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  اع�ميه جھانی حقوق بشر 19ماده 
ھر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و 

 . در کسب اط+عات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون م+حظات مرزي، آزاد باشد
  وق بشراع�ميه جھانی حق 20ماده 

  .ھر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتھاي مسالمت آميز تشکيل دھد/ الف
  . ھيچکس را نميتوان مجبور به شرکت در اجتماع کرد/ ب

  فراخوان
  اط�عاتميز  برگزاری وگردھمآئی برای 

    جامعه ای بدون زندانی سياسی، عقيدتی می خواھيم
  
  

  .ه جرم است آزادی بيان و داشتن عقيد در ايرانھمواره 
زندانی سياسی و عقيدتی داريم که تحت شديدترين شکنجه ھای قرون وسطائی قرار دارند ولی ھمواره 

خود  وقحقنقض مردم بيدار ما به جرم اعتراض به . است دمردم ما بلنھمچنان فرياد آزادی و آزادگی 

درست ... به قتل ميرسند یحت و گرفتهمورد تجاوز قرار و ميشوند، ، شکنجه، زندانی و اعدام دستگير

  ...مثل ھيچ جای ديگر دنيا

   :کانون دفاع از حقوق بشر در ايران، با خواسته ھای اعضای نمايندگی گيسن

  آزادی بدون قيد و شرط زندانيان سياسی .  1

  اعزام گزارشگر ويژه و دائمی حقوق بشر به ايران .  2

تجاوز، شکنجه و کشتن  اعدام، و اعتراض به نقض حقوق بشرموارد  یافشاميباشد و در جھت 

   . ی نمايندم اط+عات يزو م تجمع اعتراضی گزاریاقدام به بر، عقيدتی و زندانيان سياسی

تجمع  يندر ا یو ھمصدائ یھمراھ یمدافعان حقوق بشر برا ی ومبارزان راه آزاد شما از بدينوسيله

  .يمآور یدعوت بعمل م

  14.00 یال 12.00از ساعت  2011 هژانوي 8 شنبه: زمان برگزاری

 Werner-Senger-Straße vor dem Europaplatz(Mitte) Limburg a.d.Lahn: محل برگزاری

  01632017102فريد Rترانی  :ھماھنگ کننده 

  

 نمايندگی گيسن – کانون دفاع از حقوق بشر در ايران


