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 دكتر صادق شرفكندی   ٢٢/٥٣ ساعت  ١٩٩٢
دبیركل حزب دمكرאت كردستاנ אیرאנ به 
همرאה فتاح عبدلی ، همایوנ אردلاנ و نوری  
دهكردی  در رستورאنی به نام میكونوس در 

אیנ אولیנ ترور آدمكشاנ  . برلیנ ترور شدند
 جمهوری אسلامی در خاכ אروپا    حرفه אی

 همچنیנ אولیנ אقدאم تروریستی علیه. نبود
 

 
. رهبری حزب دمكرאت در خاכ אروپا نبود
 دبیركل قبلی אیנ حزب سیاستمدאر برجسته

 حمנ ، دكتر عبدאلر در سطح بیנ אلمللی
بر ) ١٩٨٩(قاسملو، قبلا در شهر ویנ אتریש 

سر میز مذאكرה به رگبار بسته شدה بود و    
قاتلاנ אو بدوנ هیچ بازخوאستی روאنه تهرאנ 

در سال ( ترور دكتر شاپور بختیار . شدה بودند
אزجمله  אقدאمات تروریستی دیگر )  ١٩٩١

 .حكومت אسلامی قبل אز ترور میكونوس بود 
س אما برخلاف ترور های قبلی ترور در میكونو
دאدگاה برلیנ تروریست ها رא . بی جوאب نماند

به پای محاكمه كشاند و برאی אولیנ بار در 
تاریخ حیات جمهوری אسلامی رهبرאנ طرאز  
אول حكومت אز خامنه אی تا رفسنجانی رא به  
صدور אحكام قتل مخالفاנ سیاسی  متهم نمود 

برلیנ رא و تروریست های אعزאمی آנ ها به 
 .محكوم به زندאנ ساخت

אز אیנ نقطه نظر نیز، دאدگاה میكونوس یכ 
نقطه عطف در موאجهه با تروریسم دولتی  
جمهوری אسلامی علیه مخالفاנ سیاسی خود   

در دهمیנ سالگرد אیנ جنایت وحشیانه . بود
حكومت אسلامی،  یاد جانباختگاנ در 
میكونوس رא با پافشاری بر مبارزה علیه هر 

 .نه تروریسم دولتی،  گرאمی دאریمگو
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   ارو٥/١   :بها معادل 

!ده سال بعد از ميکونوس  

    
    فرאخوאנفرאخوאנفرאخوאנفرאخوאנ

    در حمایت אز جنبש همبستگی با ناصر زرאفشاנدر حمایت אز جنبש همبستگی با ناصر زرאفشاנدر حمایت אز جنبש همبستگی با ناصر زرאفشاנدر حمایت אز جنبש همبستگی با ناصر زرאفشاנ
 

ناصر زرאفشاנ وكیل پیگیری پروندה قتل های سیاسی ، عضو كانوנ نویسندگاנ אیرאנ و   
مل جرאحی یكی אز  كانوנ وكلا، در حالی كه אز بیماری سرطاנ رنج می برد و با وجود ع  

ریه هایש كه نیاز به مرאقبت های ویژה دאرد، توسط جلادאנ جمهوری אسلامی دستگیر و 
 . ضربه شلاق محكوم شدה אست٥٠به دה سال زندאנ و به 

كمیته אتحادعمل برאی دمكرאسی در אیرאנ ، ضمנ محكوم كردנ حكم دستگیری و     
ر زرאفشاנ چیزی جز دفاع אز محكومیت ناصر زرאفشاנ، אعلام می دאرد كه جرم ناص 

و אز شما אیرאنیاנ آزאدیخوאה و אعضا و ! پروندה موسوم به قتل های زنجیرה אی نیست
 :دوستدאرאנ كمیته دعوت می نماید كه 

و در تظاهرאت !  אز هر طریق ممكנ به جنبש همبستگی با ناصر زرאفشاנ یاری رسانید-
انوנ نویسندگاנ אیرאנ در تبعید ، جامعه و אقدאماتی كه در سومیנ هفته سپتامبر توسط ك  

دفاع אز حقوق بشر در אیرאנ و אنجمנ ها و كانوנ های دمكرאتیכ در سرאسر אروپا و 
             !سازماנ دאدה می شوند، فعالانه شركت نماءید.. آمریكا و كانادא و 

נ و تشكیل  آزאدی بی قید و شرط كلیه زندאنیاנ سیاسی در אیرאנ ، بویژה ناصر زرאفشا
یכ دאدگاה بیנ אلمللی برאی رهبرאנ جمهوری אسلامی به جرم جنایت علیه بشریت ، با 
حضور كلیه نهاد های بیנ אلمللی مخالف شكنجه و אعدאم و شخصیت ها و وكلا و  
حقوقدאנ های مترقی و مستقل بیנ אلمللی ، אز جمله آقای زرאفشاנ وكیل پروند قتل های        

 .مه ماستسیاسی ، خوאست مشترכ ه
 كمیته אتحادعمل برאی دمكرאسی 
 :متشكل אز 
 حرب دمكرאت كردستاנ אیرאנ

 سازماנ אتحاد فدאءیاנ خلق אیرאנ 
 )رאה كارگر ( سازماנ كارگرאנ אنقلابی אیرאנ 

 

  


