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  بھرام رحمانی: فرستنده
  ٢٠١٧ دسمبر ٣٠

  

  کنفرانس 

  »ايران ھای خلق و ھا جنبش دمکراتيک  پالتفرم«
 سخنرانان آن  و

 

 ساعت خواھد ٤ به مدت ١٨:٣٠در ساعت ساعت  خواھد شد و آغاز ١٤:٣٠، از ساعت ٢٠١٨ جنوریکنفرانس يازده 

ی ئ در مکان کنفرانس با پاسپورت و کارت شناسا١٣:٣٠کنندگان کنفرانس، ساعت  ضرورت دارد که شرکت. بود

  .حضور داشته باشند

 ھر جريان رو،  خاورميانه و در اين ميان ايران، آبستن حوادث مختلفی است از اينۀمنطق ھستيد، مطلع طور که ھمان

 خود، در تالش است تا در اين راستا، خود را و به تبع آن جامعه را یھا سياسی و اجتماعی در راستای اھداف و سياست

سفانه در چنين شرايطی، به جای بحث و و ديالوگ در راستای تحقق ھمبستگی، برابری، أمت. با خود ھمراه کند

 گرايشات سياسی،  نظر گرفتن مليت، جنسيت، عقايد مذھبی وآميز بدون در دموکراسی، دوستی و زندگی مسالمت

ی در راستای منافع اقتصادی، سياسی و نظامی خود، به اختالفات ملی و مذھبی و شوونيستی دامن ئ ھای منطقه قدرت

  .زنند می

در کنار ھم زندگی ... ھاست که مردم کرد، بلوچ، عرب، لر، ترکمن، آذری و گردد؛ سده  ايران برمیۀجا که به جامع تا آن

 ملی و مذھبی شوند که تۀھا دوست ندارند که وارد جنگ ناخواس آميز و نزديکی داشتند بنابراين، اکثريت آن مسالمت

 نيز در اروپای شرقی و يوگسالوی سابق اين ًو قبال. کنون در برخی از کشورھای خاورميانه و آفريقا در جريان است ھم

  .است انسانی به وقوع پيوسته ۀفاجع

پالتفرم دمکراتيک «تحت عنوان می خواھيم طلب،  خواه و مساوات ن سياسی آزادیراستا، ما جمعی از فعاال اين در

ھمکاری فراکسيون چپ در پارلمان اروپا و حمايت برخی دوستان، کنفرانسی را در  با ،»ايران ای ھ خلق ھا و جنبش

  . با ھمکاری شما عزيزان برگزار کنيم ١٨:٣٠ تا ١٤:٣٠ ساعت از، ٢٠١٨ جنوریتاريخ يازدھم 

بشر،  ھا، و پانل دوم به موضوع حقوق  خلقألۀپانل اول به مس: دو بخش برگزار خواھد شد در اين کنفرانس

   . ايران خواھد پرداختۀ جامعۀدموکراتيک برای آيند يابی کار و چاره و راه زنان حقوق

وليت مھمی را در پيش ؤکنفرانس، مس در اين تان ۀطلبان خواھانه و برابری دی آزا شک حضور شما با سخنان و مواضع بی

  .ھا را در کشورھای مختلف، پيگيری کنيم تری اين مباحث و کنفرانس گرمی بيش گذارد تا با دل پای ما می
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  :است زير شرح به کنفرانس ۀبرنام

  ل و آقای کنت تيمرمان،  دقيقه؛ توسط خانم مارتينا ميش١٤:٥٠ تا  ١٤:٣٠ :گشايش کنفرانس

  

  :زير است شرح به ايران ھای خلق دقيقه؛ پانل١٦:٣٠ تا ١٤:٥٠ ساعت

   خلق عربۀ دربار                     سيالڤی مونا

   خلق کردۀدربار                        ولی عباس

   خلق آذریۀ دربار                    بشارت فرھاد

   خلق بلوچۀ دربار                    بليدەای ناصر

  فارس  خلقۀ   دربار                سبزواری جالل

  ... و  خلق لرۀ   دربار          مرادی       نورعلی

  

  اظھارنظر حضار زمان:  دقيقه١٦:٥٠ تا ١٦:٣٠  ساعت

  

   :دوم  دقيقه؛ پانل١٨:٣٠ تا ١٦:٥٠ ساعت

  بشر در ايران مکارمی                   حقوق حسن

  زنان در ايران ألۀ مس            احمدی هژال

   جامعه ايران ۀدمکراتيک برای آيند سيامند معينی                  چارەيابی

   جامعه ايرانۀدمکراتيک برای آيند چارەيابی                 رحمانی بھرام

  

  :کنندگان پانل اول اداره

  خانم غزال اليالی و خانم محبوبه مشگين

  

  : پانل دومکنندگان اداره

  خانم سارا محمدی و خانم ژاالنه ضيانی 

  

  ١٨:٣٠ کنفرانس پايان ساعت

***  

 ايران ھای خلق و ھا جنبش دمکراتيک پالتفرم  - مديريت: برگزار کننده

  

  : توضيح

  . دقيقه است١٥ سخنرانان ۀزمان سخنرانی برای ھم* 

  .است اروپا پارلمان ساختمان بروکسل، کنفرانس محل *
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  : کنفرانسآدرس محل

  جيم بل-بروکسل 

 .، کنار پارک لئوپلد واقع شده استWiertz ی در خيابان ئپارلمان اروپا
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