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 إيران: اإلغالق القسري ملركز حقوق اإلنسان دليل شؤم

 
ديسمرب/ كانون األول تطور  21ات اإليرانية يف اإلغالق القسري ملركز املدافعني عن حقوق اإلنسان يف طهران من جانب السلط

 مشؤوم للغاية ويهدد حركة حقوق اإلنسان أبكملها يف البالد. ومنظمة العفو الدولية تدعو إىل إلغاء القرار بال إبطاء. 
 

ة قبل فرتة مدنية إبغالق مركز املدافعني عن حقوق اإلنسان ابلقو  وموظفون أمنيون مبالبسفقد قام عشرات من رجال الشرطة 
الناطقة وجيزة من عقد املركز فعالية لالحتفال ابلذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. وطبقاً ملا قالته نرجس حمّمدي، 

رها من ساقيها ما أبلغها أحدهم أبنه كان سيجنيني مل يربزوا أي أمر رمسي يربِّّر عملهم، بينالرمسية بلسان املركز، فإن املوظفني األم
 ويلقي هبا يف الشارع لو مل تكن امرأة. 

 
شريين عبادي، أبرز املدافعني عن حقوق  أسهمت فيهاجبهود مشرتكة  2002وقد ُأسس مركز املدافعني عن حقوق اإلنسان يف 

ى وكانت حاضرة يف وقت اإلغالق القسري للمركز أمس. وقد سع. 2003اإلنسان يف إيران واحلائزة على جائزة نوبل للسالم يف 
املركز إىل التسجيل رمسياً منذ إنشائه قبل ست سنوات، إال أن السلطات اإليرانية رفضت تسجيله ابستمرار، ما أجرب الدكتورة 

شريين عبادي وزمالءها على العمل يف جو من عدم اليقني القانوين، وحتت التهديد املستمر. وكانت قد تلقت فيما سبق 
 هتديدات ابلقتل. 

 
قرار السلطات األمنية اإليرانية القيام إبجراءات ضد املركز اآلن. وعلى ما يبدو، أرادت السلطات منع االحتفال ومل تتضح أسباب 

ترتعد هلا  –تبعث بتحذير قوي أن ابإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الوثيقة التأسيسية لقانون حقوق اإلنسان احلديث، وكذلك 
ابستهداف املنظمة اليت ترأسها أبرز قادة احلركة على واملدافعني عنها املتنامية يف إيران  إىل حركة نشطاء حقوق اإلنسان –الفرائص 

 الصعيد العاملي. 
 

وملركز املدافعني عن حقوق اإلنسان ثالثة أدوار معلنة، هي اإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف إيران؛ والتطوع جماانً لتمثيل 
مي الدعم إىل أسر السجناء السياسيني. وقد شارك أعضاؤه يف دعاوى لإلفالت من العقاب السجناء السياسيني قانونياً؛ وتقد

قل بعضهم، وبينهم احملامي عبد الفتاح لقيت صدى واسعاً، كما دافعوا عن ضحااي ابرزين النتهاكات حقوق اإلنسان. واعتُ 
 فيما مضى ال لشيء إال لقيامه بواجبه كمحام.  ،سلطاين



دولية تدعو إىل السماح ملركز املدافعني عن حقوق اإلنسان ابستئناف أنشطته بال إبطاء، والسماح له ابلتسجيل إن منظمة العفو ال
القانوين. وينبغي على احلكومة اإليرانية الوفاء بواجباهتا مبقتضى القانون الدويل أبن تعزز حقوق اإلنسان وحتميها، كما ينبغي عليها 

 مهامجتهم وتقويض جهودهم. ال سان، دعم عمل املدافعني عن حقوق اإلن
 

 وثيقة للتداول العام
***************************** 
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