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جمعیت دفاع از حقوق بشر در آزربایجان ـ ارک

روز دوشنبھ ٢٧ ژوئن٢٠١٦ (٧تیرماه ١٣٩٥) تظاھرات آذربایجانی ھا در مقابل سازمان ملل متحد در ژنوبر گزار شد. 
این تظاھرات آرام کھ توسط فعالین حقوق بشر آذربایجان در اروپا ترتیب داده شده بود درساعاتی برگزار گردید کھ 
گزارشگر ویژه علیھ نژاد پرستی گزارش ساالنھ خود را بھ شورای حقوق بشر ارائھ می داد. شرکت کنندگان از 
کشورھای آلمان ، سوئیس و فرانسھ آمده بودند .با وجود طوالنی بودند مسیر ھا این تجمع اعتراضی بھ نحو احسن و سر 
ساعت مشخص ازساعت ١١ شروع و تا ساعت ٢ بعد از ظھرادامھ داشت . ھمھ شرکت کنندگان با در دست داشتن 

پالکارد ھائی کھ شعارھای خودرا بر روی آنھا نوشتھ بودند حاضر شده بودند. 

ابتدابا خوش آمد گوئی نماینده جمعیت دفاع از حقوق بشر آذربایجان ـ ارک در سوئیس، کھ در تدارک این تجمع و اخذ 
مجوز رسمی از مقامات سوئیس قبول زحمت کرده بود شروع شد و ضمن توضیح مقررات تجمع از شرکت کنندگان در 
این تجمع تشکر کرد و توضیح داد کھ این تجمع جھت ھمبستگی با فعالین آزربایجانی از طرف جمعیت دفاع ازحقوق 

بشر ارک تدارک دیده شده است و ھدف ما رساندن صدای زندانیانمان از اینجا بھ سراسر دنیاست. 

در این تظاھرات شرکت کنندگان با حمل عکس ھای زندانیان آزربایجانی، پالکاردھائی دردفاع از تحصیل بھ زبان 
مادری، دفاع از محیط زیست از جملھ خشک شدن دریاچھ ارومیھ، در مورد حقوق زنان، سیاست ترک سیتزی، راسیسم 

و تبعیض نژادی درجمھوری اسالمی ایران بھ تظاھرات خودشان بھ مدت سھ ساعت ادامھ دادند.  

ھمچنین در این اکسیون  بھ سئواالت ھمھ کسانی کھ در محل بودند و سئوال میکردند توضیحاتی بھ زبان ھای فرانسھ و 
انگلیسی داده شد.  

در این تجمع عالوه بر ھموطنان ترک قشقائی ما کھ تا آخرین لحظھ ما را ھمراھی کردند، نماینده حقوق بشر سودویند، 
دکتر نایب ھاشم  نیز حمایت خودشان را باحضورشان دراین اکسیون اعالم نمودند 

در پایان تظاھرات قطعنامھ مفصلی بزبان ترکی آذربایجانی خوانده شد و متن قطعنامھ بزبان فرانسھ توسط دونفر از 
برگزار کنندگان تظاھرات رسما دراختیار مقامات حقوق بشرسازمان ملل متحدوگزارشگر ویژه علیھ راسیسم گذاشتھ شد. 

ترجمھ قعطنامھ وفیلم بزودی منتشر خواھد شد .  

جمعیت دفاع از حقوق بشر در آزربایحان  ـ ارک

http://www.arcdh.org/
mailto:arcdh@laposte.net

