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  املرتكز القانوين للثورة اخلضراء يف إيران
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أسس دميوقراطية حافظة حلقوق اإلنسان، وهي ثالثة يف  - الثورة اخلضراء  - أهم الثوابت يف الثورة اإليرانية الثانية 

:معاجلة التطورات على الساحة اإليرانية

  

  يف تظاهرات سلميةمصرع املواطنني -١

املسؤولية للمحافظة على النظام . يف أقلّ من عشرة أيام ارتفع عدد ضحايا املظاهرات اىل ما بني العشرين واألربعني

رهرب  - يف الشارع هي مسؤولية احلكومة اليت يتصدرها رئيس اجلمهورية حتت إشراف القائد، أو املرشد 

  .بالفارسية

صرع الناس مبثل هذا العدد إخفاقاً بيناً للنظام، وقد كرس الدستور اإليراين على غرار اإلعالن العاملي حلقوق ميثل م

أن التجمعات العامة والتظاهرات "فيه على  ٢٧اإلنسان ومشتقاته امليثاقية حرية التظاهر السلمي، ونصت املادة 

  ."بادىء اإلسالم األساسيةحرة طاملا أا خالية من السالح وأا ال تتعرض مل

للثورة القائمة مع استمرار اإلحتجاجات باسم اإلسالم على سطوح " اإلسالمي"من الصعب التشكيك يف الطابع 

طهران، كما أنه ليس من دليل مقنع لوقوع ضحايا من بني القوات األمنية، ال سيما أن التظاهرات ارتكزت منذ 

د الكثيفة من أنصار املرشح مري حسني موسوي ميشون بصمت، فيما حياول البداية على الالعنف، ورأينا األعدا

  .املوسوي نفسه متثيل عمله بأثرة املهامتا غاندي

أما وإذا فشلت احلكومة يف توفري حتقيقٍ واف عن مقتل املواطنني العزل يف التظاهرات السلمية، على جملس النواب 



وإذا امتنع املسؤولون يف السلطتني التشريعية والتنفيذية . من الدستور ٩٠أن يباشر مثل هذا التحقيق حبسب املادة 

عن أداء واجبهم جتاه أهايل الضحايا فال بد للمؤسسات الدولية أن تقوم بالتحقيق يف منط القتل والقمع يف 

  .األسبوعني املنصرمني، على األقل بتعيني مقرر خاص لألمم املتحدة هلذا الغرض

  التحكيماإلنتخابات و -٢

  يف نتائجها  

عندما ينطلق الناس بأعداد غفرية، بدعوة من مرشحني رئاسيني بارزين، احتجاجاً على نتائج اإلنتخابات، فإن 

على الشعب اإليراين أن يعرف حقيقة ما : قلقهم على أداء احلكومة يف احترام أصوام يتطلب معاجلة جدية 

  . حصل

من جملس األمناء " الرهرب"لقد طلب . ال تزال احلجج غري قاطعة من الطرفني، والطرحان قائمان على نقيضٍ تام

أن ينظر يف صحة اإلنتخابات كما هو خمول بذلك ) شوارى نگهبان، ويعرف أيضاً مبجلس صيانة الدستور(

مليون  ١١ة بالشك يف أن فارقاً من من الدستور، لكنه استبق نتيجة التقصي يف خطبة اجلمع ٩٩حبسب املادة 

وبالفعل فإن القائد واملرشحني الرئاسيني شكّوا يف نتيجة مغايرة من قبل جملس . صوتاً قد يكون عرضةً لإللغاء

السيد اخلامنئي ألن أغلبية املرشح املعلن فوزه كانت ساحقة، واملرشحان املوسوي والكرويب : األمناء للنتيجة املعلنة

  . تهم حبيادة جملس األمناء أصالً؛ فكان أن ثبت جملس األمناء صحة املوقفني على السواءبسبب عدم ثق

وكانت مؤسسة أمريكية قد نظمت استطالعات للرأي يف األسابيع السابقة لإلنتخابات، أظهرت أن حممود أمحدي 

ات صحتها نظراً جناد متفوق بشكل ملحوظ على مري حسني موسوي، يف حني استغرب ناقدو هذه اإلستطالع

فعلى أساس النتائج الرمسية أظهر الدكتور علي أنصاري من جامعة سانت ادروز . للنتائج الغريبة يف يوم اإلنتخاب

باملائة من األصوات يف منطقته لورستان، وكان قد فاز  ٥يف بريطانيا، مثالً، صعوبة القبول بأن كرويب حصل على 

شككت الباحثة  ٢٠٠٥ففي عام . وقد يكون اخللل أعمق. ٢٠٠٥ا عام باملائة من األصوات فيه ٥٠بأكثر من 

يف صحة فوز أمحدي جناد يومها، ذاكرة أحد  -وهي ناشطة معروفة يف العمل الدميوقراطي  - الرند بوروماند 

 ٥،٧حبسب النتائج الرمسية، حصل أمحدي جناد على : "أفضل الباحثني يف الشأن اإليراين، األستاذ بيل سامعي

مليون  ١١،٥كيف ازداد العدد اىل . مليون صوت يف الدورة الثانية ١٧،٢ون صوت يف الدورة األوىل، وملي

صوت يف أسبوع واحد؟ وحىت لو كانت املشاركة هي ذاا يف الدورتني، ونال مجيع األصوات اليت حصل عليها 

مثل هذه احلال يكون قد حصل ققط فإنه يف ) علي الرجياين وحممد باقر قلى باف(املرشحان احملافظان اآلخران 

لكن املشاركة، حبسب أرقام النظام، كانت يف الدورة الثانية أقل منها يف الدورة . مليون صوت إضايف ٥،٨على 

  "األوىل، فكيف حيصل أمحدي جناد على ثالثة أضعاف عدد األصوات مقارنة بالدورة األوىل؟

التحذيرات اليت جاءت من داخل املؤسسة الرمسية عن تزوير ، فإن أكثر األمور خطورةً كانت ٢٠٠٩أما يف سنة 



منظّم، مبا فيها كتاب من مسؤولني يف وزارة الداخلية متّ تسريبه ونشره قبل ستة أيام من اإلنتخابات، أقلق 

  . املوسوي وكرويب اىل درجة أن مديري محلتيهما أرسال نص الكتاب اىل أمحد جنيت، رئيس جملس األمناء

أحد األشخاص يف احلوزة، وهو املسؤول عن معهد التعليم يف : "طع املهمة يف هذا الكتاب النص التايلومن املقا

من سورة البقرة يسمح بتغيري التصويت  ٢٤٩لآلية ) حمرمان بالفارسية(أعطى تفسرياً يف اجتماع سري ... قم

القيم اإلسالمية اليت تنتشر اليوم يف  يف حال كان رئيس مجهورية حيدث تغيرياً يف: "ملصلحة مرشح األقلية وقال 

لبنان وفلسطني وفنزويال ويف مناطق أخرى من العامل، فال يكون التصويت لصاحله جائزاً بل هو حرام؛ ال جيوز أن 

نعطي أصواتنا ملثل هذا الشخص، وعلينا أن نكون واضحني مع الناس أنه ال جيوز أن يصوتوا له، هذا كل ما يف 

  ".وبالنسبة للمسؤولني عن اإلنتخابات، فهذا أمر واجب). صل الفارسيال غري باأل(األمر 

أما اآلية القرآنية املذكورة فتعود اىل معركة بني فئتني من اليهود كانت األقلية العددية فيها بقيادة امللك داوود 

، وهي عبارة "ةً كثريةًكم من فئة قليلة غلبت فئ"واآلية تشمل عبارة . انتصرت عسكرياً على األغلبية بفضل اهللا

رائجة يف القرآن، إال أن استعماهلا بغري سياقها القتايل لتربير التزوير اإلنتخايب مثري لتساؤالت مهددة ثوابت احلياة 

العامة، ال سيما أن هذا اللقاء السري والتفسري الغريب لآلية مرتبط بالسيد حممد تقي مصباح يزدي، وهو معروف 

  .ي جناد املتأثر بتعاليمه منذ كان طالباً جامعياًمبساندته حملمود أمحد

  النظام الدستوري اإليراين -٣

يثري اللغط الذي يرافق اإلنتخابات الرئاسية العاشرة يف ايران تساؤالت أعمق حول املؤسسات اخلاصة بالدستور 

  :اإليراين يف جمالني أساسيني ففي مجهورية تعترب أن اختيار القيادة هو مسؤولية الشعب، خيفق الدستور. اإليراين

اال األول يتعلق مبجلس األمناء، الذي حيظر على عدد كبري من املواطنني اإليرانيني حقهم يف الترشح للرئاسة 

شخصاً اىل املنصب، لكن الس رفضهم مجيعاً باستثناء  ٤٥٠ويف اإلنتخابات الراهنة، تقدم أكثر من ). ١١٠.٩(

  .مقبول يف أي نظام دميوقراطي وال بد من تصحيح هذا التدبري احف يف الدستورهذا غري . أربعة مرشحني

فالسيد اخلامنئي مل يكتف بتوجيه جملس األمناء اىل القبول باإلنتخابات . حيتاج اىل إعادة نظر" الرهرب"كما أن دور 

ألن رؤية الرئيس أقرب "جناد  قبل أن يقوم الس بتحقيقاته، بل أعلن جهاراً يف خطبته أنه يفضل حممود أمحدي

  ".اىل رؤييت

يف الدستور ختالف " الرهرب"فسلطة : عن خلل أعمق يف النظام القانوين اإليراين" الرهرب"ويعرب النقص يف حياد 

يف التراث الشيعي ال يربز املرجع األعلى إال بعد مسار طويل يعرب . النظام املعهود يف اتمع الشيعي الختيار مرجعه

س يف غالبيتهم الساحقة عن تقليدهم املتصل له، كما أن زمالءه يف املرجعية يعترفون أيضاً بتفوقه العلمي يف النا

أما التألق الفقهي للسيد اخلامنئي، فهو موطن شك مزمن، عبر عنه آية اهللا اخلميين يف بيان شهري يف السادس . الفقه

  .١٩٨٩من كانون الثاين 



طاملا كان اإلمام .  خيتار اتمع الشيعي قائده الديين والطريقة املتبعة يف الدستور اإليراينالبون شاسع بني السبل اليت

اخلميين على قيد احلياة، كان البون مستوراً بتفوقه السياسي والديين يف إيران، إال أن الصراع حول خالفته أبرز 

دميوقراطية املعتمدة يف العامل، وربما العودة اىل الس خلالً يتطلب تعديل الدستور اإليراين ليتماشى مع املعايري ال

بل قد يتطلب التغيري احترام النزعة . ١٩٨٩الذي كان موجوداً يف الدستور قبل إزالته عام ) جملسِ رهربى(القيادي 

يتحدث عن  الدميوقراطية اليت أرادها ملشروع الدستور أهم منظِّر له، املرحوم السيد حممد باقر الصدر، ملا كان

هذا حيتاج اىل إعادة النظر يف املؤسسة اليت نظمها . الختيار القائد" بالسبل الطبيعية املتبعة تارخيياً"ضرورة اإللتزام 

حلماية القيادة الدينية من ضغط السياسة اليومي، أسوةً بالطرق املتبعة يف الدستور  ١٩٨٩الدستور املعدل عام 

  .اليت يتمتع ا السيد السيستاين واملرجعية الدينية يف النجف العراقي حلماية السلطة الكبرية

لكنهم يستحقون دعم املدافعني عن حقوق اإلنسان . وحدهم اإليرانيون من حيق هلم إصالح نظامهم أو تغيريه

واطنني حتقيق واف يف مصرع امل: وعن الدميوقراطية يف املنطقة والعامل يف ثالثة مواقف ال بد من احترامها عاملياً

اإليرانيني العزل؛ تصحيح املسار اإلنتخايب على أساس توضيح ما حصل يف اإلنتخابات الرئاسية العاشرة بشفافية 

  . جملس األمناء والرهرب: مطلقة؛ وإعادة النظر يف خلل النظام الدستوري يف مؤسستني قاصرتني دميوقراطياً

  

يات املتحدة االمريكية وله يف الدستور اإليراين حبوث مطولة يف الوال" يوتاه"يف جامعة    استاذ القانون حاليا(

عربية . ، ط١٩٩٣كامربدج (حممد باقر الصدر بني النجف وشيعة العامل : نشرت يف كتابيه جتديد الفقه اإلسالمي

".) قضايا النهار"ارسل هذا النص لـ ). ٢٠٠٩أكسفورد، (ومدخل اىل القانون يف الشرق األوسط ) ١٩٩٨عام 

       


