فراخوان به آکسیون اعتراضی در سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران و آزادی بی قید و
شرط تمام زندانیان سیاسی
 اجتماعی بر زنان در ایران قرار است به مناسبت سی و یکمین سالگرد قتل عام- خانگی-فعالین و هواداران کارزار مبارزه با خشونت دولتی
 به دست رژیم خونخوار جمهوری اسالمی و محکومیت احکام۶۷  و به خصوص تابستان۶۰ وحشیانه ده ها هزار زندانی سیاسی در دهه
 یک آکسیون اعتراضی را به طور هم...  و زنانی که در مخالفت با حجاب آن را از سر برداشتند و،صادر شده برای فعالین کارگری و زنان
 هدف این است که نه تنها این جنایات وحشیانه هر چه بیشتر افشا شود بلکه حمایت کننده صدای.زمان در برخی از شهرهای اروپا برگذار کنند
 ویران گر و استثمارگر،تمام زندانیان سیاسی و معترضی باشد که جسورانه از هر راهی به اعتراض و مبارزه با نظام زن ستیز و سرکوبگر
 افشاگری ها هم راه با حمایت های ما از زندانیان سیاسی،جمهوری اسالمی به پا خواسته و در این راه مقاومت کرده اند! مبارزات آگاهانه ما
و مبارز کمترین کاری است که برای رسوایی هر چه بیشتر رژیم جمهوری اسالمی و برای برداشتن گام هایی مهم در توقف این کشتارهای
.جنایت کارانه است
 نمایش پوستر و پالکاردهای، گفت و گو با هر آن کس که می توانیم،ما فعالین کارزار زنان در لندن تالشمان این است که با پخش اعالمیه
 انعکاس صدای نسلی از مبارزان آزادی خواهی باشیم که به دست جالدان.... پخش سرودهای مردمی و مترقی انترناسیونالی و،افشاگرانه
 از تمام زنان و مردان آگاه و آزادی خواه می خواهیم که به این اعتراض. شکنجه و قتل عام شدند و می شوند،رژیم به طور وحشیانه سرکوب
.بپیوندند و با هر توان و ایده ای که دارند بخشی از کار مهم افشای این جنایات و حمایت از مبارزین باشند
******

A call to take action in commemoration and condemnation of the 31st anniversary of the
massacre of political prisoners in Iran and the urgent release of all political prisoners now!
The activists of the ‘campaign to fight state, domestic, social violence against women in Iran’ are holding a
concurrent demonstration in Europe, for the 31st anniversary of the brutal massacre of tens of thousands of
political prisoners in the 80s and specifically the summer of 1988 by the blood-thirsty Islamic regime of Iran.
We aim to not only expose this barbaric crime but also support the voice of all political and rebellious
prisoners who have raised up in many ways and resisted bravely to oppose and fight against this anti-woman,
oppressive and exploitative regime until now! Those women, workers, student, environment activists… who
have been convicted to many years in prisons just for raising their voices for our basic rights! Our conscious
struggle and disclosure, along with our support for all the political prisoners is the least we can do to further
the scandal of the Islamic Republic and to take important steps to stop these criminal executions.
We, the activist of ‘’the Campaign’’ in London, are trying to reflect the voice of a generation of
freedom fighters who were and are oppressed, tortured and murdered by this savage regime and
call for all the conscious and freedom-seekers women and men to join us in this action with any act
or Idea and be part of the crucial exposure of this brutality and support of the freedom fighters.

Saturday 14th September@ 1-3 pm

 بعد از ظهر۳  تا۱ ،  سپتامبر۱۴ شنبه

Trafalgar square, national gallery

 مقابل نشنال گالری،میدان ترافالگار شهر لندن

Trains: Charing Cross-Embankment

 لندن- اجتماعی بر زنان در ایران، دولتی،کارزار مبارزه با خشونت خانگی
Campaign to fight domestic, state, social violence against women in Iran- London
Karzar.zanan.london2016@gmail.com
www.kaarzaar.org
https://facebook.com/kaarzaar
https://instagram.com/kaarzaar

