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 «باهم ربای آزادی» کارزار 
 سپتامبر ۴ با برابر وریشهر ۱۴ کشنبهی روز از« آزاد انتخاباتی برا رانیای ملی شورا»ی سو از« یآزادی برا باهم»  کارزار

 دری دتیعق وی اسیس انیزندان همهی آزادی برای جهان وی ملی همبستگ کارزار نیای محور هدف. شودی م شروع ۲۰۱۶

 . است رانیا

 نگاران، روزنامه ازی اریبس. برندی م سر به زندان دری تیجنس وی مذهب ،یشیدگراند ،یاسیس لیدال بهی رانیا شهروندهزاران 

به سر می برند. از آن ی اسالمی جمهوری ها زندان در وکال دگرباش، ،ییدانشجو ،یکارگرمدنی؛ فعالی  کنشگران ،اهل قلم

 گذشته، شرایط نگه داری زندانیان نیز غیر انسانی بوده، و حقوق انسانی آنها نقض می گردد. 

 سریم بشر حقوق وی دمکراسی برقرار بادر ایران تنها  داریپا رفاه و تیامن بهی ابیدست که شودی م ادآوری رانیای ملی شورا

اساسی جمهوری اسالمی غیر ممکن است، چه آنکه این  قانون چارچوبگشت، و دست یابی به چنین هدفی در  خواهد

 قانون اساسی، نظر ولی فقیه را برتر از رای اکثریت شهروندان ایران می پندارد. 

 جادیا ازمندین رانیا ملتی را بری مبتنیی گرای تیگ و بشر حقوق تیمحور با نینوی اساس قانون نیتدو اساس، نیبرهم

 سکوالری مدن جامعه تیتقو ازمندین یکیدمکرات ندیفرا نیچن. باشدی م آزاد انتخاباتی برگزاری برا عادالنه و سالم طیشرا

 وی اسیس کنشگران همه شرط و دیق بدونی آزاد. از این رو، برای دست یابی به چنین شرایطی، است رانیا خواهیآزاد و

 بیش از پیش، اهمیت می یابد. ی اسالمی جمهوری ها زندان ازی دتیعق

 عقب به را حکومت نیا، یمدن مقاومتکنش های خشونت پرهیز و  قیطر از توانی م که است باور نیبرا رانیای ملی شورا

 .کرد واداری نینش

 خودی اسالم انقالب صدور شهیاند با رانیا دری اسالمی جمهور استقرار بای اسیس اسالم و سمیترورسی و هفت سال پیش، 

 بوده خود شهروندان کشتار و اعدام رکوردار گذشته هده چهاری ط در کهی حکومت. شدی انگذاریبن جهان، نقاط گرید به

ی نظام وی مالی های بانیپشت کشورها، گریدی داخل امور در مداخله با و کردهیی زا تنش و بحران انهیخاورم منطقه در است،

نقش بازی  هیسور مردم کشتار در نینچن؛ و ایاست شده انهیخاورم دری سن و عهیشی ستیتروری ها گروهی ریگ شکل سبب

  . است تیبشر هیعل تیجنا عاملمی کند، و 

 صفحه یک از دو

 



 

 

 

 ثبات و صلح و تیامنی برقرارارتباط مستقیمی با  جهان سراسر در صلح و تیامن که بدانند ستیبای م جهان خواهانیآزاد

 در را مشکالت ازی اریبس وی امن نای ها قفل د توانی ماست، و این کلید  رانیا در منطقه صلح دیکل. دارد انهیخاورم در

 . کند باز جهان

 

 تجارت. است آزاد جهان زمامداران و استمدارانیس وی جهان شهروندان کیکای فهیوظ انهیخاورم در بشر حقوق ازی بانیپشت

 تیجنا در مای همگ نیا رازیغ. باشد بشر حقوق نیادیبن اصول تیرعا به مشروط ستیبای می اسالمی جمهور با مذاکره و

 .میهست کیشر میرمستقیغ حکومت نیا توسط رانیا در شده اعمالی ها

 کیکای شرط و دیق بدونی آزادی برا و دیکنی انییپشت« یآزادی برا باهم» کارزار از میخواهی می جهان جامعه شما از ما

 .میشو کصدای و دل همی دتیعق وی اسیس انیزندان

 

 :باشدی م ریز شرح به کارزار نیا راهبرد

 است شده گرفته نظر دری زندان کی یبرا ساعت ۴۸ هر.  

 هشتک بای و ساعت ۴۸ دری زندان آن نام بای سینو اسکناس ،یسیوارنوید 

 هشتک بای زندان نام بای اجتماعی ها شبکه وی مجازی فضا در توفان جادیا 

 جهان سراسر در مربوطهی نهادها و نیمسئول همه بهی و ساعت ۴۸ ان دری هرزندان به مربوط نامه ارسال 

 جهان سراسر دری مدن کنشگران و شهروندان همه به گستردهی خبررسان 

 ی م داده گفتگو بونیتر آنها کانینزد به و شودی م پرداختهی زندان سه به رانیا افق ونیزیتلو قیطر از هفته هر

 .دیکن صحبت و دیریبگ تماس رسانه نیا با دیتوانی م دیهستی زندان هر ازی بانیپشت آماده چنانچه شود،

 اطالعات تماس بخش روابط عمومی شورای ملی ایران به قرار زیر می باشد: 

Mr Amjadi, Public Relations Department 

E-mail: publicrelation@irannc.org 

www.irannc.org  

twitter: @irannc 

https://www.facebook.com/ShorayeMeliIran 
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