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  کسيون در لندنادعوت به 

 شصت را فراموش نمی کنيم و ۀجنايات رژيم جمھوری اسالمی در دھ

  !رگز آن را نمی بخشيمھ
 كه زندانيان سياسی ی رانفر از زندانيان ١٩٠٠تا کنون بيش از  ٢٠١٤و سرکوبگرجمھوری اسالمی از سال  رژيم زن ستيز

!  حکم اعدام نصيب خود کرده استۀرا نيز در برمی گيرد، اعدام کرده است و بار ديگر مقام اول در سطح جھان را در زمين

  ! اند  دار سپرده شدهۀزندانی به چوب ٥٧٠ذشته فقط در ھمين شش ماه گ

. رسيدن برای تثبيت پايه ھای ايدئولوژيک سياسی خود حمله به زنان را آغاز کرد جمھوری اسالمی به محض به قدرت

شصت ھزاران ھزار نفر از انقالبيون و آزاديخواھان  ۀدر طول دھ. زنان آغازی برای سرکوب کل جامعه بود سرکوب

 ، صد ھاندن رژيم در خارج از کشور ترور شدانفر از مخالف ٣٥٠بيش از . مرگ شدند ن ھا و جوخه ھای زنداۀروان

 رحجاب اجباری ب. ی جرم شد و مجازاتش شالق و اعدامئگرا، ھم جنس به قتل رسيدندی دستگير، زندانی و ئبھانفر 

ل وعنوان سمبه  زنان زندانی ب... . و دسرپيچی از قوانين اسالمی سنگسار شدن دليله صدھا زن ب. زنان تحميل شد

 به شديدترين وجھی مجازات شدند تا درس عبرتی برای  جامعه توسط بازجويان و شکنجه گران مقاومت کل زنان در

زنان زندانی شد که حاضر نشدند تن به قوانين آن  ۀ روزانۀشالق، شکنجه آزار جنسی و تجاوز جير. شوند ديگر زنان

جوخه . زندانيان برآمدند  سران جمھوری اسالمی در اوج عجز و ناتوانی از پس انتقام از اين.زن ستيز بدھند اسالمی

ولی تمام . ھزاران زندانی سياسی را به دار آويختند ۀھای مرگ را در صحن زندان ھا برپا کردند و پيکر شکنجه شد

رژيم نشان عجز و ناتوانی  ٦٧ کشتارتابستان خونين .مقاومت زندانيان را درھم شکند اين کشتارھا نتوانست نيروی

چه به  آن. مقاومت آفريدند جمھوری اسالمی در مقابل مردمی بود که فرزندان شان در زندان ھا حماسه ھای مبارزه و

 ۀ نو، و در مقابل خشم و انزجار از جامعۀ قدرتمند يک جامعۀ جذبشان،زندانيان توان ايستادگی می داد، قدرت آرمان 

ی انسان ھا و جھانی عاری از ستم و ئرھا بسياری از زندانيان سياسی جان خود را فدای آرمان. کھنه و ارتجاعی بود

   .استثمار کردند

ما از تمامی زنان و مردان مبارز و آزاديخواه می خواھيم که در بيست و ھفتمين سالگرد جانباختگان زندانی سياسی 

 گتا بان باشد . کنيمء ھم بتوانيم جنايات جمھوری اسالمی را ھر چه بيشترافشاکسيون بپوندند، تا ھمراهابه اين 
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مبارزاتی ما ھر چه رساتر به گوش مردم جھان رسد و گامی باشد برای درھم شکستن درھای زندان ھای رژيم 

  .سرکوبگرجمھوری اسالمی

  ١٥تا  ١٣ساعت  از ٢٠١٥مبرسپت ١٩شنبه : زمان

   ميدان ترافالگارمقابل نشنال گالری در: مکان

  

  Charing Cross    :نزديکترين ايستگاه آندر گراند
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