
 سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در لندنامین 29گزارشی از آکسیون اعتراضی در 

 
 یزندانیان سیاسی دھھ عامقتلامین سالگرد ۲۹در بزرگداشت بھ مدت دو ساعت آکسیون اعتراضی  سپتامبر ۱۶شنبھ 

زنان سازمان و فعالین فعالین کارزار ضد خشونت علیھ زنان از جانب در میدان ترافالگار  ۶۷و تابستان خونین  ۶۰
 .برگزار شد »ایران)-افغانستانمرز (و مھاجرین برای جھانی بدون  انیجوپناه«فعالین تشکل و با حمایت ھشت مارس 

بھ ھمراه نمایشگاه عکسی  »بر زنان کارزار ضد خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی«در این آکسیون اعتراضی پرچم 
فراموش «، !»سرنگون باد جمھوری اسالمی«بود. شعار  شدهدادهروی زمین قرار  بر باختگانجاناز مبارزات مردم و 

کھ  ییپالکاردھا نیچنھمو  !»بھ اعدام و شکنجھ پایان دھید«، !»آزادی زندانیان سیاسی«، !»میبخشینمو  میکنینم
مردساالر و  یھاستیلایامپرجھان برای در ھم شکستن لغو حجاب اجباری، زنان « :زنان ھم چون یاھیپامطالبات 

یمبدون ستم و استثمار مبارزه  یاجامعھی دین از دولت، لغو سنگسار، زنان برای ی، جدامذھبی متحد شوید انیادگرایبن
 .، قرار داشتکردیممنعکس » ... و کنند

ت کرده و دلیل صحب ستادندیایمزنان ھشت مارس تالش کردند با عابرینی کھ بھ تماشای نمایشگاه عکس  سازمانفعالین 
سال از کشتار سراسری  ۲۹کھ با وجود گذشت توضیح داده شد بھ آنان . دھندشان توضیح را برای  برگزاری آکسیون

کافی افشا نشده است، ھنوز مجریان و مسئولین این جنایت  اندازهبھزندانیان سیاسی، ھنوز ابعاد این کشتار 
 یھاقدرت یمندانھدلیل سکوت رضایت مندعالقھبرای عابرین . کنندیم، حاکمیت یبخشودناو ن ینشدنفراموش

توضیح  - شدندتھ خواه، انقالبی و کمونیست بھ دار آویخدر ھمان دوره کھ ھزاران ھزار زن و مرد آزادی -امپریالیستی 
یمقرار  ریتأثما تحت  یھاحرفگوناگون، از سنین مختلف با گوش دادن بھ  یھاتیملبسیاری از مردم از داده شد. 

سازمان زنان ھشت مارس بھ مناسبت  انگلیسیِ  یو از میان آنان کسانی بودند کھ با کمک مالی و گرفتن بیانیھ گرفتند
دادخواھی تنھا از طریق سرنگونی انقالبی رژیم جمھوری «تحت عنوان زندانیان سیاسی کشتار امین سالگرد ۲۹

بانی میل پشتیایاسالمی و دادن  یجمھور زیستزنمحکومیت رژیم  در یاورقھو امضای  »اسالمی بھ دست خواھد آمد
 کردند. خود را از این حرکت اعالم

 
 انگلستان –افغانستان) -فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران

 فعالین کارزار ضد خشونت دولتی، اجت�عی و خانگی در ایران- انگلستان
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