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 الدراسي اجلديدإيران: طلبة يكابدون يف السجون مع بدء العام 
 

، يكابدد العديدد مدل الةلبدة  يدسج اليفدإور يف  يددار    دد و 2010سبتمرب/أيلول  23مع بدء العام الدراسي اجلديد يف 
منظمة العفو الد لية اليفلةاج اإليدانية  ىل اإلفداج الفوري  غري املشد ط  دل ييدع الةلبدة مدل سدإناء الددأي امليفدت دف  

 احلقوقية  كما  عدَّض طلبة آخد ر لتدابري  عيففية  ُمنعوا مل مواصلة دراست م اجلامعية  بيفبب أنشةت م اليفياسية أ 
  

  ددد و املنظمددة اليفددلةاج اإليدانيددة بشددكإل خدداا  ىل اإلفددداج الفددوري  غددري املشددد ط  ددل القا ددد الةددس  امليفددإور  يددد 
م الوحددد     اندداض أ ءدداء آخددد ر يف مكتددب  فدداكوو  أ ءدداء اللإنددة املدكميددة للمنظمددة الةسبيددة امليفددما   مكتددب  عميدد

  عميم الوحد  ممل أُطلق سداح م بكفالة،  لكن م يواج ور احتمال اليفإل يف امليفتقبإل 
 

 ر مكتددب  عميددم الوحدددد  اددو منظمددة طسبيدددة  لددر ميفددتو  الدددبسد وسددداا،  قددد دأم  لدددر الوقددو  يف اجلب ددة ا ماميدددة 
 2009اإلنيفدددار يف اليفدددنواج ا خدددري    مندددل اسنت ددداالج الد سدددية لعدددام للمةالبدددة الإلصدددسا اليفياسدددي  احددد ام حقدددو  

امل َتلددب بشدد وا،  الددت أتددعلل فتيددإل كلددة قمعيددة كسيفددة مددل قبددإل اليفددلةاج اإليدانيددة لفدد   مددل الددممل، ُمنددع العديددد مددل 
الدراسددة،  مددا بشددكإل مددل  - مددل بيددن م أ ءدداء يف اللإنددة املدكميددة -أ ءدداء مكتددب  عميددم الوحددد  يف ءتلددب أ دداء الددبسد

مؤقدل أ  دا دم،  قُدبل  لدر بعءد م  ُسدإل بعءد م انخدد، بينمدا  عددض آخدد ر للتعدليب أ  غدريء مدل  دد م  سداء  
 املعاملة 

 
 ر الةدددسم الدددليل ُ نعددددور مدددل الدراسددددة بيفدددبب ممارسددددت م اليفدددلمية حلقددددوق م يف حديدددة التعبددددري  استددد اض يف اجلمعيدددداج 

مددددل الع ددددد الددددد و اقدددداا الحلقددددو  اسقت ددددادية  13ق يف التعلدددديم، الددددلي  كفلدددد  املدددداد   التإمددددع،  مددددا ُ نعددددور مددددل احلدددد
  اسجتما ية  السقافية،  يُلكد أر  يدار د لة طد  في  

 
 دم قانونية مكتب  عميم الوحدد    لدلا فدمر منظمدة  2009 قد أ لنل  زار  العلوم  البحوث  التكنولوجيا يف مةلع  ام 

ليفلةاج اإليدانية  لر اليفماا ملكتدب  عميدم الوحدد  صواصدلة أنشدةت  اليفدلمية،   لدر اسحد ام التدام العفو الد لية حتث ا
 للحق يف حدية التعبري  التإمع  است اض يف اجلمعياج  

 
 منل اسنت االج، ما انفكل اليفلةاج  تدخإل يف تؤ ر التعليم اجلامعي، حيث أطلقل  ملية  ة ري اسدت دفل قيفدم 

ما ية بوج  خاا،  قامل بف إل أ ءاء يف اهليئداج التدرييفدية للإامعداج أ  لحدالت م  لدر التقا دد قيفددا  العلوم اسجت
يف تىت أ اء البسد،  ذلك  لر ما يبد  بيفبب معتقداهتم اليفياسية أ  غرياا مل املعتقداج النابعدة مدل  دما دام، كمدا 

ءدددايقة ا سدددا ل  يشدددكسر انت اكدددا  سلتمامددداج  يددددار قُدددبل  لدددر بعءددد م   ر مسدددإل ادددلا التددددخإل يف التعلددديم اجلدددامعي  م
 مل الع د الد و اقاا الحلقو  اسقت ادية  اسجتما ية  السقافية  13صوجب املاد  



 
، أ  حل اللإندة املعنيدة الحلقدو  اسقت دادية  اسجتما يدة  السقافيدة أند  س  كدل التمتدع 13 يف  عليق ا العام  لر املاد  

يم  س  ذا  دافددق مددع احلديددة ا كاد يددة لل يئددة التدرييفددية، الددت  تةلددب بددد راا اسددتقسل مؤسيفدداج التعلدديم الحلددق يف التعلدد
 العاو   قد خل ل اللإنة بوج  خاا  ىل أرَّ:

 
   ءدداء امتمددع ا كدداد ي، فددددع  أ  يا يددا ، احلديددة يف احل ددول  لددر املعددار   ا فكددار   ةويداددا  نشددداا مددل خددسل 

  التعلدديم أ  الدراسدددة أ  املناقشددة أ  التوثيددق أ  اإلنتددداج أ  اإلبددداو أ  الكتابددة    شدددمإل احلديددة ا كاد يددة حديدددة البحددث أ
ا فداد يف التعبري بشكإل حد  ل آرا  م بش ر املؤسيفة أ  النظام اللليْل يعملور في ما،  يف القيام بوظا ف م بدس يييدم أ  

ج دة أخدد ،  يف املشداركة يف اهليئداج ا كاد يدة امل نيدة أ  التمسيليدة،  يف التمتدع خو  مدل القمدع مدل قبدإل الد لدة أ  أيدة 
 جبميع حقو  اإلنيفار املع   هبا د ليا   الت  نةبق  لر ا ت اا انخديل اقا ع  للوسية القءا ية نفيف ا  

 
 أما أ ءاء اللإنة املدكمية ملكتب  عميم الوحد  امليفإونور حاليا  ف م: 

 امددا ،  ءددو يف اللإنددة املدكميددة ملكتددب  عميددم الوحددد  ة اددو ايئددة طسبيددة  طنيددة مددا  29، البالغددة مددل العمددد هااداي  هبااار 
فتئل  نشط يف  ال الد و   ىل اإلصسا اليفياسي   عارض انت اكاج حقو  اإلنيفدار يف اليفدنواج ا خدري و،   قءدي 

 يفد   كمدا أودا  شدغإل من دب ر ييفدة اللإندة النيفدا ية  حاليا  حكما  الليفإل ملد   يفع سنواج  ن دب اليفدنة يف سدإل
 يف مكتب  عميم الوحد  

 
، بعد  قل ق ري مل اس تقداسج اجلما يدة الدت أ قبدل مظدااداج 2009دييفمرب/كانور ا  ل  31 قد قُبل  لي ا يف 

، 2009/كانور ا  ل اسحتإاج املنااءة للحكومدة الدت انددلعل صناسدبة يدوم  اتدوراء   قبدإل ذلدك،  يف مةلدع دييفدمرب
مت  وزيع الكلمة الدت ألقت دا أمدام مدؤيد ُ قدد يف اولنددا حتدل تدعار  التءدامل الدد و مدع حدكدة الةلبدة اإليدداني   صناسدبة 

 اليوم الوطين للةلبة يف  يدار،  الت ُسإلل  لر تديط فيديو  بُسل  لر نةا   اسع  رب تبكة اسن نل  
 

م   ديددد ، من ددا   جددداء مقددابسج مددع  سددا إل   ددسم أجنبيددة   اانددة القا ددد   اانددة الددد ي   قددد اهُتمددل الر كددام  جدددا 
 اإلخسل اللنظام العام  ل طديق املشاركة يف جتمعاج غري مشد  ة  دخول جامعة أمريكبدري ب دور  غدري مشدد  ة   ددمري 

  ىل اجلامعة   ]الد سية مدتح خاسد يف اسنت االج[املدخإل الد ييفي للإامعة أثناء زعر  م دي خد   
 

ُحكدم  لددر هبدار  اددايل الليفددإل سدتة أتد د بت مددة   ااندة الدد ي  ،  الليفددإل ملدد  سدنت  بت مددة  2010يف مدايو/أعر 
  اانددة القا ددد ،  الليفددإل ادد  سددنواج بت مددة  العمددإل  ددد ا مددل القددومي   كمددا مت  نفيددل حكددم سددابق كددار قددد صدددر 

، الدت د دل  ىل   دع حدد 2006التنفيل بيفبب ات اك ا يف مظدااد  يونيدو/حميدار  حبق ا الليفإل ملد  سنت  مع  قب
مت أتييد احلكم الليفإل ملد   يفع سنواج  ن دب اليفدنة   يف مةلدع  2010للتمييم  د املدا  يف القانور   يف يوليو/يوز 

ة،  اددي  اإلخددسل اللنظددام للمحكمددة العامددة كددي  واجدد  هتمددة طازجدد 1053، اسددُتد يل  ىل الفدددو 2010سددبتمرب/أيلول 
العام ،  ذلك  لر خلفية جتمع سلمي لعا سج   أن ار اليفإناء اليفياسي  خارج سإل  يف  احتفاس  اللعام اإليداين 



    ذا أُدينددل هبددار  ادددايل هبددلء الت مددة، فموددا  كددل أر  واجدد  حكمددا  الليفددإل ي ددإل  ىل 2009اجلديددد يف مددارا/آذار 
 جلد   74سنة  احد  مع َجلداا 

 
 امدا ، طالدب يف اهلندسدة الك دال يدة جبامعدة خاجدة عصدد،   ءدو قيدادي يف مكتدب  23، البالغ مدل العمدد ميالد أسدي

 عميددم الوحددد ،  اددو ايئددة طسبيددة  طنيددة لعبددل د را  الرزا  يف املةالبددة الإلصددسا اليفياسددي    ددع حددد سنت اكدداج حقددو  
لي  قبإل  قل ق ري مل اندسو مظااداج اسحتإاج اجلمااريية  د احلكومدة اإلنيفار يف اليفنواج ا خري    قد قُبل  

دييفمرب/كانور ا  ل، الدلي ي داد  يدوم الةلبدة يف  يددار،  حيداء َر لدلكد  مقتدإل ثسثدة طدسم  7يف حدم اجلامعاج يف 
د د  ككمددة ، ُحكددم  ليد  الليفدإل سددبع سدنواج،  ادو حكددم أي2010   يف مدايو/أعر 1953 لدر أيددي الشدددطة يف  دام 
 ىل الفدددو  2010   كمددا حدددث لب ددار  ادددايل، فقددد اسددُتد ي يف مةلددع سددبتمرب/أيلول 2010اسسددتئنا  يف يوليو/يددوز 

للمحكمة العامة كي يواج  هتمة جديد ،  اي   اإلخسل اللنظدام العدام   لدر خلفيدة التإمدع اليفدلمي لعدا سج  1053
  2009،  ذلك لسحتفال اللعام اإليداين اجلديد يف مارا/آذار  أن ار نشةاء الةلبة املعتقل  خارج سإل  يف 

 
، الددلي يشدغإل من ددب مهاادي بربهااهي مدل بد  ا  ءدداء انخدديل يف مكتدب  عميددم الوحدد  الددليل اسدت دف م القمدع: 

 -الدلي ي داد  ذكدد  يدوم  اتدوراء -2009دييفدمرب/كانور ا  ل  27أم  مكتب  عميم الوحد ،  قد قُدبل  ليد  يف 
دما اندلعل مظااداج احتاجاج يااريية  د احلكومة   قد ُأصديب بلحبدة قلبيدة أثنداء احتإدازء، رصدا نتيإدة للتعدليب  ن

مددارا/آذار،  لكندد  ق يُقدددَّم  ىل اباكمددة بعددد   قددد   11أ  غددريء مددل  ددد م  سدداء  املعاملددة، ا أُطلددق سددداح  بكفالددة يف 
 ج يف القلب منل  طس  سداح  كار حباجة  ىل دخول امليفتشفر لعسج  مل مشكس

 
، 2010ينايد/كدانور السداين  4 امدا ،  ءدو آخدد يف اللإندة املدكميدة، قُدبل  ليد  يف  24، البالغ مل العمدد مرتضى مسياري

 اددو حاليددا  مةلددق اليفددداا بكفالددة النتظددار البددل يف د ددو  اسسددتئنا  الددت رفع ددا  ددد  دانتدد   حكمدد   قددب  اباكمددة 
   كددار اددؤسء ييعددا  قددد اهُتمددوا اللءددلوو يف 2010ينايد/كددانور السدداين  30ما يددة ليفددتة  شددد سددإينا  يف اسستعدا ددية  اجل

، ُحكددددم  ليدددد  الليفددددإل ملددددد  ادددد  سددددنواج بت مددددة  التإمددددع 2010فربايد/تددددباط  18 نظدددديم مظددددااداج  اتددددوراء   يف 
 ا مددع ممسلددي اسحتدداد ا  ر  ، ق  التواطددؤ بق ددد العمددإل  ددد ا مددل الددوطين ،  ذلددك  لددر مددا يبددد  بيفددبب اجتمدداو مقدد

د سر أمديكدديو،  500,000مليددور رعل ة حددواو  500أُطلدق سددداح  بكفالددة قيمت دا  2010يُعقدد أبدددا    يف فربايد/تددباط 
 د سرو   100,000مليور رعل أخد  ة حواو  100 بءمار قدرء 

 
،  ادو  ءدو يف الدابةدة جمياد تااالوي دل القا دد الةدس    د و منظمدة العفدو الد ليدة  ىل اإلفدداج الفدوري  غدري املشدد ط 

قُدبل  2010دييفدمرب/كانور ا  ل  7اإلسسمية للةلبة جبامعة أمري كبري يف ط دار، حيث كار يددرا بنداء اليفدفل   يف 
ليدوم   لي  خارج جامعة أمري كبري بعدد  لقا د  كلمدة يف  حدد  املظدااداج الةسبيدة  لدر ميفدتو  الدبسد وسدداا يف ذلدك ا

   قد ُحكم  ليد  الليفدإل ملدد   داين سدنواج 2010 ق ُييفمح بامي  حبءور كاكمت  الت ُ قدج يف ينايد/كانور الساين 
 2010 ن دب  كمددا ُمندع مددل املشداركة يف ا نشددةة اليفياسددية  مدل مغددادر  الدبسد ملددد  اد  سددنواج   يف سددبتمرب/أيلول 

 أيَّدج ككمة اسستئنا   دانت   حكم  

 



 


