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اضات مردم ایران بر علیه حاکمان بیش از چهار ماه است که ادامه دارد.  ضان توسط رژیم ایران، اعتر  عیل رغم رسکوب وحشیانه معتر

ش است، و ب ی زنان در رسارس این کشور در حال گستر اضات به رهتر ا حمایت  از زمان مرگ مهسا امینی در شهریور ماه، این اعتر
. دانشجویان، کارگران و حنر بازاریان به عنوان مراکز سننر قدرت اقتصادی در ایران همراه شده است   

اضاتر که اکنون دیگر به انقالب طبقه مردم معمویل  تبدیل شده است، انقالتر که برای ادامه دادن به مستر خود برای رسنگوتی رژیم   اعتر
ی ایت هللا ها با چالش ها . ی پیچیده ای مواجه استنفرت انگتر  

ی را به ما نشان یم دهند که مستر کرامت و دفاع  زنان و مرداتی که امروز در ایران با شجاعت مثال زدتی به خیابان ها یم آیند، همواره مستر
 و آزادی است

ی
. از زندگ  

ی  ضان، هیچ خلیل در  ما همراه این زنان و مردان هستیم، ما همراه امیدها و شجاعتشان هستیم که با وجود اولیر اعدام های وحشیانه معتر
. وارد نشده است آن  

ی در جنگ علیه مردم اوکرا ی از والدیمتر پوتیر ین حاکمان ایران که از بشار اسد دیکتاتور در کشتار مردم سوریه حمایت کرده است، و اکنون نتر
. قدرت خود استفاده کند حمایت میکند، همواره آماده است تا از قرباتی کردن جان انسانها برای تحمیل  

  عالوه بر این، سکوت دولت ها و کشور ها در مقابل جنایات حاکمان ایران نه تنها به حاکمان ایران کمک میکند، بلکه تمام این کشور ها را 
یک جرم دولت ایران بدل میکند . به رسر  

ی از تمام  .  و سقوط دیکتاتوری حمایت میکنیم با هدف آزادی در ایران ژانویه  ۲۱ما از فراخوان جامعه ایراتی برای تظاهرات روز  همچنیر
 میکنند، از کساتی که جان انسان

ی
ها برایشان اهمیت دارد، و  ازتمام مردان و زناتی که معتقد به  کساتی که با مردم ایران احساس همبستگ

. حسن نیت هستند دعوت میکنیم، که از این تجمع حمایت کنند  

سد، که ما هم در این کشورباید از آن استقبال و  از از کردستان تا تهران )در امروزه،  ی فریاد آزادی به گوش متر تمام شهرهای ایران( طنیر
 حمایت کنیم. 

اک گذاری ختر و نیکوتی و صلح   ، بر نگرش اشتر بیایید با هم متحد شویم تا در برابر نگرش نفرت، خشونت، جنگ، کینه توزی و نژاد پرسنر
. کنیم   تاکید جهاتی   

، اتحاد، و بودن در کنار مردیم که امروز در ایران در حال مبارزه هستند، می
ی

 بهتر برای همه همبستگ
ی

ی قدم برای دستیاتر به زندگ تواند اولیر
. مردان و زنان باشد  

 زن، 
ی

آزادی برای یک ایران آزاد ،زندگ  

 

، آزادی 
ی

 زن، زندگ

 برای آزادی مردم در ایران

ها  ی ديکتاتور ل و عليه تمامعليه رژيم قات   
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