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  دريافت جايزه حقوق بشر و افشا سرمايه داری،ناصر زرافشان 
  

ششو ماه هشتاد مهردهم يازدهم                                                                                                       
                                                                                                               

 
 جايزه حقوق بشر برای ناصرزرافشان

 
برنده جايزه حقوق ) موسوم به زنجيره ای( ناصر زرافشان وکيل شجاع خانواده قربانيان قتل های سياسی دهه هفتاد

. اتحاديه سراسری حقوق دانان آلمان شدبشر  

او که به تازگی دوره حبس پنج ساله را به خاطر دفاع از قربانيان قتل های سياسی به پايان رسانده است، در مراسم 

از  دريافت اين جايزه بدون پرده پوشی نظام سرمايه داری جهانی را به خاطر نقض حقوق بشر به باد انتقاد گرفت و

. شده کارگران و زحمتکشان در نظام ستمگر دفاع کردحقوق پايمال  

ی و کارگری در ايران تهاجم جديدی عليه حقوق اوليه ام حبس و شالق برای فعالين اجتماعهم اکنون با صدور احک

.انسانی صورت می گيرد  

 سراسر جهان  انسانی در ايران و حقوق به پايمال شدن  و اعتراض  ما ضمن محکوم کردن احکام شکنجه و اعدام 

.برای اين وکيل آزاده در ادامه مبارزاتش آرزوی موفقيت و دريافت جايزه را به او تبريک می گوئيم  

 

 - شهال انتصاری- شيرين آذرخشی-آسايش  کريم- عليرضا اصغری- گيوان اميری الياسی- ستار امينی- انوشهآرش
 - حميد بی آزار- مجيد اشرف زاده- حسين افشار- سيف اهللا اکبری- نازی اسکوئی- علی امينی-عليرضا اخوان

 - محسن ثقفی-عابد توانچه -ابراهيم تيوا -يمان پيران پ- علی پاينده- کامران پور صفر-ی پرويز بابائ-بهبهانی سيمين
 فرخنده - نسرين چنگيزيان- عليرضا جباری- عليرضا جواهری- مهدی جواهری- رضی جعفرزاده-عليرضا ثقفی
 علی - ناهيد خيرابی- سعيد حبيبی- منصورحيات غيبی- بهمن حميدی- عباس حيدری-حسن حکيمی م-حاجی زاده

 عليرضا رئيس - علی اشرف درويشيان- محترم دوانی-رضا دهقان - مزدک دانشور- بهرام دزکی-صداقتی خياط
 گوهر - فاطمه شاه نظری- فواد شمس- مجيد شريف- احمد شکوری- نجف رحيمی- فريبرز رئيس دانا-دانا

 - تينا طاهباز- سيدعلی صالحی- هاله صفرزاده- گره صنعتد فري- دوست حسين صفاری- حسين صفاری-شميرانی
 کاوه - رضا عابد-محمد علی عموئی - پويش عزالدين- يوسف عزيزی بنی طرف- سيامک طاهری-کامران طاهباز

صالح  - بهروز کريمی- رضا کاکائی-يان مهين قهرمان- کاظم فرج الهی- علی فائزپور- آزاده فرقانی-عباسيان
 - پرويز مختاری- مسعود متولی- جليل مظفری- عبداهللا مهری- عبداهللا لطفی- فروغ لطفی- منيژه گازرانی-کامياری
                                          ناصر وحدتی-رش ناطق آ- شهناز نيکو روان-نوروزی گوهریابراهيم 


