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                                                !        در ميان ما زينب
    
                   ! ونامءنه فقط با امضا ،محکوم به اعدام نی کرد ساله ايرا٢٧دفاع اززندگی زينب جالليان دختر نوجوان، در

ی ھيچ شاکی کسی لطمه نزده، دارد ،به زندگی  کردنحق زندگی اين دختر جوان  در ميان ما بماند ،ينبزبايد  او حت
ی جمھوری اسالمی  ا حت دگی اوخصوصی ندارد، تالش کنيم ت ه زن ردن  ،ب دگی ک رای زن ر جوان ب ن دخت ه حق اي ب

             ..   !گرفتن زندگی اوست وآن را نبايد از او ،ايعالقه اش به زندگی احترام بگذاردو
ضا ط باام ه فق اءن ه ب دان ک ا فرزن ود وي صوير خ تن ت ان، گذاش ژه جوان تانتان،به وي شور   از ،خانواده ودوس ر ک ھ

ه صورت يک عکس دسته جمعی در کنارومليتی، رفتن عکس او دردست  ،عکس زينب جال ليان وارسال آن ب وگ
دگی،ھمراه با کشور وشھويا درميان خود، لر محل زن هاز طريق مي اع از جان زينب   ب ه منظور دف ه ب  وب الگی ک

ده است٢٧، المی درست ش وری اس دام در جمھ ه اع وم ب اله محک ر ،  س ن دخت اع از اي ت دف دن حرک ديل ش ه تب ب
                                                   !پر خبر امروز ياری رسانيد جھان وسايل ارتباط جمعینوجوان،به يک خبر جلب توجه کننده در

جمھوری اسالمی با انتشار خبر احتمال اعدام زينب،با توجه به موج وسيع ومتحد اعتراض جھانی به اعدام شيرين 
ال   زندانی سياسی ديگر،٣علم ھولی وفرزاد کمانگر و ه احتم ايتی ک قصد دارد تا ميزان عکس العمل احتمالی به جن
ذار باشيمبا عکس العمل قوی می توانيم د.بسنجدوقوع آن ھست را از پيش  اثير گ ر جوان ت ن دخت  .ر نجات جان اي

انی ، اط جمعی  جھ م  در صورت استقبال وسيع می توانيم باارايه تصاوير به وسايل ارتب از ھ ن حرکت را ب اثير اي ت
  !                                                             بيشتر کنيم

                            ! نجات بخش باشد،در اين  روزھا برای زينبرج از کشور می تواند ابتکارات موثر ما واجرای ھمه گير آن در خا
دام  تنھای عکسيد در صورت فقدان امکان،می توان ازات اع  خود را به عنوان يک حامی جان زينب ومخالف مج

                      .                                    ارسال کنيد
      .                       توجه داشته باشيم که فرصت زيادی ممکن است نداشته باشيم  

                                   ١٣٨٩ تير ١١کلن -جمعيت دفاع از زندانيان سياسی ايران
 

Weblog :http: Stop-execution.blogspot.com 
Mail :against.execution@googlemail.com 
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