
  اعتصاب غذای زندانی سياسی سابق در زندان ترکيه
  

از کميساریای عالی  ١٣٨٠، در اوایل سال ١٣۶٠، زندانی سياسی سال های دهه فيروز داوودی پرگام
در آنکار تقاضای پناهندگی کرد، اما درخواست پناهندگی وی رد و پرونده ) یو ان(پناهندگی سازمان ملل

 برای ترک ترکيه تحت فشار  به طور مرتب که بعدها به وی پيوستند،فيروز و خانواده اش. وی بسته شد
ت اطالعات رژیم ریک سال پيش، فيروز داوودی به دنبال درخواست وزا. پليس این کشور قرار گرفتند

 از زندان ١٣٨۵ مهر ١٧با  برابر ٢٠٠۶ اکتبر ٩ وی. شد یزندانو توسط پليس امنيتی ترکيه بازداشت 
به مرز بازرگان ای تحویل به رژیم جمهوری اسالمی  در استانبول برYabancılar Misafirhanesi امنيتی

 امنيتی ترکيه و خارج از ترکيه صورت گرفت، پليس که در ترکيه یه شد که در پی تالش هایانتقال داد
  .  ناچار شد وی را به زندان استانبول برگرداند

  
رسيده است و یو ان آنکارا با سماجت زیادی از بازکردن تاکنون به جائی نتالش برای بازکردن پرونده وی 
فيروز داوودی در اعتراض به دستگيری و زندانی شدنش و در اعتراض به . پرونده وی خودداری می کند

 امروز  بامدادبسته شدن پرونده اش در یو ان و با خواست آزادی از زندان و باز شدن پرونده اش، از
  . ه اعتصاب غذا زده استب آبان دست ٢٣ا چهارده نوامبر برابر ب

  
از تمامی سازمانهای سياسی مترقی و چپ، از نهادهای ) در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران

 و فيروز داوودی  دولت ترکيه را برای آزادی محلی و بين المللی مدافع حقوق بشر مصرانه می خواهد
  . وی تحت فشار قرار دهندیو ان را برای به رسميت شناختن حق پناهندگی 

  
 73 21 441 312 0090: شماره فکس یو ان آنکارا

  1989 441 312 0090: تلفن یو ان آنکارا
  

 721 425 312 0090: فکس وزارت امورخارجه ترکيه
 6130 425 312 0090: تلفن وزارت خارجه ترکيه

 
  )در تبعيذ(کانون زندانيان سياسی ایران

  ١٣٨۵ آبان ٢٣ برابر با ٢٠٠۶نوامبر ١۴
www.kanoon-zendanian.org 


