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 0202-تبریز اطالعات تجریدخاناسی-دوکتور لطیف حسنی

   

 

  !یللتیتورک م جانیربازآعزیز 

-۵ؤمرونون ع یحسن یب فیطآپاران دؤکتور ل زهیموبار لهیا یگیلیچسؤمورگه ایران ،ییهچیقارچ یشلیرنید نینیحرکات یللیم جانیربازآ یگونئ

رک، رهیچدن کئآن اولموش اولسا ترددود ائتمه ریهئچ ب دن،لمهگیاوسانمادان، ا لمادان،یی ندایبسخاناالرح نینیمیرئژ رانیا تاریآوتور ینیریدن ب

سونا  نینیزاسحبس ج شیلمیکس زجهیعدالتس ندنیطرف یستئمیمحکمه س )فاسد( امر آالن پوزوق ندانیقورومالر کیزلیسساختاکار و تهلوکه تینها

  .بیلیسربست بوراخ لهیا یچاتماس

 ویمور بوعؤ نینیحسن یب فیطل ،ییهچیاوالن قارچ موولویس انیصوو ع قیآزادل ش،یرنید یاسارته قارش ندایشرطلر آلت یچیو باسق نیچت ان

 .ریان دوغرو شخصد نلیائده ب لیتمث موولویاوچون بو س یغیآپارد زهیموبار یقارش غایزلیاقسحو  هیگزلیسظلمه، عدالت

 رایساپد وندانولی زهیتوتدوغو موبار ،ینیگهجهلیحبسه آتماقال، اونو سوسدورا ب ینی"یهچیقارچ" نیزیمیجانیربازآ ،یستئمیس یچسؤمورگه رانیا

 نینیللتیو م یغیقالماد زیزامان سسس ریهئچ ب ونجایبو للریبوتون حبسده اولدوغو ا نینیحسن یب فیطآنجاق دؤکتور ل ،یشدین ائتمظ ینیگهجهلیب

 و.اولد دیشاه یدوشمنلر نیجانیربازاولدوغونو آ ندایانی

 ینیرلرگد ایچاغداش دون یمیک یگیحقوقو و برابرل نیقاد زم،یپلورال ،یغیو دوشونجه آزادل فادهیا ندهیسوهیچرچ یحاقالر نسانیا و یدئموکراس

 یغیآپارد یقارش هگیلیرقچیو ا لوقکتاتورید ک،یلیچا سؤمورگهداوغرون یائتمه حاق نییتع ینیدراتاؤز موق نینیللتیتورک م جانیربازآ ش،یمهمسیمن

 .جکلهیریداوام ائتد ندنیطرف یگیگنجل جانیربازآ یسزهیموبار یاسیس نجید

باشدا بیر آن  ینیلماسیسربست بوراخ نینیحسن یب فیطاوالراق، دؤکتور ل «یپالتفورماس قیلامکداش نینیقورولوشالر یاسیس جانیربازآ» ز،یب

 جدانیبوتون و ب،یئدا کیتبر نهیللتیتورک م جانیربازفعالالرا و آ یللیم نه،یسعائلهبئله لطیف بیی یالنیز بوراخمایان حیات یولداشی اعظم خانیما، 

 زونخ محبوسومودن عباس بی لیسانی، علیرضا بی فرشی، سیامک بی میرزایی، یوسف بی کاری و داها بیر چواو جومله بوسالرحم یاسیو س

  .کیریطلب ائد ینیلماسیوراخب غایآزادل زیشرطس-زیدسیال قئحدر

و  یدخاناالریجرت نینیتیحاکم رانیا نینیللتیتورک م جانیربازاوالراق، آ «یپالتفورماس قیامکداشل نینیقورولوشالر یاسیس جانیربازآ» ز،یب

 زهیباروم ولوندایو قورتولوش  قیآزادل رگهیب لهیا یلو اؤوالدالرروح شیرنیو د یناملیاوالن فداکار، ا شگنجهیو ا النیساخالن ندایبسخاناالرح

اعالن  یزیمیگهام ائدجداو زهیمزهیموبار زیسینتیقدر کس سالدانایق ینیلا نینیدوشمنلر نیزیمیو وطن تورپاقالر نیزیمیللتیم ب،ییهلیئنی یزیمیآند

  .کیریائد

 

  وح، دیرنیش، گادپ()آذ قورولوشالرینین امکداشلیق پالتفورماسیآزربایجان سیاسی   
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 یریک!ائد کیتبر ینیلماسیبوراخ غایآزادل نین"ییهچیقارچ" نینیحرکات یللیم جانیربازآگونئی 


