
 آلمان آلترناتيو عليه کنفرانس اس�م در شھر کلن کنفرانس

  ژوين١ماه مه و  ٣١

 بجای پرده پوشی آگاھگری

 

 

 

 .برگزاري يک کنفرانس مھم خواھد بود  شھر کلن آلمان شاھد، يوني ١ماه مه و  ٣١ روزھاي

شديد سازمانھاي   با اعتراضاس�مي و تشکيل کنفرانس اس�م که مقابل مماشات دولت آلمان با سازمانھاي در
 آلترناتيوي سازمان داده ايم به اسم کنفرانس ما کنفرانس ،در آلمان روبرو شده است سکو2ريست و مردم مترقي

 انتقاد به سازمانھاي ،آلمان ظرفي است که در آن انتقادات ما به دولت اين کنفرانس . انتقاد به کنفرانس اس�م
 .ميشود و آلترناتيو ما در مقابل اين معض�ت طرح  مورد بررسي قرار رفتهاس�م و مذھب در آن اس�مي و



جنبه ھاي  سياسي و مذھب طي دو روز کار فشرده در مورد اين کنفرانس شخصيتھاي سرشناس منتقد اس�م در
 .و اس�م سياسي در اروپا صحبت خواھند کرد مختلف مبارزه عليه جنبش اس�مي

مرکز شھرکلن کتاب  تاليا در شھر کلن آلمان و در کتابفروشي ماه مه در ٣٠ در روز س اين کنفرانيك روز قبل از
خواھد  فوگت و ميشاييل اشميت سالمون نيز معرفي مذھب را طرد كرده ام ، نيز با حضور زينا مينا احدي به اسم من

 .شد

 ،دسترس عموم قرار گرفته است ز درکنفرانس که به زبان آلماني از امرو اينجا ترجمه بخشھايي از اط�عيه اين در
 :شما ميرسانيم به اط�ع

از جمله  در ميان سخنرانان . کنفرانس انتقاد به اس�م برگزار ميشود  يوني در شھر کلن آلمان١مه تا  ٣١ روز از
 ژورناليست ،رالف جردانو نويسنده ،از مسولين سازمان اکس مسلم  ،مينا احدي ومريم نمازي از انگلستان

سوا2ت مھم و  در اين دو روز .ر حضور دارندزه فاطمه بل ھمچنين فعال مدافع حقوق انسان از ترکيه نتروالراف وگو
 و تناقض اس�م با حقوق اوليه انساني  از جمله رابطه اس�م و اس�م سياسي،گرفت جالبي مورد بررسي قرار خواھند

 ،برونو   سازمان جردانو،سازمان اکس مسلم در آلمان کزيشوراي مر : اين کنفرانس عبارتند از برگزار کنندگان .
محل جلسه دانشگاه کلن است و  ،  و انتشاراتي آليبي و مرکز تفکر،ولت سار   سازمان دريته،مجله ھينتر گروند

 . ماه مه است٣١ صبح روز ١٠از ساعت  شروع جلسه

 : ھاي اين دو روز عبارتند از برنامه

  :2008 ماه مه 31 شنبه

 احدي جلسه توسط ميکاييل اشميت سالمون و مينا فتتاحا

 : عنوان با افتتاحيه توسط رالف جردانو سخنراني

 .اصلي است اس�م مشکل ،مشکل ما نيست مھاجرت

 ، ھارتموت کراووس سخنراني

  مدرنيته اس�م يک فرھنگ و ايديولوژي قبل از دوران ه
  در مورد بخش اول سخنرانيھا بحث

 
 آمده است، بخاطر اس�م سياسی اس�م : در انگلستان با عنوان مسول سازمان اكس مسلم ريم نمازیم سخنرانی

نمايندگان اين  اکس مسلم در کشورھاي مختلف با حضور مروري بر فعاليتھاي سازمانھاي ،از مذھب رويگردانيم ما
 آيا اين شروع يک جنبش ،متحد ميکنند منتقدين اس�م خود را در سطح بين المللي ،موضوع بحث : کشورھا

 _و انتقاد به اس�م است آگاھگري

  شھناز مرتب از آلمان،وحدت از سويد  افسانه، احسان جامي از ھلند،انگلستان با حضور مريم نمازي از

 از مبارزات زنان فيلمي . "ميکند سرکوب يا اينکه موي زنان مردان را تحريک يک سيستم " فيلم حجاب نمايش
 حضور فتحيه نقيب زاده نقيب زاده با بحثي در پايان اين قسمت با عليه حجاب ساخته فتحيه

 و پانل در مورد بحث

 گرداننده بحث زينا فوگت ، مينا احدي و توماس ماوول ،فاطمه بلسه ر اس�م با حضور زنان در موقعيت

 آسيا ،حضور آرزو قاضي با .ا ميتوان نجات دادمولتي کولتي ر آيا جامعه پناھندگي و مھاجرت ،در مورد اس�م بحث
 گرداننده بحث ميکاييل اشميت سالمون ،مارگاليت ک�ي ويگت و گونتر والراف  ، ماريا ھارواسينسکي



 : يونی1 روز يکشنبه برنامه

 سميتيسم اس�مي و نفرت از اسراييل آنتي
 گريگات سخنران اشتفان

 عي از اس�ميک دفاع ارتجا استراتژي "فوبي اس�م
 ک�ووس بله س سخنران

 الکساندر فوير ھرت گرداننده و بحث در مورد دو سخنراني پانل

 و بحث پاياني اختتاميه
 مبارزه عليه اس�م سياسي  پرسپکتيو و استراتژي،بجاي پرده پوشي مسايل آگاھگري

 لجردانو گرداننده بحث گونا شد  رالف، ھارتموت گراووس،حضور مينا احدي با

 ميكاييل اشميت سالمون قطعنامه كنفرانس انتقادی به اس�م از طرف معرفی

 

Programm der Kritischen Islamkonferenz 

Samstag, 31. Mai 2008 

10.00 Uhr 
Begrüßung und Einführung  
Mina Ahadi / Michael Schmidt-Salomon 

10.10 Uhr 
„ Nicht die Migration, der Islam ist das Problem!“  
Eröffnungsrede von Ralph Giordano 

11.00 Uhr 
Der Islam als religiös-ideologische Grundlage einer vormodernen 
Herrschaftskultur 
Vortrag von Hartmut Krauss 

11.45 Uhr  
Diskussion über die vorangegangenen Vorträge 
Moderation: Philippe Witzmann 

12.15 Uhr 
Pause 

12.30 Uhr 
„ Wir haben abgeschworen!“ Ex-Muslime vernetzen sich international – der 
Beginn einer weltweiten islamkritischen Aufklärungsbewegung? 
Podiumsdiskussion mit Mariam Namazi (ZdE Großbritannien), Ehsan Jami (ZdE 
Niederlande), Afsane Vahdat (ZdE Skandinawien), Shahnaz Moratab (ZdE 
Deutschland)  
Moderation: Philippe Witzmann 



14.00 Uhr  
Mittagspause 

15.00 Uhr 
„ Kopftuch als System oder: Machen Haare verrückt?“  
Dokumentarfilm über Frauen im Islam von Fathiyeh Naghibzadeh 
Einführung durch Fathiyeh Naghibzadeh mit anschl. Diskussion 

16.30 Uhr 
Pause 

 

 
 


