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سافاالن جّبار إنصاف يف جمددا   ختفق أذربيجان  
 
 
 حمكمة أتييد أعقاب يف وذلك الفور، على سافاالن جّبار عن تفرج كي  األذرية للسلطات دعوهتا تكرر أن الدولية العفو منظمة تود

 . العمر من عاما   20 البالغ السياسي الناشط حبق الصادر اإلدانة محلك اليوم أذربيجان يف العليا العدل
 
 أخرى مرة  : "داهلويزن جون الدولية، العفو منظمة يف الوسطى وآسيا أورواب برانمج مدير انئب قال احلكم، ذلك على تعليقه معرض ويف

 ."للحكومة السياسية ابملصاحل األمر لقيتع عندما أذربيجان يف معدومة القانون سيادة أن على األذرية احملاكم تربهن
 

 التواصل ملوقع استخدامه عقب العام ونصف عامني مدة ابلسجن سافاالن جّبار على حكم صدر املاضي، أاير/ مايو 4 ففي
 مةمنظ تعتقد املخدرات، حبيازة تتعلق بتهم بعدها جّبار وأُدين.  للحكومة مناهضة احتجاجات إىل للدعوة( فيسبوك) االجتماعي

  . ملّفقة هُتم أبهنا الدولية العفو
 

 تعاطيه عدم أثبتت له خضع الذي الدم فحص نتائج أن من الرغم على سافاالن جبار إدانة ضمان من السلطات متكنت وقد
 بعد فيما زعموا املارخيواان من غرام أرابع ثالثة بدسّ  الشرطة عناصر بقيام تفيد مصداقية ذات إدعاءات ورود إىل إضافة   للمخدرات،

 . سومغاييت شرطة قسم يف حبوزته ضبطوها أبهنم
 
 آسابلي وامسه جبار، حمامي أفاد موكله، حبق الصادر احلكم بتأييد اليوم العليا احملكمة قرار على الدولية العفو ملنظمة تعقيبه معرض ويف

 : يلي مبا مصطفاييف،



 يكن مل األخري قرارها ولكن جّبار، وإنصاف العدل إبحقاق العليا حملكمةا تقوم أبن أنمل كنا  فقد به؛ نتشبث أمل   بصيص لدينا كان"
 به سنقوم ما هو وهذا اإلنسان، حلقوق األوروبية احملكمة أمام جّبار قضية رفع سوى أمامنا خيار من فما واآلن،.  لنا املفاجيء ابلقرار

 ."ممكن وقت أسرع يف
 

 منذ وذلك أذربيجان، سجون يف القضبان وراء حاليا   القابعني اآلخرين الرأي ناءسج من سجينا   عشر سبعة أحد هو سافاالن وجّبار
 منظمة ُتربز وإذ.  املاضينْي  نيسان/ وأبريل آذار/ مارس شهري خالل جرت اليت السلمية االحتجاجات بقمع السلطات قامت أن

 اإلنسان حلقوق األذرية اخلروقات جتاه العامل انتباه لفت إىل نفسه الوقت يف هتدف فإهنا اخلصوص، وجه على جبار قضية الدولية العفو

 . 2011 للعام" الرسائل كتابة  ماراثون" محلة خالل
 

 العامل أحناء مجيع من األشخاص من اآلالف مئات يقوم أن املفرتض من القادم، األول كانون/  ديسمرب 17و ،3 بني ما الفرتة وخالل
 وسيقوم.  عام كل  يف الدولية العفو منظمة هبا تقوم اليت الرسائل لكتابة املاراثونية احلملة من كجزء  سافاالن جّبار عن نيابة ابلتحرك

 والتحرك النقالة، هواتفهم من قصرية نصية رسائل وإرسال ،(التواقيع مجع) والعرائض الرسائل، بكتابة بلدا   70 من أكثر من أشخاص
 .  جبار حقوق ابحرتام املطالبة أجل من االنرتنت شبكة على

 

 العام األوروبية األغنية مسابقة وستستضيف املاضي، الشهر األمن جملس لعضوية أذربيجان انُتخبت لقد: "قائال   داهلويزن ويضيف

 خالل أذربيجان صوب تتجه سوف العامل أنظار أن ومبا.  عام كل  مشاهد مليون 125 من أكثر يتابعها اليت املسابقة وهي القادم،
 ." اجلد حممل على اإلنسان حقوق جمال يف الدولية التزاماهتا األذرية احلكومة أتخذ ألن األوان آن فقد القادمة، الفرتة
 

 سجناء من سجينا   عشر والستة سافاالن، جّبار عن ابإلفراج فورها من األذرية السلطات تقوم أن ينبغي: "قائال   تعليقه داهلويزن واختتم
 ."القضبان خلف مجيعا   عونيقب يزالون ال الذين اآلخرين الرأي
 

  :التاليْي  التقريرْين على أيضا االطالع يُرجى
 ؛2011 الثاين تشرين/ نوفمرب 16 بتاريخ الصادر" أذربيجان يف احلرايت كبت:  أبدا   يُزهر مل الذي الربيع"
 تشرين/ نوفمرب 16 بتاريخ الصادر." ا  عالي أصواهتم رفع على لتجرأهم ُُيَبسون األذرينون الناشطون: إبسكاهتم للسلطات تسمحوا ال"و

 . أيضا   2011 الثاين


