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نطفه ھای اوليه کانون ايران آزاد از حدود سه سال پيش و با اوج گيری حرکت ھای مردمی در ايران به دنبال تقلب گسترده در انتخابات
رياست جمھوری شکل گرفت .گروھی از ايرانيان مقيم ايالت نوردراين وستفالن آلمان گردھم آمدند و برآن شدند که تمام توان خود را در
پشتيبانی از ندای آزادی خواھان ايران به کار گيرند.
سانسور شديد در ايران و منع خبرگزاری ھای خارجی از تھيه اخبار از اعتراضات گسترده مردم به حکومت استبدادی ،وظيفه سنگين اطالع
رسانی به افکار عمومی جھانی را بر دوش ما قرار داد .در اين دوران کانون ايران آزاد تالش کرد با برپايی گردھم آيی در شھرھای مختلف به
ويژه بوخوم و دورتموند ،برگزاری برنامه ھای سخنرانی ،ميزھای اطالع رسانی ،پخش گسترده اطالعيه ھای خبری چه به صورت چاپی و
چه در فضای مجازی به اين نياز آزادی خواھان ايران پاسخ دھد .در اين راه ما ھمواره از کمک ھا و پشتيبانی ھم وطنان آزادی خواه ايرانی
و دوستان آلمانی مدافع حقوق بشر و آزادی ھای دمکراتيک برخوردار بوده ايم .ھم چنين از کمک سازمان ھای طرفدار حقوق بشر به
خصوص سازمان عفو بين الملل که ھمواره ما را ياری کرده است .بدون شک بدون اين کمک ھا کانون ايران آزاد نمی توانست اين راه را تا
به اين جا بپيمايد.
از سال گذشته کانون حقوق بشری ايران آزاد دست به ابتکار تازه ای زده ،يکی از تالشگران حقوق بشر را به طور نمادين انتخاب و طی
مراسمی جايزه حقوق بشر شھر بوخوم را به ايشان تقديم می کند .سال گذشته اين جايزه برای اولين بار به خانم خديجه مقدم ،يکی از
تالشگران شناخته شده حقوق بشر ،حقوق زنان و حقوق کودکان اھدا شد .مراسم سال گذشته با حضور و پشتيبانی خانم دکتر شيرين عبادی
برگزار گرديد .از ديگر پشتيبانان اين برنامه می توان از خانم دکتر اتيليه شولتز شھردار بوخوم ،سازمان عفو بين الملل و کليسای کريستوس
بوخوم نام برد.
امسال کانون ايران آزاد دو نفر از تالشگران حقوق بشر را به عنوان کانديد دريافت جايزه معرفی کرد و از مردم خواست تا يکی از آنان را به
عنوان تالشگر نمادين حقوق بشر برگزينند .اين کار با ھدف جلب توجه عمومی و سازمان ھای مدافع حقوق بشربه وضعيت نگران کننده اين
دو نفر در زندان ھای جمھوری اسالمی صورت گرفت .کانون اميدوار است که اين معرفی و شناسايی عمومی از شخصيت اين دو مبارز راه
آزادی ،اندکی از فشارھای وارد بر آنان و خانواده ھای شان بکاھد.

گزارش مراسم اھدای دومين جايزه حقوق بشر شھر بوخوم ٢٠١٢ -
شنبه  ١۵دسامبر  ٢٠١٢برابر با  ٢۵آذر ١٣٩١
پيش از آغاز مراسم کنفرانس مطبوعاتی با شرکت خانم خديجه مقدم برنده اولين
جايزه حقوق بشر شھر بوخوم و آقايان بھروز خباز و نقی محمودی ،نمايندگان
کانديداھای دريافت جايزه و تنی چند از اعضا و ھيات مديره کانون ايران آزاد
تشکيل گرديد.
مراسم طبق برنامه از پيش اعالم شده ساعت ١٧:٣٠
با صدای دلنشين
تکتم آغاز شد.
پس از خيرمقدم از
تکتم
پالتزمن شولتن
مراسم را قرائت کرد .خانم پالتزمن شولتن
ھوتن کيان وشاھرخ زمانی برای دريافت
ايران آزاد افکارعمومی را به سوی
دھد".

خديجه مقدم ،نقی محمودی ،بھروز خباز

آواز ھنرمند محبوب شھر بوخوم

آستريد پالتزمن-شولتن )شھردار بوخوم(
خديجه مقدم

طرف کانون ايران آزاد ،خانم
شھردار بوخوم پيام شھر بوخوم به
تاکيد کرد که" :با نامزدی جاويد
جايزه حقوق بشرشھر بوخوم ،کانون
سرنوشت اين دو تالشگر سوق می

سپس پيام ويديويی خانم دکتر شيرين عبادی پخش شد .خانم عبادی برنده شدن ھر يک از
کانديداھا را پيروزی کل تالشگران حقوق بشر خواندند چرا که باعث ميشود نورافکن به
روی قسمتی از حقوق بشردر ايران بيفتد که نقض می شود.
پس از آن نوبت ھنرنمايی دوتن ازھنرمندان ايکس ويژن
روھر بود.
مارکوس ھلويگ ،خبرنگاری که به دليل مصاحبه با جاويد ھوتن کيان و پسر سکينه آشتيانی
دستگير و حدود  ٥ماه را در زندان تبريز گذراند ،سخنران بعدی برنامه بود که بخش ھايی
از کتاب جديدش تحت عنوان "انشا ،7زندانی در ايران" را برای حضار قرائت کرد.
در اين جا بار ديگر تکتم و کيومرث به روی صحنه آمدند و يکی از آھنگ ھای زيبای شان
را اجرا کردند.
سخنران بعدی آقای دکتر ھدايت متين دفتری بود که به تشريح ويژگی ھای حکومت
استبدادی در ايران و دادگاه ايران تريبونال پرداخت.

مارکوس ھلويگ

دکتر ھدايت متين دفتری

پس از يک استراحت نيم ساعته اميد
ظاھر شدند تا يکی ديگر از برنامه

پوريوسفی و گروه ايکس ويژن روی صحنه
ھای زيبای موسيقی خود را اجرا کنند.

از بازگشت به سالن آقای رالف منھوفر از
بعد
کانون ايران آزاد به تشريح داليل ساختاری
طرف
اميد پوريوسفی و گروه ايکس ويژن
غيردمکراتيک بودن سيستم سياسی در ايران
پرداخت.
پس از او نوبت سازمان عفو بين الملل بود که پيام خود را توسط توبياس سيمون برای حضار
قرائت کند.

توبياس سيمون

پس از يک قطعه کوتاه که توسط تکتم و کيومرث به اجرا درآمد ،آزيتا
سيدی و روبرت ھلر از طرف کانون ايران آزاد به معرفی کانديداھا و
سابقه مبارزاتی آن ھا پرداختند و در ادامه نتيجه رای گيری در مورد
کانديداھا اعالم شد که بر اساس آن آقای شاھرخ زمانی با کسب اکثريت
آرا انتخاب شد.
در اين جا دريافت کننده جايزه سال گذشته خانم خديجه مقدم ،به ھمراه
آقايان نقی محمودی به نمايندگی از جاويد ھوتن کيان و بھروز خباز به
نمايندگی از شاھرخ زمانی ،به روی صحنه دعوت شدند .خانم مقدم طی
سخنان کوتاھی از کليه تالشگران حقوق بشر به ويژه اين دو نامزد
دريافت جايزه حقوق بشر قدردانی کرد و دومين جايزه حقوق بشر شھر
بوخوم را ھمراه با يک تقديرنامه به نشانه تشکر از تالش ھا و فداکاری
ھای شاھرخ زمانی به آقای بھروز خباز ،نماينده ايشان تقديم کرد .تقديرنامه مشابھی ھم به آقای نقی محمودی به نمايندگی از
جاويد ھوتن کيان به پاس خدمات ارزنده شان در زمينه دفاع از حقوق انسان ھا تقديم شد.
سپس اقای نقی محمودی پشت تريبون قرار گرفت و ضمن سخنانی از دولت آلمان درخواست کرد که ھمان گونه که برای آزادی
دو خبرنگار آلمانی از زندان تالش کرده است ،برای آزادی ھم
پرونده ای آنان يعنی جاويد ھوتن کيان ھم تالش کند .ھم چنين ازآقای
مارکوس ھلويگ ھم تقاضا کرد که ھم پرونده ای خود را به دست
فراموشی نسپارد و به ھر شکلی که می تواند برای نجات او ياری
رساند.
پس از سخنان آقای بھروز خباز ،پيام شاھرخ زمانی
از زندان گوھردشت توسط روبرت ھلر به زبان آلمانی برای
حاضرين قرائت گرديد و ھمزمان متن فارسی نيز روی پرده به
نمايش درآمد .در اين پيام تاکيد شده بود که کوشندگان حقوق بشر بايد
حقوق طبقه کارگر را نيز مد نظر داشته باشند چرا که بدون جلب
حمايت طبقه کارگر در راه مبارزه برای آزادی ،عدالت و حقوق
انسانی ،نخواھند نتوانست در مبارزه خود به پيروزی پايدار دست يابند.

در پايان آزيتا سيدی و روبرت ھلر به نمايندگی از کانون ايران آزاد ،از کليه دست اندرکاران تدارک و اجرای برنامه به
ويژه ازھمکاری صميمانه خانم دکترنسرين بصيری که در اجرای برنامه و ترجمه ھم زمان ،توماس وسل و کليسای
کريستوس شھر بوخوم ،شھرداری و دفتر فرھنگی آن ،سازمان عفو بين الملل ،گروه ايکس ويژن ،تکتم و کيومرث ،ادن
و تيم طراحان ،آقايان محمد خاکبان ،مترجم و ناصر صوفيانی ھنرمند سازنده جايزه ،و ھم چنين اعضا و ھمراھان کانون
ايران آزاد که در اين برنامه کانون را ياری کردند ،تشکر کرد.
 ١۵دسامبر ٢٠١٢
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