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Després de la mort de la jove de 22 anys Mahsa Jina Amini, el 16 de setembre de 2022, a
mans de la policia de la moral, el poble iranià va decidir plantar-se davant les barbaritats
que el règim islàmic de l'Iran ha estat cometent contra la seva pròpia gent durant 44 anys.
Avui en dia, s'enfronten a una política d'opressió i repressió, la qual acumula més de 20.000
persones detingudes sense cap garantia legal, 100 de les quals estan en risc de ser
executades de forma imminent. Fins ara, més de 500 persones han mort en les protestes i 4
joves han estat executats per haver participat en aquestes.

Aquesta situació no és pas nova. Des de l'existència de la República Islàmica, s'ha reprimit
tot intent de protesta contundentment, comptant amb un llarg historial de detencions,
tortures, violacions i assassinats.

Avui ens trobem aquí de la mà amb la comunitat iraniana de Barcelona i més de 40
organitzacions i associacions locals per a donar suport incondicional a la població iraniana.
Especialment a les dones que lideren les revoltes, que no volen que les seves companyes,
mares, germanes i filles visquin en un país opressor i patriarcal.

És una lluita pels drets humans bàsics universals. És per això que estem avui aquí, no
només és la lluita de les dones i els homes iranians, sinó que també és la lluita pels valors
universals que es reflecteixen en propi lema d'aquesta revolució: Dona Vida Llibertat, i que
afecta a tots i totes dins i fora de l'Iran. S'ha arribat a entendre que per a aconseguir un futur
millor, s'ha de lluitar pels drets humans, que no tenen essència sense la llibertat de la dona.

Entenem la solidaritat com la millor eina de canvi social global, on les dones juguen un
paper determinant en el canvi; elles són el motiu i les que van iniciar el moviment, i sabem
que el futur només serà possible des del respecte als seus drets bàsics i les seves llibertats.

Condemnem la brutal repressió que està exercint el règim contra la seva pròpia població,
repressió que requereix un front comú de solidaritat internacional per tal que s'aturin
immediatament les execucions i qualsevol altra violació de drets humans. Doncs la seva
lluita és la lluita de tothom.

Les organitzacions avui aquí presents volem que la nostra veu s'uneixi al corrent solidari
internacional i arribi ben alta a la valenta població iraniana, que cada dia surt a reivindicar
els seus drets, perquè sàpiga que no està sola en la seva lluita, que estem al seu costat,
doncs de les tenebres ha de sorgir un món millor per a totes i tots. També denunciem el
silenci de la comunitat internacional davant d’aquesta violació de drets humans que no
només afecta el poble iranià sinó que també afecta a tots els habitants de la terra. Exigim
als governs i a les institucions internacionals que condemnin amb fermesa i sense



hipocresia la impunitat i les ensopegades d'un règim que cada vegada compta amb menys
legitimitat.

La valentia i persistència de les dones i el poble de l'Iran no quedaran en va, ni les
execucions ni els morts que la repressió del règim ha provocat amb la seva brutalitat.

Avui ens hem unit per ser una sola veu i exigim:

1. Que cessin immediatament totes les execucions.
2. L'alliberament dels presos polítics detinguts sense garanties legals.
3. Que els governs europeus tallin les seves relacions amb aquest règim

dictatorial.
4. Una condemna internacional al cos de la guardia revolucionària islàmica per

la crueltat i la brutalitat amb la que porten actuant durant tants anys i tots els
crims comesos.

Per tot això, avui cridem ben fort:
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