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   ژوئيه ٢٥
  ناروز همبستگی جهانی با مبارزات مردم اير

  
، سرکوب و کشتار، شکنجه و اعدامدر برابر  ها تن از مردم ايرانرزم دالورانه و خيزش ميليون هاست کهاينک هفته

  . ادامه دارد اسالمی حکومتسانسور و فضای اختناق 
به قتل  های خودگاهشکنجهو ها و در زندان را در تظاهرات خيابانی  صدها نفر مدت، نيروهای سرکوبگر رژيم،در اين

 کردهزندانی ها ربوده و ها و درمانگاهها و بيمارستانها و خانهآلود از خيابان و خون زخمیتن را هزاران رسانده و
  . است

 طی سی سال حاکميت منحوسش، المللی راهای بينهای انسانی و قرارداد، تمامی معيارها و ارزشحکومت اسالمی
 در کوشد با سرکوب اعتراضات بر حق مردم، و استقرار نيروهای نظامی، بسيج، و لباس شخصیزير پا گذاشته و می

  .  و کوی و برزن، خشونت و وحشت را بر جامعه حاکم کندهر خيابان
 ٤١نام   وقرار دارندجسمی و روانی های شکنجهشديدترين  زير يان و دستگيرشدگان رويدادهای اخير،زنداناکنون، 

   . در ميان دستگيرشدگان اعالم شده استروزنامه نگار و وبالگ نويس نيز
نگ آوردن  جوانی که در راه به چو دختران و پسران مردم آزاده گيزن تحسين براانگيز و شگفتبا اين وجود، مبارزه

ی سياسی آزاد بايد نزندا« ،»مرگ بر ديکتاتور «هائی چون با شعارجنگند،آزادی و برابری در پيشاپيش اين صف می
  .هم چنان ادامه دارد »گردد

 ايران خيره کرده است حواهخلق های تحت ستم  و آزادیاين مبارزه پر شکوه، چشم جهانيان را بر سرنوشت خيزش 
-تر میروز گستردهه ب  روزکهالمللی شکل گرفته است بينگی  مبارزات، يک همبستاز ايندر حمايت و پشتيبانی و 
 .دشو

گزارشگران «، »الملل سازمان عفو بين« ، و بيانمدافع حقوق بشر و آزادی انديشه  جهانِی، سه سازمان بزرگاکنون
 شعار خود را آزادی زندانيانو ع از مردم ايران اعالم ژوئيه را روز دفا ٢٥ ،» قلمجهانی انجمن« و »بدون مرز

  . اند  اعالم کردهرويدادهای اخير ايران
  

 از، اقدام ارزنده و انسانیاز اين با قدردانی و پشتيبانی ن در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد، اکانون نويسندگان اير
دام ممکن را در همکاری با اين ق ا ابتکار وکه هرگونه دکن اعضای خود در کشورهای مختلف دعوت میمردم آزاده و

  بی حد و حصرآزادیاز  دفاع، در ايرانانجام دهند و در همبستگی با مبارزات بر حق مردم جهانی  سازمانسه 
  .بلند بردارندهای گام  سياسیآزادی زندانيانو  لغو شکنجه و اعدام ،و بيانانديشه 

اق و تن سانسور و اخحاکميت به  دير يا زود و دالورانه،مبارزه پيگيراوم اين در تد ،ايرانشک مردم آزاده بی
  .برپا خواهند کرد ی خود انسان مقامشايستهآزاد و برابر و  ایسرکوب و کشتار پايان خواهند داد و جامعه
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