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BMT, İnsan Haqları üzrə Ali şurası 
  

 Lütfən bu ilətişməni BMT-nin  İran üzere nümayəndəsi, Dr. Ahmed Şəhidə, və Sağlamlıq Haqqı üzrə 

Özəl Raportera çatdırın, habelə aşağıdakı qruplara da dəxli var: 

 Öz-xoşuna Tutuqlamalar üzrə Özəl Qrup,  

 Qazıların və Vəkillərin bağımsızlığı üzrə Özəl Raporter 

 Çağdaş irqçilik, irqi ayrı-seçkilik və qatlaşmazlıq üzrə Özəl Raporter 

 Milli Azlıqlar üzrə Müstəqil Mütəxəssis 
 

Üzü Helsinki İnsan Haqları / Oslo Şöbəsi  

Üzü Dyke bəy, Xanım Harrison, Amnesty International, London  

 UNSESKO və başqa qurumlar 

 

 1 2 3 4 5 

 
Güney Azərbaycanlı 
Vicdan Dustaqları və Yeni 

GAMOH-un qurucu 

üyələri: 
1. Mahmud Fəzli 
2. Dr. Lətif Həsəni 
3. Dr. Yürüş Mehrelibəyli 
4. Behbud Quluzadə 
5. Şəhram Radmehr 

 

Sayın cənablar 

 

İLƏTİŞMƏ 1: İRAN YETKİLİLƏRİNİN YENİ GAMOHUN QURUCU ÜYƏLƏRİNƏ 

QARŞI YÜRÜTDÜKLƏRİ ARBİTRAR H"KM  

 

Hüzurlarınıza yeni bir İlətişmə sunuruq ki, İran yetkililərinin tərəfindən, sərbəstlik haqqından 

yoxsun edilmiş Yeni GAMOH-un qurucu üyələrinin insan haqlarını müdafiə edir. Onların adları 

bunlardır: 1. cənab Mahmud Fəzli, 2. Dr Lətif Həsəni, 3. cənab Yürüş Mehrəli Bəyli, 4. cənab 

Behbud Quluzadə, və 5. cənab Şəhram Radmehr. 

 

Bu vicdan dustaqları Təbrizdə mərkəzi həbsxanada saxlanar ikən 13 İyul 2013-dən bəri aclıq 

aksiyası aparmaq zorunda qalmışlar. Bu aksiya onlara qarşı arbitrar (öz-xoşuna) yürüdülən 

hökmə qarşı etiraz əlamətidir. İran yetkililərinin bu baxımdan qaydalara görə davranmalarından 

xəbərimiz yoxdur. Lakin bu aşkar olmuş ki, bu durumda İran yetkililəri bu vicdan və siyasi 

dustaqlarını toplayaraq 21 İyul 2013-də Tehrandakı bednam Evin Həbsxanasına köçürməkdə 

bulunmuşlar. Bu gün aclıq aksiyasının 10-uncu günüdür və biz bu insanların sağlıq durumundan 

olduqca nigaranıq. 

 

 

 

http://oyrenci-sesi.info/site/wp-content/uploads/2013/04/????-?????
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Aşağıda biz qısa bir raport təqdim edirik və bunlardan söz açırıq: 

 

1. Bu dosyeyə başlıq məktubu  

2. İran yetkililərinin yürütdükləri suçlamalar və onların verdiyi cəza Hökmün əsli və 

tərcümesi 

3. İran yetkililərinin buraxdıqları Hökmün ələşdirisi ( criutique) 

4. İranın ədalət sistemini odaqlamaq və onlarda olan çatışmazlıqları diqqət mərkəzinə almaq 

5. Sizə Müraciətimiz 

 

Yeni GAMOH, İran milliyyətlər məsələsinin həllini və Güney Azərbaycanın milli haqlarının 

təminini, ölkənin anayasası və beynalxalq hüquq çərçuvasındakı əsasnaməsi ilə ortaya 

qoymaqdadır. Bütün  Güney Azərbaycanlı aktivistlər və qurumlar kimi, Yeni GAMOH da 

möhkəm dayanmış ki, bir daha  Güney Azərbaycan məsələsini həll etməkdə kompromizə girmək 

qeyri mümkündür. Hər bir güney Azərbaycanlı activist Güney Azərbaycanla bağlı hər hansı bir 

istək ortaya qoyanda İran yetkililəri tərəfindən dəxli olmayan iftiralara məruz qalırlar. Bizim 

yığcam Raportumuz İran yetkililərinin yanaşma tərzini bu prinsiplər üzərində izah edir: 

 

1. İran yetkililərinin, Güney Azərbaycanda ortaya çıxan örgütlənmə təşəbbüsünün qarşısını 

almaq. 

2. İran 80 ildir ki, altdan düzəlişmə (collusion) hiyləsinə bürünmüş və burada nazirliklər, 

təhlükəsizlik məmurları və qazılar aralarında mafia-tipli düzəlişmə gedir. Bu baxımdan 

İran dünyada unikal ola bilər. Bu boyutu başa düsməyən, İranı bürüyən və yoluxduran 

irqçiliyi başa düşe bilməz. 

3. İran yetkililərrinin başlıca atributu budur: Fars üstünlüyünü qorumaq və bu baxımdan 

paranoyacasına davranmaq. 

4. İran yetkililərinin qeyr-Farslara basqınçı siyasət yürütmələri. 

5. İran yetkililərinin davranış əhval-ruhiyyəsi, özəlliklə qeyri-farslara görə bu prinsip 

üzərədir: Ən yaxşı müdafiә, әn şiddәtli basqın tәrzidir. 

6. Biz buna möhkəm inanırıq ki, İran qarşında hər nə kampaniya təsirsizdir məyər açıq 

surətdə bəyaniyyə yayımlansın. 

 

İran yetkililəri və inqilab məhkəmələri tərəfindən bizim müdafiə etdiyimiz 5 vicdan dustağına 

qarşı buraxılan Hökm, yuxarıda verilən principləri başlıca ehtiva edir. Sizə müraciət edirik ki, 

öhdənizə tapışırılmış mandatları təmsil etdiyimiz bu vicdan dustaqlarının uğrunda səfərbər 

edəsiniz və onların şərtsiz və dərhal buraxılmasına kampaniya aparasınız. Şübhəmiz yoxdur ki, 

Güney Azərbaycanlılar bu baxımdan sizə müraciət edirlər və biz də onlara qoşuluruq. Bir daha 

xatırlatmaq istərdik ki, çoxdandır vaxtı çatıb ki, İran qabağında "yatışdırma politikasına 

(appeasement)" son qoyulsun və ciddi tədbirlər görülsün. Yoxsa, güney Azərbaycanda 

katastrofun gün geçdikcə  ortaya çıxması ənqəribdir.  

 

Hörmət ilə:  

 

Böyük Rəsuloğlu  
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