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خرداد ٢٢فراخوان مشترک برای تظاهرات  :کلن

 برگزاری سالگرد جنبش اعتراضی مردم ايران 

!عليه سرکوب و اعدام
!برای آزادی و انتخابات سالم و آزاد

 های انسانی مردم کشورمان در سالگرد آغاز جنبش بزرگ مردم ايران؛ در پشتيبانی از خواسته

  :)٢٠١٠ژوئن  ١٢( ١٣٨٩خرداد  ٢٢؛ روز شنبه 

برای تامين آزادی، حقوق اساسی مردم و استقرار دمکراسی در کشور -
.ها، و برگزاری انتخابات سالم و آزاد عقيدتی، آزادی احزاب، مطبوعات و رسانه –ی زندانيان سياسی برای آزادی همه -
.گرد خواهيم آمد ...برای توقف ماشين سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام -

ها برای آزادی و عدالت مبارزه آن .اندمردم ايران دست در دست هم به چالش سنگين با استبداد حاکم بر کشور برخاسته
.کنند و از هموطنان خارج از کشور خود انتظار دارند تا پژواک فريادشان باشند می

.در اين راستا، حرکت مشترک سالگرد جنبش اعتراضی مردم ايران، در اين روز و در شهر کلن برگزار خواهد شد
 -استان غربی آلمان  - »فالن نوردراين وست«های ايرانی استان  اين حرکت با همکاری گروهی از نهادها و کانون

.ها اعالم خواهد شدتری از آن در رسانه است که در روزهای آينده جزئيات بيش تدارک ديده شده
ها  ما امضا کنندگان اين فراخوان برای هر چه بهتر برگزارشدن اين همايش، از پشتيبانی و همکاری ديگر نهادها، کانون

  .کنيم ها، صميمانه استقبال می و انجمن

١٩تا  ١٧ساعت  - )١٣٨٩خرداد  ٢٢( - ٢٠١٠ژوئن  ١٢شنبه  :زمان
و سپس گردهمايی در  Heumarktبه طرف  Neumarktاز  »مارش سکوت«شروع با  -شهر کلن  :مکان

Heumarkt  

کلن -جمعيت کردهای مدافع حقوق بشر  -١
آخن -کميته همبستگی با اعتراضات مردم ايران -٢
)بن –کلن (اتحاد برای ايران  -٣
ِاِسن -پشتيبانان دمکراسی و حقوق بشر  -۴
مادران صلح دورتموند -حاميان مادران عزادار در ايران  -۵
)بوخوم، دورتموند(کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی  -ايران آزاد -۶
کلن -گروه همبستگی با مادران عزادار ايران -٧
)کلن، ِاِسن، دورتموند، دوسلدورف، بوخوم(فالن  کميته جمعی از ايرانيان نورد راين وست -٨
جمعيت پشتيبانی از مبارزات دموکراتيک مردم ايران ـ کلن -٩
جوانان و دانشجويان موج سبز ـ کلن -١٠
دوسلدورف –اتحاد برای ايران  -١١
مونستر –پشتيبانان جنبش سبز  -١٢
کلن –انجمن پويا  -١٣
)هئيت تحريريه سايت آذربايجان(چپ دمکرات آذربايجان  -١۴
)اويسپا(جوانان، دانشجويان و فعاالن سياسی مستقل ايرانی  -١۵
خانه همبستگی مهر -١۶
 آخن  –آورد   کانون ره -١٧

:پشتيبانان اين مراسم
»ما هستيم« -١
٢- DIFA آخن-ايرانی-انجمن آلمانی
کلن-خانه ی کورد وآلمان-٣
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 کلن -سنتر زنان کورد-۴
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