ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﮐﺎﻧﻮن روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای آزادی
در ﻣﻮرد وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯿﺮ
اﻋﺗراض ﻣردم ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺣرﮐت ﮔﺳﺗرده ی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣردم در ﺑراﺑر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران
ﺷد .ﺳراﻧﺟﺎم ﭘس از ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺗﺑداد و ﺳرﮐوب ﻋرﯾﺎن ،ﺣﺿور ﭘوﯾﺎ و ﻣﺳﺗﻣر ﻣردم در ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن ،ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻧظﺎم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران را ﺑﮫ ﻟرزه در آورده اﺳت .ﺗرﻓﻧدھﺎی رژﯾم ﺑرای ﺑﮫ اﻧﺣراف ﮐﺷﺎﻧدن اﯾن ﻣوج آزادﯾﺧواھﯽ ﺑﮫ
ﺷﮑﺳت اﻧﺟﺎﻣﯾده و روﯾﺎروﯾﯽ ﻣردم ﺑرای ﮔرﻓﺗن آزادی ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻼطﻣﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾران را ﺑﮫ ﺳﻣت
ﺑروز ِ◌ ﺧﺷم ﺗوده ھﺎ در ﺣﻘﯾﻘت اﻋﻼم اﻧزﺟﺎر آﻧﮭﺎ از ﺗﻣﺎﻣّﯾت
ﺗﺣوﻟﯽ ﺟدی ﺳوق ﻣﯽ دھد .اﻋﺗراﺿﮕری ﻣردم اﯾران و
ِ
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت و ﺑﺎﯾن اﻋﺗﺑﺎر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔروھﯽ ﺟﮭﺎن را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار داده ،ﺑﻠﮑﮫ اﻓﮑﺎر
ﻋﻣوﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﺟﮭﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ روﻧد ﭘر اﻟﺗﮭﺎب ﺗﺣوﻻت اﯾران ﭼﺷم دوﺧﺗﮫ اﻧد.
ﺷﻌﺎر "زﻧده ﺑﺎد آزادی"" ،ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور" و "ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای" طﻧﯾن اﻧداز اﯾﻧﮏ ﻓﺿﺎی ﮐﺷور ﺷده و ﻋواﻣﻔرﯾﺑﯽ
ﺳﯽ ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳﺗﺑداد را در اﯾران اﻓﺷﺎ ﮐرده اﺳت.
ﺑﯾش از دھﮭﺎ ﮐﺷﺗﮫ ،ﺻدھﺎ دﺳﺗﮕﯾری و ھزاران زﺧﻣﯽ ھزﯾﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻣردم اﯾران ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر رھﺎﯾﯽ
ﺧوﯾش را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﻧد.
ﻋواﻣل ﺳرﮐوب و در رأس آﻧﮭﺎ ،ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺳرﮐوﺑﮕری ﺧوﯾش اﻓزوده اﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﺑﺎر ﻣردم اﯾران ﺑﺎ اﺗﺣﺎد
و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺗﮑﻠﯾف ﺧوﯾش را ﺷﻔﺎف ﺗر ﻧﻣوده اﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺷراﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور اﯾران دﺳت ﯾﺎﺑﻧد.
ﺗﯾراﻧدازی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺳوی ﻣردم و ﮐﺷف ﺟﺳد ﭘرﯾﺳﺎ )زھره ﭘﯾﺷدادﯾﺎن( ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
ﻋواﻣل رژﯾم ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ھدف ﻗرار دادن ﻓﻌﺎﻻن ﻣؤﺛر ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر ددﻣﻧﺷﺎﻧﮫ ی ﺧوﯾش اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد .درﮔﯾری ھﺎی
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن زﻧﺎن و ﻣردان و ﺟواﻧﺎن در وﻗﺎﯾﻊ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ی اﺧﯾر ،اوراق آزادﯾﺧواھﯽ ﮐﺷور اﯾران را ﺑرای
ھﻣﯾﺷﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺑت ﮐرده اﺳت.
ﻋواﻣل و ﻣﺎﺷﯾن ﺳرﮐوب رژﯾم در ﺑراﺑر اﯾن ﮔﺳﺗردﮔﯽ ﻣوج اﻋﺗراﺿﯽ ،دﺳﺗﭘﺎﭼﮫ ﺷده اﺳت و اﺣﺗﻣﺎل ﺗﮑرار ﺷدن ﺟﻧﺎﯾت
و ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ و اﻋدام و زﻧدان دھﮫ ی  ،١٣۶٠ﺗوﺳط ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣردﻣﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ
ﺑﺎ ھوﺷﯾﺎری و ﺧودﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ،ﺣرﮐت و اﻋﺗراض ﮔری ﺧوﯾش را ﺗداوم ﺑﺧﺷﻧد.
ﮐﺎﻧون روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑرای آزادی ،ﺳرﮐوب وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ی ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﺷدت
ﻣﺣﮑوم و از ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧواھﺎن آزادی ھﻣﮫ ی زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و دﺳﺗﮕﯾرﺷدﮔﺎن وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯾر
اﺳت.
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