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ت ازي در حمایروز اقدام جهان  مارس۶  

نرايان درا آارگران جهان با آارگریهمبستگو ی صالح اسالو و  
ماه هشتاد و ششدوازدهم اسفند                                                                               دواح  آارگرانیكايسند

 
 

  و یت از منصور اسالو و محمود صالحي در حمای روز اقدام جهان١٣٨۶ اسفند ١۶مارس برابر با ۶

   باشدیران مي آارگران جهان با آارگران در ایهمبستگ
  

شر         و در   باشد  یل م  ي ذبه قرار  مارس تا اين تاريخ      ۶مراسم روز اخبار ات بي ه های بعدی جزئي ا      اطالعي اين حرکات و ي

  .ديرس ديده به اطالعتان خواهحرکات رسديگر

  مارس۶ روز ی  برنامه هاليست 
  

کوک، بصره، بروکسل،   شهر عمان، بان  س در مار۶با ديپلماتهای ايران برای طرح خواسته های        اعتراض و يا ديدار    -١

   ولينگتنی، دهلی، اسلو، سئول، هئيگ، توکيو ، تونس وئکازابالنکا، ژنو، هنگ کنگ، استانبول، جاکارتا، لندن، بمب

يدنی،         -٢ ئول، س ی، س دن، بمب ور، لن ا، اله وری، جاکارت هرهای کونک اهرات اعتراضی در ش ا تظ ومی ي ع عم تجم

  تورنتو، ولينوس و کرانه باختری

دن،                       -٣ ول، لن دز، ليورپ رگ، لي ارديف، ادينب ستول، ک ام، بري پخش اعالميه و يا نمايشگاه در شهرهای آبردين، برمنگه

  نيوکاسل، بانگوک، بمبی، توکيو

ورگ -ايتاليا، فرانسه -فرانسه، فرانسه -همچنين کارکنان آی ت اف در مسير قطار بين اسپانيا          -۴ سه -لوکزامب  -آلمان،فران

   مارس صحبت ميکنند۶اسلوانيا در بين مسافرين در رابطه با -ش و ايتاليااتري-انگليس،ايتاليا

شورها -۵ ت در ک ا دول ی ب وانی،   رايزن ره، ليت دونزی، ک د، ان سه، هن وپی، فران ان، اتي ادا، آلم تراليا، کان ريش، اس ی ات

  نيوزلند و پرتغال صورت ميگرد

ه در ک  -۶ ی ک شتيهای ايران ود در ک ا حضور خ ان آی ت اف ب ان  بازرس ا کارکن سته است ب احل نش ه س شان ب شورهاي

  از جمله در کشورهای استراليا، بلژيک، استونيا، فرانسه، انگليس، هند، کره و تايوان. ايرانی صحبت خواهند کرد

   

  د به گسترش صلح و عدالت در همه جهانيبا ام
   تهران و حومهیاتوبوسران احد آارگران شرآت ویكايسند: ريه و تكثيته

١٢/١٢/١٣٨۶  
 


