
LLIBERTAT PER A LES DONES, 
LLIBERTAT PER A IRAN

La gent de l’Iran porta més de 4 mesos mobilitzant-se  tot i la brutal repressió del Règim. 
Des de la mort de Mahsa Amini al setembre, la protesta encapçalada per dones, no ha parat 
de créixer propagant-se por tot el país i involucrant a estudiants, treballadors, finns i tot els 
basars, tradicionals centres del poder econòmic. S’ha convertit en una revolta de la Gent 
comuna i s’enfronta a desafinaments complexos si vol seguir el camí emprès per enderrocar 
l’odiós poder dels Aiatol·làs.  Les dones i els homes que  surten al carrer avui a l’Iran amb 
molt de coratge segueixen indicant-nos un camí: el de la dignitat, el de la defensa de la vida 
i de la llibertat. Estem amb elles i ells, amb les seves esperances i el seu coratge que no es 
doblega malgrat les bàrbares execucions d'aquests dies dels primers manifestants. L'Estat  
iranià, que ha donat suport al dictador Asad a la massacre del poble sirià i ara dóna suport a  
Putin a la guerra contra el poble ucraïnès, està sempre preparat per sacrifincar les vides 
humanes i imposar el seu propi poder. A més, pot comptar amb el silenci còmplice de tots 
els estats i els governs. Acollim la crida feta per la comunitat iraniana a manifestar-se el dia  
21 de gener per la llibertat a l'Iran i la caiguda de la dictadura. Convidem a la gent solidària,  
a qui l’importa la humanitat, a les dones i els homes de bona voluntat, a fer-ho a tot arreu. 
Des de l'Iran finns al Kurdistan avui se sent un ressò de crits de llibertat que hem d'acollir  
també en aquest país. Contra la cultura de l'odi i de la violència, la guerra, el masclisme i el  
racisme, unim-nos per afinrmar una cultura de bé compartit i pacifincació entre la gent. La 
solidaritat, la unió, la trobada al costat de qui avui lluita a l'Iran pot ser un primer pas per 
cercar junts una vida millor per a tots i totes. 

T’esperem!!!

 Manifestació el 21 de gener 

a les 12.00 h a Plaça Catalunya
Dona, vida, llibertat per a un Iran lliure

Per la llibertat dels pobles a l’Iran

Contra el règim assassí i contra totes les dictadures

Socialisme Llibertari
Gener de 2023


