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 عرضة للخطر الشديدتركمانستان: انشط 
 

أصدرت منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش اليوم  – (2010/تشرين األول أكتوبر 13)لندن، نيويورك، 
باتولني، الذي يتزعم ؤامرة حمتملة تتهدد حياة فريد توخالبيان التايل بشأن تقرير ذي مصداقية يتحدث عن وجود م

حقوق اإلنسان يف احرتام من أجل  وتعمل للضغطحكومة تتخذ من فيينا مقرًا هلا لمن املنفى منظمة مناهضة ل
 تركمانستان. 

 
نظمة املمنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش عن بواعث قلهما بشأن ما ورد من مزاعم أبن مدير  حيث أعربت
عرضة  ،اليت تتخذ من فيينا مقراً هلا ،)املبادرة الرتكمانية( "املبادرة الرتكمانية من أجل حقوق اإلنسان"غري احلكومية 
 يدي عمالء وزارة األمن الوطين يف تركمانستان. لألذى على أ

 
فبحسب مصادر موثوقة طلبت عدم ذكر امسها، انقش مسؤولون يف الوزارة مسألة "التخلص من ]فريد توخباتولني[ 

قلبية". وتعتقد  له [ يتسبب بنوبةهب ضحية حادث أو أمر ]ميكن أنهبدوء"، وبطريقة يصعب تعقبها، "كأن يذ
 أنه ينبغي التعامل مع هذه املعلومات جبدية. وهيومان رايتس ووتش لية منظمة العفو الدو 

 
. ويف ديسمرب/ كانون 1993فريد توخباتولني بشأن قضااي بيئية وقضااي حلقوق اإلنسان يف تركمانستان منذ  وقد عمل

ن حقوق اإلنسان، افع علمية كناشط يف اجملتمع املدين ومدقبض عليه وسجن ملعاقبته على أنشطته الس 2002األول 
. وحىت يتمكن من 2003وتبنته منظمة العفو الدولية كسجني رأي. ونتيجة لضغوط دولية أفرج عنه يف أبريل/نيسان 

مواصلة عمله من أجل حقوق اإلنسان ويتجنب املزيد من االضطهاد يف تركمانستان، غادر البالد يف يونيو/حزيران 
 فمرب/تشرين الثاين من ذلك العام.الجئ يف النمسا يف نو وحصل على وضع  2003

 

. وقد نشرت معلومات بشأن قضااي من 2004وأنشئت املبادرة الرتكمانية ومت تسجيلها يف فيينا يف نوفمرب/تشرين الثاين 
قبيل ظروف السجون ومعاملة األقليات اإلثنية وحرية تكوين اجلمعيات واالنضمام إليها وعمل األطفال ونظام التعليم،  

تقارير حول حقوق اإلنسان إىل املنظمات احلكومية الدولية ووسائل اإلعالم الدولية واملنظمات الدولية  كما قدمت
على االنتهاكات اليت ترتكب يف  اندرةبصورة ضواء حلقوق اإلنسان. وبذلك فإن فريد توخباتولني وزمالءه قد سلطوا األ

   تركمانستان. 
 

ت تصلها من مصادر داخل تركمانستان ال بد من اإلبقاء عليها سراً حلماية وتستند تقارير هذه اجملموعة على معلوما
األشخاص املسؤولني عنها وعائالهتم. ففي السنوات األخرية، قامت السلطات الرتكمانستانية يف عدة مناسبات مبحاولة 

يقة وترهيب أقرابئه يف إسكات اجملموعة، مبا يف ذلك عن طريق التعرف على هوية من يراسلون فريد توخباتولني ومضا
 تركمانستان. 



بعض زمالئه على مغادرة تركمانستان خشية االنتقام منهم بسبب عملهم من أجل حقوق اإلنسان. وأوقف  اضطروقد 
، "أوصى" 2008. ويف أبريل/نيسان آخرون تعاوهنم معه عقب تلقي هتديدات من موظفني يف وزارة األمن الوطين

يوقف فريد توخباتولني "أنشطته بصورة كاملة" أو "خيفف" من االنتقادات املوجهة إىل دبلوماسي تركمانستاين أبن 
 للسلطات على املوقع اإللكرتوين للمبادرة. 

 

ويعتقد فريد توكباتولني أن مقابلته اليت أجراها ابلروسية حول تقييم جمموعته حلالة حقوق اإلنسان يف تركمانستان، وبثتها 
سبتمرب/أيلول، رمبا تكون قد أغضبت السلطات ودفعتها إىل هتديده. وتبث القناة  29و 28فضائية "كيه +" يف 

التلفزيونية براجمها إىل آسيا الوسطى، وأاتحت املقابلة فرصة اندرة للمقيمني يف تركمانستان كي حيصلوا على معلومات 
 تتعلق حبقوق اإلنسان يف بالدهم من مصدر غري حكومي.  

 

 19 ىخطاابً أمام موظفي وزارة األمن مبناسبة الذكر  قرابن غويل بريدي حممدوف، ألقى الرئيس سبتمرب/أيلول 30ويف 
مسعة الدولة العلمانية القائمة على القانون الدميقراطي، ويسعون لوزارة دعاهم فيه إىل حماربة من "يسيئون إىل تأسيس ال

كرتوين الرمسي للحكومة. وعقب ذلك، ظل املوقع إىل تدمري وحدة جمتمعنا وتالمحه"، وفق ما جاء يف املوقع اإلل
اإللكرتوين للمبادرة الرتكمانية مشلوالً عقب تعرضه هلجوم من قبل قراصنة اإلنرتنت، ومل يكن إبمكان املوقع عرض معظم 

نقلت اجملموعة موقعها اإللكرتوين منذ ذلك الوقت من خادم )سريفر( مضيف يف موسكو إىل آخر خارج و حمتوايته. 
 املوقع.  السيطرة علىيا واستعيدت روس

 

باتولني حتذيراً ألول مرة من انشط يف اجملتمع املدين من خطة مزعومة فريد توخأكتوبر/تشرين األول، تلقى  9ويف 
"الصطياده" مسع عنها "من مصادر موثوقة". وتزايدت بواعث القلق عندما قدَّم مصدر آخر مزيداً من التفاصيل بشأن 

 الطريقة اليت حصل هبا على املعلومات. بتوضيح  ، بصورة سرية،وقامتوبر/تشرين األول أك 11اخلطة يف 
 

إن منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش تدعوان السلطات الرتكمانستانية إىل التحقيق يف املزاعم القائلة أبن 
ن تكفل عدم القيام أبي أفعال ضد باتولني وإىل أين خيططون إلحلاق األذى بفريد توخعمالء لوزارة األمن الوط

توخباتولني أو املبادرة الرتكمانية. وحنث السلطات النمساوية على أن أتخذ التهديدات املوجهة ضد فريد توخباتولني 
 على حممل اجلد، وأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان سالمته. 

 

توخباتولني مع السلطات الرتكمانستانية وإىل احلصول على  وتدعو كلتا املنظمتني اجملتمع الدويل إىل إاثرة قضية فريد
أتكيدات منها أبن الناشط وجمموعته سيظالن قادرين على القيام بعملهما من أجل حقوق اإلنسان حبرية طبقاً 

لة لواجبات تركمانستان مبقتضى "العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية"، الذي انضمت إليه تركمانستان كدو 
من العهد اللتني تكفالن حرية التعبري، وتكوين اجلمعيات واالنضمام إليها،  22و 19املادتني مبقتضى طرف، وال سيما 

 على التوايل. 
 

 خلفية

بصورة علنية يف  تقلني يف اجملتمع املدين من العملال يستطيع املدافعون عن حقوق اإلنسان وغريهم من الناشطني املس
مجيع ختضع  ود ألحزاب معارضة. ويعيش العديد من انشطي اجملتمع املدين واملعارضة يف املنفى. وتركمانستان. وال وج



وسائل اإلعالم تقريباً لسيطرة الدولة. ولسنوات عديدة، ظلت السلطات تراقب عن كثب قنوات االتصال كخطوط 
 اهلاتف واإلنرتنت. 

 
ان رايتش ووتش تقارير ذات مصداقية عن مضايقات ويف السنوات األخرية، تلقت منظمة العفو الدولية وهيوم

واعتقاالت تعسفية وأحكام ابلسجن عقب حماكمات جائرة يف قضااي مشلت مدافعني عن حقوق اإلنسان وانشطني 
 آخرين يف اجملتمع املدين وصحفيني مستقلني وأفراداً من منتقدي السلطات. 

 
نسان. فال يصل إىل مسامع مراقيب حقوق اإلنسان إال نزر يسري حتدايً عصياً لباحثي حقوق اإلتشكل تركمانستان  إن

من القضااي اليت تنطوي على انتهاكات حلقوق اإلنسان. ومل تسمح السلطات ملنظمات غري حكومية حلقوق اإلنسان، 
نع انشطو اجملتمع املدين ومنها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، بدخول البالد.  املستقلون يف وكثرياً ما ميم

تركمانستان من االلتقاء ابلوفود الدولية لألمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أورواب، وابلوفود احلكومية اليت تزور 
 البالد. 

 

 


