
  !ھمبستگی با خیزش توده ای در ایران 

ھا، پس از افزایش سیصد درصدی بھای بنزین توسط 
در طی سال . مراه خواھد داشتھ ھا را بھ

  .بھ شدت کاھش یافتھ است

بھمین خاطر اطالعات . ند ه اواسطھ قطع دسترسی بھ اینترنت از جھان منزوی  شد
 دامنھ اعتراضاتی را کھ در کشور می 

ھ نفر کشت ١۴٣ شھر تعداد٢٠ بیش از
 و، )نشین کرداکثریت (کرمانشاهنفر در استان 

ا از ناحیھ سر ی با گلولھ نیروھای انتظامی
  .ند بیامی این ارقام بھ سرعت افزایش 

حکومت تھدید بھ . دھد دندان نشان می
  .دش سرکوب

  :ند دارجریان ھا پیش در ایران 

 )شود  و ھمجنسگرایان اعمال می

 .زندانی

    

ھمبستگی با خیزش توده ای در ایران 

ھا، پس از افزایش سیصد درصدی بھای بنزین توسط  آن. نده اھا آمد نوامبر بھ خیابان ١۵ھا ھزار ایرانی از روز 
ھا را بھ این افزایش با خود گرانی شدید تمام قیمت. ن تظاھرات کردند

بھ شدت کاھش یافتھ استمردم  قدرت خرید. زش پول ایران را چندین بار کاھش داده اند

واسطھ قطع دسترسی بھ اینترنت از جھان منزوی  شدھ نوامبر مردم ایران ب
 کوشد تا وسیلھ می یم تھران بدینژر. محدود شده اند بسیار 

بیش از در ،علیھ تظاھرکنندگان مرژیبی امان  سرکوب، "عفو بین الملل
نفر در استان  ٣۴، )اکثریت عرب نشین(نفر در استان خوزستان

 .     

با گلولھ نیروھای انتظامی ن قربانیانیابسیاری از . جوانان زن و مرد کارگر ھستند 
این ارقام بھ سرعت افزایش . ھزاران تن دستگیر شده اند .شدند ت واقع

دندان نشان می چنگ و در برابر خواستھ ھای بھ حق اقتصادی و سیاسی مطرح شده
سرکوبعلیھ حجاب ھم زنان  اعتراضیجنبش  .در خون خفھ کردن این خیزش کرده است

ھا پیش در ایران  ست کھ از سالا، زمان ھمبستگی با مبارزاتی 

 علیھ زندگی گران ، بیکاری و فساد 
 ای آزادی بیان و تشکل

 برای حقوق زنان، از جملھ لغو پوشش اجباری اسالمی
و ھمجنسگرایان اعمال می سیاسی کھ امروز برای مخالفان( برای لغو حکم اعدام 

 برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی 
زندانیزادی تشکیالت مستقل اتحادیھ ای و آزادی فعاالن کارگری 
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ھا ھزار ایرانی از روز  ده
ن تظاھرات کردندآرژیم، علیھ 

زش پول ایران را چندین بار کاھش داده اندگذشتھ ار

نوامبر مردم ایران ب ١۶از تاریخ 
بسیار در دسترس از ایران 

  . ، پنھان کنندجوشد

عفو بین الملل"بنا بھ گزارش 
نفر در استان خوزستان ۴٠تھ، شبرجا گذا

. تھرانفر در استان ن ٢٠

جوانان زن و مرد کارگر ھستند  قربانیانبیشتر 
ت واقعبمورد اصاقفسھ سینھ 

در برابر خواستھ ھای بھ حق اقتصادی و سیاسی مطرح شده حکومت
در خون خفھ کردن این خیزش کرده است

، زمان ھمبستگی با مبارزاتی گذشتھبیش از  امروزه

علیھ زندگی گران ، بیکاری و فساد  -
ای آزادی بیان و تشکلبر -
برای حقوق زنان، از جملھ لغو پوشش اجباری اسالمی -
برای لغو حکم اعدام  -
برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی  -
زادی تشکیالت مستقل اتحادیھ ای و آزادی فعاالن کارگری آبرای  -
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