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 دعوت به
  لندن تظاھرات در حمايت از مردم کوبانی در

  

حق و ه شھری که با مبارزات ب. داعش به شھر کوبانی می گذردنيروھای بنيادگرای ۀ  وحشيانۀبيش از سه ماه از حمل

شھری که زنانش مظھر مقاومت و . فداکاری ھای قابل ستايش زنان و مردانی مبارز و شجاع ھنوز بر پا ايستاده است

ند و زن  مسلحانه عليه تجاوز ارتجاعی ترين نيروھا بر سنت ھای مردساالرانه پشت پا میۀمبارزه ھستند و با مبارز

  .ی برای زنان معترض ستمديده از سنت ھای پوسيده و قوانين ارتجاع اسالمی در خاور ميانه استئاستقامتشان الگو

 در لندن با شرکت در اين تظاھرات بين المللی حمايت خود را از مبارزات مردم چ مار٨ن سازمان زنان ما، فعاال

فراد و نيروھای مبارز و انقالبی دعوت می کنيم به اين تظاھرات ويژه زنان آن اعالم نموده و از کليه اه کوبانی و ب

بپيوندند تا بتوانيم صفوف اعتراضی خود عليه وضعيت موجود را ھر چه بيشتر گسترش دھيم و به جھانيان اعالم کنيم 

 نبردی خصمانه اند بلکه با اعالم کنيم که زنان و مردان کوبانی نه تنھا با بنيادگرايان داعشی در. که کوبانی تنھا نيست

پرورش دھندگان، تقويت کنندگان، و حمايت کنندگان مستقيم و غير مستقيم آنان نيز در جنگی خونين و سرنوشت ساز به 

  .سر می برند

ما اعالم خواھيم کرد که کوبانی در عين مبارزات عادالنه اش، با نظامی استثمارگر و مردساالر در ستيز است که اگر 

گون کردن کليت نی که جز با سرئرھا.  واقعی دست پيدا نخواھد کردیئ اين نظام به رھاۀنقالبی نشود زير سايرھبری ا

ی که در آن نه فردی مورد ستم و استثمار ئدنيا. ی نوين ميسر نخواھد شدئاليستی در راستای بنا نھادن دنيااين نظام امپري

  . قرار گيرد و نه کشوری مورد تجاوز و تاراج

   ظھر٢ ساعت – نومبر ١شنبه : زمان

  ميدان ترافالگار لندن: مکان

  )Charing cross: نزديک ترين ايستگاه مترو ( 
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