
محاكمات أمام الكاميا- "العتافات التلَفزة" وعقوبة العدام ف إيران

ّثه عل شاشة التلفزيون اليرانسسي التسسابع للدولسسة فسس أغسسسطس/آب   .2012ُأطلق عليه اسم "نادي الرعب"- وهو "فيلم وثائقي" تم ب
ًا تلو الخر،  بضسسلوعهم فسس عمليسسة قتسسل12وظهر ف الفيلم  ًا- سبعة رجال وخمس نساء- وهم "يعتفون" أمام الكاميا، واحد   شخص

علماء نوويي إيرانيي خلل العام النصم.

ُتعرف أية تفاصيل بشأن القبض عل أولئك الشخاص الثني عشسس واحتجسسازهم. ول  وباستثناء دورهم ف تمثيل الفيلم التلفزيوني، لم 
ًا عن أن  ُتهم أو حوكم - عل الرغم من العلن مؤخر ُيكشف النقساب عسن أسسمائهم،18ُيعرف ما إذا كان أي منهم قد ا ًا ممن لم    شخص

ًا سيواجهون عقوبسسة العسسدام فسس  سيقّدمون إل الحاكمة عل جرائم القتل الذكورة. ولكن من العروف أن الشخاص الثني عش جميع
حالة إدانتهم بجرائم القتل الزعومة.

اعتافات متلفزة

ُيرغم الشتبه بهم عل الظهور عل شاشة التلفزيسسون السسوطني أو الحلسس  إن هذا النوع من "العتافات" التلفزة أمر شائع ف إيران؛ إذ 
ُتقبل هذه  "العتافسسات" كأدلسسة فسس الحكمسسة، ًا ما يتم ذلك قبل بدء إجراءات محاكماتهم. ثم   للعتاف بارتكاب جرائم مزعومة- وغالب

المر الذي يقّوض بشكل خطي أية إمكانية لجراء محاكمة عادلة.

ًا تحسست وطسسأة ُأكرهسسوا علسس الدلء بهسسا، وأحيانسس  وقد تراجع العديد من التهمي عن "اعتافاتهم" التلفزة ف وقت لحق، وقالوا إنهسسم 
التعذيب.

ًا مسا يتعسرض التهمسون للعتقسال لفسستات  ولكن هذه "العتافات" التلفزة هي جزء من نظام محاكمة ظالم للغاية ف إيسران. وكسثي
ُيحرمون من الحق ف توكيسسل محسسامي  طويلة قبل الحاكمة تتجاوز الحدود التي ينص عليها القانون اليراني. وف هذه الفتة عادًة ما 
 أو رؤية عائلتهم لسابيع أو أشهر، ف الوقت الذي ُتستكمل فيه "مرحلة التحقيق" التي يتعرض خللهسسا العديسسد منهسسم للتعسسذيب أو

غيه من ضوب إساءة العاملة. وف مثل تلك الظروف، تصبح الحاكمة نفسها – الحاطة بالسية- جائرة بشكل ل مناص منه.

أرقام صادمة

 - يبدو أن الفصل الخاص بإيران يبعسسث2012ف تقرير منظمة العفو الدولية التعلق بإحصاءات عقوبة العدام ف العالم بأسه ف عام 
عل الس. إذ أن إيران تأتي ف الرتبة الثانية ف قائمة الدول التي تنفذ عقوبة العدام ف العالم بعد الصي.

ًا بإعدام ما ل يقل عن 2012ففي عام  ًا، يبدو أن العدد الحقيقي أعل من ذلك بكثي بكل تأكيد. إذ314 اعتفت السلطات رسمي   شخص
 شخص آخر.200أن مصادر موثوق بها أبلغت منظمة العفو الدولية بإعدام أكثر من 

 ولعل من أبرز المثلة التي توضح استخدام عقوبة العدام ف إيران ف تقرير منظمة العفو الدولية حالسسة العسسرب الحسسوازيي الخمسسسة
ًا. ُارغم بعضهم عل العتاف عل شاشة التلفزة بارتكاب "جرائم" أنكروها لحق ًا. وقد  الحكوم عليهم بالعدام حالي

 أما الرجال الخمسة- وهم محمد عل العموري وسيد جابر البوشوكة، وشسسقيقة سسسيد مختسسار البوشسسوكة والعلمسسان هاشسسم شسسعباني
 عموري وهادي الراشدي، فهم من نشطاء القلية العربية ف الحواز التي تواجه التمييز عل يدي الحكومة الركزية. وفسس مطلسسع القسسرن
 الحادي والعشين، بدأ هؤلء الرجال بإنشاء منظمة تدعى "الحوار"، تهدف إل تعزيز الثقافة العربية فسس إقليسسم خوزسسستان بجنسسوب

غرب إيران.



  رّدت السلطات بشن حملة قمعيسسة ضسسد الحسسوازيي، وألغسست2005وعقب اندلع الحتجاجات العنيفة ف خوزستان ف أبريل/نيسان 
ُأرغموا عل اللجوء إل العمل السي، بدأوا بجمع معلومات حول انتهاكات حقسسوق  ترخيص "الحوار". وورد أن الرجال الخمسة الذين 

النسان ضد الحوازيي ونشها خارج إيران.

ًا عل الرجال الخمسة ف مطلع عام   ، أي قبل أشهر من حلول ذكسسرى2011وبعد سنوات من الضايقة عل أيدي قوات المن، ُقبض أخي
ًا ما ترتفع حدة التوترات ف خوزستان.2005احتجاجات أبريل/نيسان  ، حيث غالب

ُتجزوا ف البداية ف مكان غي محدد، وُحرموا من التصال بمحامييهم أو أفراد عائلتهم. ووردت أنباء عن تعسسرض عسسدد منهسسم  وقد اح
للتعذيب ف الحجز.

  ظهر اثنان منهم – وهما هاشم شعباني العموري وهادي الراشدي- عل شاشة التلفزيسسون اليرانسسي2011وف ديسمب/كانون الول 
 الرسمي "بريس تي ف"، وشوهدا وهما "يعتفان" بارتكاب " جرائم" ضد المن القومي، ومنها – كمسسا فسس حالسسة هسسادي الراشسسدي-
ُثلوا للمحاكمسسة. وقسسد ُحكسسم علسس الرجسسال  الشاركة ف الهجوم عل أربعة مسؤولي رسميي. ومّر أكثر من ستة أشهر أخرى قبل أن يم

ًا بالعدام بعد إدانتهم بتهمة "العداء لله والفساد ف الرض". وكان كميل البوشوكة، البالغ من العمر  ًا، قسسد نشسسأ29الخمسة جميع   عام
  فّر من إيران إل لندن، حيث أصسسبح2006مع الرجال الخمسة، إذ أن اثني منهم من أبناء عمومته والثلثة الخرون أصدقاؤه. وف عام 

َل أن أرى هاشسسم وهسسادي علسس شاشسسة التلفسسزة ًا من أجل حقوق الحوازيي. وقال كميل: "لقد كان من الصعب للغاية ع ًل جريئ  مناض
وهما يعتفان بشء أعلم أنهما لم يفعله. وأعلم أن السلطات اليرانية تستخدم عقوبة العدام ضد العرب الحوازيي بهدف قمعنا."

مهزلة العدالة

 ف إيران، يمكن إعدام النسزلء الحكوم عليهم بالعدام بعد فتة إخطار قصية. ول تجد السسسلطات غضاضسسة فسس عسسدم إبلغ العسسائلت
ًا بتنفيذ إعدام أبنائها. وقد ترك شعور كميل بالضغط النفس الناجم عن معرفته بأن أصدقاءه وأبناء عمسسومته- السسذين صسسدرت  مسبق

ًا عل حالته النفسية.2012بحقهم أحكام بالعدام ف يوليو/تموز  ًا سيئ ُيقتلوا ف أي يوم، أثر - يمكن أن 

 وقال كميل: "لم أعش حياة متوازنة منذ يوليو/تموز. إنني أعاني من مشكلت ف النوم ول أستطيع السستكيز. بسسل اضسسطررت لتأجيسسل
امتحانات الجامعة، لنني لم أتمكن من الدراسة للمتحان."

ُأصيب بعض والديهم بذبح ًا عل عائلتهم التي ل تزال تعيش ف إيران. فقد    قلبيسسة، حسستى أن والسسدة"ولكنني أعرف أن المر أشد سوء
ًا." ًا عن الكلم تقريب محمد عل بات عاجز

ًا عل أحكام العدام وضد التعذيب الذي قالوا إنهم تعرضسسوا لسسه2013ف مارس/آذار  ًا عن الطعام احتجاج   بدأ الرجال الخمسة إضاب
ف الحجز.

 وقالت آن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشق الوسط وشمال أفريقيسسا فسس منظمسسة العفسسو الدوليسسة، "إن محسساكمتهم تعتسسب ازدراء
للمعايي الدولية للمحاكمات العادلة."

 لقد كانت محاكمة هؤلء الرجال الخمسة جائرة للغاية. وما برحت منظمتنا، مع منظمات أخرى لحقوق النسسسان، تناضسسل مسسن أجسسل
ًا بالعايي الدولية للمحاكمات العادلة." إبطال أحكام العدام التي صدرت بحقهم والسماح بإعادة محاكمتهم، بحيث تلتزم كلي



 ومضت هاريسون تقول: "ينبغي إجراء تحقيق مستقل ف مزاعم التعذيب- وهي شائعة ف إيسسران للسسسف- وتقسسديم كسسل َمسسن تتسسبي
مسؤوليته عن تلك النتهاكات إل ساحة العدالة."


