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  بين المللی برای آزادی راھپيمايیپنجمين 

 ی ستمديدهو اقليت ھامردم برای 

 بروکسلبرلين، پاريس، رم، بارسلونا، 

 بعد ازظھر 3، ساعت 2012بر واکت 13شنبه 

به عنوان اصل آزادی را،  تضمينل و بی طرف است، ، که يک نھاد مستقSOCIETÀ LIBERAموسسه فرھنگ آزاديخواه 
 . می کند سازماندھیخود مختاری انسان ھا در تعيين سرنوشت خود يک حق فردی و نيز حق 

Società Libera ،که حاکميت و نقش مرکزی انسان و حقوق طبيعی او را با ثابت قدم بودن بر دريافت خود از آزادانديشی ،
است  آرام تظاھراتاين يک سال است که راھپيمايی بين المللی برای آزادی را سازماندھی می کند، پنج به رسميت می شناسد، 

 . مردمی در دفاع از آزادی مردم و اقليت ھای ستمديده برگزار می شودنظرات  آوریگرد راستایکه در 

جداگانه در موقعيت ھای خاص  ھای راھپيمايیبا توجه به وخيم تر شدن اوضاع حقوق بشر در جھان، ابراز ھمبستگی کلی يا 
  .کافی به نظر نمی رسد

زمان آن . شھرھای اروپايی با مردمانی که نسبت به اين موضوع آگاھی دارند پر شود ميادينزمان آن رسيده است که اکنون 
. و بطور مشخص در مورد شرايط زندگی ھزاران انسان ستمديده آگاھی بخشی کند آيدرسيده است که جھان غرب به خود 

 .به دوش گيرند را در دفاع از اقليت ھا مکلفيتیتی زمان آن است که سازمانھای اروپايی و فراملي
 .را برگزار کند روز اروپايی آزادی اقليت ھا و مردمان ستمديدهاکنون زمان آن رسيده است که اروپا 

 

 

ستمديده و نيز از  یھا اقليتو  یمردماز مردم اروپا، از انجمن ھای  Società Liberaاين اھداف،  ندر نظر داشتبا 
آغاز شود تا ھمگان آگاه شوند که دفاع از حقوق انسانھا يک  است می نمايد که يک جنبش واحدمؤسسات رسانه ای درخو

 .اولويت بين المللی است
 

 

 ی دفاع از حقوق بشرشھر دست در دست ھم برا پنج

                           


