
 فراخوان تظاھرات 
  بھ تظاھرات سراسری درشھربرلین بپیوندید

 
این  تظاھرات توسط اتحادیھ ھای کارگری . شانزدھم ماه می  تظاھراتی وسیع در شھر برلین برگزار می شود

. اروپا سازمان داده شده و بھ طور ھماھنگ در شھرھای بروکسل، مادرید و پراگ برگزار خواھد شد
.ای متعددی در سطح اروپا از این آکسیون حمایت کرده و در آن شرکت خواھند کردسازمان ھا و نھادھ  

ھدف تظاھرات اعتراض بھ تشدید وضعیت بحران اقتصادی و نزول سطح درآمد و زندگی مزدبگیران اروپایی 
.است   

ھر چندین نھاد و تشکل ایرانی در شھرھای مختلف آلمان نیز آمادگی خود را برای شرکت در آکسیون ش
.برلین اعالم کرده و بھ این آکسیون خواھند پیوست   

ما فعالین کارگری و چپ ایرانی  در خارج از کشور تالش خواھیم کرد کھ در صفی مستقل حمایت خود را از  
.مطالبات مطرح در تظاھرات اعالم کنیم  وھمبستگی خود را با کارگران آلمان و اروپا  بھ نمایش بگذاریم   

یون افکار عمومی اروپا را بھ محکوم نمودن جمھوری اسالمی بعنوان یک رژیم  سرمایھ ما در این آکس
.داری و ضد کارگر فرا می خوانیم   

ما می خواھیم در این روز  صدای اعتراض فعالین کارگری دستگیر شده در اول ماه می و فریاد خانواده 
گران معترض ایران قاطعانھ حمایت کنیم  ھایشان را بھ گوش جھانیان برسانیم و از مطالبات اساسی کار  

ما تالش خواھیم کرد صدای اعتراض ایرانیان بھ نقض حقوق بشر، اعدام، نقض حقوق زنان و کودکان 
. باشیم  

 
 ما از ایرانیان آزاده مقیم آلمان وبویژه ایرانیا ن   شھر برلین می خواھیم کھ با ما در این آکسیون شرکت کنند

 

 
)تھکلیسای شکس     ( Breitscheidplatz :                    مکان   

 
11:30   تا   11  ماه مھ    ساعت   16:                  زمان   

 
 

: تلفن ھای تماس   
     17624913207)0(0049     
        1631906962) 0(0049  

 
Berlin_kargari@gmx.de :    میل تماس -ای  

 
:کننده نھادھای ایرانی شرکت کننده و حمایت   

 
  برلن-کمیتھ دفاع از زندانیان سیاسی ایران 

  برلن-گروه ھمبستگی با جنبش کارگری 
  کلن–کانون ھمبستگی با کارگران ایران 
  ھامبورگ–کمیتھ ھمبستگی با کارگران ایران 

 کانون دفاع از مبارزات مردم ایران ـ تالش
  67کانون 

  ھامبورگ  -شورای ھماھنگی ایرانیان 
  گارتن ھاوس- ھانوفر -ھ ایرانیان کتابخان

  گارتن ھاوس-جمعی از فعاالن سیاسی شھر ھانوفر 
 گفتگوھای زندان

.......... 

.......... 
 



 
ایرانیانی کھ مایلند در یک بلوک در تظاھرات شرکت کنند ، می توانند در آدرس ذکر شده در فوق 

یک ساعت زودتر در آن محل با شعارھا و سازمان دھندگان آکسیون . تجمع کنند" کلیسای شکستھ"جلوی
میتوانید با شماره ھای موبایل داده شده در باال برای پیدا کردن صف .پالکاردھا  منتظر شما خواھند بود

.  ایرانیان تماس بگیرید  
 
 

.محل تجمع ما را در نقشھ زیر مالحظھ کنید  

 
 

 U1,U9-Bahnhof : Kurfürstendamm                                              نقطھ شروع حرکت 
 

Hauptbahnhof     مسیر قطار شھری از 
 بھ    

Zoologischer Garten 
.در نزدیکی محل تظاھرات با خودکار عالمت زده شده است  



  
 

  Breitscheidplatz     در نزدیکی     Zoologischer Garten   می باشد و 
 

می توانید بھ راحتی با . استدر برلین بھ راحتی قابل دسترسی   
 قطارھای شھری   S75 ,  S9  ,  S7  ,  S5    از     Hauptbahnhof  بھ سمت  

 Zoologischer Garten   حرکت  کنید . با متروھای زیرزمینی   U1  ,  U9    نیز می توانید 
.بھ نقطھ شروع تظاھرات و محل تجمع ایرانیان بیایید  


