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 2019اوائل سال   2019سپتامبر  15تا  13 خیشهر بوخوم از تار انیبه پناهجو یرسان یاریانجمن  -رانیکنفرانس ا

شروع و به سقوط شاه منجر شد و خواستار  یانقالب یکه ابتدا با حرکت یخود شد. جنبش یسالگ 40وارد  رانیانقالب ا

هللا  تیختم شد. با تصاحب قدرت توسط آ یاسالم یکتاتورید کیبه  انیبود، در پا یاجتماع عدالتو  یدمکراس ،یآزاد

سرکوب تا امروز  نیبودند شروع شد. ا یو آزاد یکه خواهان دمکراس یآنان کیستماتیو س یاسیس گردیپ ،ینیخم

جان به  ،یرانیا نیفعال یشهر بوخوم برخ انیبه پناهجو یپزشک یرسان یاریمناسب انجمن  نیهمچنان ادامه دارد. به هم

فراهم شود که به  یرا دعوت کرده است تا امکان نیآنان و شاهد یدربردگان از زندان و شکنجه، بازماندگان و خانواده ها

نام برده شود.  تکارنیداشته شده و از جنا یگرام انیانداخته، خاطره قربان یته نگاهسال گذش 40نقض حقوق بشر در  

 

 رانیا میرژ هیبرعل یو عربستان سعود کایمتحده آمر االتیا یتهاجم استیشود که س یبرگزار م یطیکنفرانس در شرا

است که  نیسوال ا یا نهیزم شیپ نیشود. با چن لیجنگ تبد دانیم کیکشور به  نیکرده که ناخواسته ا جادیخطر را ا نیا

 زیمسالمت آم یبا روش ها ران،یمردم ا ستبر اساس خوا یمشارکت یدمکراس کیدر جهت  یرییشود تغ یچگونه م

ماه  15تا  13کنفرانس از  یبرگزار خواهد شد. زمان برگزار یو آلمان یکنفراس سه روزه به زبان فارس  رد؟یشکل بگ

از  یباشد. کنفرانس به لحاظ مال ی" مای"بوخوم النِگن ِدر یباشد. مکان کنفرانس در مرکز فرهنگ یم 2019سپتامبر 

جهان" و سازمان  یوستفالن" و سازمان "نان برا نینورد را التیو توسعه ا ستیز طیمح ادی"بن یسو

شود.   یم تی(" حماویِزری)می"همدرد  

 

 ان،یپناهجو ان،یشامل دانشجو فیباشد.)تخف یم وروی 8 فیبا تخف ورو،ی 15سه روز  یشرکت در کنفرانس برا هیورود

که  یافراد ی. براوروی 5روز:  کی یبرا هیکنند.( ورود یاستفاده م یدولت یشود که از کمک ها یم یو افراد کارانیب

 یناهار سرو م وروی 5با پرداخت  ،یدر رستوران مرکز فرهنگ کشنبه،یاز قبل اسم خود را ثبت کرده اند روز شنبه و 

 شود.

 

   ***  

 

هنرمند معروف، َرپر، آهنگساز و ترانه سرا و فعال  ینجف نی، شاه2019سپامبر  13روز جمعه  ینجف نیکنسرت شاه

 یبلند و به سبک ها یخودش با صدائ یدر ترانه ها ینجف نیبرنامه خواهد داشت. شاه 19:30حقوق بشر ساعت 

و  2012است. در سال  دهینظام را به نقد کش نیحقوق بشر توسط ا کیستماتیسو نقض  رانیا میرژ یها استیمختلف س

که  یکرد، امر نییتع زهیسرش جا یبه صدور فتوا پرداخته و برا او هیبرعل رانیحکومت ا 2015در سال  گریبار د

هنرمند نشد.  نیالبته باعث ترس ا  

 

 یدر شهر بوخوم سازمانده انیبه پناهجو یپزشک یرسان یاریاست که انجمن  یاز کنفرانس یبخش ینجف نیکنسرت شاه

 قیفروش از طر شیبه شکل پ طیبل متیاست. ق وروی 15شرکت کنندگان در کنفرانس  یکنسرت برا نیا طیکرده است. بل

باشد.  یم وروی 15 فی.)با تخفوروی 20برنامه  یدر شب اجرا دی. خروروی 15 «ایبوخوم النِگن ِدر» یمرکز فرهنگ

کنند.(  یاستفاده م یدولت یشود که از کمک ها یم یو افراد کارانیب ان،یپناهجو ان،یشامل دانشجو فیتخف  

 

:دیریتماس بگ ریبرنامه و غذا با آدرس ز اتیکسب اطالعات در مورد ثبت نام، جزئ یبرا  

tagung@mfh-bochum.de 

 

. مهلت ثبت دیثبت نام اقدام کن یبرا لیمیا قینفر، بهتر است از طر 120تا  100 یسالن برا تیظرفنظر به محدود بودن 

باشد.  یم 2019سپتامبر  5نام تا   

 دیلیما کشنبهی ایدر روز شنبه  ایآ نکهیا ل،یمیآدرس ا ،یم: نام و نام خانوادگیدار ازین ریثبت نام شما به اطالعات ز یبرا

با گوشت مرغ، بدون گوشت/ ِوگان.  د،یبخور یچه نوع غذائ دیلیما نکهیو ا دیکن لیدر رستوران محل کنفرانس ناهار م

.  ریخ ای دیهم شرکت کن ینجف نیدر برنامه کنسرت شاه دیلیکه ما دیسیلطفا بنو  

 

:ریز لیمیا قیاز طر 10.09.2019 خیتا تار امثبت ن  

tagung@mfh-bochum.de   

 

شنبه و  یروزها یکفرانس برا یکه از قبل ثبت نام نکرده باشند، متاسفانه در رستوران محل برگزار یافراد یبرا  

.ستیامکان صرف ناهار ن کشنبهی  

mailto:tagung@mfh-bochum.de


 

کنفرانس یآدرس مکان برگزار  

Kulturzentrum Bahnhof Langendreer  

Wallbaumweg 108  

44894 Bochum    

 

دیکن کیرا کل نجایبرنامه کنفرانس ا دنید ای بر  
https://mfh-bochum.de/wp-content/uploads/2019/08/1.1.1.1-Programmentwurf-FARSI-21.08.2019.pdf 

 

http://www.hanifhidarnejad.com/Hidarnejad/index.php?option=com_content&task=view&id=11902&Itemid=1 
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