یاد  176جانباخته هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را گرامی میداریم!
من خود اندوه جهانم .بر کدامین کشته بگریم؟
به یاد  176تن سرنشینان جانباخته هواپیمای
سرنگون شده اوکراینی و برای همبستگی با
بازماندگان آنان ،گردهم میآییم!

جُنگُماهُ
ژانویه
17.01.2020

200. Ausgabe

در این نشست  176شمع روشن خواهیم کرد و یاد
جانباختگان این فاجعه را گرامی خواهیم داشت.
در این همایش ،دوستانی ارجمند به خواندن شعر و آواز و
همچنین سخنرانی پیرامون جنبههای گوناگون این رخداد
دلخراش و واررسی تاثیر شیوه خبررسانی کاربدستان
رژیم بر مردم ،بحران اعتماد و تاثیر دروغ و فریب از
منظر روانشناختی جامعه ،خواهند پرداخت:
(به ترتیب الفبای نام):
خانمها :نسرین حبی ،ماندانا رضایی و زری ماهوتچیان
آقایان :جواد پارسای ،محسن خالوه ،دکتر بیژن
شاهمرادی و دکتر علی گوشه

زمان :آدینه 17ژانویه  ،2020ساعت 18:45
مکانAlbertgasse 23, 1080-Wien :
جنگ ماه در سومین آدینه هر ماه برگزار
میشود .شرکت در این برنامه رایگان و برای
همگان آزاد است.
Iranischer Kulturverein Andischeh
http://www.andischeh.com
kanun@andischeh.com
ZVR Nr.: 865853953
Mit freundlicher
Unterstützung
von Wien Kultur

برنامه ویژه به انگیزه 200مین همایش ُجنگ ماه
 17ژانویه امسال200 ،مین همایش جنگ ماه را برگزار میکنیم .این 200مین بار و ماهی خواهد بود که با اندیشههای
گوناگون ،گرد هم میآییم ،با هم به گفتگو مینشینیم ،به یکدیگر گوش میدهیم ،از هم میآموزیم و به یکدیگر اعتماد میکنیم.
به راستی اگر جنگ ماه نبود ،شهر وین چیزی را کم میداشت .راز سرگشوده موفقیت نهاد جنگ ماه و چراغ راهنمای آن در
تمامی این سالها و در همگی برنامههای جنگ ماه ،آزادی بدون قید و شرط اندیشه و بیان با احترام به اندیشه دیگر و دیگران
بوده است و این راه و کار هرگز و هرگز نمیتوانست بدون پشتیبانی موثر دوستداران و یاران کانون ،ممکن و کاربردی شود.
در بخش دوم این همایش ،درنگی خواهیم داشت ،نمونهوار بر برنامههای گذشته .در این برنامه ،دوستان شرکت کننده از
یادماندههای خود از برنامههای جنگ ماه سخن خواهند گفت و از جمله خانمها عفت داداشپور و لیدا زینالپور به سخنرانی
خواهند پرداخت.

