
گرد ھمآیی
"ندا"یادبھ

!ھم میھنان گرامی
ی گناه بر اثر یورش وحشیانھ ھا تن از مردم بی گذرد، ده  می٨٨ خرداد٢٢ کودتاییی کھ از  دو ھفتھیک بھطی نزد

.اند  مجروح و بازداشت شده و صدھا تن گر بھ قتل رسیده نیروھای سرکوب
 می خواھند از، سرکوب می کنند و با برقراری سانسوری بی سابقھدم رامرکودتاگران ھم چنان تظاھرات مسالمت آمیز

. بھ گوش جھانیان جلوگیری کنند ایرانرسیدن فریاد اعتراض مردم
ازاسرا خط ونشان می کشند واکنون برایھا را بھ اشغال نظامی در آورده اند،آنھا کھ تھران و سایر شھر

.ی گویندسخن ماسیران در بند"سنگینمجازات"
 میھنمانمردممبارزات مسالمت آمیز و متمدنانھبرای اعالم مجدد ھم بستگی با-
ه آزادیو ھمۀ جانباختگان را"ندا"ت یاددر گرامیداش-
ھای کشور بھ اشغال نظامی تھران و سایر شھردر اعتراض-
برای آزادی فوری اسرا-
 ایراندر تداوم پیکار برای بازپس گیری آرای بھ سرقت رفتھ ملت-
!"نھ بھ کودتا"و برای فریاد رسای-

.بھ ما بپیوندید.در مرکز شھر مونیخ گرد ھم می آییم

 مونیخ– کمیتھ ھمبستگی با اعتراضات مردم ایران 
:محل و زمان گردھمآیی

Karlsplatz(Stachus)
Neuhauserstra�e 8
80331 M�nchen

15:30 - 18:00 Uhr 27.06.2009

 شنبھ دعوت ما و شرکت وسیع در راھپیماییدانی عمیق از ھمھ ھم میھنانی کھ با پذیرشضمن قدر" ھمبستگیکمیتھ"
ر گرد ھمآیی آینده نیز ازھمدلی تبدیل کردند، از ھمھ عزیزان تقاضا دارد کھ دورا بھ نمایشی از اتحادسی ام خرداد ، آن

ھای متفرقھ اکیدا خودداری کرده، با دوستان و جریانات سیاسی خاص و طرح شعارعالیم مربوط بھ گروه ھاآوردن
.انتظامات ھمکاری نمایند

در پرتو نور شمع بر زمین می نشینیم و نوشتھ ھای  ، دھان بند و دست بندھمآیی با استفاده ازدر بخشی از این گرد
 را بر!" گرامی بادیاد جانباختگان"و !"ندا جاودانھ شد" ،"!اسرا را آزاد کنید"،"!نھ بھ کودتا"

.گردن می آویزیم

:بستگیمالی کمیتھ ھمگزارش
 ایرو 402: ژوین20 ھزینھ ھای انجام شده تا. ایرو430:کمک ھای مالی جمع آوری شده

 ایرو274 :ری شده برای خانواده شھدا و اسراکمک ھای مالی جمع آو

.تماس بگیریدde.yahoo@muencheniran_tsolidaritaeبرای کسب اطالعات بیشتر و ھمکاری با ما، با آدرس


