
 اطالعیه

 کانون روزنامه نگاران و نویسندگان برای آزادی

، حوایت خْد را اس اعتزاض هزدم ایزاى کَ ُن ایٌک کاًْى رّسًاهَ ًگاراى ّ ًْیسٌذگاى تزای آسادی

.دارددر جای جای کشْر تَ ّیژٍ شِز تِزاى در جزیاى است، اعالم هی  

گزی ُای رأی رفتٌذ، اها تا اعتزاضصٌذّقاتي تار هزدم خْدشاى تصوین گزفتٌذ ّ ُزچٌذ تَ پای 

ی اًتخاتات هقْلَ. خْاٌُذ در سزًْشت سیاسی ّ اجتواعی کشْر دخالت کٌٌذخْیش ًشاى دادًذ کَ هی

-ُای خْد را در قالة اعتزاض تَ ًتایج اًتخاتات، در خیاتاىاهسال در ایزاى، سثة شذ تا هزدم خْاستَ

.یاى دارًذُا ّ رّ در رّی ًیزُّای حافظ ًظام، ب  

ُای اخیز در گْشَ ّ کٌار کشْر، آهاج قزار دادى کل ًظام جوِْری اسالهی تا اشارٍ تَ ّقایع هاٍ 

ایزاى، تْسط هزدم تَ ّیژٍ جْاًاى ّ سًاى، تاریخ ایزاى یک تار دیگز ّرق خْرد ّ یکپارچگی هزدم 

گزاى، تا پلیسی کزدى  در تزاتز ًیزُّای استثذاد، سی سال پیش را تذاعی کزد تَ طْری کَ حکْهت

.فضای سیاسی کشْر ًیش ًتْاًستٌذ ایي شزایط را کٌتزل کٌٌذ  

تذیِی است کَ ًظام جوِْری اسالهی ایزاى، ُوچْى سی سال گذشتَ تَ سزکْب عزیاى اقذام خْاُذ 

ی اعتزاض تَ ًتایج اًتخاتات، خْدتاّری خْیش را تَ ًوایش گذاشتٌذ ّ تا کزد، اها هزدم ًیش تَ تِاًَ

هیشاى هقاّهت هزدم ّ . یي کٌش تَ جِاًیاى اعالم کزدًذ کَ دیگز تي تَ ًظام استثذادی ًخْاٌُذ دادا

تْاًذ هٌجز تَ ّاژگًْی ُا هیُای اجتواعی اس ایي حزکت ّ پیْستگی ایي حزکتحوایت دیگز جٌثش

.هاشیي حکْهتی گزدد  

ُای اجتواعی هزدم اُذاف ّ حزکت، در جِت پیشثزد کاًْى رّسًاهَ ًگاراى ّ ًْیسٌذگاى تزای آسادی

داًذ ّ اس ُیچ کْششی در جِت کٌٌذ، خْد را در کٌار هزدم هیکَ تا ًظام جوِْری اسالهی هثارسٍ هی

.حفظ هٌافع هزدم دریغ ًخْاُذ کزد  

 یتوام یآساد خْاستار ،هزدم ُایاعتزاض یگستزدٍ سزکْب ّ ُاتاسداشت کزدى هحکْم ضوي ها
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