دﻋـﻮت ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﮐﻨﮕـﺮه
ﺣــﺰب ﺳﻮﺳــﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿــﮏ
اﯾﺮان

ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮاى ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﺟﻨﺒﺶ
دادﺧﻮاﻫﻰ در اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ

ﻧﺸﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۲۹ﻣﺎرس  ۲۰۲۲از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۹:۰۰ﺗﺎ ۲۱:۰۰

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺮان و رﻫﺒﺮان رژﯾﻢ را از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان دﭼﺎر واﻫﻤﻪ و
ﻫﺮاس ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و
آراء ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی و آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﮐﻨﺪ .ﻫﺮاﺳﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮاﯾﯽ را در ﺧﻮد
ﭘﺮوراﻧﺪه ﺑﻮد .
اﻣﺎ ﻣﺒﺎرزات ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن
ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮ آﺧﺮ رژﯾﻢ را وادار
ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن ﮐﺮد؛ ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺨﺸﯽ از
رﺧﺪاد ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪ .و ﻫﻢ اﻣﺮوز ،ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ

ﺣﻤﯿﺪ ﻧﻮری در دادﮔﺎه ﺷﻬﺮ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻧﺎﻇﺮان اﯾﻦ دادﮔﺎه ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ
ﭘﯿﺮوزی اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ،در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺳﺮ اﻧﺠﺎم در
ﻧﺸﺴﺘﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﻨﺎم “ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﺸﻦ ﺟﻨﺒﺶ
دادﺧﻮاﻫﯽ” ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻟﻤﺎن،
ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻫﻠﻨﺪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺳﻮﺋﺪ را ﻓﺮا ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﯾﻦ ﺷﻮرا ﮐﻤﮏ در ﺗﻬﯿﻪ ،ﺗﺪارک و اﺟﺮاء اﯾﻦ ﺟﺸﻦ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۲۹ﻣﺎه
ﻣـﺎرس  ۲۰۲۲از ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۹ﺗـﺎ  ۲۱ﻧﺸﺴـﺘﯽ ﻣﺠـﺎزی ﺟﻬـﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﺷـﻮد .اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﭘـﺮوژه ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻫﻤﮑـﺎری ﺷﻤـﺎ و
ﺷﺮﮐﺘﺘﺎن در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ دارد .اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﮐﻨﺎر
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد
ﺟﻤﻌـﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ ﭘﯿـﺎم اﻋﺘﺮاﺿـﯽ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺒﺪاد ﻧﻈـﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و رﺳﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم در
ﮔﺮو ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ دراﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﺎزی در زوم
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﺑﻪ اﺗﺎق وارد ﺷﻮﻧﺪ:

ﻧﺸﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ
ﺗﺪارک ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﺟﻨﺒﺶ
دادﺧﻮاﻫﯽ در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ
)ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۲۹ﻣﺎرس  ۲۰۲۲از ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۹:۰۰ﺗﺎ ( ۲۱:۰۰
اﺗﺎق زوم از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸:۴۵ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻮد
https://us02web.zoom.us/j/829582886
90?pwd=QWpYS3M0YlhaMHc1a2ZBNWtEZGFR
QT09
Meeting-ID : 829 5828 8690
Code : 962897

ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﺸﻦ ﺟﻨﺒﺶ دادﺧﻮاﻫﯽ

ﺟﺸﻦ ﺟﻨﺒﺶ داد ﺧﻮاﻫﯽ – ﻧﺸﺴﺖ ﺳﻮم

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺷﺎﻫﺪ دو رﺧﺪاد دادﺧﻮاﻫﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺼﺪق در دادﮔﺎه ﻻﻫﻪ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﮐﺮد
و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺟﺸﻦ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و دوم ،ﺟﺎن
ﺑﺪرﺑﺮدﮔﺎن ،ﺷﺎﮐﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪان
زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ،
ﺣﻤﯿﺪ ﻧﻮری را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣـﯽ اﺳـﺖ را در دادﮔـﺎه اﺳـﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺎﮐﻤﻪ
ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪان ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ رژﯾﻢ در اﯾﻦ دادﮔﺎه
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﺮ روزش روز ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
روزﻫﺎ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺒﺎرزات ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺸﻨﯽ ﻣﻠﯽ،

ﺛﺒﺖ

ﮔﺮدد.

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﺸﻦ ﺟﻨﺒﺶ داد
ﻣﺠﺎزی
ﺧﻮاﻫﯽ ،ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺸـﻮرﺗﯽ و راﯾﺰﻧـﯽ در روز ﯾﮑﺸﻨﺒـﻪ  ۶ﻣـﺎه ﻣـﺎرس در
آدرس ﺿﻤﯿﻤﻪ زﯾﺮ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۹ﺗﺎ  ۲۱ﺑﻮﻗﺖ اروﭘﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ
وﺳـﯿﻌﯽ اﺳـﺖ .ﺑﻪ اﻣﯿـﺪ ﺣﻀـﻮر ﺷﻤـﺎ دوﺳـﺘﺎن در روز
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۶ﻣﺎرس ﺳﺎﻋﺖ  ۱۹ﺗﺎ .۲۱
ﺷﺎﯾﺎن ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻄﻮر
ﻓﺮدی ﺑﻮده ﻧﻪ ﺣﺰﺑﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﺸﻦ ﺟﻨﺒﺶ دادﺧﻮاﻫﯽ.

ﻧﺸﺴﺖ ﺳﻮم – ﺗﺪارک ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﺟﻨﺒﺶ دادﺧﻮاﻫﯽ
)ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۶ﻣﺎه ﻣﺎرس ۲۰۲۲از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۹:۰۰ﺗﺎ ۲۱:۰۰
ﺑﻪ وﻗﺖ اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی(
اﺗﺎق زوم از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸:۳۰ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻮد

https://us02web.zoom.us/j/81657508406?pwd=Sk84NTlvOUpOQjMzc
2t5b214V3UyUT09

ﺟﺸـﻦ ﺟﻨﺒـﺶ دادﺧـﻮاﻫﯽ را ﻫـﺮ ﭼـﻪ
وﺳـﯿﻌﺘﺮ ﺑـﺮ ﮔـﺰار ﮐﻨﯿـﻢ – ﻧﺸﺴـﺖ
دوم

ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺣﻤﯿﺪ ﻧﻮری ،ﭼﻬﺮه ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،در
ﺷﻬﺮ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اش ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎ و ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﺎﻫﺪان و ﺷﺎﮐﯿﺎن ِ
»ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ در
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ« و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﺎن ﺑﺪر ﺑﺮدﮔﺎن ِ
ﮐﺸﺘﺎرﻫـﺎی دﻫـﻪ ی  ،۶۰ﻟﺤﻈـﻪ ﻫـﺎ و دﻗـﺎﯾﻖ ِ ﺣﯿـﺎت
زﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﺮای دادﮔﺎه و ﮔﺰارﺷﮕﺮان آن ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪی
ﻣﯿﮑﻨـﺪ  .ﮔﻔﺘﮕﻮﻫـﺎ و ﺧـﺎﻃﺮه ﻫـﺎ ،ﮔـﺎه ،ﺑﻐـﺾ ﻫـﺎی
ﻓﺮوﺧﻔﺘﻪ ای را وا ﻣﯽ ﻏﻠﺘﺎﻧﺪ و ﮔﺎه ،ﻏﺮﺷﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
وﻟﯽ در ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
را
ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯿﺸﻮد ،اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧـﺪ و آﻧﭽـﻪ را ﮐـﻪ ﮐﺘﻤـﺎن ﻣﯿﺸـﻮد ،ﺑـﻪ
دادﺧـﻮاﻫﯽ ﻣﯿﮑﺸﺎﻧـﺪ .ﺑـﻪ ﺑـﺎور ﻣـﺎ ،ﻫـﺮ روز اﯾـﻦ
دادﮔﺎه ،ﺧﻮد ﺣﮑﻢ ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﯽ و ﭘﮋواک اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ِ
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .از
اﯾﻨﺮو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﯽ ﺳﺮاﺳﺮی در راﺳﺘﺎی
دادﺧﻮاﻫﯽ ﻃﺮح ﮔﺮدﯾﺪ.

در اﺟــﺮای ﺑﺮﮔــﺰاری اﯾــﻦ ﺟﺸــﻦ ،ﺳــﺮ اﻧﺠــﺎم،
ـﺖ ۲۷
ـﺎ ﺷﺮﮐـ
ـﻮرﯾﻪ ﺑـ
ـﺘﯽ ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ در روز  ۲۰ﻓـ
ﻧﺸﺴـ
ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪ ،آﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ و
ﻫﻠﻨﺪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺲ از
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای را ﻣﺴﺌﻮل اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺮای دﻋﻮت ﺑﻪ راﯾﺰﻧﯽ و ﻣﺸﻮرت در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰاری
اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم “ﺟﺸﻦ ﺟﻨﺒﺶ دادﺧﻮاﻫﯽ”
ﯾﺎد ﻣﯿﺸﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺑﯽ ﺷﮏ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه
در ﮔـﺮو ﺷﺮﮐـﺖ ﮔﺴـﺘﺮده ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪان ﺑـﻪ دادﺧـﻮاﻫﯽ و
ﻋــﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .ﻧﺸﺴــﺖ ﺑﻌــﺪی در روز ﯾﮑﺸﻨﺒــﻪ ۲۷
ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۹ﺗﺎ  ۲۱ﺑﻪ وﻗﺖ اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی در اﺗﺎق
زوم ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺸﻮد )ﻟﯿﻨﮏ ورود در ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ
اﺳﺖ(.
ﺑـﺎ ﺷﺮﮐـﺖ ﺧـﻮد اﯾـﻦ ﺟﺸـﻦ را ﻫـﺮ ﺑﯿﺸﺘـﺮ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﺮاﺳـﺮی و

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﺸﻦ ﺟﻨﺒﺶ دادﺧﻮاﻫﯽ
ﻧﺸﺴﺖ دوم – ﺗﺪارک ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﺟﻨﺒﺶ
دادﺧﻮاﻫﯽ
)ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۷ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۲۲از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۹:۰۰ﺗﺎ ۲۱:۰۰
ﺑﻪ وﻗﺖ اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی(
اﺗﺎق زوم از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸:۳۰ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻮد
https://us02web.zoom.us/j/88413135835?pwd=TzRU
YzloTG02bVlLRHdiWUpUcEdRUT09

ﺗــﺪارک ﺑــﺮای ﺑﺮﮔــﺰاری ﺟﺸــﻦ
دادﺧﻮاﻫﯽ

ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﺎزی ﺟﻬﺖ راﯾﺰﻧﯽ و ﺗﺪارک ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ
دادﺧﻮاﻫﯽ
اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد ﻣﯽﺷـﻮد
ﭘﯿﺮوزی دادﺧﻮاﻫﯽ
اﺳﺖ را در ﺷﻬﺮ و

ﮐﻨﺸﮕﺮاﻧﻪ و اراﺋﻪ راه ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺘـﻮان ﺟﺸـﻦ دادﺧـﻮاﻫﯽ ﮐـﻪ ﭘـﮋواک
ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﺸﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ
ﺗﺪارک ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری “ﺟﺸﻦ دادﺧﻮاﻫﯽ”
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۰ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۲۲

از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۹:۰۰ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ

۲۱:۰۰

ﺑﻪ وﻗﺖ اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی

ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ زوم
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82889373208
Meeting ID: 828 8937 3208

ﯾﺎدﻣـــﺎن ﺟـــﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕـــﺎن
ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  67و دﻫﻪ 60

دوﺳﺘﺎن ارﺟﻤﻨﺪ
ﺑﺎ درود
اﻣﺴﺎل ،ﺷﺐ ﯾﺎدﻣﺎن ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 67و دﻫﻪ  60در زﻧﺪان ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﯽ اﻧﺠﻤﻦ و ﻧﻬﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی و از ﻃﺮﯾﻖ “ﮐﻼب ﻫﺎوس” ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ آﻓﯿﺶ دﻋﻮت ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎن را ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ
﮼ﻟﯿﻨﮏﮐﻼبﻫــــــــــــــــــــــــــﺎوس:
https://www.clubhouse.com/join/%D9%86%D9%87%D8%
A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%BE-%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8
C%DA%A9/HO6Da55R/P

اﻧﺠﻤﻦ دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ در اﯾﺮان
– ﭘﺎرﯾﺲ

ﻣﯿـﺰﮔﺮد  :ﮐﺸﺘـﺎر زﻧـﺪاﻧﯿﺎن در
.1367
ﺗﺎﺑﺴـــــــــــــﺘﺎن
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  27ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2020

ﻣﯿﺰﮔﺮد :ﺟﻤﻬﻮری ﺳﮑﻮﻻر-ﻻﺋﯿﮏ ﭼﺮا
و
ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﺳـﺎﻋﺖ  20:30ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮا
ن
زﻣﺎن 29 :ﺷﻬﺮﯾﻮر  99ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  19ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2020
ﺳﺎﻋﺖ  20:30ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان

