
 ۲۰۱۹اغسطس  ۲٤
 

 
 رئیس جمھوریة إیران اإلسالمیة

 العنوان: شارع باستور ، میدان باستور ، طھران
 64451 (21) 98+ :رقم الھاتف

 
 لسعادة الرئیس حسن روحاني

 
 الموضوع: كسر القیود المفروضة على حریة التجمع وتكوین الجمعیات في إیران

 
 بركاتھالسالم علیكم و رحمة هللا تعالى و 

 سعادة الرئیس،
المجتمع المدني الدولي یعبر عن قلقھ تجاه اإلغالق العنیف للمجال المدني في إیران نتیجة تقاریر حدیثة تكشف عن االحتجاز التعسفي  

ي وغیر واالختفاء القسري للعناصر الفاعلة في المجتمع المدني االیراني . نكتب إلیكم ، فخامة الرئیس ،نحثكم على اإلفراج الفور
المشروط عن جمیع العناصر الفاعلة في المجتمع المدني المحتجزة ، والتمسك بالحق في حریة التجمع وتكوین الجمعیات وفقاً لالتفاقیات 

 الدولیة والدستور اإلیراني.  
طات في إیران بقمع العمل المدني المجال المدني في إیران یتقلص  بوتیرة غیر مسبوقة لھ حتى بالنسبة للمعاییر اإلیرانیة ، حیث تقوم السل

المستقل بصورة غیر قانونیة. في العام الماضي ، شھدت إیران صعوًدا ال مثیل لھ في عدد االحتجاجات االجتماعیة السلمیة والمعارضة 
االعتقال على نشطاء المدنیة على الرغم من وجود نظام سلطوي عنیف و مھدد. لقد شھد العامان األخیران عدًدا مثیًرا للقلق من عملیات 

المجتمع المدني المناضلین في قضایا البیئة والمدافعین عن حقوق اإلنسان والمدرسین ونقابات العمال والطالب والمدافعین عن حقوق 
) ، التحالف العالمي للمجتمع المدني حول العالم ، ومعھد المتطوعین CIVICUSالمرأة. ولھذا السبب ، أطلقت سیفیكس(

) ، وھي منظمة غیر حكومیة تركز على الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان وبناء السالم في Volunteer Activists Instituteللنشطاء(
لتحمیل المسؤولیة للحكومة اإلیرانیة عن انتھاكاتھا   عالمیة حملةمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا وعلى وجھ التحدید إیران ، 

 الصارخة للحق في حریة تكوین الجمعیات والتجمع السلمي في البالد.
كام الدستور التي تحمي حریة التجمع وتكوین على الرغم من كون إیران موقعة على االتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة ، وأح

من الدستور اإلیراني) ، فإن الناشطین كثیراً ما یتم احتجازھم ومضایقتھم بسبب عملھم في مجال حقوق  27و  26الجمعیات (المادتان 
 148عاًما و  38لسجن لمدة اإلنسان. بعض الشخصیات البارزة في المجتمع المدني اإلیراني ، مثل نسرین سوتوده التي تواجھ عقوبة با

جلدة ، صدرت ضدھم أحكام بالسجن لفترات طویلة لتقدیمھم المساعدة القانونیة للمدافعین عن حقوق اإلنسان ، بینما ینتظر آخرون 
قوق اإلنسان المحاكمة بتھم زائفة بالتجسس و "الفساد على األرض" التي یعاقب علیھا باإلعدام في حالة اإلدانة. إن حالة المدافعین عن ح

، عبّر خبراء حقوق اإلنسان من األمم المتحدة عن قلقھم إزاء فشل الدولة في توفیر  2019في السجن مثیرة للقلق أیضا. في یولیوز 
الرعایة للمحتجزین ، بمن فیھم المدافع عن حقوق اإلنسان أراش صادقي. في حالة اخرى، توفي د. كافوس سید إمامي ، خبیر وناشط 

، بعد أسبوعین من  2018فبرایر  8تاذ بجامعة اإلمام صادق ومدیر مؤسسة التراث الفارسي للحیاة البریة ، في السجن في بیئي ، أس
االحتجاز في سجن إیفین. ظروف وفاتھ ال تزال غیر واضحة. ومن بین الناشطین اآلخرین المحتجزین حالیًا نسرین سوتوده ونرجس 

 وسیبید غولیان وغیرھم. محمدي وفرھاد میسامي وإسماعیل بخشي
إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التعیینات الجدیدة ضمن أعلى الرتب العسكریة داخل الحرس الثوري اإلیراني ، الذي فرض قیوًدا على المجال 

دف تھمیش المدني من خالل إنشاء مكتب جدید (باقة هللا) لتنظیم القوى االجتماعیة ومنظمات المجتمع المدني التابعة للحكومة في ھ
 منظمات المجتمع المدني المستقلة. تكشف ھذه التعیینات الجدیدة عن استراتیجیة إیران للھجوم على أي حالة من العصیان المدني. بینما قد

 دفعت العقوبات الدولیة والمصاعب االقتصادیة باإلیرانیین إلى الحد األقصى مما اّدى بھم الى تنظیم احتجاجات سلمیة ، اذ ان حكومة
إیران تغلق أبوابھا على أفعال المعارضة المدنیة ، و ھذا مثیر للقلق خاصة خالل األشھر المقبلة قبل االنتخابات البرلمانیة في عام 

2020. 
 نتیجة لذلك ، نحن الموقعون، المطالبون بضمان حمایة حریة تكوین الجمعیات والتجمع السلمي، ندعو حكومة إیران إلى:

رر الخاص المعني بحالة المدافعین عن حقوق اإلنسان ، والمقرر الخاص المعني بحریة التجمع توجیھ دعوة إلى المق ●
 والجمعیات السلمیة للتحقیق في حالة حقوق اإلنسان في إیران.
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إطالق سراح جمیع المدافعین عن حقوق اإلنسان ، بما في ذلك سبیل المثال ال الحصر ما یلي: نسرین سوتوده ونرجس محمدي  ●
 میسامي وإسماعیل بخشي وسیبید غولیان ، على الفور ودون قید أو شرط ، مع إسقاط جمیع التھم الموجھة إلیھم. وفرھاد

ضمان حمایة مراعیة لالعتبارات الجنسانیة بالنسبة لجمیع المدافعات اإلیرانیات عن حقوق اإلنسان المستھدفة بشكل فرید في   ●
بالعنف ضد المرأة على أسبابھ ونتائجھ لضمان اإلبالغ عن جمیع أشكال العنف إیران ، والعمل مع المقررة الخاصة المعنیة 

 ضد المدافعات اإلیرانیات عن حقوق اإلنسان على كونھا حاالت عنف ضد  المرأة.
 محاذاة ممارسة الحق في حریة التجمع وتكوین الجمعیات على النحو المبین في الدستور ألفضل الممارسات الدولیة. ●

 
 خالص التقدیر ، الموقعون أدناه:مع 

 
 )Volunteer Activists Instituteمعھد النشطاء المتطوعین (
 ) من أجل مشاركة المواطنینCIVICUSالتحالف العالمي سیفیكس(

 )Women’s March Globalمسیرة المرأة العالمیة (
 )Center for Human Rights in Iranمركز حقوق اإلنسان في إیران (

 راندستزنس ف
 (West African Human Rights Defenders Networkشبكة المدافعین عن حقوق اإلنسان في غرب إفریقیا (

 
 


