
 

کنفرانس برنامه  

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

 
 

 

 جمعه: 13 سپتامبر 2019

 

  ثبت نامو  ورود به سالن و معرفی                 13:15تا  12ساعت 

 

"انجمن یاری رسانی به پناهجویان در شهر بوخوم" گویی توسط  خوش آمد           14:00تا  13:15ساعت   

 

"انقالب تا به امروز زمینه های پیشاز "                 15:45تا  14ساعت   

   ناس، دانشگاه پاریس(شجامعه ) جالل ایجادی یسخنران                                            

 

"                                     سیاست خارجی و تهدیدات بین المللی –ایران و جهان "          18:00تا   16:00ساعت 

 ژورنالیست از جمله در روزنامه تاگس  آندریاس سوماخ، شرکت کنندگان:میزگرد با                                            

                    (سایتونگ، علی فتح هللا نژاد )کارشناس علوم سیاسی، دوحه و برلین                                          

 

میان برنامه تنفس                19:30تا  18ساعت   

 

کنسرت شاهین نجفی           22:30تا  19:30ساعت   

   

 

 شنبه 14 سپتامبر 2019
 

آزادیخواهانه" اقدامی به عنوان 135۷/ 19۷9سرنگونی "             10:15تا  9:00ساعت    

 

 "انجمن یاری رسانی به پناهجویان  به نزدیک فعالینچند تن از آزاد با  گفتگوی گرد،میز                                           

، شرکت کنندگان: 135۷در مورد تجربه و نگاه آنها در زمان انقالب در سال شهر بوخوم  در                                               

      ، حنیف حیدرنژاد، روزبه صادقی، سیامک نادریئیبابا هومان                                               

                   

برای سرکوب"ابزاری به مثابه  شکنجه"          12:00تا  10:30ساعت   

  ، از سخنگویان ایران تریبونال(    ایرج مصداقی ) فعال حقوق بشر سخنران                                           

 

صرف ناهار           13:00تا  12:00ساعت   

 

اروپا"قضائی و فعالیت های تروریستی رژیم ایران در "اعدام های فرا           15:30تا  13:30ساعت   

     "حقوق بشر سخنگوی انجمن حقوق بشری محمود امیری مقدم ) میزگرد با شرکت:                                          

لو )از نِزمیل قاسم گروه ایران(، -مان عفو بین الملل)ساز ، یوتا ِکلُوورایران" در نروژ(                                          

 که در وین دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران  ،قاسملو دکترعبدالرحمنوابستگان                                           

(، نوسکودادگاه می، از ناظرین ری )کانون پناهندگان سیاسی ایرانذ، حمید نو(ترور شد                                          

       فریدونر بُن" در مورد ترو مانی )نویسنده کتاب "ترور در  –میرزا آقا عسگری                                           

                   (فرخزاد                                          

  

"سرکوب زنان و دختران و مقاومت آنها"          16:45تا  15:30ساعت   

سخنران شهال شفیق )جامعه شناس، پاریس(                                             

 

اسالمی" قیّمیت سرکوب و چهل سال اعتراض برعلیه"          19:00تا  1۷:00ساعت   



 
 

                  شهال شفیق )جامعه شناس،  (،میزگرد با شرکت: شاهد علوی )خبرنگار                                           

      ، محمود امیری مقدم )سخنگوی (پاریس(، جهانگیر لقائی )اقتصاد دان، دورتموند                                           

اقی )فعال حقوق بشر و حقوق بشری "حقوق بشر ایران" در نروژ(، ایرج مصد انجمن                                           

تریبونال( سخنگویان ایران از                                             

 

 یکشنبه 15 سپتامبر 2019
  

                                          دقیقه ای( ۷8خش فیلم "تابوی ایرانی" )پ             11:15تا  9:00ساعت 

     بحث و گفتگو با رضا  یان در ایران، بعد از فیلمبهایتعقیب و سرکوب بارٔه  فیلم در                                           

 ، کسانی که به مذاهب ای مذهبیه وضعیت اقلیتعالمه زاده  کارگردان فیلم در مورد                                           

و مسایل پیرامون آنها در ایراندیگر در آمده اند                                              

     

"امروزه در ایران و اجتماعی اقتصادی وضعیت"          13:00تا  11:30ساعت   

دورتموند( ی جهانگیر لقائی )اقتصاد دان،سخنران                                             

 

صرف ناهار        14:00تا  00ک13ساعت    

 

                                   تنیکی"نژادپرستی و مقاومت در برابر آن در ایران چند اِ "           15:45تا  14:00ساعت 

      

( دانشگاه پاریس -جامعه شناس ) سخنران جالل ایجادی                                             

 

"آیندٔه ایرانچشم اندازهای "          18:00تا  16:00ساعت   

کنفرانس انبحث و گفتگو با سخنران                                             

  

قطعنامه پایانیتصویب قرائت و            18:15 تا 18:00 ساعت  

  

  "انجمن یاری رسانی به پناهجویان در شهر بوخوم"اختتامیه و اعالم پایان برنامه توسط             18:45 تا 18:15ساعت 
 

 


