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اطلبوا منه الكف عن اضطهاد هؤالء المدافعين عن الحقوق 
وإسقاط التهم الموجهة إليهم
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بوضع حد الضطهاد المدافعين عن حقوق اإلنسان.

كان تانر كيليش ُيمارس عمله االعتيادي، وهو كشف 
االنتهاكات في مجال حقوق االنسان في تركيا بصفته 
رئيس فرع منظمة العفو الدولية في البالد. ولكن في 
9 يونيو/حزيران 2017، زّج به في السجن بتهمة منافية 

للعقل وهي »االنتماء إلى منظمة إرهابية مسّلحة«. 

فبعد مرور شهر، اعتقل كل من مديرة الفرع التركي 
لمنظمة العفو الدولية إديل إيسر، وكان برفقتها 

صديقها وزميلها الناشط أوزلم دالكيران، مؤسس فرع 
منظمة العفو الدولية في تركيا، ويعمل حاليًا مع حركة 

»أفاز« و»جمعية المواطنين«، مع ثمانية آخرين كانوا 
يشاركون في ورشة عمل اعتيادية لنشطاء حقوق 

اإلنسان في إسطنبول. 

وجاءت هذه االعتقاالت لعشرة إسطنبول وتانر األحدث 
ضمن سلسلة الجهود الحكومية إلسكات المنتقدين. 

فمنذ محاولة االنقالب التي وقعت في يوليو/
تموز 2016، ُأخضع ما يربو على 150,000 شخص 

للتحقيقات الجنائية.

وبعد إطالق مناشدات دولية، أطلق سراح العشرة 
بكفالة. ولكن ال يزال تانر مسجونًا والنشطاء العشرة 

عرضة للخطر. فهؤالء الشجعان كّرسوا حياتهم للدفاع 
عن حقوق اآلخرين. ومع تجريمهم يصبح الجميع أكثر 

عرضة لقمع الحريات المستمر من قبل الحكومة.

اطلبوا من الحكومة التركية الكف عن اضطهاد هؤالء 
المدافعين عن الحقوق وإسقاط التهم الموجهة إليهم.

 


