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  ر ���
دا�ر�زد��ع از ��وق �وان و دا
	�و  �����

را
�، ��ث و ���و��� �  ، !ر�ش و !�

  آذر را ��س ���ار�؛ 16روز دا���� 
�� “ات ��ا�� ط���”و  “آزادی ��اھ�”ا� روز �� 	�، و �� �� ، ای دا������  . . .، و!�دی ��  �

�(� )' در آن �� ھ%$ 	#س و*! �+�� را �%�نواھ -� �,�ز �' ��� +' ای ��ا�,' ھ(...  
�ی  (/�6د )' �� ش#)� در ا� د��ت �' �+5  � آور ش+�از )+%,' د3�ع از ��1ق !�ان و دا(/.� ,�در را

���ری دھ�ن ا#ا(�  � ��ش�  � را   .-%/�#د اھ�اف )�(�ن )' ا�%�ی ��1ق !�ا(�ن و دا(/.�

��
ده ی �#
  :آ&�ز �
��%� د�9#م:  

�ه >@ش,' و  ?���1 آن �� ا�< %' ی !*�(� ��1ق �/# !�ان و دا(/.� در ��1ق(1=  درا �و �#ر��  >;ارش   


را
�ن و�ژه ����ت روز دا
	�و�� �
� ��:  
�  #ادی -�ر�#3:  

  �;ر>�اش� روز دا(/.� ا 6�ل �9C(' ��د؟

�ه�)�  :را�%�' !*

�ن در ا#ان /E<ت   دا(/.�

  :ا�+� ھ�ش+� (Fاد

   و !�ان و دا(/.�ی ا#ا(�ز(�ان 

  :ا %�ی *#اب 

��� روز دا(/.����م (#>�  H+�ی �'  %-  
   

  ��ث ����و و !ر�ش و !��  در !���ن ھر ��ش 

 �� ا��  ����22 در >#دھ+�����(' و  	/E%5 $� و#� ارو��ی ��"!ی 20:00�� �  2017دI�,/  � 
�,�M� #Lر ش+� در ا� !�6' و ش�%�ن (L#ات و ��اKت ش+� ��اھ%J ��د . 

  �� در ادا�� آ�ده ا�ت �ا
�ق ���
�ک ��� �ر آدر� : ���ن
Paltalk, 
Social, Issuese and Politic 
Human Rights  
Kanoon Defa az HoghoghBashar dar Iran, komite Daneshjoo 

�,ول�  ��
	�و �#�  ��  ���د �ر��د :�#

   �ژاد �ھ��� ا��د، �� �و�� 
و��، ید�رام دره �ور :�#�� یھ� اد��ن
 

  


ون د��ع از ��وق �	ر در ا�ران ��  
  ����� د��ع از ��وق �وان و دا
	�و

  


