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 اتریش -گروه پزشکان و کادر پزشکی مدافع حقوق بشر در ایران
Medical Professionals for Human Rights in Iran – Austria 

 

  

 

 ( حافظ)  دوام مارهزگ نمیرد آنکه دلش زنده شد هب عشق          ثبت است رب رجیده ی عالم 

 

ماه  ۱۲ یکشنبه  درروز یتر على گوشه مراسم یادبود، همكار و همرزم عزیزمان دكبمناسبت درگذشت دوست

 :در  ۲۱تا ساعت  ۲۱از ساعت  ۱۲۱۲نوامبر 

Festsaal Maria Theresia 

Boerhavegasse 13, 1. Stock 

1030 Wien 

 .برگزار ميشود  

بخش بسيارى از كوشندگان راه آزادى بود و با شركت و   الهام ،ناپذیر خستگیعلی گوشه به عنوان مبارزى  

ثير فراوانى در أدخالت مستقيم خود در مبارزه عليه اختناق و دیكتاتورى دو رژیم پهلوى و جمهورى اسالمى، ت

ا تحقق جامعه اى از همين روست كه او در یاد و خاطره ما ت. مردم ایران از خود بجاى نهاد ی جنبش آزادیخواهانه

با شركت خود در این . جهانشمول حقوق بشر در ایران، جاودانه خواهد ماند   آزاد، آباد و مبتنى بر ارزشهاى

 .جلسه یاد اورا زنده بداریم

 :سایر انجمن های دعوت کننده

                                                 HEMAYAT-Betreuungszentrum für Folter und Kriegsüberlebendeانجمن حمایت از بازماندگان شکنجه  و جنگ
 چهره ایرانی وین 

 حزب سوسيال دمکرات و الئيک ایران
 واحد وین اتریش -ازمان های جبهه ملی ایران درخارج از کشورس 

 کوول-فوروم هنر و ادبيات
 کانون اندیشه

 وین -ایرانکانون پشتيبانی از مبارزات مردم 

                                                                                                                     AI-Medizingruppe                                                                                                                                  گروه پزشکان سازمان عفو بين الملل وین  

Union Iranischer Akademiker in Österreich   
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