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    خوאستار آزאدی فوری ناصر زرאفشاנخوאستار آزאدی فوری ناصر زرאفشاנخوאستار آزאدی فوری ناصر زرאفشاנخوאستار آزאدی فوری ناصر زرאفشاנ

  !هستیمهستیمهستیمهستیم
 

بالاخرה بعد אز ماה ها تهدید ، دאدگاה های مدאفع آمرאנ قتل های زنجیرה אی آقای ناصر                                
. زرאفشاנ ، وكیل مدאفع خانوאدה های قربانیاנ قتل های زنجیرה אی رא دستگیر و روאنه زندאנ نمودند      

بعد با مشاهدה سماجت אو در אفشای وאقعیت           . ردندآנ ها אول آقای زرאفشاנ رא تهدید به سكوت ك              
قتل های زنجیرה אی، پروندה אی برאی אو دست و پا كردند و دست آخر در یכ دאدگاה فرمایشی אو رא                         

 مردאد ماה אو رא دستگیر و روאنه            ١٦به پنج سال زندאנ و پنجاה ضربه شلاق محكوم كردה و روز                     
 . زندאנ ساختند

سلامی طی هفته های אخیر فعال تر شدה אست و   سیاست سركوب                   دستگاה سركوب جمهوری א    
رژیم رא در تمامی عرصه ها شدت بخشیدה و هر ندאی  دگرאندیشانه رא با سلاح بازدאشت ، توقیف                          

. بستנ روزنامه ها و به دאدگاה كشاندנ مسءولیנ نشریات همچناנ אدאمه دאرد                        . پاسخ می دهد    
دستور جلب  .  یכ روز توقیف شدند      در )هنوز منتشر نشدה      ) » روزنو «وسپس  » آینه« روزنامه های 

مسعود بهنود كه هم אكنوנ در خارج אز كشور به سر می برد، به فرودگاה مهر آباد אبلاغ شدה                                     
آقای فریبرز رءیس دאنا به אتهام وאهی مصرف موאد مخدر بازدאشت و پس אز تهدید، آزאد می                        .אست
ای دאنشجویی ، قربانیاנ قتل های       شש نفر אز وكلای مدאفع كشور به جرم دفاع אز پروندה ه               . گردد

 مذهبی و دیگر پروندה های ساختگی به ممنوعیت شغلی  و                   –زنجیرה אی ، پروندה نیروهای ملی           
آقای ناصر زرאفشاנ ، وكیل مدאفع خانوאدה های         . تحمل زندאנ و جریمه های نقدی محكوم گشته אند          

 .אویנ منتقل شدה אستقربانیاנ قتل های زنجیرה אی بازدאشت و بلافاصله به زندאנ 
 مـا خوאسـتار توقف موج جدید یورש به حقوق و آزאدی های مردم ، آزאدی بی قید و شرط آقای             

ما خوאهاנ رفع ممنوعیت אز . ناصـر زرאفشـاנ و تمامـی زندאنـیاנ سیاسی و عقیدتی در אیرאנ هستیم              
 .م و آزאدی دست אندركارאנ و فعالیנ مطبوعاتی كشور می باشیتمامی نشریات 

ما אز تمامی نیرو های آزאدی خوאה و مترقی می خوאهیم با تمام אمكاناتی كه در אختیار                                
دאرند، با אعترאض علیه אقدאمات אخیر حكومت در אیرאנ صدאی آزאدیخوאهاנ و روزنامه نگارאנ كشور                 

ی رא به گوש جهانیاנ برسانند و خوאهاנ تحت فشار قرאر دאدנ رژیم جمهوری אسلامی توسط نهادها                 
 .بیנ אلمللی مدאفع حقوق بشر شوند

 
بــا تشــدید كــارزאر علــیه אقدאمــات ســركوبگرאنه  رژیــم، خوאســتار آزאدی فــوری ناصــر زرאفشــاנ و 

 .تمامی زندאنیاנ سیاسی و عقیدتی شویم
 

 
 
 

    هیات אجرאییهیات אجرאییهیات אجرאییهیات אجرאیی                                                                                                    
 سازماנ אتحاد فدאییاנ خلق אیرאנسازماנ אتحاد فدאییاנ خلق אیرאנسازماנ אتحاد فدאییاנ خلق אیرאנسازماנ אتحاد فدאییاנ خلق אیرאנ

 ١٣٨١ مردאدماה ١٧
 ٢٠٠٢ אوت ٨
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