
 

 ها،در خیابان – روز و شب، در همه جا  ادامه دارد.  فرودستان و ستمدیدگان همچنان قیامگذرد و ژینا )مهسا( امیتی یم دولت   بیش از شش هفته از قتل

و  ، در اتوبوس و معادن، پاالیشگاه و ها کارخانهها، زندان،  اهها، دانشگها، در مدرسهبامروی پشت ها،گورستان  تظاهرات شوند،جمع یممردم  – و بازار  مت 

 . دهند رسیم جمهوری اسالیم فریاد رسنگوبی  سابقهبا اتحادی ب   و  کنند و اعتصاب یم

اضات را اعالم پایا هر روز  جمهوری اسالیماز نمایندگان مجلس گرفته تا نظامیان سپایه،    خیابان ، اما کند یمن اعت 
 
وع  تازه که این  دهد پاسخ یم فورا رسر

   ! یک انقالب است

با رورسی  ،یکدیگر با زنان  ؛دهد و هرگونه ستم را نمایش یم از کل نظام انقالب   : شعارهای روی دیوارها نفرتشهرها دستخوش تحول شده استی چهره

ستابی  ؛کنند تظاهرات یمیا بدون رورسی  اکسپاری یا در مراسم خهزاران تظاهرکننده ؛ کنند خیابان را اشغال یم های افراشته رسودخوانانها با مشتدبتر

کنند، های بزرگ برپا یمآتش مردم ها،در محله«. مرههید نهشه»: کنند ها را مسدود یمو جریان عادی راه اندازند به راه یم انسابی  سیل ،چهلم مبارزان

 . ایستند و کوکتل مولوتف در مقابل مأموران مسلح یم بسنگ و چو یا با با دست خایل  ،سازند دهند، سنگر یم، شعار یمزنند حلقه یم

، (اندبه دست حکومت کشته شده سال 18جوان زیر  40نفر از جمله  300بیش از تا کنون ) کشتار در خیاباناست و اشکال مختلف دارد:   ید شدرسکوب 

ی صدور احکام  یسنگیر ی جنازههای وسیع، ، دستگتر ها به سکوت و )برای پوشاندن جنایت و وادار کردن خانواده ها ربودن افراد، دزیدن و به گروگان گرفی 

ی از تجمعات(.   جلوگتر

  به رغماند. هزاران نفر زندابی شدهتا کنون 
ی

 که. جاب  رسد ها هم به گوش یمآن طرف دیوارهای زندانجمهوری اسالیم، صدای خشم از خشونت و درندگ

ضابی در کنار کنند، مبارزه یم محیط زیست انقیاد و تخریب و  که علیه ستم میل فعاالبی  ها، کارگران مبارز،، فمینیستتجربهبا فعاالن، ها زندابی  که   معت 

  اند. ی تشکیالب  ندارند، گردهم آمدهسابقه

ی  ،زندان اوین بخشر از  ماه مهر، 23شب  است. های مهم مقاومت بودهاز کانون یشهزندان هم  شاه( رژیماز نمادهای رسکوب جمهوری اسالیم )و نتر

از درون  زندانیان شهادتبه دست مأموران جمهوری اسالیم به قتل رسیدند.  (حکومت کم هشت نفر )بنا به آمار رسیمو دستعامدانه آتش زده شد 

ی  چند هفته پیشت  دهد. یمخت  رسکوب  ییافتهسازمان یک طرح زندان از  ی  ود که در اق افتاده بف، شورشر در زندان الکان رشت اتنتر آن مأموران زندان  حیر

اض بسیاری ،ن وجود ای ا ببه زندانیان شلیک کرده بودند.   زندانیان نه فقط  شود: شنیده یم های جمهوری اسالیماز درون زندان صداهای اعت 
ی

همبستگ

ی  کنند خود را با قیام مردم در آن سوی دیوارها اعالم یم ا بلکه همچنیر از طریق  و  کنند را افشا یم های گوناگونیط سخت زندان، فشار و شکنجهرسر

ی مقاومتهمبرای در  مذبوحانۀ حاکمیتهای تالشهای خود نزدیکان و خانواده  کنند. روایت یم در زندان را  شکسی 

 با زندانیان جمهوری اسالیمبرای 
ی

ی ستر » در  ایبرنامه بعدازظهر( 5تا  12)ساعت  نوامت   13روز یکشنبه ، همبستگ  La Cantine Syrienne) « نیکانتیر

de Montreuil) د. نوندیپببه ما   «حمایت از مقاومت در زندان»کنیم که در یم از ساکنان پاریس و حومه دعوت . ایمیدهتدارک د 

 آدرس: 

57 rue Étienne Marcel  

93100 Montreuil 

 ! ها فروریزند دیوارهای زندان ه مدد مبارزهکه بآن ه امید ب

 به امید آزادی زندانیان! 

وزی جنبش ه امید ب  ! بخش در ایران و دیگر نقاط جهانهای رهای  پیر

 ! زادیئا، ژیانن، ژ 

 با مقاومت در زندان
ی

 همبستگ
 بعدازظهر 5تا  12ساعت از نوامیر  13

La Cantine Syrienne de Montreuil 
 


