شما را به مراسم اعطای
جايزه حقوق بشر شھر
بوخوم دعوت می کند

پشتيبانان
جايزه حقوق بشر
خانم دکتر شيرين عبادی |
خانم ياسمين طباطبايی |

برنده جايزه صلح نوبل
ھنرمند

کانديداھای دريافت جايزه سال ٢٠١٢
وکيل حقوق بشر
جاويد ھوتن کيان |
به اتھام "به خطر انداختن امنيت ملی" به شش سال زندان محکوم
شده است .ماه ھاست که زير شديدترين شکنجه ھا قرار دارد.
زندان او مانند حکم اعدام است.
فعال حقوق کارگران در ايران
شاھرخ زمانی |
به اتھام "تشکيل يک گروه مخالف" و "تبليغ برعليه نظام" به ١١
سال زندان محکوم شده است .ماه ھا زير شکنجه قرار داشته
است.
جايزه کانديداھا به نماينده آنھا اھدا خواھد شد:
نقی محمودی ،وکيل ھوتن کيان ،و  /يا
بھروز خباز از طرف کميته پشتيبانی از شاھرخ زمانی

-------------------------------------------------------------------------

جايزه حقوق بشر سال  ٢٠١٢روز شنبه ١٥دسامبر
ساعت  ١٧در کليسای کريستوس بوخوم اھدا می شود.

اھدای جايزه توسط
خانم خديجه حاجدينی مقدم | برنده جايزه سال ٢٠١١
پيام به مراسم
خانم دکتر شيرين عبادی | وکيل حقوق بشر
پيام ويديويی
مارکوس ھلويگ | نويسنده ،روزنامه نگار
به مدت  ١٣٢روز در زندان ھای ايران به جرم تحقيق در مورد حکم
سنگسار سکينه محمدی آشتيانی برای روزنامه "بيلد ام سونتاگ "
دکتر ھدايت اله متين دفتری | عضو کميته راھبردی دادگاه ايران در الھه
دادگاه نمادين در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر و اعدام صدھا تن در
زندانھای ايران
البرز دماوندی | ايران  -آزاد
چرا جمھوری اسالمی ايران نمی تواند دموکراتيک باشد
توبياس سيمون | عفو بين الملل
وضعيت حقوق بشر در ايران از ديدگاه سازمان عفو بين الملل
تکتم و کيومرث  ،ايکس  -ويژيون روھر
خانم آستريد پالتزمن شولته  ،شھردار | و خيلی بيشتر

ورود برای ھمه رايگان است

------------------------------------------------------جايزه حقوق بشر بوخوم
با پشتيبانی و حمايت :
وزارت توسعه و ھمکاريھای اقتصادی جمھوری فدرال )( BMZ
سازمان عفو بين الملل | ايکس  -ويژيون روھر ،دفتر فرھنگی
شھر بوخوم ،کليسا کريستوس شھر بوخوم | ايدن و تيم
تحت حمايت  :دکتر اتليه شولز
شھردار شھر بوخوم
www.iran-freedom.eu

کليسای کريستوس
خيابان کليسای کريستوس شماره  ٤٤٧٨٧ | ١بوخوم
اگراز تمام جھات به سوی مرکزشھر بوخوم حرکت کنيد،
کليسای کريستو س در حلقه مرکزی شھر قرار دارد و
نزديک شھرداری ،پارکينگ گاراژ  Brückstraße P5می باشد.

