
 .دیبزن رقم را زمانش رترید سال ستیب

 ( م یمستق نیتام ستمیس) ژنیپروو رکتیداسرگشاده از  یهانامه  یبرا یعموم  فراخوان

 .میینجایاهنوز  ما

 د، یا داشته  را ژنیپروو رکتیداکه تجربه  یزانیعز

  یاجتماع یسرگشاده نوشته اند، در رسانه ها یهاست که نامه ها سال ژنیپروو رکتیدا. ساکنان است قدرتمندشما  یصدا

  رکتیدا ستمیس یابی انیتمام قد از حقوق خود دفاع کنند و پا تا اند کرده یرهبر را  یاعتراضاتو  اند  داده  فراخوان

  و است داده سوق یخیلحظه تار  نیا یسو به را ما ومتحول کننده بوده  قتایشما حق یها تالش. شوند را خواستار ژنیپروو

رحمانه داده   یب ستم  یس نی ا استقرار سال ستیب از پس را ژنیپروو رکتیدا ستمیس به دادن انیوعده پا دیدولت جد اکنون

 است.

 انیپا ژنیپروو رکتیدا به  فورا دیبا دولت. کردفشارها را متوقف  دیاما نبا  م،یکن یوعده دولت استقبال م نیما از ا اگرچه

 شود.   افراد یفرد حقوق تیو رعا میتکر ضامندهد و 

  ارتانیاختدر   را خودهم پلتفورم  لیدل نیو به هم شماست یصدا شدن دهیشن نیالملل تضم نیما در سازمان عفو ب هدف

 . م«یینجایا هنوز »ما دییبگو دولت به تاداد  میقرارخواه

 . دیس یبه دولت بنو ینامه سرگشاده ا میکن یاز شما دعوت م لیدل نیهم به

 ستمیس انیبعد از پا یکه به روزها دییو به آن ها بگو دیینجایهنوز ا دیاندازیب ادشانی. دیهست یکسان چه که دییبگودولت  به

آن   زمان نییتع یبرا دیو با شد یم انجام شیپ سال ستیب دیبا اقدام نیکه ا دییبگودولت  به. دیدار دیام ژنیپروو رکتیدا

  رکتیدا ستمیس تیفعال خاتمه  زمانو  یچگونگ  یبرا یزمان  جدولو  ییاجرا برنامه کی به  عالوه،  بهحاال اقدام کند.  نیهم

 .میدار ازین ژنیپروو

 . میکن یمنتشر م نترنتیها را در ا آن و میگذار یم اشتراک به نیازمخاطب یعتریوس فیط  با را تان سرگشاده یها نامه ما

کرد.  میانتخاب خواه یاجتماع یرسانه ها یبرا  پیکل ویدیبه و  لیو تبد شتریب یمحتوا دیتول یبرا زین را ها نامه از یتعداد

که آن   دیبخواه شهیپ صدا فرد  کی ازراحت تر است  انتیاگر برا  ایو  دیبخوان را تان یها نامه خودتان هم دیتوان یشما م

 را بخواند.

 پرداخت خواهد شد.   ها نامه نگارش یازا در یمبلغ  منتخب یها نامه سندگانینو به

 . دیس یبنو دیتوان  یم یرا به هر زبان تانیها نامه

 .دیارسال کن دیتوان یم زین نام ذکر بدون را تانیها نامه

 وجود دارد.  هم یگروه ای ینگارش نامه ها به صورت فرد امکان

 .  دیکن ارسال act@amnesty.ie( به آدرس مهر 24اکتبر ) 15 خیتار تا را تانیها نامه لطفا
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