
.ما بودن در صفوف دشمن و کشتار ديگر انسان ها را تقبيح ميکنيم
.اگر دولت ما جنگی را حمايت و تمويل کند، اين تمثيل اراده ما نيست

من به اين عقيده ام
 بلی    نخير 

 O       O - احترام به ممنوعيت خشونت در قوانين بين المللی

 O       O همه نوع تجهيزات نظامی- خاتمه دادن به صادرات 

 O       O - پايان دادن به استقرار تمام نيروهای نظامی فدرال در زمان جنگ

 O       O     - لغو و حذف تمام سالم های هستوی 

 O       O - لغو تمام نيرو های نظامی

 O       O - ارتقاء نهاد های مبارزات مدنی

 ……………………………………………………………………. -                             

هر جنگ در ذات خود يک جرم در مقابل بشريت است!

با اين امضاء خود با نمايش و همگانی شدن اعالميه ام در مورد صلح در موافقت ميکنم
 ……………………………………             …………………………        ..………………………

امضاءتاريخنمکا

برای معلومات بيشتر در مورد جامعه صلح آلمان و اتحاديه مقاومت در برابر جنگ و فعاليت های اين دو نهاد به صفحه انترنتی
ما مراجعه کنيد و يا به ما بگوئيد که چطور با شما به تماس شويم.

ايميل آدرس/ آدرس پستی:
.………………………………………………………………………………………

www.dfg-vk-bayern.de     www.jetzt-abruesten.de V.i.S.d.P. Johanna Pfeffer, c/o DFG-VK 

München, Schwanthaler Str. 133, 80339 München

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جنگ ساخته دست بشر است. هر روزه مردم در جنگها و جنگهای داخلی کشته ميشوند. کشور آلمان از طريق فرستادن تسليحات،
تعليم عساکر جنگ داخلی و استقرار نيروهای نظامی فدرال درين جنگها دخيDDل اسDDت. اروپDDا در ميDDان يDDک جنDDگ سDDرد جديDDد قDDرار

دارد، يک جنگ به مقياس بسيار بزرگ در مقابل روسيه يکبار ديگر امکان پذير معلوم ميشود. 
با اعالميه صلح ما ميخواهيم واضح سازيم که جنگ نبايد يک مفهومی از سياست باشد. مردم درينجا و تمام جهان خواهDDان زنDDدگی

يت جسDDمی مهمDDتر باشDDد. مDDا بDDه حيDDث شDDهروندان مشDDترکاندر صDDلح هسDDتند. منDDافع اقتصDDادی و قDDدرت نبايDDد از حDDق زنDDدگی و تمDDام
احساس مسئوليت ميکنيم. ما حمايت از جنگ ها را تقبيح ميکنيم و از رهبران سياسی خود تقاضا ميکنيم که هرگونه دخالت مستقيم

و يا غير مستقيم در جنگ ها را رد کنند.
 سDالگی100، بDDه مناسDبت 2018ع آوری کنيDDم. در سDDال  مDDا قصDد داريDDم کDDه اعالميDDه هDDای صDلح را جم2018DD و 2017در سال 

جنگ جهانی اول اين اعالميه های صلح را در برلين به حيث يک ابتکار عمل بزرگ در محضر عام به نمايش بگزاريم.
ديDDدنما را در جمع آوری ياری کنيد! برگه های اعالميه صلح را به دوستان و اعضDDای فاميDDل تDDان برسDDانيد. صDDحفه انDDترنی مDDا را 
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