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Englisch
Take a stand against war on Iran!

We are deeply concerned about the
crisis between the USA and Iran. We do
not want a new war in the Middle East.
Or anywhere else! #PeaceWithIran
You too can stand up for peace
It’s easy. Print our “No War on Iran”
signs, take a picture of yourself (or
anything, be creative!) and post it on
your Social Media channels. Don’t
forget to use the hashtag
#PeaceWithIran and to tag us
(@Peace4Iran) on our Facebook page
www.facebook.com/Peace4Iran
Spread this Social Media campaign and
help us to increase awareness about the
increasing tensions between the US
and Iran.
You want to participate?
Just grab your (smartphone-) take a
picture (and post it) !
You don’t have a printer?
Old school works too – just grab a pen
and a paper and write the message:
„No War on Iran!“ You can add a slogan
of your choice in your own language
below. Send the picture to
ratke@ippnw.de

فارس

نه به جنگ علیه ایران! ما می خواهیم نشانه ای برای
!صلح بگذاریم
وضعیت ی ن
 ما.بی آمریکا و ایران بسیار نگران کننده است
جنگ نمی خواهیم نه در خاورمیانه و نه در هر کجای
PeacewithIranدیگر! بصلح_با_ایران ب
ین
.همچنی می توانید یک نشانه ایجاد کنید
شما
ر
 و از آن عکس،پوست "صلح با ایران" را چاپ کنید
 آن را در کانال های رسانه های اجتماعی مورد،بگت ید
ی
 ارسالPeaceWithIranعلقه خود را در زیر هشتگ ب
کنید و به صفحه فیس بوک ما بفرستید
www.facebook.com/Peace4Iran
 آشنایان و، دوستان،این اقدام را در میان همکاران
بستگان خود را ر
گستش دهید و با هم نشانه ای برای
ر
محدودیت برای بروز خلقیت شما
 هیچ.صلح ایجاد کنید
!وجود ندارد
میخواهید کمک کنید؟
سپس ی ن
دوربی ی
 یک،)گوش هوشمند( خود را باز کنید
بگتید و یک عکس از خودتان با ر
پوستهای
عکس ی
!" و آن را ارسال کنیدNo War on Iran"
شما چاپگر ندارید؟
ر
ن
مدرسه قدیمی ی ن
 گرفی قلم و کاغذ و:نت کار می کند
رن
 نه به جنگ علیه:نوشی این پیام با دست خط خودتان
ین
همچنی می توانید پیام را به زبان های دیگر
ایران! شما
 عکس را به.هم بنویسید و ارسال کنید
 ارسال کنیدratke@ippnw.de

Deutsch

Verwandten und setzen mit ihnen
gemeinsam ein Zeichen für den

Kein Krieg gegen Iran! Wir möchten ein

Frieden. Ihrer Kreativität sind dabei

Zeichen für den Frieden setzen!

keine Grenzen gesetzt!

Die Situation zwischen den USA und
dem Iran ist sehr besorgniserregend.
Wir wollen keinen Krieg. Weder im
Nahen Osten, noch sonstwo!
#PeaceWithIran

Sie wollen mitmachen?
Dann packen Sie Ihre (Smartphone-)
Kamera aus, knipsen sich und posten
ein Bild von sich mit dem “Kein Krieg
gegen Iran”-Plakaten!

Auch Sie können ein Zeichen setzen.
Drucken Sie ein “Kein Krieg gegen

Sie haben keinen Drucker?

Iran”-Plakat aus, fotografieren sich

Oldschool funktioniert auch:

damit, posten es auf Ihren bevorzugten

Schnappen Sie sich Stift und Papier

Social-Media-Kanälen unter dem

und schreiben Sie per Hand: Kein Krieg

Hashtag #PeaceWithIran und verlinken

gegen Iran! Gerne können Sie die

unsere Facebookseite

Botschaft in weiteren Sprachen

www.facebook.com/Peace4Iran darauf

dazuschreiben. Schicken Sie das Foto

(@Peace4Iran)! Verbreiten Sie die

an: ratke@ippnw.de

Aktion unter Ihren Kolleg*innen,
Freund*innen, Bekannten und

