
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  پری قدمی: فرستنده 

١٠.٠٨.٠٩  
  

  کسيون دفاع از زندانيان سياسیگزارشی از ا
  

ارزات مردم ايران و ـ انگلستان به ھمراه شورای ھمبستگی با مب) ايران ـ افغانستان(سازمان زنان ھشت مارس 

ھمبستگی با مبارزات "اتحاد بين المللی در دفاع از کارگران ايران ـ انگلستان و ھم چنين جوانانی که تحت عنوان 

 شب درميدان ترافالگار لندن اکسيونی را در ٧ تا ١٢کنند، روز ھشتم ماه اوت از ساعت  می      فعاليت " مردم ايران

کار جمھوری اسالمی با خواست آزادی بدون قيد و شرط ھمۀ زندانيان   رژيم جنايتحمايت از مبارزات مردم عليه

  .سياسی برگزار کرد

در اين اکسيون مشترک نمايشگاه عکسی از مبارزات مردم، سرکوب خونين آن توسط رژيم، عکس جانباختگان 

 . ئی زنان نصب شده بود مبارزات، طرح برخی از مطالبات پايه

پشتيبانی گرم صدھا نفر زن و مرد، پير و . گرفتند  با ديدن اين نمايشگاه تحت تاثير قرار میبسياری از رھگذران

بار ديگر اين واقعيت را به خوبی  بخش بود و يک جوان از مبارزات مردم و محکوم کردن جمھوری اسالمی الھام

که  ايرانی ابراز خشنودی خود را از اينبرخی از بازديدکنندگان . ديگر قرار دارند نشان داد که مردم دنيا در کنار يک

اين اکسيون . تر درخارج منعکس کند، ابراز داشتند اين جمع تالش دارد صدای مبارزات مردم را ھر چه وسيع

 ھايی که تشکل ھشت زنانی که از وجود خواست. طور ويژه مورد استقبال زنان با ھر رنگ و پوست قرار گرفت به

داند استقبال  را در گرو نابودی رژيم جمھوری اسالمی می ئی زنان که کسب آن مارس در رابطه با مطالبات پايه

که از مبارزات مردم حمايت  برای بسياری از اين زنان اھميت داشت که زنان راديکال ايرانی در عين اين. کردند

کنند، اما   و گرفتن پشتيبانی دراين رابطه فعاليت میکنند، در حالی که با خواست آزادی زندانيان سياسی فعال می

زنی که با يکی از فعالين ھشت مارس برای مدت طوالنی . اند ئی را به فراموشی نسپرده و مطالبات پايه مسألۀ زنان

کنم و خوشحالم که  خصوص شما زنان دفاع می ًمن عميقا از مبارزات مردم و به«صحبت می کرد ابزار داشت که 

کنند و به اين باور ھستند که رفع ستم از زنان يکی از  دانند برای چه مبارزه می بينم که می  را از ايران میزنانی

بينم زنانی راديکال اين چنين بر سر مذھب روشن  خوشحالم که می. ترين تغييرات راديکال در جامعه ايران است مھم

بينم زنانی راديکال جنبش  که می خوشحالم از اين. م بر زندانند که بودن مذھب در قدرت سياسی يعنی ست ھستند و می

گويد و  دھيد ارزشمند است چرا که مديای غرب چيز زيادی به ما نمی کاری که شما انجام می. بيند زنان را جھانی می

...«  
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 جانب جوانان شود از ھايی که در ايران ھر روزه انجام می در اين اکسيون يک تئاتر کوتاه افشاءگرانه بر سر اعدام

  .اجرا شد

  

  

  

  
  

  ـ انگلستان) ايران ـ افغانستان(فعالين سازمان زنان ھشت مارس 
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