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 اهرات عاشوراءظمع اقرتاب الذكرى السنوية لت بط النفسإيران: احلاجة إىل ض

 
 

ابإلفراج الفوري وغري املشروط عن كافة سجناء الرأي مبن فيهم أولئك  منظمة العفو الدولية ابلسلطات اإليرانية طالبت
م يف األسابيع األخرية ملا له صلة بنشاطاهتم السياسية السلمية أو نشاطاهتم يف جمال حقوق االنسان، الذين مت اعتقاهل

املزيد من سجناء الرأي  اعتقالجراءات احملاكمات اليت قد تفضي إىل إطالب املنظمة السلطات إبيقاف كافة توكذلك 
قواهتا األمنية أن تتوقف عن التحرش ابألشخاص الذين أهابت املنظمة ابحلكومة اإليرانية و  وعالوة على ذلك اآلخرين.
وجهات نظر مغايرة ملا تراه السلطات، وأن تضمن محاية مجيع املعتقلني محاية كاملة من عن بطريقة سلمية يعربون 

سرهم واحملامني الذين تختارومهم وسائل االتصال أبعلى الفور التعذيب ومن سائر أشكال سوء املعاملة وتؤمن هلم 
  نفسهم.أب
أول شهور  –هر احملرم منظمة العفو الدولية هبذ النداء عشية االحتفاالت الدينية بذكرى عاشوراء )العاشر من شتوجه تو 

 25موافقا ليوم  / كانون األول. وكان عاشوراء يف العام املاضيديسمرب 15والذي يوافق هذا العام  السنة اهلجرية(
تظاهرات ضخمة قمعتها السلطات بشكل عنيف.قد شهد  ،2009 ديسمرب/ كانون األول  

 

التجمع املعرتف به دولياً، و حلق حرية التعبري الكامل  ويف العام احلايل، حتث منظمة العفو الدولية السلطات على االحرتام
ة عايري الدوليمع امل اإلجراءات األمنية يف كل االجتماعات والتجمعات اتساقن اح ابالحتجاجات السلمية وضما سمالو 

ينبغي أال تتكرر  قوانني.مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني إبنفاذ ال يف كاليت وردتإلنفاذ القوانني  
ة مبهامجة املتظاهرين التطوعية شبه العسكري باسيجيشيات اللومن بينها مي ،األحداث السابقة عندما قامت قوات األمن

 املساملني أو استخدام العنف ضدهم.
قة حول مجيع مزاعم ما تدعو منظمة العفو الدولية السلطات اإليرانية إىل أتمني إجراء حتقيقات مستقلة دقيقة وعميك

حزيران  /ونيوقوات األمن منذ االنتخاابت الرائسية يف ي على أيدي املشروع، واإلعدامات خارج القضاء،القتل غري 
اإلعدام خارج  لياتء األمم املتحدة للمنع والتقصي الفعالني لعمملباديا، وأن يكون ذلك وفقاً املتنازع حوهل ،2009
تم . وجيب أن يقدم للعدالة أي شخص من قوات األمن يواإلعدام التعسفي واإلعدام دون حماكمة القضاءنطاق 

جسيمة  من انتهاكات أو غري ذلك القضاءإعدام خارج نطاق  غري مشروع، التحقق من مسؤوليته عن أعمال قتل 
نظمة العفو كما حثت م  وأن يتم ذلك بشكل عادل وسريع دون اللجوء إىل توقيع عقوبة اإلعدام. ق االنسان.حلقو 

أغلبية كبرية من  وكانتالدولية السلطات اإليرانية على أعلى املستوايت، أن تعلن الوقف الفوري لعمليات اإلعدام. 
و إىل وقف ر اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي يدعالدول األعضاء يف األمم املتحدة قد صوتت مؤخراً لصاحل قرا

يف كافة أحناء العامل؛ وكانت إيران واحدة من دول األقلية اليت عارضت هذه الدعوة.  عقوبة اإلعدام  

  



ت االنتخاابت الرائسية اليت جر أكثر أعمال القمع دمويًة منذ  2009وقد شهدت تظاهرات ديسمرب/ كانون األول 
  -أشهرقبل ذلك بستة 

ز، مري حسني ملرشح الرائسة، الذي مل يف واعرتفت السلطات بوفاة سبعة أشخاص على األقل، من بينهم ابن أخ
وقد أطلق  التني.، وابلقاء القبض على أكثر من ألف شخص، وقد تكون األرقام احلقيقية أعلى من ذلك يف احلموسوي

ويلة. ومن بني غري عادلة وحكم عليهم ابلسجن ملدد طسراح معظم املقبوض عليهم لكن بعضهم أدين يف حماكمات 
سعة أعوام ونصف. تهؤالء هباره هدايت وهي واحدة من القيادات الطالبية وسجينة للرأي وتقضي عقوبة ابلسجن ملدة 

صالح السياسي ومعارضة وعضو يف اللجنة املركزية ملكتب تدعيم الوحدة وهي هيئة طالبية وطنية تنشط يف الدعوة لإل
الناشط ميالد  نتهاكات حقوق االنسان، وهي رئيسة اللجنة النسائية ابملكتب. كما يقضي أحد زمالئها يف املكتا

 أسدي عقوبته ملدة سبع سنوات يف السجن.
 

يناير كانون  3و  2009ديسمرب/كانون األول  28وكانت األختان ليلى وسارة توّسـلي قد ألقي القبض عليهما يف 
رتتيب، مث أفرج عنهما بكفالة، لكن صدرت أحكام بسجنهما. حكم على سارة توسلي ابلسجن على ال 2010الثاين 

بتهمة املشاركة يف تظاهرات عاشوراء وزايرة مري حسني  بعد إدانتها 2010جلدة يف مايو/ أاير   74واجللد  ستة أعوام
اجلاري  قضاء مدة عقوبتها موسوي وزوجته عقب مقتل ابن أخيه. أما ليلى توسلي فقد بدأت يف مطلع الشهر 

 ابلسجن ملدة عامني. 

، احملظورة حاليا واليت كانت إبراهيم يزدي ، عم ليلى وسارة توسلي، البالغ من العمر مثانني عاماً، وقائد حركة احلرية أما
، مث أطلق  2009ديسمرب/ كانون األول  28فقد ألقي القبض عليه يف  مسموح هلا كحزب سياسي يف السابق،

لكن أعيد القبض عليه يف إصفهان يف أول ديسمرب/ كانون األول يف احتفال  2010سراحه للعالج يف فرباير/شباط 
 رجة.وقيل إن حالته الصحية حسنوي خاص. وهو يعاين من السرطان وأمراض أخرى، ومازال معتقالً يف سجن إيفني، 

 

كما ألقي القبض على فريد طاهري، زوج سارة توسلي، وهو سجني رأي يقضي يقضي عقوبة ابلسجن مدهتا ثالثة 
 أعوام. 

 
مظاهرات عاشوراء يف العام املاضي، ومن بينهم أمحد نظموا أمهم وصدرت أحكام ابإلعدام على بعض الذين زعم 

ض عليهما مع مطهرة هبرامي حقيقي ورحيانة حاجي إبراهيم  دابغ دانشبورمقدم وأبوه حمسن دانشبور مقدم. وكاان قد قب
حيث أدينوا  2010وهادي قائمي وحكم عليهم ابإلعدام عقب حماكمة  "صورية" غري عادلة يف يناير/ كانون الثاين 

ئناف حكم )أي معاداة هللا( وذلك لصالهتم املزعومة مبنظمة جماهدي خلق إيران. وأكدت حمكمة االست احملاربةبتهمة  
اإلعدام الصادر على كل من أمحد دانشبورمقدم وأبوه حمسن، على الرغم من ختفيف األحكام الصادرة على اآلخرين 

 فيما بعد.
 

، رجل وامرأة، عقوبة اإلعدام لصالهتما املزعومة مبجاهدي خلق إيران وتورطهما يف ويواجه شخصان غريمها على األقل
شخصاً مثلوا أمام احملاكمة "الصورية" يف  16در  عبدالرضا قنربي واحداً من تنظيم اضطراابت عاشوراء. كان امل



 29يناير/كانون الثاين وفرباير/ شباط ، واليت انتهت ابحلكم عليهم ابإلعدام. وكانت فرح وزائيهان قد قبض عليها يف 
 .2010وحكم عليها ابإلعدام يف أغسطس/ آب  2009ديسمرب/ كانون األول 

 
طوال السنة، وقد فاضت السجون اإليرانية بكثرة السجناء. ويف األسابيع لسلطات عمليات القبض وقد واصلت ا

األخرية تصاعدت عمليات القبض عرب إيران، فاعتقل الطالب الناشطون قبيل يوم الطالب أي السابع من ديسمرب/  
درزاده وسياواش حامت. وقد أفرج عن ر وحممد حيگوحمسن برزي كانون األول، من أمثال علي غوليزاده وعلي رضا كياين

مجيعهم فيما بعد ابستثناء سياواش حامت الذي بقي معتقالً دومنا هتمة أوحماكمة. كما اعتقل طالب آخرون يف تظاهرات 
ديسمرب/ كانون األول  10يف السابع من ديسمرب/ كانون األول أو مت استدعاؤهم للمثول أمام جلان للتأديب. و 

العلوم والبحث والتكنولوجيا، وهو املسؤول عن التعليم العايل، وأعربت ير ىل وز العفو الدولية إ، كتبت منظمة 2010
قيل إمهم اعتقلوا أوسجنوا  ،طالباً  70وطالبت مبعلومات عن احملتجزين ومن بينهم  ،عن قلقها إزاء االعتقاالت املذكورة

 .2010حىت نوفمرب/ تشرين الثاين 
 

ا إزاء منع بعض الطالب ، بصفة مؤقتة أو دائمة، من مواصلة تعليمهم والذي فرض كما أعربت املنظمة عن قلقه
عليهم نتيجة ممارستهم املشروعة حلقوقهم يف حرية التعبري والتجمع، واليت تشمل حقهم يف التجمع سلمياً للتعبري عن 

على سبيل املثال النتمائهم  وذلك –سخطهم. كما ورد أن أخرين قد حرموا من احلق يف احلصول على تعليمهم العايل 
 لعرق ما أو أقلية دينية، كالداينة البهائية اليت مينع أبناؤها من إمكانية تلقي التعليم العايل يف إيران.

 
. ففي الثامن من ديسمرب/ كانون األول ألقي القبض على  ًً ويف األسابيع األخرية املاضية استهدف الصحافيون أيضًا

ة " شرق" ، من بينهم مدير حتريرها علي غالمي، وذلك عقب نشرها ملحقاً عن يوم مخسة من العاملني يف جريد
الطالب. وقد صرح املدعي العام ملدينة طهران إىل وكالة أنباء طالب إيران أنه يتم التحقيق معهم يف " جرائم تتعلق 

؛ رحيانة طباطبائي. وقد  صحفي آخر من جريدة " شرق"ألقي القبض على  ،ديسمرب/ كانون األول 12ابألمن". ويف 
قبض عليه يف اليوم التايل العتقال مهران فرجي الذي يكتب عن الشؤون االجتماعية يف جريديت مهشهري اعتمادي 

صحافيا ومدوانً غريمها يقبعون حالياً خلف القضبان يف إيران، ومن بينهم  34وزاران. وحلق االثنان بنحو گمللي وكر 
عاماً ويف حالة صحية سيئة للغاية، ويقضي عقوبة ابلسجن ثلالثة أعوام   57من العمر  الصحايف عيسى سهرخيز البالغ

عاماً، وهو  18وكذلك املدون نويد حميب البالغ من العمر  يف سجن رجائي شهر  ذي األوضاع القاسية، يف كرج، 
مدونته عن حقوق املرأة، وقد مت عضو يف محلة املليون توقيع ) وتعرف أيضاً ابحلملة من أجل املساواة( وهو يكتب يف 

. وقيل أنه حياكم الهتامه " ابلعمل ضد األمن القومي" و "إهانة 2010اعتقاله منذ القبض عليه يف سبتمرب/ أيلول 
  . 2010نوفمرب/ تشرين الثاين  14مؤسس وقائد اجلمهورية اإلسالمية"، وقد بدأت حماكمته يف جلسات مغلقة يف 

 
  
 
 
 


