خالصه فعالیتهای انجمن مهرگان ـ گوتنبرگ در سال میالدی 2014
بزرگداشت زنده یاد ابراهیم یونسی
مراسم بزرگداشت زنده یاد ابراهیم یونسی یکی از آفرینشگران بزرگ عرصه فرهنگ و ادبیات معاصر میهنمان ایران ،و خلقهای
ساکن آن ،در روز شنبه  11ژانویه  2014در محل آب اف واقع در اسپاده گاتان شماره  9برگزار گردید.

در این مراسم که با حضور تعدادی از اعضاء و دوستان انجمن برگزار شد؛ یاد این شخصیت برجسته فرهنگی و اجتماعی  ،طی
سخنرانی و گفتگو پیرامون زندگی سیاسی ،اجتماعی  ،ادبی وفرهنگی ایشان  ،گرامی داشته شد.

بررسی تحوالت آذربایجان
به منظور بررسی تحوالت سالهای اخیر در آذربایجان ،نشستی توسط انجمن مهرگان با حضور تعدادی از اعضاء و عالقمندان به
این موضوع ترتیب داده شد .در این نشست که روز حمعه  25آپریل  2014در محل آب اف واقع در اسپاده گاتان شماره 9
برگزار شد ،آقای حسین یحیائی ضمن یک بررسی تاریخی ،در مورد تحوالت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در آذربایجان
سخنانی ایراد کردند .سپس جمع حاضر به گفتگو و تبادل نظر در باره موضوع پرداخت.

برگزاری اردوی تفریحی

اردو در روزهای  8تا  10آگوست  2014در محلی با طبیعتی زیبا «بنام آمنس» در حوالی «اودواال» برگزار شد .شرکت
کنندگان در اردو ضمن تجدید دیدار ،با فعالیتهای تفریحی  ،روزهای شاد و بیاد ماندنی را در کنار هم گذرانند.

برگزاری نشست در رابطه با اوضاع بلوچستان

« آفتابش  ۴۵دقیقه زودتر از پایتخت خودنمایی میکند ،اینجا سرزمین آفتاب ایران است .سرزمین زحمت ،یادگار اسطورههای
ایرانی و همزیستی مذاهب الهی» ...
این نشست در روز شنبه  8نوامبر  2014در محل دفتر اتحادیه سراسری ایرانیان ـ واحد غرب برگزار شد .هدف از برگزاری
این نشست که با حضور تعدادی از عالقمندان و ازجمله هموطنان بلوچ همراه بود ،شناخت بیشتر از اوضاع بلوچستان و تحوالت
ویژه این منطقه بود .در این نشست آقای هلمند اربابی به ایراد سخنرانی در مورد اوضاع فرهنگی ،اجتماعی،سیاسی و جغرافیائی
این منطقه پرداخت .سپس جمع حاضر در چارچوب اطالعات ،تجربیات و دیدگاههای خود به بحث و تبادل نظر پیرامون اوضاع
بلوچستان و شرایط زندکی مردم این منطقه پرداختند
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