
ست پر د  ا نژ علیه  ن  هاگا ه  ر ا جشنو
ی ر هیا ست  ا خو ر د

تبعیض نژادی هه افراد جامعه ما را تحت تاثی قرار میدهد!
تامل و مبارزه!

ایجاد شبکه مقاومت مدن!

) هاگان علیه نژادی  پرست امسال  به تام اشکال تبعیض نژادی  در جامعه مان خواهد پرداخت و تل ش دارد که۲۰۱۳جشنواره امسال (  
 نیوهای اجتعین را در مبارزه با  این معضل اجتعی درکنار ه قرار داده  تا تان مقاومت در برابر تبعیض نژادی که تام زندگی  ما را

در برگرفته پیدا کنی .  ما م خواهی در جشنواره امسال با رصد ساختارهای نژاد پرست در جامعه  آنا را به مبارزه   بطلی .  مقاومتهای مدن  
 در برابر تبغیض نژادی در آلان  سابقه طولن دارد  و  این جشنواره بر آن است که فضایی را برای گفتگو و تقویت هبستگی در این

  مقاومت ما م بایست ادامه یابد و در قالب  سازمانای خود سامان مدنمبارزه   با نابرابهای نژاد پرستانه به وجود آورد . شکی نیست که 
هددر تام آلان گشت ش یابد .  ما فریاد میزنی در این کشور      مید ر   ا قر ثی   تا تحت  ا  ر ما  معه  جا د  ا فر ا هه  ی  د ا نژ هاگان را  چه    وتبعیض   

اهاند وچه آنان که به ظاهر ازاین شرایط تبغیض آمی منفعت م برند!    بخش بزرگی از این جامعه ان برابر  را   از دست داد انها  که حق انس  آ
 در زیر فشارهای تبعض آمیز هوچون   نابر ابهادر ماجرت و شرایط دشوار پناهندگی به طور روزمره مورد اجحاف قرار م گیند .  از سوی

 دیگر  کل جامعه بابت از دست دادن فرصت حضور  این  بخش  بزرگ  با زند   اصلی است  .    تبعیض نژادی در آلان منجر به انکار
انها گشته است  .   این مسایل ناگوار که روزانه در اطراف ما  هویت انسان  ایجاد محدودیهای شغلی    تحقی افراد وحت تحدید جان  انسا

اههای عمیق در خشونت نادینه ای دارد که برخاسته از تاریخ استعماری شرایط معاصر ماست  . م بایست در این باره این امافتد ریش  اتفاق 
م . در جشنواره امسال سعی خواهی کد که چشم اندازی  ن   را در برابر افرادی که قربان این خشونت  ویرانگر  خشونت بدانی وب اندیش
اهاند قرار دهی .  هوچنی  بر آنی که فضایی را برای تبادل نظر در جامعه آلان و مطبوعات ایجاد نای  تا  به گفتگو بشنی . در  این جشنواره  بد
اداند در کنار ه ج ع و تل ش خواهی کد  که ایدهای خلقانه ای را برای مقاوت مدن در برابر تبعیض نژادی    در گوشه وکنار   بجود آم  

 طرحی ن     بیآفرینی .واضح است که در کنار مبارزه در برابر تبعیض نژادی نی بایست از نقد نظام خشن سرمایه داری نیز غافل بد که
اهای استعماری هسنگی با نژادپرست دارد .  در اینجا   با  تام  وجود  از  هاگان میخواهی که به هیاری ما  در این کر ست ک بشتابد ریش

 برنامه جشنواره امسال شامل:فعالیتهای هنی  سیاس بجث و تبادل نظر نایش و موسیق است باشد که بتوانی فضایی را ایجاد کنی که بتوانی
 .یگدیگر را تقویت کنی و در کنار ه اوقات خوش را بگرانی

ی د ا نژ تبعیض  علیه  ه  هاگا ه  ر ا جشنو
- لی  بر  - پل س  شر ۱ب ۶-۱ ست۸ گو آ  
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انها گشته است  .   این مسایل ناگوار که روزانه در اطراف ما  هویت انسان  ایجاد محدودیهای شغلی    تحقی افراد وحت تحدید جان  انسا

اههای عمیق در خشونت نادینه ای دارد که برخاسته از تاریخ استعماری شرایط معاصر ماست  . م بایست در این باره این امافتد ریش  اتفاق 
م . در جشنواره امسال سعی خواهی کد که چشم اندازی  ن   را در برابر افرادی که قربان این خشونت  ویرانگر  خشونت بدانی وب اندیش
اهاند قرار دهی .  هوچنی  بر آنی که فضایی را برای تبادل نظر در جامعه آلان و مطبوعات ایجاد نای  تا  به گفتگو بشنی . در  این جشنواره  بد
اداند در کنار ه ج ع و تل ش خواهی کد  که ایدهای خلقانه ای را برای مقاوت مدن در برابر تبعیض نژادی    در گوشه وکنار   بجود آم  

 طرحی ن     بیآفرینی .واضح است که در کنار مبارزه در برابر تبعیض نژادی نی بایست از نقد نظام خشن سرمایه داری نیز غافل بد که
اهای استعماری هسنگی با نژادپرست دارد .  در اینجا   با  تام  وجود  از  هاگان میخواهی که به هیاری ما  در این کر ست ک بشتابد ریش

 برنامه جشنواره امسال شامل:فعالیتهای هنی  سیاس بجث و تبادل نظر نایش و موسیق است باشد که بتوانی فضایی را ایجاد کنی که بتوانی
 .یگدیگر را تقویت کنی و در کنار ه اوقات خوش را بگرانی

ی د ا نژ تبعیض  علیه  ه  هاگا ه  ر ا جشنو
- لی  بر  - پل س  شر ۱ب ۶-۱ ست۸ گو آ  

ست پر د  ا نژ علیه  ن  هاگا ه  ر ا جشنو
ی ر هیا ست  ا خو ر د

تبعیض نژادی هه افراد جامعه ما را تحت تاثی قرار میدهد!
تامل و مبارزه!

ایجاد شبکه مقاومت مدن!

) هاگان علیه نژادی  پرست امسال  به تام اشکال تبعیض نژادی  در جامعه مان خواهد پرداخت و تل ش دارد که۲۰۱۳جشنواره امسال (  
 نیوهای اجتعین را در مبارزه با  این معضل اجتعی درکنار ه قرار داده  تا تان مقاومت در برابر تبعیض نژادی که تام زندگی  ما را

در برگرفته پیدا کنی .  ما م خواهی در جشنواره امسال با رصد ساختارهای نژاد پرست در جامعه  آنا را به مبارزه   بطلی .  مقاومتهای مدن  
 در برابر تبغیض نژادی در آلان  سابقه طولن دارد  و  این جشنواره بر آن است که فضایی را برای گفتگو و تقویت هبستگی در این

  مقاومت ما م بایست ادامه یابد و در قالب  سازمانای خود سامان مدنمبارزه   با نابرابهای نژاد پرستانه به وجود آورد . شکی نیست که 
هددر تام آلان گشت ش یابد .  ما فریاد میزنی در این کشور      مید ر   ا قر ثی   تا تحت  ا  ر ما  معه  جا د  ا فر ا هه  ی  د ا نژ هاگان را  چه    وتبعیض   

اهاند وچه آنان که به ظاهر ازاین شرایط تبغیض آمی منفعت م برند!    بخش بزرگی از این جامعه ان برابر  را   از دست داد انها  که حق انس  آ
 در زیر فشارهای تبعض آمیز هوچون   نابر ابهادر ماجرت و شرایط دشوار پناهندگی به طور روزمره مورد اجحاف قرار م گیند .  از سوی

 دیگر  کل جامعه بابت از دست دادن فرصت حضور  این  بخش  بزرگ  با زند   اصلی است  .    تبعیض نژادی در آلان منجر به انکار
انها گشته است  .   این مسایل ناگوار که روزانه در اطراف ما  هویت انسان  ایجاد محدودیهای شغلی    تحقی افراد وحت تحدید جان  انسا

اههای عمیق در خشونت نادینه ای دارد که برخاسته از تاریخ استعماری شرایط معاصر ماست  . م بایست در این باره این امافتد ریش  اتفاق 
م . در جشنواره امسال سعی خواهی کد که چشم اندازی  ن   را در برابر افرادی که قربان این خشونت  ویرانگر  خشونت بدانی وب اندیش
اهاند قرار دهی .  هوچنی  بر آنی که فضایی را برای تبادل نظر در جامعه آلان و مطبوعات ایجاد نای  تا  به گفتگو بشنی . در  این جشنواره  بد
اداند در کنار ه ج ع و تل ش خواهی کد  که ایدهای خلقانه ای را برای مقاوت مدن در برابر تبعیض نژادی    در گوشه وکنار   بجود آم  

 طرحی ن     بیآفرینی .واضح است که در کنار مبارزه در برابر تبعیض نژادی نی بایست از نقد نظام خشن سرمایه داری نیز غافل بد که
اهای استعماری هسنگی با نژادپرست دارد .  در اینجا   با  تام  وجود  از  هاگان میخواهی که به هیاری ما  در این کر ست ک بشتابد ریش

 برنامه جشنواره امسال شامل:فعالیتهای هنی  سیاس بجث و تبادل نظر نایش و موسیق است باشد که بتوانی فضایی را ایجاد کنی که بتوانی
 .یگدیگر را تقویت کنی و در کنار ه اوقات خوش را بگرانی

ی د ا نژ تبعیض  علیه  ه  هاگا ه  ر ا جشنو
- لی  بر  - پل س  شر ۱ب ۶-۱ ست۸ گو آ ست  پر د  ا نژ علیه  ن  هاگا ه  ر ا جشنو

ی ر هیا ست  ا خو ر د
تبعیض نژادی هه افراد جامعه ما را تحت تاثی قرار میدهد!

تامل و مبارزه!
ایجاد شبکه مقاومت مدن!

) هاگان علیه نژادی  پرست امسال  به تام اشکال تبعیض نژادی  در جامعه مان خواهد پرداخت و تل ش دارد که۲۰۱۳جشنواره امسال (  
 نیوهای اجتعین را در مبارزه با  این معضل اجتعی درکنار ه قرار داده  تا تان مقاومت در برابر تبعیض نژادی که تام زندگی  ما را

در برگرفته پیدا کنی .  ما م خواهی در جشنواره امسال با رصد ساختارهای نژاد پرست در جامعه  آنا را به مبارزه   بطلی .  مقاومتهای مدن  
 در برابر تبغیض نژادی در آلان  سابقه طولن دارد  و  این جشنواره بر آن است که فضایی را برای گفتگو و تقویت هبستگی در این

  مقاومت ما م بایست ادامه یابد و در قالب  سازمانای خود سامان مدنمبارزه   با نابرابهای نژاد پرستانه به وجود آورد . شکی نیست که 
هددر تام آلان گشت ش یابد .  ما فریاد میزنی در این کشور      مید ر   ا قر ثی   تا تحت  ا  ر ما  معه  جا د  ا فر ا هه  ی  د ا نژ هاگان را  چه    وتبعیض   

اهاند وچه آنان که به ظاهر ازاین شرایط تبغیض آمی منفعت م برند!    بخش بزرگی از این جامعه ان برابر  را   از دست داد انها  که حق انس  آ
 در زیر فشارهای تبعض آمیز هوچون   نابر ابهادر ماجرت و شرایط دشوار پناهندگی به طور روزمره مورد اجحاف قرار م گیند .  از سوی

 دیگر  کل جامعه بابت از دست دادن فرصت حضور  این  بخش  بزرگ  با زند   اصلی است  .    تبعیض نژادی در آلان منجر به انکار
انها گشته است  .   این مسایل ناگوار که روزانه در اطراف ما  هویت انسان  ایجاد محدودیهای شغلی    تحقی افراد وحت تحدید جان  انسا

اههای عمیق در خشونت نادینه ای دارد که برخاسته از تاریخ استعماری شرایط معاصر ماست  . م بایست در این باره این امافتد ریش  اتفاق 
م . در جشنواره امسال سعی خواهی کد که چشم اندازی  ن   را در برابر افرادی که قربان این خشونت  ویرانگر  خشونت بدانی وب اندیش
اهاند قرار دهی .  هوچنی  بر آنی که فضایی را برای تبادل نظر در جامعه آلان و مطبوعات ایجاد نای  تا  به گفتگو بشنی . در  این جشنواره  بد
اداند در کنار ه ج ع و تل ش خواهی کد  که ایدهای خلقانه ای را برای مقاوت مدن در برابر تبعیض نژادی    در گوشه وکنار   بجود آم  

 طرحی ن     بیآفرینی .واضح است که در کنار مبارزه در برابر تبعیض نژادی نی بایست از نقد نظام خشن سرمایه داری نیز غافل بد که
اهای استعماری هسنگی با نژادپرست دارد .  در اینجا   با  تام  وجود  از  هاگان میخواهی که به هیاری ما  در این کر ست ک بشتابد ریش

 برنامه جشنواره امسال شامل:فعالیتهای هنی  سیاس بجث و تبادل نظر نایش و موسیق است باشد که بتوانی فضایی را ایجاد کنی که بتوانی
 .یگدیگر را تقویت کنی و در کنار ه اوقات خوش را بگرانی

ی د ا نژ تبعیض  علیه  ه  هاگا ه  ر ا جشنو
- لی  بر  - پل س  شر ۱ب ۶-۱ ست۸ گو آ  

ست پر د  ا نژ علیه  ن  هاگا ه  ر ا جشنو
ی ر هیا ست  ا خو ر د

تبعیض نژادی هه افراد جامعه ما را تحت تاثی قرار میدهد!
تامل و مبارزه!

ایجاد شبکه مقاومت مدن!

) هاگان علیه نژادی  پرست امسال  به تام اشکال تبعیض نژادی  در جامعه مان خواهد پرداخت و تل ش دارد که۲۰۱۳جشنواره امسال (  
 نیوهای اجتعین را در مبارزه با  این معضل اجتعی درکنار ه قرار داده  تا تان مقاومت در برابر تبعیض نژادی که تام زندگی  ما را

در برگرفته پیدا کنی .  ما م خواهی در جشنواره امسال با رصد ساختارهای نژاد پرست در جامعه  آنا را به مبارزه   بطلی .  مقاومتهای مدن  
 در برابر تبغیض نژادی در آلان  سابقه طولن دارد  و  این جشنواره بر آن است که فضایی را برای گفتگو و تقویت هبستگی در این

  مقاومت ما م بایست ادامه یابد و در قالب  سازمانای خود سامان مدنمبارزه   با نابرابهای نژاد پرستانه به وجود آورد . شکی نیست که 
هددر تام آلان گشت ش یابد .  ما فریاد میزنی در این کشور      مید ر   ا قر ثی   تا تحت  ا  ر ما  معه  جا د  ا فر ا هه  ی  د ا نژ هاگان را  چه    وتبعیض   

اهاند وچه آنان که به ظاهر ازاین شرایط تبغیض آمی منفعت م برند!    بخش بزرگی از این جامعه ان برابر  را   از دست داد انها  که حق انس  آ
 در زیر فشارهای تبعض آمیز هوچون   نابر ابهادر ماجرت و شرایط دشوار پناهندگی به طور روزمره مورد اجحاف قرار م گیند .  از سوی

 دیگر  کل جامعه بابت از دست دادن فرصت حضور  این  بخش  بزرگ  با زند   اصلی است  .    تبعیض نژادی در آلان منجر به انکار
انها گشته است  .   این مسایل ناگوار که روزانه در اطراف ما  هویت انسان  ایجاد محدودیهای شغلی    تحقی افراد وحت تحدید جان  انسا

اههای عمیق در خشونت نادینه ای دارد که برخاسته از تاریخ استعماری شرایط معاصر ماست  . م بایست در این باره این امافتد ریش  اتفاق 
م . در جشنواره امسال سعی خواهی کد که چشم اندازی  ن   را در برابر افرادی که قربان این خشونت  ویرانگر  خشونت بدانی وب اندیش
اهاند قرار دهی .  هوچنی  بر آنی که فضایی را برای تبادل نظر در جامعه آلان و مطبوعات ایجاد نای  تا  به گفتگو بشنی . در  این جشنواره  بد
اداند در کنار ه ج ع و تل ش خواهی کد  که ایدهای خلقانه ای را برای مقاوت مدن در برابر تبعیض نژادی    در گوشه وکنار   بجود آم  

 طرحی ن     بیآفرینی .واضح است که در کنار مبارزه در برابر تبعیض نژادی نی بایست از نقد نظام خشن سرمایه داری نیز غافل بد که
اهای استعماری هسنگی با نژادپرست دارد .  در اینجا   با  تام  وجود  از  هاگان میخواهی که به هیاری ما  در این کر ست ک بشتابد ریش

 برنامه جشنواره امسال شامل:فعالیتهای هنی  سیاس بجث و تبادل نظر نایش و موسیق است باشد که بتوانی فضایی را ایجاد کنی که بتوانی
 .یگدیگر را تقویت کنی و در کنار ه اوقات خوش را بگرانی

ی د ا نژ تبعیض  علیه  ه  هاگا ه  ر ا جشنو
- لی  بر  - پل س  شر ۱ب ۶-۱ ست۸ گو آ  

ست پر د  ا نژ علیه  ن  هاگا ه  ر ا جشنو
ی ر هیا ست  ا خو ر د

تبعیض نژادی هه افراد جامعه ما را تحت تاثی قرار میدهد!
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 نیوهای اجتعین را در مبارزه با  این معضل اجتعی درکنار ه قرار داده  تا تان مقاومت در برابر تبعیض نژادی که تام زندگی  ما را

در برگرفته پیدا کنی .  ما م خواهی در جشنواره امسال با رصد ساختارهای نژاد پرست در جامعه  آنا را به مبارزه   بطلی .  مقاومتهای مدن  
 در برابر تبغیض نژادی در آلان  سابقه طولن دارد  و  این جشنواره بر آن است که فضایی را برای گفتگو و تقویت هبستگی در این

  مقاومت ما م بایست ادامه یابد و در قالب  سازمانای خود سامان مدنمبارزه   با نابرابهای نژاد پرستانه به وجود آورد . شکی نیست که 
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اهاند قرار دهی .  هوچنی  بر آنی که فضایی را برای تبادل نظر در جامعه آلان و مطبوعات ایجاد نای  تا  به گفتگو بشنی . در  این جشنواره  بد
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- لی  بر  - پل س  شر ۱ب ۶-۱ ست۸ گو آ  

ست پر د  ا نژ علیه  ن  هاگا ه  ر ا جشنو
ی ر هیا ست  ا خو ر د

تبعیض نژادی هه افراد جامعه ما را تحت تاثی قرار میدهد!
تامل و مبارزه!

ایجاد شبکه مقاومت مدن!

) هاگان علیه نژادی  پرست امسال  به تام اشکال تبعیض نژادی  در جامعه مان خواهد پرداخت و تل ش دارد که۲۰۱۳جشنواره امسال (  
 نیوهای اجتعین را در مبارزه با  این معضل اجتعی درکنار ه قرار داده  تا تان مقاومت در برابر تبعیض نژادی که تام زندگی  ما را

در برگرفته پیدا کنی .  ما م خواهی در جشنواره امسال با رصد ساختارهای نژاد پرست در جامعه  آنا را به مبارزه   بطلی .  مقاومتهای مدن  
 در برابر تبغیض نژادی در آلان  سابقه طولن دارد  و  این جشنواره بر آن است که فضایی را برای گفتگو و تقویت هبستگی در این

  مقاومت ما م بایست ادامه یابد و در قالب  سازمانای خود سامان مدنمبارزه   با نابرابهای نژاد پرستانه به وجود آورد . شکی نیست که 
هددر تام آلان گشت ش یابد .  ما فریاد میزنی در این کشور      مید ر   ا قر ثی   تا تحت  ا  ر ما  معه  جا د  ا فر ا هه  ی  د ا نژ هاگان را  چه    وتبعیض   

اهاند وچه آنان که به ظاهر ازاین شرایط تبغیض آمی منفعت م برند!    بخش بزرگی از این جامعه ان برابر  را   از دست داد انها  که حق انس  آ
 در زیر فشارهای تبعض آمیز هوچون   نابر ابهادر ماجرت و شرایط دشوار پناهندگی به طور روزمره مورد اجحاف قرار م گیند .  از سوی

 دیگر  کل جامعه بابت از دست دادن فرصت حضور  این  بخش  بزرگ  با زند   اصلی است  .    تبعیض نژادی در آلان منجر به انکار
انها گشته است  .   این مسایل ناگوار که روزانه در اطراف ما  هویت انسان  ایجاد محدودیهای شغلی    تحقی افراد وحت تحدید جان  انسا

اههای عمیق در خشونت نادینه ای دارد که برخاسته از تاریخ استعماری شرایط معاصر ماست  . م بایست در این باره این امافتد ریش  اتفاق 
م . در جشنواره امسال سعی خواهی کد که چشم اندازی  ن   را در برابر افرادی که قربان این خشونت  ویرانگر  خشونت بدانی وب اندیش
اهاند قرار دهی .  هوچنی  بر آنی که فضایی را برای تبادل نظر در جامعه آلان و مطبوعات ایجاد نای  تا  به گفتگو بشنی . در  این جشنواره  بد
اداند در کنار ه ج ع و تل ش خواهی کد  که ایدهای خلقانه ای را برای مقاوت مدن در برابر تبعیض نژادی    در گوشه وکنار   بجود آم  

 طرحی ن     بیآفرینی .واضح است که در کنار مبارزه در برابر تبعیض نژادی نی بایست از نقد نظام خشن سرمایه داری نیز غافل بد که
اهای استعماری هسنگی با نژادپرست دارد .  در اینجا   با  تام  وجود  از  هاگان میخواهی که به هیاری ما  در این کر ست ک بشتابد ریش
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 دیگر  کل جامعه بابت از دست دادن فرصت حضور  این  بخش  بزرگ  با زند   اصلی است  .    تبعیض نژادی در آلان منجر به انکار
انها گشته است  .   این مسایل ناگوار که روزانه در اطراف ما  هویت انسان  ایجاد محدودیهای شغلی    تحقی افراد وحت تحدید جان  انسا

اههای عمیق در خشونت نادینه ای دارد که برخاسته از تاریخ استعماری شرایط معاصر ماست  . م بایست در این باره این امافتد ریش  اتفاق 
م . در جشنواره امسال سعی خواهی کد که چشم اندازی  ن   را در برابر افرادی که قربان این خشونت  ویرانگر  خشونت بدانی وب اندیش
اهاند قرار دهی .  هوچنی  بر آنی که فضایی را برای تبادل نظر در جامعه آلان و مطبوعات ایجاد نای  تا  به گفتگو بشنی . در  این جشنواره  بد
اداند در کنار ه ج ع و تل ش خواهی کد  که ایدهای خلقانه ای را برای مقاوت مدن در برابر تبعیض نژادی    در گوشه وکنار   بجود آم  

 طرحی ن     بیآفرینی .واضح است که در کنار مبارزه در برابر تبعیض نژادی نی بایست از نقد نظام خشن سرمایه داری نیز غافل بد که
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