Anfang 2019 jährte sich zum 40. Mal die Revolution
im Iran. Was zunächst als revolutionäre Bewegung
begann, die den Sturz des Schahs, Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit forderte, endete
mit der Etablierung der islamistischen Diktatur.

Internationale
Iran-Konferenz

Mit der Machtübernahme von Ayatollah Khomeini
begann die systematische politische Verfolgung
von Menschen, die sich für Demokratie und Freiheit einsetzen. Diese Repression hat bis heute Bestand.
Aus diesem Anlass hat die Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum iranische Aktivist*innen, Überlebende, Angehörige von Opfern, und andere Zeitzeug*innen eingeladen, um Menschenrechtsverletzungen und Proteste der vergangenen 40 Jahre
vorzustellen, an die Opfer zu erinnern und die
Schuldigen zu benennen.
Die Konferenz ereignet sich aber auch in einer Zeit
verstärkter internationaler Aggression der USA
und Saudi-Arabiens gegen den Iran, die Gefahr
läuft, das Land unversehens in ein Schlachtfeld zu
verwandeln.
Wie kann vor diesem Hintergrund ein selbstbestimmter Wandel des Iran, hin zu einer emanzipatorischen Demokratie mit friedlichen Mitteln herbeigeführt werden?
Am Freitag, den 13.09.2019 tritt der bekannte Musiker, Songwriter und Menschenrechtsaktivist Shahin Najafi um 19:30 Uhr im Studio auf. Najafi’s
Lieder kritisieren lautstark die Politik des iranischen Regimes und die systematischen Menschenrechtsverletzungen. Im Jahr 2012 und erneut in
2015 erließ das iranische Regime eine TodesFatwa sowie ein Kopfgeld gegen den Musiker, der
sich dadurch jedoch nicht einschüchtern lässt.

13.-15.09.2019 Bahnhof Langendreer
Informationen zu Eintritt und Anmeldung:
www.mfh-bochum.de

Die dreitägige Konferenz findet in den Sprachen
Farsi und Deutsch vom 13.-15.09.2019 im Bahnhof
Langendreer (Studio) statt.
Sie wird finanziell gefördert von der NRW Stiftung
für Umwelt und Entwicklung sowie Brot für die
Welt.

Programm:
Freitag, 13. September 2019 (12:00 - 18:00 h):

Von der Vorgeschichte der Revolution
bis heute

Iran und die Welt
19:30 h: Konzert Shahin Najafi
Samstag, 14. September 2019 (09:00 -19:00 h):
 Der Umsturz 1979 als Akt der Befreiung
 Folter als Repressionsinstrument
 Todesurteile, außergerichtliche Hinrichtungen und terroristische Aktivitäten des iranischen Regimes in Europa
 Unterdrückung und Widerstand von
Frauen und Mädchen
 40 Jahre Protest gegen islamistische
Bevormundung und Unterdrückung
Sonntag, 15. September 2019 (09:00 -19:00 h):
 Film und Vortrag zur Situation religiöser Minderheiten und Konvertit*innen
im Iran
 Soziale und wirtschaftliche Situation im
Iran heute
 Rassismus und Widerstand im multiethnischen Iran


Perspektiven für die Zukunft des Iran

Mit:
Ali Fathollah-Nejad, Andreas Zumach, Hamid
Nowzari, Hanif Hidarnejad, Human Babadi, Iraj
Mesdaghi, Jahangir Laghaie, Jalal Ijadi, Jutta Klöwer,
Mahmood Amiry Moghaddam, Mirza Agha Asgari,
Nesmil Ghassemlou, Ruzbeh Sadeghi, Shahed Alavi,
Shahin Najafi, Shahla Shafigh, Siamak Naderi, u.v.m.

کنفرانس ایران
 40سال انقالب،
 40سال دیکتاتوری اسالمی و
 40سال مقاومت و ایستادگی

اوائل سال  2019انقالب ایران وارد  40سالگی خود شد.
جنبشی که ابتدا با حرکتی انقالبی شروع و به سقوط شاه
منجر شد و خواستار آزادی ،دمکراسی و عدالت اجتماعی
بود ،در پایان به یک دیکتاتوری اسالمی ختم شد .با
تصاحب قدرت توسط آیت هللا خمینی ،پیگرد سیاسی و
سیستماتیک آنانی که خواهان دمکراسی و آزادی بودند
شروع شد .این سرکوب تا امروز همچنان ادامه دارد .به
همین مناسب انجمن یاری رسانی پزشکی به پناهجویان
شهر بوخوم برخی فعالین ایرانی ،جان به دربردگان از
زندان و شکنجه ،بازماندگان و خانواده های آنان و شاهدین
را دعوت کرده است تا امکانی فراهم شود که به نقض
حقوق بشر در 40سال گذشته نگاهی انداخته ،خاطره
قربانیان را گرامی داشته شده و از جنایتکارن نام برده
شود .کنفرانس در شرایطی برگزار می شود که سیاست
تهاجمی ایاالت متحده آمریکا و عربستان سعودی برعلیه
رژیم ایران این خطر را ایجاد کرده که ناخواسته این
کشور به یک میدان جنگ تبدیل شود .با چنین پیش زمینه
ای سوال این است که چگونه می شود تغییری در جهت
یک دمکراسی مشارکتی بر اساس خواست مردم ایران ،با
روش های مسالمت آمیز شکل بگیرد؟
روز جمعه  13سپامبر  ،2019شاهین نجفی هنرمند
معروفَ ،رپر ،آهنگساز و ترانه سرا و فعال حقوق بشر
ساعت  19:30برنامه خواهد داشت .شاهین نجفی در
ترانه های خودش با صدائی بلند و به سبک های مختلف
سیاست های رژیم ایران و نقض سیستماتیک حقوق بشر
توسط این نظام را به نقد کشیده است .در سال  2012و
بار دیگر در سال  2015حکومت ایران برعلیه او به
صدور فتوا پرداخته و برای سرش جایزه تعیین کرد،
امری که البته باعث ترس این هنرمند نشد.

 13تا  15سپتامبر 2019
محل برگزاری کنفرانس
مرکز فرهنگی "بوخوم النگِن دِریا"
Wallbaumweg 108
44894 Bochum
اطالعات بیشتر جهت ثبت نام
www.mfh-bochum.de

کنفراس سه روزه به زبان فارسی و آلمانی برگزار خواهد
شد .زمان برگزاری کنفرانس از  13تا  15ماه سپتامبر
 2019می باشد .مکان کنفرانس در مرکز فرهنگی
"بوخوم الن ِگن دِریا" می باشد .کنفرانس به لحاظ مالی از
سوی "بنیاد محیط زیست و توسعه ایالت نورد راین
وستفالن" و سازمان "نان برای جهان" حمایت می شود.

برنامه کنفرانس:
جمعه  13سپتامبر [ 2019ساعت  12:00تا :]18:00

.
 .ایران و جهان

پیش زمینه های انقالب تا به امروز

ساعت  19:30کنسرت شاهین نجفی
شنبه  14سپتامبر 0[ 2019ساعت  09:00تا ]19:00

.
 .شکنجه به مثابه ابزاری برای سرکوب
 .احکام اعدام ،اعدام های فرا قضائی و فعالیت های
سرنگونی به عنوان اقدامی آزادگرانه

تروریستی رژیم ایران در اروپا

.
 40 .سال اعتراض بر علیه سرکوب و قیمیّت اسالمی
سرکوب زنان و دختران و مقاومت آنها

یکشنبه 15سپتامبر [ 2019ساعت 9:00تا ]19:00

.

نمایش فیلم و گفتگو در مورد در مورد وضعیت اقلیت های
مذهبی و نوکیشان مسیحی در ایران

.
 .نژادپرستی و مقاومت در ایران چند اِتنیکی
 .چشم انداز های آینده ایران

وضعیت اجتماعی -اقتصادی در ایران امروز

همرا با:
علی فتح هللا نژاد ،آندریاس سوماخ ،حمید نوذری ،حنیف حیدرنژاد،
هومان بابائی ،ایرج مصداقی ،جهانگیر لقائی ،جالل ایجادی ،شهال
شفیق ،یوتا ِکلُور ،محمود امیری مقدم،میرزا آقا عسگری(مانی) ،نِزمیل
قاسملو ،روزبه صادقی ،شاهد علوی،شاهین نجفی ،سیامک نادری

