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قطع فوری و بدون قيد و شرط جنگ 
 !خواست ماست

سران دولت اسرائيل و حزب اهللا به جرم 
 !جنايت جنگی بايد محاآمه شوند

 زنان و مردان آزادیخواه
 

جمعی از زنـان    )   وبالگ نسل فردا  ( بر طبق اخبار رسيده     
 مرداد در   ١٠طرفدار صلح تظاهراتی را در روز سه شنبه         

 صبح در مقابل دفتر سازمان ملل در تـهـران       ١١ساعت  
سازمـان آزادی زن از ایـن فـراخـوان               .   اند  فراخوان داده 

آند و از تمامی مردم آزادیخـواه و صـلـح               پشتيبانی می 
دوست و ضد جنگ و ضد ميليتاریسم و ضـد تـروریسـم              

. خواهد آه وسيعا در این تظاهرات شـرآـت آـنـنـد                می
جنگ در خاورميانه یك جنایت عظـيـم عـلـيـه بشـریـت                 

این جنگ باید بدون قيد و شـرط فـورا مـتـوقـف              .   است
 ضـد    ، ضد ميـلـيـتـاریسـم       ،با شعارهای ضد جنگ   .   شود

خواهان مـحـاآـمـه      .   تروریسم در این تجمع شرآت آنيد     
 .  مسببين این جنگ و جنایت شوید

  
 !در تظاهرات ضد جنگ در تهران شرکت کنيد

 فراخوان زنان برای تجمع
 85مرداد 10 صبح روز سه شنبه 12-11: زمان تجمع 
خيابان شـریـعـتـی، خـيـابـان قـبـا،بـولـوار                  : مکان تجمع  

 شهرزاد، مقابل دفتر سازمان ملل متحد درتهران
 

 جمعى از زنان ايرانى طرفدار جنبش صلح
       سازمان آزادی زن

       ٢٠٠٦ ژوئيه ٣٠
 

azadizan@yahoo.com 
com .azadizan.www 

-44: +  Fax7789801250-44: +Tel

 !اکبر محمدی را کشتند
قـتـل   سالگـرد    در آستانه   

عام زندانيـان سـيـاسـی        
، اکبر مـحـمـدی       67سال  

در زنــدان جــمــهــوری          
اکبر .   اسالمی جان باحت  

 1378محمدی در سـال       
بـــدنـــبـــال اعـــتـــراضـــات    
دانشجویی چند روزه بـه      
ــوری         ــهـ ــمـ ــارت جـ اسـ
اسالمی درآمـد و طـی         
ایــــن چــــنــــد ســــال         

های مرگبار رژیـم       شکنجه
را با مقاومت نمونه واری      

او آنـچـنـان      .   متحمل شد 
شکنجه شـده بـود کـه          
پزشکی قانونی بهـبـودی     
او را غير ممکن دانسـتـه        

 . بود
جمهوری اسالمی مدتی   
پيش اکبر محمدی را کـه       
بخاطر وضعيت جسمانی   
ــه         ــار وخــيــمــش ب بســي
مــرخصــی اســتــعــالجــی   
رفته بود، دوباره به زنـدان      
برد تا به این ترتيب پدر و        
ــل              ــي ــه دل ــادر او را ب م
مصــاحــبــه بــا رادیــوهــای     

اکـبـر   .   خارجی تنبيه کـنـد    
در اعتراض بـه جـنـایـات          
جمهوری اسالمی از اول     
مرداد دست به اعتـصـاب      
ــی جســم             ــذا زد ول غ

  و او را نياوردبيمارش تاب 

به بهداری زندان منـتـقـل       
در آنجا هم او را با      .   کردند

غل و زنـجـيـر بـه تـخـت             
بستند تا فراموش نـکـنـد       
که در بهداری رژیـم صـد         
ــری         ــدام بســت ــزار اع ه

همبندان او  .   گشته است 
خبر مرگش را پس از یـک       
ــه          ــف ک ــي ــه خــف ــت ســک

تـوانسـت بـه مـوقـع            می
 350درمان شود، از بـنـد        

اکـبـر   . به بيرون رسـانـدنـد     
آخرین زندانی سيـاسـی     

نيست که در اثر شکنجه     
و عــدم رســيــدگــی در         
ــوری        ــه ــم ــای ج ــه ــدان زن
اسالمی جان خـود را از        

هـزارن  . دست داده است 
زندانی سياسی دیگر بـا      
 همين   مخاطرات  دست

این . کنند  و پنجه نرم می
جنایت هولناک باید در  
انظار جهانيان افشا و   

سازمان   . محکوم شود
آزادی زن در نهایت اندوه،  
این ضایعه را به پدر و   
مادر زجر کشيده اکبر 
محمدی، برادر در بندش 
و به مردم مبارز و  
آزادیخواه ایران تسليت  
گفته و انزجار خود را 
نسبت به جنایات 
هولناک این رژیم جهل و 

.      دارد جنایت ابراز می  
 !مردم آزادیخواه ایران

ــرای آزادی            ــد ب ــای ــا ب م
زندانيـان سـيـاسـی بـه          

باید تـالش    .   ميدان بيایيم 
کنيم که کليـه زنـدانـيـان         
سياسی را از زندان های     
مخوف جمهوری اسالمی  

ــم       ــرون آوریـ ــيـ آزادی .   بـ
زندانی سياسی همـيـن     
امروز فـقـط بـا تـالش و             
مبارزه منسجم ما قـابـل       

جـمـهـوری    .   تحقق اسـت  
اسالم باید بخاطـر تـمـام        

های   این جنایات در دادگاه   
 . مردم محاکمه شود

مرگ بر جمهوری 
 اسالمی

 زنده باد آزادی و برابری
 سازمان آزادی زن

 2006 ژوئيه 30
www.azadizan.com 
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 بيانيه مادران در شهر سنندج
 !فرزندان وعزيزان ما را آزاد کنيد

يکي ديگر از فـرزنـدان و          
. عزيزان مـا جـان بـاخـت         

اکبر محمدي دانشـجـوي     
مبارز را در زنـدان اويـن           

ما به پدر، مادر و     .   کشتند
خــانــواده، هــمــرزمــان و       
همدردان اکبـر تسـلـيـت        

 . ميگوئيم
ما فرزندانمان را با هزار و       
يک درد و غـم و نـداري            
بزرگ کـرديـم و تـحـويـل           
جامعه داديم که تکامل و      
پيشرفت جامعه را باعـث     

ما فرزنـدانـمـان را       .   شوند
تحويل جامعه داديـم کـه        
همه نابسامانيهاي دوران   
ما را بـزدايـنـد و دنـيـا را              
براي زندگي قابل زيسـت     

ما فرزاندانمان را    .   تر کنند 
تحويل جامعه داديـم کـه        
زندگي را بـراي خـود و           
. ديگران لذت بحش کنـنـد     

ما فرزندانمان را تـحـويـل        
جامعه داديم کـه انسـان       
را و انسانيـت را در ايـن           
دنيا از هر قيدو بندي رهـا       

ما فـرزنـدانـمـان را         .   کنند
ــه           ــم ــي ه ــاي ــراي ره ب
انســانــهــاي اســيــر بــه       

 .جامعه تحويل داديم
اما تا چشـم بـاز کـرديـم           
متوجه شديم که عزيـزان     
ما، فـرزنـدان دلـبـنـد مـا            
اسير شدند و بـه پشـت        
ــوارهــاي وحشــتــنــاک      دي

 . زندانها برده شدند
اکنون ما مادران اسير در      
چنگال فـقـر و نـداري و            
ستم و تحـقـيـر، در پـي           
ــان        ــمـ ــدانـ ــرزنـ آزادي فـ

 . هستيم
ما دلمان براي فرزندانمان   

ما  . تنگ شده است
. نگران جان آنها هستيم  
اسارتگاهاي آنها هر روز   
با غل و زنجير تعدادي از   
اين عزيزان را قرباني 

اما اسارتگاه ما به    . ميکند
پهناي کره زمين بزرگ 

ما ميتوانيم در . است
گوشه اي از اين 
اسارتگاه عليرغم تمام 
ناماليم اتش مشغول نوع   
. ديگري از تالش باشيم 
ما اينجا ميتوانيم نقاشي  
بکشيم، ميتوانيم رمان  
 بنويسيم، ميتوانيم در 
سوگ فرزندان از دست 
رفته مان خاطره  

... . بنويسيم ميتوانيم   

همه اينکارها را آشکارا يا     
دور از چشم نـگـهـبـانـان          
خـود مــيـتــوانـيـم انـجــام          

اما در اسـارتـگـاه        .   دهيم
فرزندانمان ايـن حـداقـل        

 . هم ممکن نيست
ما دلمان براي عزيزانمـان     

مــا .   تــنــگ شــده اســت     
نــگــران آنــهــا هســتــيــم،     
. نگراني ما واقعي اسـت     

زيرا ما زنجيرهاي را داريم     
 . که به پاي آنها بسته اند

ما مـادران ايـن اسـيـران          
ــه          ــم ک ــي ــن ــک ــي اعــالم م
فرزندانمان را آزاد کـنـيـد،        
اي نگهبانان اسـارتـخـانـه       
هــا، بــگــذاريــد مــا و              
عزيزانمان در کـنـار هـم          
. سرود زندگي را بخوانيـم    

ما از مـرگ بـيـزاريـم، مـا            
براي زندگي آمده ايـم، و       
بــا صــداي بــلــنــد اعــالم       

 :ميکنيم 
 مرگ برمرگ
 زنده باد زندگي

 :امضا
جمعی از مـادران مـحلـه        

جمعـی از مـادران       ،کميز  
 جانباخته از کله کجار 

ــادران          ــعـــی از مـ ــمـ جـ
 جانباخته گردان شوان 

ــادران          ــعـــی از مـ ــمـ جـ
 جانباخته آغا زمان 

جمعی از مادران سر تـه       
جمـعـی از مـادران        ،پوله  

 جـمـعـی از        ،قطارچيان   
 مادران شهرک سعدی 

جمعی از مـادران فـرح و         
 جـمـعـی از        ، شهریور25

مادران جانـبـاخـتـگـان در         
 جمعـی   ،محله فيض آباد    
 جمـعـی    ،از جوانان غفور    

از مادران در محله شریف     
 جمـعـی از مـادران         ،آباد  

ــاد         ــای حســن آب روســت
 جمعی از   ،حومه سنندج   

مـــادران دانشـــجـــویـــان     
 دانشگاه کردستان 

جــمــعــی از مــادران داغ       
 جمعی از   ،دیده ملکشان 

مادران محله تپـه شـيـخ        
 جـمـعـی از        ،محمد باقر   

 مادران شهرک بهاران  
 

 ادرس تماس با ما 
ya@sanandajmadaran

com.hoo     

 گل جهان اشرف پور
 

!گلهای روی رودخانه آمل از گوتنبرگ ميايند   

 2006 اوت 4روز جمعه  
اجتماع وسيعی متشکل 
از صدها تن از ایرانيان 
مقيم گوتنبرگ و 
سازمانها و احزاب ایرانی   

.      وسوئدی برپا گردید  
این اجتماع که با فراخوان 
عبداله اسدی از فعالين  
حقوق مدنی و کادر حزب 
کمونيست کارگری، در 
اعتراض به قتل اکبر 
محمدی و خواست آزادی 
بيقيد و شرط زندانيان 
سياسی صورت پذیرفته 

.                           بود  
این فراخوان با استقبال 
. عمومی مردم روبرو شد

 و نيم 4از ساعت  
بعدازظهر مردم  
خشمگين و متنفر از 
جمهوری اسالمی در  
محل ثظاهرات  واقع  
درميدان گوستاو ادولف 

.           بود جمع شدند  
محل تظاهرات با تاج  
گلی با گلهای رز قرمز و 
صورتی و زرد که در وسط 
آنها عکسی از اکبردیده  
. ميشود آراسته شده بود
تریبون محل سخنرانی 
هم با گلهای رز قرمز و 
عکس اکبر تزئين شده 

روی زمين مقابل  . بود
تریبون هم با برگهای گل  
.  و شمع تزئين شده بود
چندین دسته گل رز هم  
در اطراف محل  
سخنرانی، برای مردمی 
ميخواستند در محل گل   

.     بخرند تهيه شده بود  
 بعدازظهر  5در ساعت 

سوسن صابری  گرداننده 
برنامه  ضمن خوش آمد   
گویی به مردم ليست 

 نفر از 18سخنرانان را که  
سازمانها واحزاب ایرانی   

اعالم . و سوئدی بودند
.                           نمود  

پروین کابلی به نمایند گی 
از  سازمان آزادی زن و   
کمپين بين المللی دفاع از 
حقوق زنان در ایران و 
شهال نوری از طرف 
سازمان آزادی زن در     
گوتنبرگ  جزو سخنرانان 
. این این مراسم بودند 
پروین کابلی در سخنان 
خود که به سوئدی ایراد 

قتل و جنایت ، :  کرد گفت

سنگسار و اعدام یک 
واقعيت زندگی مردم در 

جنایتکارانی . ایران است
که در ایران حکومت  
ميکنند فقط باترور و 
آدمکشی ميتوانند به 

. دهندحکومت ننگين خود 
وی در ادامه سخنان خود 

اما این همه : گفت 
در ایران ! واقعيت نيست

یک جنبش رادیکال در حال   
پيشروی و قدرت گيری 

این جنبش که در . است
آن زنان نقش اساسی  
دارند سرنگونی جمهوری 
اسالمی را نشان کرده  و  
برای یک زندگی بهتر و 
انسانی تر که شایسته 
مردم ایران است تالش  

شهال نوری در . ميکند
سخنان خود ضمن بر 
شمردن وضعيت سعيد 
ماسوری، ناصر زرافشان،  
فيض مهدوی  و هزارن     

زندانی سياسی که در 
زندانهای مخوف ایران  
اسير دست جمهوری 
اسالمی هستند،  
نگرانی خود را از اعتصاب 
غذای احمد باطبی ابراز 
داشت و اعالم کرد که 
مبارزه برای  آزادی  
زندانيان سياسی باید به 
یک مبارزه پيگير و همه 

.         جانبه تبدیل گردد  
در پایان این مراسم مردم  
با گلهای رزی که در  
دست داشتند به طرف 
کانال مرکزی شهر 
حرکت کردند وصدها 
شاخه گل رز را در کانال    

در یک لحظه . انداختند
صدها گل رز در کانال   
. روی آب در حرکت بود
چند خانم مسن ایرانی 
که با هم گلها را در کانال     
می انداختند در حاليکه 
بشدت اشک ميریختند و  
از مادر اکبر یاد ميکردند   
در هنگام انداختن شاخه 

ننگت "های گل با فریاد 
"  باد جمهوری اسالمی
.  تنفر خود را نشان دادند 
این اجتماع مورد توجه و  
استقبال صدها نفر از 
اهالی گوتنبرگ که در 
یک روز آفتابی و اولين 
روز آغاز فستيوال 
تابستانی در شهر بودند 

.                  قرار گرفت  
 

 سازمان آزادی زن
  5   2006اوت  

 
www.azadizan.com  

Tel: +44-
7789801250  Fax: 
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 !جمع های آزادی زن را تشکيل دهيد
 .با ما ارتباط بگيريد

 .نشريه آزادی زن را بخوانيد، تکثير و توزيع کنيد
د و                       ي ن غ ک ي ل ب ان آزادی زن را ت ازم ای س اره ع ش

 .شعارنويسی کنيد
ا                    رای م ان را ب يت زن اخبار مبارزات و گزارش وضع

 .سريعا ارسال کنيد
 .جمع های خود را گسترش دهيد

از طريق نشريه آزادی زن تشکيل جمع خود را اعالم             
 .کنيد

ارهای آزادی                    ا شع ردم ب راضات م در مبارزات و اعت
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احمد باطبی و تمامى زندانيان سياسى بدون قيد شرط بايد 
 !آزاد شوند

 مرداد ماه  ٧روز شنبه 
، احمد باطبی مجددا ٨٥

در مقابل درب منزل خود    
مزدوران . دستگير شد

جمهوری اسالمی بعد از   
 ساعت ٣ورود به منزل و 

تفتيش وسایل شخصی 
او و ضبط آامپيوترش او را  
به نقطه نامعلومى 

 جرم احمد ٠بردند
باطبی، بلند کردن 
پيراهن خونين یکی 

ازدانشجویان معترض  
 و افشاى ٧٨سال 

جنايت رژيم اسالمي  
او ابتدا به همين . است

جرم به اعدام محکوم 
 اما در اثر اعتراضات ٠شد

جهانی بعد از مدتی  
 سال  ١٥حكم او به 

او بعد از . تقليل یافت
 سال از  ٦سپری کردن 

عمر و جوانی خود در 
زندانهای مخوف جمهوری  
اسالمی و تحمل انواع 
شكنجه ها، در فروردین 

 برای گذراندن ٨٤
مرخصی از زندان اوین 

او در اعتراض به . آزاد شد
اين حكم، پس از اتمام 
مرخصيش به  زندان  
برنگشت و مجددا  
 دستگير شد وی درحاضر 

 زنـــدان              ٢٠٩در بـــنـــد       
اوین در اعتصاب غذا بسر     

 .ميبرد
 احمد باطبی پيش از  این   
اعالم کرده بود، در صورت 
بازداشت، دست به  
. اعتصاب غذا خواهد زد
سميه بينات همسر 
احمد باطبی نيز روز 
گذشته با حضور در 
مراسم گراميداشت اکبر 
محمدی، عنوان کرد که 
پيگيریهای او برای روشن 
 شدن وضعيت همسرش 
بی نتيجه مانده است و  
 مامورین اطالعات او را  
تهدید کرده اند که در 
صورت مصاحبه و یا  
فعاليتی برای آزادی 
احمدباطبی وی را نيز  
. بازداشت خواهند کرد

 در اين  سميه بينات
 : مراسم اعالم آرد آه 

 روز ٥احمد باطبی "
است که در اعتصاب غذا 
 به سرميبرد،نگذاریم      

احمد هم به سـرنـوشـت       
اکبر دچار شود و روزیدیگر     

 ٠"برای او گرد هـم آیـيـم        
اين فراخوان بايد تبديل به     

 يك اعتراض سازمانيافته 

 و هــمــگــانــى   شــود              
از ســازمــان آزدادی زن        

هــمــه مــردم آزاديــخــواه      
ميخواهد آه بـا اعـتـراض        
براى آزادى بدون و قيد و       
شرط تمـامـى زنـدانـيـان         
سياسى اجازه ندهند آه    
رژيم جمهورى اسـالمـى      
اين چنين از مردم قربانى     

 سازمان آزادى زن    ٠بگيرد
از تـمـامـى جـمـع هـا و              

 آانونهاى     آزادى     زن   
ميخواهد آه فعالـيـتـهـاى       
گستـرده اى را در ايـن           
عرصه در دستور آار خـود      

 زنان و مادران    ٠قرار دهند 
يك رآن مهم مبارزه براى     
آزادى تمـامـى زنـدانـيـان         

 جمـع   ٠سياسى هستند 
هاى آزادى زن ميتـوانـنـد       
مبتكر سازمان دادن جمع    

مادران براى آزادى    " هاى  
ــاســى      ــان ســي ــي ــدان " زن

 اين جمع ها را در      ٠شوند
هر محله و مـنـطـقـه اى          

 ٠ميتوانند تشكيل شـونـد    
تــا نـبــایــد اجــازه دهــيــم        

سنـگـسـار و      "   جمهوری  
 اســـالمـــی، "   اعـــدام     
 معتـرض را در       انسانهاى

قـرون  و   زندانهای مخوف    

وسطایی خـود بـه قـتـل          
ــا        بــه مــرگ    بــرســانــد ی

 .تدریجی وادار کند
 

زندانى سياسى بى 
قيد و شرط آزاد بايد 

 !گردد
مرگ بر جمهوری 

 اسالمی 
  ٨٥ مرداد١٣

 سازمان آزادی زن 

آلمان -ميتينگ اعتراضی در فرنكفورت  

 روز است که در اعتصاب غذا به 5احمد باطبی " 
سر ميبرد، نگذاریم احمد هم به سرنوشت اکبر 
"دچار شود و روزی دیگر برای او گرد هم آیيم

 )سميه بيناب(

 فراخوان  جوانان و دانشجويان آزاديخواه سنندج
 مردم آزادیخواه شهر سنندج

 !جوانان، زنان، دانشجویان، کارگران

 

 در   ١٣٧٨اکبر محمدي دانشجوي مبارزي که در سـال           

جريان اعتراضات کوي دانشگاه در تهران دستگـيـر شـد            

در ١٣٨۵ مـرداد      ٩ روز اعتصاب غـذا در تـاريـخ          ٩بعد از  

ما جان باختـن ايـن دانشـجـوي           .   زندان اوين جان باخت   

مبارز را به خانواده، بستگان و هـمـرزمـان او تسـلـيـت                 

 . ميگوييم

خانواده اکبر محمدي اعالم کرده اند که مرگ فرزندشان         

اعالم کرده اند که جنازه اکبر محـمـدي         .   مشکوک است 

را نيروهاي امنيتي در جایي که خود تعيين کرده انـد در          

آنها خواهان پيگـيـري و       .   نزديک شهر آمل دفن کرده اند     

 . روشن شدن دليل مرک فرزندشان در زندان شده اند

جان باختن اکبر محمدي شوک بزرگي به جامعـه ايـران       

ما ضمن محکوم کردن سياستهاي سرکوبگـرانـه        .   است

  :  حاکمان همراه خانواده اکبر محمدي اعالم ميکنيم

ما خواهان اعزام يک هيئت به منظور رسيـدگـي بـه             .   1

علت مرگ اکبر محمدي از طرف نهادهاي بين المـلـلـي            

 به ايران هستيم 

. ما خواهان آزادي همه زندانيان سياسي هسـتـيـم          .   2

جسد اکبر محمدي برخالف ميل و خواست خـانـواده او            

بوسيله نيروهاي امنيتي رژيـم اسـالمـي دفـن شـده                

این حق خانواده او اسـت کـه بـدنـبـال کـالـبـد                    .   است

 . شکافی درمورد محل دفن اکبر  محمدي تصميم بگيرند

 15/5/85و به همين مناسبـت روز یـکـشـنـبـه مـورخ                   

 عصر، در مکان پارک استـقـالل سـنـنـدج             8 تا   6ساعت  

آیـيـم تـا حـمـایـت خـود را نسـبـت بـه                          گردهم مـی   

 .درخواستهای خانواده اکبر محمدی اعالم نمایيم

 جوانان و دانشجویان آزادیخواه سنندج

85/5/12 
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اين جنگ ارتجاعی فورا و بدون قيد و 
 !شرط  بايد پايان پذيرد 

جنگ اسرائيل و حزب اله 
از هر دو سو یك جنگ 

ربوده  . ارتجاعی است
شدن دو سرباز 
اسرائيلی بهانه ای به  

دست دولت اسرائيل  
برای آغاز یك تهاجم  
گسترده و از پيش تدارك 

.   بدست داد،دیده شد
دولت اسرائيل و حزب اله 
مدعی اند آه با یكدیگر  

 اما مردم  ،در حال جنگند
 عادی هدف  نظامی  این 

شدگان حمالت اسرائيـل    
. آودآان معصوم هستـنـد    

بخشـهـای وسـيـعـی از          
جنوب لـبـنـان و بـيـروت            
. آامال نابود شـده اسـت      

بمباران اماآن مسکـونـی     
یك سياست ضد انسانی    
است آه توسـط هـر دو         
 . طرف جنگ دنبال ميشود

اما ابعاد جنایتی آه   
 تاآنون دولت اسرائيل 
 ،خلق آرده است

استفاده . بيسابقه است
از بمبهای شيميایی  
حاوی فسفر سفيد یك 
جنایت جنگی دیگر است 
آه دولت اسرائيل در  
جنگ خود عليه مردم 
لبنان به آن متوسل شده 

دولت اسرائيل در . است
 هجدهمين روز حمله 
خود به لبنان در یک   
حمله هوایی وحشيانه 

 تن از مردم ۶٠بيش از 
بيگناه روستای قانا را به  

نيمی از . قتل رساند
کشته شدگان این  
آشتار دولت اسرائيل 

این یك . کودکان هستند
فاجعه عظيم انسانی 

زخمی است بر   . است  
.     پيكر انسانيت متمدن

دو نيروی تروریست 
قربانيان این  . هستند

جنگ ارتجاعی مردم 
بيگناه در لبنان و 
فلسطين و اسرائيل 

تا آنون بيش از . هستند
 ۵٠ نفر در لبنان و ٧٠٠

نفر در اسرائيل آشته 
 ٨٠٠بيش از . شده اند

  ،هزار نفر از مردم  لبنان 
 معادل یك پنجم جمعيت  

  آواره شده    ،این آشور
یك سوم آشته       . اند

بشریت متمدن باید خـود     
را از شر ميليتاریستهـا و       
تروریستـهـای اسـالمـی       

باید بـه ایـن       .   خالص آند 
جنگ ارتجاعی بدون هيچ    
. قيد و شرطی پایـان داد      

باید مسببين و عـامـلـيـن        
جــنــایــت عــلــيــه مــردم        

 لــبــنــان و      ،فــلــســطــيــن 

اسرائيل را در دادگاههای    
. بين المللی محاآمه آرد   

دولتهایی آه ماتریال ایـن     
ــراهــم         آدمــكــشــی را ف

 خـود در زمـره         ،ميكنـنـد  
عاملين جـنـایـت عـلـيـه           

ــد     ــن ــردم هســت ــد  .   م ــای ب
زندگی مان را از شر ایـن     

بـایـد   .   نيروها خالص آنيم  
خـالـصـی    .   به ميدان آمـد   

مــردم تــنــهــا مــيــتــوانــد       
محصول اعتراض بشریـت    

 .متمدن باشد
 

 
 سازمان آزادی زن 

١٣٨۵ مرداد ١٠  

 مسببين این قتل عام 
وحشيانه بـایـد بـه جـرم          
جنایت جنگی عليه مردم    

حـامـيـان    .   محاآمه شوند 
 نيـروهـایـی     ،این قتل عام  

آه ماتریال و تـجـهـيـزات          
نــظــامــی و مــادی ایــن        
ــم          ــراه ــا را ف ــاره آشــت

دولت آمریـكـا و         ( ،ميكنند

) رژیم جمهوری اسالمـی   
باید به جرم شـراآـت در        
آشتار و قتل عـام مـردم        

 . محاآمه شوند
 

سازمان آزادی زن ضمن    
ابراز همدردی  با مردم 
بی گناهی که مورد  
حمالت تروریستی دولت 
اسرائيل و تروریسم 
اسالمی حزب اله قرار  
گرفته اند، اعالم ميکند 
آه هر دو قطب این جنگ 
نيروهای تروریست و 
آدمكشی هستند آه 
باید به جرم جنایت 
جنگی و جنایت عليه 

.     مردم محاآمه شوند   

مسببين قتل عام قانا باید به جرم جنایت جنگی 
 !محاآمه شوند

 
 

 کند سازمان آزادی زن برگزار می
رسانيم که سازمان آزادی زن  بدينوسيله به اطالع همه عالقمندان می   

ه     1کنفرانس ساالنه خود را در روزهای جمعه       ر در        2و شنب ب ام ت سپ
 .کند گوتنبرگ سوئد برگزار می

 .شرکت در اين کنفرانس برای همگان آزاد است
دوستانی که برای شرکت در کنفرانس به محل خواب احتياج دارند حتما بايد تا 

 .  اوت به ما اطالع دهند15تاريخ 

توانيد با پروين کابلی مدير اجرائی سازمان  برای اطالعات بيشتر می

-0046) 0046707744020آزادی زن با شماره تلفن 

مايل   يا آدرس ای707744020(

se.yahoo@parvinkaboli  تماس بگيريد 
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