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  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 اسالمی ایران 
سرانجام پس از سی سال استبداد و سرکوب عریان، حضور پویا و مستمر مردم در کوچھ و خیابان، پایھ ھای نظام . شد

بھ  نحراف کشاندن این موج آزادیخواھیای رژیم برای بھ اترفندھ. بھ لرزه در آورده استرا جمھوری اسالمی ایران 
شکست انجامیده و رویارویی مردم برای گرفتن آزادی، منجر بھ تالطمی شده است کھ جامعھ ی ایران را بھ سمت 

ھا در حقیقت اعالم انزجار آنھا از تماّمیت  اعتراضگری مردم ایران و بروِزِ◌ خشم توده. تحولی جدی سوق می دھد
، بلکھ افکار روھی جھان را تحت پوشش قرار دادهو باین اعتبار نھ تنھا رسانھ ھای گ استیت جمھوری اسالمی حاکم

  . ایران چشم دوختھ اندتحوالت عمومی و سیاستمداران جھان نیز بھ روند پر التھاب 

ضای کشور شده و عوامفریبی طنین انداز اینک ف" مرگ بر خامنھ ای" و" مرگ بر دیکتاتور" ،"زنده باد آزادی"شعار 
  .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

خویش افزوده اند، اما این بار مردم ایران با اتحاد عوامل سرکوب و در رأس آنھا، خامنھ ای نیز بھ میزان سرکوبگری 
  .و یکپارچگی تکلیف خویش را شفاف تر نموده اند تا بھ تغییر شرایط اجتماعی، سیاسی کشور ایران دست یابند

یکی از فعاالن دانشجویی، نشان می دھد کھ ) زھره پیشدادیان(تیراندازی مستقیم بھ سوی مردم و کشف جسد پریسا 
درگیری ھای . یم با شناسایی و ھدف قرار دادن فعاالن مؤثر بھ کشتار ددمنشانھ ی خویش ادامھ می دھدعوامل رژ

جوانان در وقایع یک ھفتھ ی اخیر، اوراق آزادیخواھی کشور ایران را برای و خیابانی و کشتھ شدن زنان و مردان 
  .ھمیشھ در تاریخ ثبت کرده است

این گستردگی موج اعتراضی، دستپاچھ شده است و احتمال تکرار شدن جنایت  عوامل و ماشین سرکوب رژیم در برابر
، توسط جمھوری اسالمی ایجاب می کند کھ نیروھای مردمی و مترقی ١٣۶٠و کشتار جمعی و اعدام و زندان دھھ ی 

  .با ھوشیاری و خودسازماندھی، حرکت و اعتراض گری خویش را تداوم بخشند

بھ شدت اسالمی را حاکمان جمھوری  وحشیانھ ی، سرکوب یسندگان برای آزادیکانون روزنامھ نگاران و نو
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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