
 شتین یک پناھنده بودنای
 

، )Forum Einstein( اینشتیندر کنکاشگاه  2016آوریل  19ھ مورخ بشن روز سھیک گردھمایی کھ 
 شود. ، برگزار می)Caputh( ت، واقع در کاپواینشتینواقع در پوتسدام، و در خانھ تابستانی 

 
 گردد! از ھمگان برای حضور در این گردھمایی دعوت می

 
 .گردد (پوتسدام) آغاز می اینشتینظھر در کنکاشگاه  12جلسات بحث و گفتگو و افتتاح نمایشگاه رأس ساعت 

 .شود (کاپوث) آغاز می اینشتینبعد از ظھر در خانھ تابستانی  5ھای موسیقی رأس ساعت  ضیافت شام ھمراه با اجرای برنامھ
 

دارای عالئق علمی متعدد نبود. این دانشمند بزرگ یک پناھنده ھم بود؛  ، فیزیکدان معروف جھان، فقط یک عالمھاینشتینآلبرت 
 اینشتینکرد. رسالت کنگاشگاه  برای احقاق حقوق پناھندگان سیاسی مبارزه می ،ای کھ بعد از مستقر شدن در ایاالت متحده پناھنده

این خانھ نھ تنھا آخرین گواه معماری باقیمانده از ست. ادر کاپوث  اینشتیندر پوتسدام و اداره خانھ آلبرت  اینشتینآلبرت ادامھ راه 
ھا، در  قبل از ترک ھمیشگی آلمان، در آستانھ بھ قدرت رسیدن نازی اینشتیندر آلمان بلکھ واپسین مکانی است کھ  اینشتینزندگی 

 کرد. آن زندگی می
 

 Am Neuen Markt(واقع در  اینشتینکنگاشگاه  ظھر با ایراد سخنرانی و افتتاح نمایشگاھی در 12گردھمایی مذکور رأس ساعت 
7, Potsdamشود. صمیمانھ از عموم  بعد از ظھر در کاپوث آغاز می 5جشن و ضیافت شام رأس ساعت مراسم گردد.  ) آغاز می

اذیت شود کھ در این گردھمایی و ضیافت شرکت کنند؛ بھ ویژه کسانی کھ بھ دلیل قرار گرفتن در معرض آزار و  مردم دعوت می
بعد از ظھر، یک  4اند. توانایی تکلم بھ زبان آلمانی ضروری نیست. رأس ساعت  در کشور زادگاھشان، بھ آلمان مھاجرت کرده

بھ کاپوث منتقل خواھد کرد. ھمچنین، اتوبوس شماره  اینشتیناتوبوس بھ صورت رایگان شرکت کنندگان گرامی را از کنگاشگاه 
 کند. ھر ساعت دو بار از ایستگاه مرکزی پوتسدام حرکت می 607

 
، استاد حقوق پیتر کنوزل، نویسنده ساکن برلین؛ جنی ارپنبکاندیشمندانی کھ در این گردھمایی سخنرانی خواھند کرد عبارتند از: 

بتکاری در سرزمین موآب ، ھنرمند اھل بالروس و آغازگر یک طرح امارینا ناپروشکینادانشگاه علوم کاربردی پوتسدام؛ 
)Moabitاستاد تاریخ مھاجرت دانشگاه جنیس پاناگیوتیدیسھای قدیمی و جدید؛  ) بھ منظور گرد ھم آوردن پناھجویان و برلینی ،

عاصم ، خبرنگار و گزارشگر سابق شبکھ تلویزیونی الجزیره در برلین. ھمچنین، در این گردھمایی، اختم سلیماناسنابروک؛ و 
را افتتاح خواھد ) From Homs to Hamburg(» از حمص تا ھامبورگ«رمند معروف سوری، نمایشگاه خود موسوم بھ ھن رحیمھ،

 رای بازدید عموم دایر خواھد بود.کرد. این نمایشگاه تا ژوئیھ سال جاری ب
  

Über den Tellerrand kochenندگان و ساکنان برلین از طریق ، یک نھاد مبتکرانھ مستقر در برلین کھ با ھدف گرد ھم آوردن پناھ
ھای ضیافت شام کاپوث را تأمین خواھد  ھا و نوشیدنی کند، خوراکی فرصت آشپزی با یکدیگر فعالیت می کردناقداماتی مثل فراھم 
، حازم نصرالدین، ژان ساماراھای  ، مستقر در برلین و متشکل از آھنگسازھای سوری بھ نام)Jubal( »یوبال« کرد. گروه موسیقی

 ھای موسیقی را اجرا خواھد کرد. ، برنامھمحمود فیومیو 
 

 اینشتیندرباره کنکاشگاه 
 

بنیادی است واقع در ایالت براندنبورگ آلمان کھ بھ عنوان یک آزمایشگاه فکر و اندیشھ بھ عموم افراد جامعھ  اینشتینکنکاشگاه 
ھای متعدد،  ھا و بحث اندیشی ھای آموزشی، ھم ھا، کارگاه نسھایی متنوع شامل کنفرا کند. این بنیاد از طریق برنامھ خدمت می

—ھای جدید را بیازمایند آورد تا ضمن گفتگو با عامھ مردم، ایده ھایی بکر دارند را از سراسر جھان گرد ھم می اندیشمندانی کھ ایده
 ھای سنتی و متعارف کنکاش کنند. و درباره ایده

 
شود. موضوع بحث  انی گرفتھ تا علوم طبیعی و اجتماعی، اخالق، و سیاست را شامل میموضوعات مورد بحث از ھنر و علوم انس

ای موجب  شود فراتر از مرزھای علمی و پژوھشی متعارف بیندیشند. تأکید چند رشتھ ھر چھ کھ باشد، از سخنرانان خواستھ می
متخصصین و عامھ مردم، کھ نظراتشان بھ ھمان ھای مختلف، بلکھ میان  تشویق بحث و تبادل نظر نھ تنھا میان متخصصین رشتھ

 گردد. اندازه حائز اھمیت است، نیز می
 

گردد، این اعتقاد راسخ  ھا و مقاالتی کھ توسط کارکنان این مرکز منتشر می و نیز کتاب اینشتینھای کنکاشگاه   در ورای برنامھ
ژوھشی دارد. ما معتقدیم کھ این مرکز باید زمینھ را برای وجود دارد کھ تفکر و اندیشھ ھدفی فراتر از پیشبرد دانش علمی و پ

ھای اجتماعی نیز پایبند  ، باید بھ مسئولیتاینشتینگیری، کنجکاوی، و خالقیت فراھم سازد. بھ عالوه، ھمچون خود آلبرت  جھت
 باشد.
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