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  بھرام رحمانی: فرستنده

  ٢٠١٧ دسمبر ٣٠
  

 ھا و نھادھا و افراد سازمان و  از احزاب دعوت
 

  ... نھاد و شخصيت /سازمان /حزب گرامی رفقای

اجتماعی و انسانی  و ھای فرھنگی سو حقوق اتنيکی و ارزش منطقه، از يک مرکزگرایت ھای مستبد و فاشيست حکومت

ھای فردی، اجتماعی، سياسی و  آزادی  تشديد سانسور و اختناق و سرکوب،  گذاشته و از سوی ديگر، بایرا زير پا

و تبعيض و استثمار، اقتصادی  و ھای اجتماعی عدالتیبی  عالوه به. کنند خصوص زنان را پايمال می فرھنگی، به

   .گردند تر می تر از پيش عميق ھای طبقاتی ھر روز بيش وضعيت وحشتناکی به خود گرفته و شکاف

اين ھم . ستيز جمھوری اسالمی بر کسی پوشيدە نيست زن و آزادی ضد و انسانی ھای ضد سياست چارچوب، اين در

ی ئمناسب رويارو راھکارھای می و کنکاش برای يافتنرويکرد جمھوری اسال تر اين مستلزم پردە برداشتن ھرچه بيش

حيات برابر  کردن و شکوفا ھا خلق مسائل حل ھای چارەيابی دمکراتيک برای با کليت جمھوری اسالمی و طرح و مدل

  . پذير است ھا با ھمديگر امری مھم، ضروری و امکان آميز خلق و مسالمت

 در را کنفرانسی ، اروپا پارلمان  چپ فراکسيون ھمکاری با ،ايران ھای خلق و ھا جنبش دمکراتيک پالتفرم راستا دراين

 .کرد خواھد برگزار بروکسل شھر اروپا، درپارلمان ١٨:٣٠ تا ١٤:٣٠ ساعت از ٢٠١٨ جنوری يازدھم تاريخ

  

   :شد خواھد برگزار پانل دو در کنفرانس

    ھا در ايران خلق ألۀمس به اول پانل

    .پرداخت خواھد ايران ۀآيند برای دمکراتيک يابی چاره و کار راه و زنان حقوق بشر، قحقو موضوع به دوم پانل و

   .آيد می عمل به دعوت کنفرانس اين در شرکت منظور به شما، از ترتيب اين به

 قبول عدم ويا قبول صورت در که خواھشمنديم .شد خواھد آن گشتن غنی سبب کنفرانس اين در شما حضور ترديد بدون

  .اعالم نمائيد ما به را نتيجه ھفته يک طی نامه؛ دعوت اين دريافت تاريخ از ما، دعوت

  :يدئتوجه فرما ذيل نکته چند به کنفرانس اين در يافتن حضور به تصميم و دعوت قبول صورت در چنين ھم

  شرکت اسامی ،٢٠١٧ مبردس مبيست تا و کردە شرکت کنفرانس، اين در نفره سه تأھي يک تا توانند می احزاب .١

  .نمايند ارسال ما با الفبای التين برای و ىئشناسا كارت يا پاسپورت ۀشمار ومليت، فاميلی نام و نام کنندگان،



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  . استکنندگان شرکت يا سازمان و حزب خود ۀبرعھد اقامت و آمد و رفت ۀھزين کنفرانس، ۀبودج محدوديت بدليل .٢

  .باشند داشته حضور کنفرانس محل در کنفرانس آغاز از قبل عتسا يک بايد کنندگان شرکت .٣

   ١٨:٣٠ ساعت تا و شد خواھد شروع ١٤:٣٠ ساعت از ٢٠١٨ جنوری ١١ کنفرانس روز که ست يادآوری به الزم .٤

 ١٣:٣٠کنندگان ساعت  که شرکت است ضروری بندی زمان اين طبق ).ساعت ٤ مدت به( يافت امهخواھداد

  .باشند داشته حضور کنفرانس مکان در

  .باشد می اروپا پارلمان ساختمان بروکسل شھر در کنفرانس محل .٥

  .حاصل فرماييد تماس ذيل ايميل و نولفيت شمارە با توانيد می تر بيش اطالعات به نياز صورت در .٦
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