إن منظمة العفو الدولية قد دأبت لسنني

ما  ،إيران. فاإلفالت من العقاب، واالعتقال التعسفي، والتعذيب وغريه من ينوف سوء املعاملة، وكذلك استخدام عقوبة اإلعدام
على نطاق أيماً تواجه التمييز  –يات اإلثنية مبا فيها األقل –. وال تزال بعض قطاعات اجملتمع متارس على نطاق واسعبرحت 

إىل حد كبري منذ الثورة اإلسالمية يف  –وال سيما بعض األقليات الدينية  - واسع، بينما ساءت حالة بعض اجلماعات األخرى
حرية املعتقد والتعبري مشددة على حقوقهم يف  قيوداً رى أهنم خيالفون السياسات الرمسية املعلنة أو غري املعلنة . ويواجه من يُ 1979

سواء على يعيد القانون، أم على يعيد  –اجهن التمييز انفكت النساء يو إليها. وما  موتكوين اجلمعيات واالنمماوالتجمع 
 واسع االنتشار. من العقاب املمارسة. وال يزال إفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان 

 
 ملزيد من املعلومات، أنظر: 
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