
 يادداشت 
 به رفقای سايت راه کارگر

 
با مادران  ) آرژانتين  (درشهربوينوس آيرس پايتخت      درمدت اقامت يک سال اخيرم درآمريکای التين، موفق شدم دوبار               

دراين ديدارها برپايه اطالعات دريافتی ازرفقا، توانستم نظرمسئوالن اين تشکل را به                      . ديدارداشته باشم    ) مايو(پالزا  
. ان خاوران ودشواری های آنان وهمينطورمادران عزا واجتماعيات آنان درپارک الله تهران جلب کنم                          عيت مادر ضو

.  پارک الله و يورش به منازل مادران و حاميان آنان بوده است                ه امسال ديدار دوم ام  بعد ازموج دستگيری های بهمن ما          
 آن را    است که اصل   ل من رسيده      ي آرژانتين به ايم     انل مادر  ، دبير تشک     "هانه بو آفينی   "درطی روزهای گذشته پيام ما       

متن پيام پشتيبانی با     . است  بيانيه مادران عزا     عناصراصلی اين پيام همان اطالعات منتشره در         . سايت خود جا دادند       در
ن اعتراضی مادران ميدارا به ضميمه چند عکس از اجتماعات ، لينک سايت آنان     مختصر معرفی تشکل مادران آرژانتين      

 . دارم   برای تان ارسال میرا) مايو(پالزا 
 .رزوی سالی خوب و شاد برای همه مردمان ايرانآبا 

 با احترام 
 لنگرودیگيلک جواهری 

 اروگوئه 
 ٢٠١٠ مارس ١۶

 
 در معرفی تشکل مادران آرژانتين

 
گی به وضعيت      درآرژانتين تجمع اعتراضی خود را با خواست رسيد                ١٩٧٧  درسال        Plaza Mayoتشکل مادران     

 .فرزندانشان که در حکومت نظاميان يا به قتا رسيدند و يا مفقود االاثر می باشند ، آغاز نمود
 

 
 

 اجتماع اعتراضی در روزهای پنجشنبه ها با روسری سفيد و در دست داشتن عکس های                 ١٧٠٠اين تشکل تاکنون بالغ بر    
 .فرزندان خود بر گزار کرده است



 
 

ن اولين اجتماع خود خواستاردستگری ،محکوميت و مجازات جالدان و شکنجه گران دوران حکومت                مادران مايو ازهما  
بدليل اجتماع اين مادران در ميدان مايو دربوينوس آيرس ،          . نظاميان هستند و کماکان بر اين خواست خود پای می فشارند           

 .را برخود نهاده است " مادران پالزا مايو" تشکل آنان نيز نام 
 
 

 
 
 

 )آرژانتين(پيام همبستگی مادران ميدان مايو
 با مادران سوگوار در ايران 

 
 . ار ايران را اعالم می دارند.، همبستگی خود با مادران سوگ" پالزا مايو" سازمان مادران سوگوار

زندانی کرده،   انسان را به قتل رسانده و چهار هزار نفر را                  ۵٧مادران ايرانی با سرکوب دوال احمدی نژاد که تاکنون               
 . روبو هستند

شنبه با لباس های سياه، راه          وزهرر. ، در تهران اجتماع نمودند       ٢٠٠٩ جوالی ٢٩ماردان سوگوارايرانی که اول باردر       
 . پيمايی کرده و خواستار آزادی کليه زندانيان سياسی و مجازات سرکوبگران می باشند



 .  تن از آنان را دستگيرکردند ١٩ان يورش برده و راين ماد فوريه نيروهای مسلح دولتی به خانه های ٨در شبانگاه 
ما همچنين هم صدا با مادران سوگوار ايرانی،         . ما، مادران آرژانتينی ؛ خواستارآزادی فوری مادران دستگير شده هستيم           

 . خواستار آزادی زندانيان سياسی و مجازات سرکوبگران می باشيم 
 !تمبارزه مردم دنيا، مبارزه ما هم هس

 
 Habe de Boofiniهابه بوآفينی 

  Plaza Mayoدبر تشکل مادران 
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