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مطبوعاتی کنفرانس به دعوت

در"  اوری" سوزی خود ادعای رد ارش جالو جدید کارشناسی گززز

نبه:  سهزشزز ۱۱ ساعت ،۳۱۰۲ نوامبر ۲۱ زمان

خانه:  بشر حقوق و دموکراسی مکان

Robert-Havemann-Saal, Hof I, EG
002

Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin (Tram M4, Bus)

Watch Trailer:

https://vimeo.com/78545162

به"  اوری یاد به اینیسیاتیو" خوان فرا کنفرانس به جالو اوری بازماندگان نام جالو  
مطبوعاتی

با دساوو پلیس اداره سلول در ظهر از بعد ۲۱ ساعت حدود ۵۰۰۲ ژانویه هفتم تاریخ در جالو اوری

https://vimeo.com/78545162


ری  ی با و زنده کپ

ریق ضد تشک روی بسته پائی و دست روز.  ح ی جالو اوری بازرسی هنگام دوشنبه سوخت د نشد پیدا کفن

ست، مانده باقی معما یک امروز به تا او مرگ سوختگی کارشناسی گزارش اتفاق، این خاطر به دادگاه که چرا ا

است نیاورده عمل به تخصصی

سوختگی کارشناسی گزارش یک سفارش به اقدام مالی، کمک شده آوری جمع بودجه با جالو، اوری یاد به اینیسیاتیو

در.  کرده کشور از خارج در سوختگی کارشناس یک از را جدید تخصصی نتایج مطبوعاتی کنفرانس این است  
این

V

گزارش.  خواهیم ارائه را جدید گزارش اوری سوزی خود ادعا رد نشاندهنده بریتانیا کارشناس از آمده بدست داد  
جالو

میباشد

یل یک و ارزیاب و داشت خواهند حضور مطبوعاتی کنفرانس این در اند، کرده همراهی را گزارش این روند که کو

درضمن.  ارائه شده ثبت فیلم طریق از را آزمون این آماده بدست مستندات ل میدهند ت ارزش و ارزیابی اساس کپرو

همچنین.  مشاهده میتوان را آزمون این مربوطه یده کرد قرار عموم اختیار در را گزارش این از خلصهای و کچ

میدهیم.

کنفرانس در که افرادی تعداد و حضورتان میشود، تقاضا صادقانه شما از بهتر آمادگی و سازماندهی دلیل به  
خبری

ت. نید کشر ی دهید اطلع ما به را کم

احترام تقدیم و سپاس با

جالو اوری یاد به اینیسیاتیو


