
برگزاری گردھمایی: 
 Freizeitheim Linden

 Windheimstr.4, 30451 Hannover,
 Germany

شروع و پایان گردھمایی: 
  Freitag, 29.09.2017

  Sonntag, 01.10.2017
شماره تلفن تماس: 

مھرنوش اشترانی در ھانوفر، آلمان:  
 00491785606904

جالل در آلمان:004917624601015 
پروانھ بکاه در ھانوفر، آلمان:  00491622427608 

فرخ قھرمانی در سوئد:    0046735065657 
 gerdhamaie@yahoo.com :آدرس تماس

یاد یاران و بگذار سخن بگویم!  

٠٩:٠٠ تا ١٣:٠٠  
یاد جـانـفشانـانی کھ در نـبرد بـا رژیم شـاه و 
جــــمھوری اســــالمی از دســــت داده ایم.  یاد 
یارانی در دو سال اخیر از میان ما رفتھ اند.  
فـضایی بـرای سـخن گـفتن و شـھادت زنـدانیان 
سیـاسی ای کـھ تـــــاکـنـون کـمـتـر در ایـن بـــــاره 

سخن گفتن یافتھ اند.  

١٣:٠٠ تا ١٤:٣٠ ناھار و استراحت  
برنامھ ھای اختتامیھ 

١٤:٣٠ تا ١٥:٣٠  
نظرات و پیشنھادات شرکت کنندگان 

١٥:٣٠ تا ١٦:٠٠ 
 برنامھ اختتامیھ 

فرم ثبت نام  یکشنبھ اول اکتبر
ھفتمین گردھمایی سراسری درباره کشتار 
سراسری زندانیان سیاسی  29 ،30  

سپتامبر تا 01 اکتبر 2017 

شماره ................نام ...................................... 

.نام خانوادگى................................................... 

آدرس..............................................................

 ................................................................

تلفن.............................................................. 

 ....................................................... :Email

ھزینھ سھ روز گردھمایی 

□ بدون غذا ٣٠ یورو 

□ بھ ھمراه غذا ۵۵ یورو 

□ برای جوانان، دانشجویان، بیکاران و پناھجویان تخفیف 

ویژه در نظر گرفتھ شده 

ھزینھ ھتل 

□ بھای اقامت در اتاق ھای ٢ و ٣ نفره برای ھر نفر در 

دو شب: ٧٠ یورو  

□ بھای اقامت در اتاق  ١ نفره برای دو شب: ١٣۵یورو 

برای تعداد......... پرداخت شده است. 

T. BOKAH TAMEJANI 
IBAN: DE25 5001 0517 5415 3369 88 
BIC: INGDDEFF 
Bank: ING DIBa



ھفتمین گردھمایی سراسری درباره کشتار 
زندانیان سیاسی در ایران 

٢٩، ٣٠ سپتامبر تا ١ اکتبر ٢٠١٧، ھانوفر، آلمان 

  حافظھ تاریخی
در جدال با سکوت و دروغ

 ١٣:٣٠ تا ١۵:٠٠ ثبت نام
 افتتاحیھ

١۵:٣٠ تا ٠٠:١۶ 
 گـشایش نـمایشگاه سـھ روزه بـا آثـاری از سـودابـھ 
اردوان، پـرسـتو فـروھـر، فـریده بـرازنـده، بھـروز 
حــشمت، مــنوچھــر، سیاووش فــانی، ابــوالــقاســم 
شـمس، و...ھـمراه بـا سـخنرانی افـتتاح نـمایـشگاه بـا 

نجمھ موسوی 

١٦:٠٠ تا ١٧:٠٠ 
بـرنـامـھ مـراسـم افـتتاحـیھ و پیام کمیتھ بـرگـزارکننده 

و پیام ھای بین المللی ارسالی بھ گردھمایی 
١٩:١٥ تا ٢٠:٣٠  شام، استراحت  

٢٠:٣٠ تا ٢٢:٣٠ برنامھ ھای   فرھنگی 

تظاهرات علیه موج جدید سرکوب در ایران 
۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰ تظاهرات مشترک کانون کنشگران 

دمکرات و سوسیالیست – هانوفر و شرکت کنندگان 
هفتمین گردهمایی درباره کشتار زندانیان سیاسی 

در ایران- هانوفر 

جمعھ ٢٩ سپتامبر

حافظھ - مفاھیم و رویکردھا   
مجری: مژده ارسی 

١٧:٠٠ تا ١٧:٣٠ ناصر مھاجر  
١٧:٣٠ تا ١٨:٠٠ ھمایون ایوانی 
١٨:٠٠ تا ١٩:١٥ بحث و گفتگو

چگونھ سکوت و دروغ حاکم می شوند 

٩:٠٠ تا ٠٩:١٠ (مجری: مھران) طرح موضوع     
با توجھ بھ بحث ھای میزگرد شب جمعھ  

٠٩:١٠ تا ٠٩:٣٠ پریسا نصرآبادی 
٠٩:٣٠ تا ٠٩:٥٠ امیر کیانپور 

٠٩:٥٠ تا ١٠:١٠ ھژیر پالسچی 
١٠:١٠ تا ١٠:٣٠ استراحت 

١٠:٣٠ تا ١٢:٠٠ بحث و تبادل نظر درباره 
موضوع

۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ معرفی کتاب 

 شھین نوایی:  "از بیراھھ ھای راه" 
                 "چھ عاشقانھ زیستم" 

 حمید نوذری:   "راھی دیگر" 
 فرخنده:   خاطرات زندان بھ زبان شعر، بھ  

 "Mein Alptraum" آلمانی   
 محمود خلیلی:    "ت مثل تواب" و    
   "گفتگوھای زندان شماره 13،  

   ویژه زندانیان سیاسی زن" 
 احمد مقیمی: 

٢١:٣٠ تا ٢٢:٣٠ 
 موزیک و ترانھ خوانی از شکیب، موزیک و ترانھ  

 خوانی توسط سانان و جالل 

شنبھ ٣٠ سپتامبر

١٣:٠٠ تا ١٤:٠٠  ناھار، استراحت 

 ١٩:٠٠ تا ٢٠:٣٠ شام ، استراحت 
 شب ھمبستگی بین المللی با زندانیان سیاسی 

٢٠:٣٠ تا ٢٢:٣٠ 
میزگــردی بــا حــضور یکی از * زنــدانیان سیاسی 
 Süleyman Gürcan سـابـق آلـمان* سـخنران
از تــرکیھ: گــروه ATIK دربــاره "جــریان دادگــاه 
مـونیخ و قـانـون 129" * سـخنران قـاسـم احـمد از 
زنـدانیان فلسـطینی چـھ در کمپ ھـای پـناھـندگی و 

چھ در زندان ھای اسراییلی  

سرودھاى مقاومت 
از آمریکای التین با گروه مکزیکی:  

 Patricio Padilla
و از ترکیھ با:  

  Ersen Bucak & Özden Çiçek
ادامھ برنامھ ھنری در سالن جنبی با حضور 

ھنرمندان دیگر

حافظھ آلترناتیو، نگاھی بھ 
تجربھ ایران و کشورھای دیگر 

  مجری: میال مسافر 
 ١۵:٠٠ تــــا ١۵:٢٠  ســــارا دھکردی: 
نـــگاھی بـــھ تجـــربـــھ آمـــریکای التین و 

آفریقای جنوبی 
 ١۵:٢٠ تا ١۵:۴٠ نشر نقطھ 

١۵:۴٠ تا ١۶:٠٠  نجمھ موسوی 
                        (نشریھ آرش) 

١۶:٠٠ تا ١۶:٢٠  سیاوش محمودی 
       گفتگوھای زندان 

١۶:٢٠ تا ١۶:۵٠  استراحت و        
                       جمع آوری سواالت  

١۶:۵٠ تــا ١٩:٠٠ بــحث و تــبادل نــظر 
دربــاره حــافــظھ آلــترنــاتیو بــا حــضور 

سخنرانان 


