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 چهارمين راهپيمايی بين المللی

 برای آزادِی

  و اقليت های ستمديدهمردمان

 برلين، پاريس، رم

  بعد از ظهر3 اکتبر ساعت 22شنبه، 

 

 که نهادی مستقل و بی طرف است، مدت مديدی است که SOCIETA’ LIBERAمؤسسه فرهنگ مدنی 
 انسان  بودن خودمختار حقبعنوان يک حق فردی و نيز، آزادی اصل رويدادها و مناسبت هايی را در جهت تضمين

 .، سازماندهی می کند در تعيين سرنوشت خودها
   

Società Libera با ثابت قدم بودن بر دريافت خود از آزادانديشی، که حاکميت و نقش مرکزی انسان و حقوق 
. را در رم برگزار می کند» رای آزادیراهپيمايی بين المللی ب«طبيعی او را به رسميت می شناسد، سه سال است که 

 مدافع آزادی مردمان برمه، ايران، تبت و  گردهمايی نظراِتراستای است که در مسالمت آميزاين يک راهپيمايی 
 برای آزادی می جنگند، برگزار دنيا نمايان تر کردن تالشهای همه آنهايی که در سراسر راستای و نيز در ،اويگور
 .می شود

 
ه وخيم تر شدن اوضاع حقوق بشر در جهان، ابراز همبستگی کلی يا گردهمايی های جداگانه در موقعيت با توجه ب

 .های خاص کافی به نظر نمی رسد
 

زمان آن رسيده است که ميدانهای شهرهای اروپايی با مردمانی که نسبت به اين موضوع آگاهی دارند پر اکنون 
زمان آن رسيده است که جهان غرب به خود بيايد و بطور مشخص در مورد شرايط زندگی هزاران انسان . شود

زمان آن است که سازمانهای اروپايی و فرامليتی نقشی را در دفاع از اقليت ها، بويژه . ستمديده آگاهی بخشی کند
 .اقليت های مسيحی عهده دار شوند

 .را برگزار کند وز اروپايی آزادی اقليت ها و مردمان ستمديدهراکنون زمان آن رسيده است که اروپا 
 

 ستمديده و یها اقليتمردمان و ردمان اروپا، از انجمن های  از مSocietà Liberaبا در نظر داشت اين اهداف، 
اه نيز از مؤسسات رسانه ای درخواست می نمايد که يک جنبش واحد از برلين، پاريس و رم آغاز شود تا همگان آگ

 .شوند که دفاع از حقوق انسانها يک اولويت بين المللی است
 
 


