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 حتـرك عاجـل 

 موكب مرشح رائسي يتعرض هلجوم
جمموعة  يناير/كانون الثاين تعرَّض موكب يقلُّ املرشح الرائسي األذربيجاين املعارض عيسى غمبار هلجوم من قبل 13يف 

من الرعاع، مما أسفر عن إصابة ما ال يقل عن تسعة أشخاص جبروح وإحلاق أضرار جسيمة بعدد من السيارات. وقد 
 شاهدت الشرطة احلادثة بدون أن تتدخل.

وصرَّح انطق بلسان حزب املساواة املعارض، الذي ينتمي له عيسى غمبار، أن موكب املرشح الرائسي كان يف طريقه إىل 
مركبات سد طريق  10يناير/كانون الثاين عندما حاولت  13لينكوران الساحلية اجلنوبية لرتويج محلته االنتخابية يف مدينة 

 املوكب عند مدخل املدينة.

شخص برشق موكب املرشح ابحلجارة والبيض اليت نُقلت من شاحنة قريبة، مما أسفر عن  100مث قام حشد يضم أكثر من 
قد ُأصيب تسعة أشخاص من حاشية عيسى غمبار جبروح، من بينهم عدد من األشخاص الذين حتطيم نوافذ السيارة. و 

 تعرَّضوا للكم والركل، كما داست إحدى السيارات على قدم انئب زعيم حزب املساواة غول أغا أصالنلي.

رجال يرتدون مالبس  وخالل ذلك الكمني احُتجز مصور حزب املساواة مهمان كرميوف لفرتة وجيزة ومت استجوابه من قبل
هون اجلموع. وقد أُطلق سراحه بعد إعادة آلة التصوير إليه.  مدنية، بدا أهنم كانوا يوج ِّ

ومل يتدخل أفراد الشرطة الذين كانوا ابلقرب من املشهد. ومتكَّن عيسى غمبار وموكبه من اإلفالت، لكن بعد مطاردة شاحنة 
يناير/كانون الثاين مت فض احتجاج سلمي يف ابكو، كما اسُتهدف  12 وزهاء مخس سيارات للموكب لعدة كيلومرتات. ويف

 انشطون سياسيون ابلذات واُُتموا ابملشاركة يف احتجاج غري مرخص.

 يرجى كتابة مناشدات ابللغة األذربيجانية أو بلغتكم اخلاصة تتضمن ما يلي:

  حزب املساواة عند مدخل مدينة دعوة السلطات إىل إجراء حتقيق فوري يف اهلجوم الذي وقع على موكب
 لينكوران ، ويف مالبسات عدم تدخل الشرطة؛



  دعوة السلطات إىل إجراء حتقيق فوري لتحديد هوية املسؤولني عن إصابة عدد من األشخاص يف املوكب وحتطيم
 سياراُتم، وتقدمي أولئك املسؤولني إىل ساحة العدالة؛

  الشباب يف اجملتمع السياسي واملدين بشكل انتقائي.دعوة السلطات إىل الكف عن مقاضاة النشطاء 

 إىل: 2013فرباير/شباط  26ويرجى إرسال املناشدات قبل 

 وزارة الداخلية

 اجلنرال راميل أوسوبوف

Col.-Gen. Ramil Usubov  

7 Azerbaijan Prospekti, 

Baku AZ1005, AZERBAIJAN   

Fax: +994 12 590 98 64 (keep trying)  

Salutation: Dear Minister 

 املخاطبة: عزيزي السيد الوزير

 

 املدعي العام جلمهورية أذربيجان

Zakir Qaralov  

Prosecutor General of the Republic of Azerbaijan 

7 Rafibeyli Street, 

Baku 370001, AZERBAIJAN 

Fax: +994 12 492 32 30 (keep trying) 

Salutation: Dear Prosecutor General 

 املخاطبة: عزيزي املدعي العام

 وإرسال نسخة إىل الرئيس إهلام علييف

Ilham Aliyev  

Office of the President of the Republic of Azerbaijan 

18 Istiqlaliyyat Street, 

Baku, AZ1066, AZERBAIJAN 

Fax: +994 12 492 0625 (keep trying) 

Email: office@pa.gov.az   

Salutation: Dear President Aliyev  

 املخاطبة: فخامة الرئيس



 احمللية الدبلوماسية العناوين وإدخال بلدانكم، لدى املعتمدين الدبلوماسيني املمثلني إىل منها نسخ إرسال يرجى كما
 :التايل النحو على

 املخاطبة     رتويناإللك الربيد عنوان    الفاكس رقم    3 العنوان    2 العنوان    1 العنوان   االسم

 

 . إرساهلا قبل فرعكم مكتب مع التنسيق يرجى أعاله، املذكور التاريخ بعد املناشدات إرسال تعتزمون كنتم  وإذا



 حتـرك عاجـل

 موكب مرشح رائسي يتعرض هلجوم

 

 معلومات إضافية
ألشخاص الذين يتجرأون على إن لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق قدمية بشأن اضطهاد السلطات األذربيجانية ل

انتقادها علناً. وكثريًا ما ُتستهدف األصوات املعارضة وُتواَجه ابلتهم اجلنائية امللفقة أو االعتداءات أو املضايقة أو االبتـزاز. 
 ويوث ِّق العديد من املطبوعات األخرية حول أذربيجان عشرات احلاالت من هذا النوع ابلتفصيل. أنظر الرابط:

www.amnesty.org/en/region/azerbaijan،  وميكن االطالع عليها بشكل ملخص يف التقرير السنوي ملنظمة العفو
   http://www.amnesty.org/en/region/azerbaijan/report-2012 الدولية للعام املاضي على الرابط:

ال -من الدنيا إىل العليا -األشخاص ال يستطيعون احلصول على اإلنصاف داخل أذربيجان.كما أن احملاكم إن مثل أولئك
تتمتع ابالستقالل وختضع للضغوط السياسية بشكل اعتيادي. ويف الوقت الراهن، ال يتوقعنَّ أحد ممن حتاكمهم السلطات 

ثل، ال يتوقعنَّ أحد ممن يقد ِّمون شكاوى ضد احلكومة أن حيصل انتقامًا على انتقاد احلكومة أن ينال حماكمة عادلة. وابمل
على نتائج ُمرضية أو محاية من احملاكم. ميكن االطالع على معلومات تفصيلية بشأن بواعث قلقنا املتعلقة ابحملاكمة العادلة  

احلرايت يف أذربيجان" )أنظر الرابط:  يف قضااي حرية التعبري يف أذربيجان يف التقرير املعنون بـ "الربيع الذي مل يُزهر: كبت
http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/011/2011/en) (EUR 55/011/2011 ) 

كومية األذربيجانية، فنن هذه املنظمات ويف الوقت الذي رمبا حيصل مثل هؤالء األشخاص على دعم من املنظمات غري احل
غري احلكومية ال تستطيع توفري احلماية يف هذه الدولة االستبدادية. ويف احلقيقة، فنن املنظمات غري احلكومية نفسها تتعرض 

املذكور لضغوط مستمرة من جانب احلكومة وخلطر اإلغالق القسري إذا اعُتربت انتقاداُتا مفرطة وإشكالية. )أنظر التقرير 
 آنفاً بعنوان: "الربيع الذي مل يزهر: كبت احلرايت يف أذرببيجان" على الرابط:

http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/011/2011/en) (EUR 55/011/2011 

http://www.amnesty.org/en/region/azerbaijan
http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/011/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/011/2011/en


 وإانثً  ذكوراً / املساواة حزب وأعضاء غمبار عيسى: االسم
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