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از   ایرانیانیمردان و  هستند اما  این جنبشان زنان جوان پیشگام . ایرانیان در خیابان ها عصیان کرده اند
به رغم کشتار، به دار آویختن، شکنجه، کور کردن، تجاوز، ضرب    .به آنها پیوسته اندهم  سنین مختلف

همچنان به  و بدون سالح،   مثال زدنی ی با شجاعت زنان و مردان ایران ،و جرح و بازداشت هزاران نفر
 خیابان می آیند.

 
را کل نظام دینی مردم ایران قیام این ، اما افروخته شدن این آتش بودجرقه ای حجاب اجباری  گرچه  

»آزادی، آزادی، صدای هدفشان را با  و است «زن، زندگی، آزادی» مردمشعار . گرفته استشانه ن
 .  فریاد میکنندآزادی« 

 
روند دادرسی  به معنای رهایی از رژیمی است که انتخابات آزاد، آزادی بیان،  معترضین ایرانی پیروزی  

  نفی میکند.نیز  انتخاب پوشش ای مانند حق  ساده مسالهرا حتی در مورد  فردیو خود مختاری  عادالنه
 

در  جهانی ی استپایان نظام زن ستیز جمهوری اسالمی نقطه عطفیش از این است. اما بپیروزی  معنای
 مبتنی بر برابری باشد.زنان   رفتار با  که در آن  دنیاییبه سوی  بلند مدت یروند

 
قرن بیستم بسیار قوی نیمه دوم را که در  ه شدندموکراتیز تواند موج جهانیایران میپیروزی آزادی در  

 .کند احیا های اقتدارگرایانه فروکش کرده بود، بود، اما در برابر ضدحمله

 
معترضان . مطالبه ای ندارد است و اصالح ناپذیراساساً نامشروع که  یاز رژیم محور آزادی جنبشاین 

و دیکتاتوری با آزادی و دموکراسی  خداساالریآنها خواهان جایگزینی  .می دهند « سرسرنگونیشعار »

 .  کرده اند آنها اعالم »انقالب« . هستند
 
  :خواه در سراسر جهان هستند مستحق حمایت بی دریغ مردم آزادی  مردم ایران 

 
 و حمایتاز معترضان  به کراتباید با صدای بلند و مختلف دولت ها، انجمن های مدنی و افراد  .1

، به ویژه را گاندستگیر شدکفالت قانونگذاران و دیگران باید سرکوبهای رژیم را محکوم کنند. 
 را افشا کنند.ضعیت اسفناک آنها وآنهایی که در معرض اعدام قرار دارند، »بپذیرند« و  

 
اقدامات دیپلماتیک، اقتصادی و  برای مجازات رژیم و حامیت از معترضین ایرانی دولت ها باید   .2

ای رهبر تا فرماندهان بسیج خامنهجمله  ها، از همه مقامات دخیل در سرکوب .نمادین انجام دهند
  تیتروریس فهرست سازمان هایسپاه پاسداران انقالب اسالمی باید به  .محلی، باید تحریم شوند

 . اضافه شود
 

 مالقات کنند.  رهبران اپوزیسیون  با  در جلسات علنی مقامات بلندپایه دولت های دموکراتیک باید .3
 



 

 

المللی  بین های تلویزیون و دقیق، قابل اعتماد و مبتنی بر حقایق از طریق رادیو شگری گزارباید  .4
رسانه های ایرانیان ، تقویت و همچنین کمک به قابل دسترسی در ایراناجتماعی  رسانه های و 

 تبعیدی باید افزایش یابد. 
 

  علیرغم بتوانند گذاشت تا تظاهرکنندگان  باید دراختیار ی راکمک های فنی از جمله تجهیزات .5
و به رغم اختالل در خدمات اینترنتی و مسدود شدن وب سایتها حکومتی   نظارت هایسانسور و 

 ند. با هم ارتباط برقرار کن
 

المللی باید با کارگران ایرانی ابراز  جامعه بیندیگر اعضای ها و های کارگری، دولتاتحادیه .6
سی خواه را در و دموکراکارگری حق محور تجربیات سایر مبارزات  و حاصل همبستگی کنند

 و VPN ارسال  مانند ،های عملیهایی را برای ارائه کمکباید راه به عالوه .بگذارنداختیار آنها 

صندوق های باید به و مؤثر،  مندر صورت یافتن کانال های ا .کنند پیدا ،سایر وسایل ارتباطی 
 کمک شود. اعتصاب

 
 
و از همه افراد   حمایت کنیم «آزادی»تمام توان خود از مبارزات ایرانیان برای با ما متعهد می شویم که  

 .مهم با ما همگام شوندامر که در این می خواهیم  ی جهاندر همه جا  خوش نیت


