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هﺸﺪار درﺑﺎرﻩﯼ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﺮﮐﻮب و ﺳﺎﻧﺴﻮر
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ١٧اردﻳﺒﻬﺸﺖ ١٣٨٨

ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان

ﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ در ﭘﺎرﮎ ﻻﻟﻪﯼ ﺗﻬﺮان ﮔﺮد ﺁﻣﺪﻩ
روز ﻳﺎزدهﻢ اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ١٣٨٨ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﯼ ﺑﺰرگداﺷ ِ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد هﺠﻮم و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺻﺪهﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺎﻣﻮران ﻋﻠﻨﯽ و ﻣﺨﻔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﻴﺶ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺷﺪﻩ و
در ﻣﺤﻞ ﺁبﻧﻤﺎﯼ ﭘﺎرﮎ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻳﺴﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ هﺠﻮم ﺣﺪود ﻳﮏ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎرﯼ از اﻳﻦ
ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن از رهﮕﺬراﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺧﺒﺮ از هﻤﻪ ﺟﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮد را در
ﭘﺎرﮎ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن هﻤﻪﯼ ﺁنهﺎ در ﺑﻨﺪ  ٢۴٠زﻧﺪان اوﻳﻦ در اﻧﺘﻈﺎر اﺗﻬﺎمهﺎﯼ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ اﻧﺪ.
در هﻤﺎن روز در ﻳﻮرش دﻳﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻠﺰﮐﺎر در ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺁنه ﺎ ،واﻗ ﻊ در ﻧﻌﻤ ﺖﺁﺑ ﺎد در ﺟ ﺎدﻩﯼ ﺳ ﺎوﻩ ،دﻩه ﺎ ﺗ ﻦ
دﻳﮕﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻤﺎر دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ در ﺳﻨﻨﺪج ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩاﻧﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ،روز ﭼﻬﺎردهﻢ اردﻳﺒﻬﺸﺖ در هﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺖ هﻔﺘ ﻪﯼ ﻣﻌﻠ ﻢ ،ﺑﺎﻧ ﮓ و ﻏﻮﻏ ﺎﯼ ﺳ ﺘﺎﻳﺶ از ﻣﻘ ﺎم
ﻣﻌﻠﻢ و ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او از رﺳﺎﻧﻪهﺎﯼ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﮔﻮش ﻓﻠﮏ را ﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻬﺮان در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺠﻤ ﻊ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖﺁﻣﻴﺰﺷﺎن ﺑﺮاﯼ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﮐﺘﮏ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺷﻤﺎرﯼ از ﺁﻧﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻃُﺮﻓﻪ ﺁن ﮐﻪ ﻃﯽ هﻤﻴﻦ روزهﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن دوﻟﺘﯽ و ﻣﻌﺮﮐﻪﮔﺮداﻧﺎن ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺳﺎﻻﻧﻪﯼ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔ ﺰارﯼ اﻳ ﻦ
ﻧﻤﺎﻳ ﺸﮕﺎﻩ ،در ﺗ ﺸﻮﻳﻖ ﮐﺘ ﺎبﺧ ﻮاﻧﯽ و ﻓﺮهﻨ ﮓﭘ ﺮورﯼ ﺑ ﺎ اراﺋ ﻪ ﺁﻣ ﺎر و ارﻗ ﺎم ﺑﻠﻨ ﺪ ﺑ ﺎﻻ داد ﺳ ﺨﻦ ﻣ ﯽدادﻧ ﺪ ،ﺷ ﻤﺎرﯼ از
ﻗ ﺪﻳﻤﯽﺗ ﺮﻳﻦ و ﺧ ﻮشﻧ ﺎمﺗ ﺮﻳﻦ ﻧﺎﺷ ﺮان ﮐ ﺸﻮر را ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﺖ ﻧﺎهﻤ ﺎهﻨﮕﯽ ﺑ ﺎ ﺳﻴﺎﺳ ﺖه ﺎﯼ ﻓﺮهﻨﮕ ﯽ دوﻟ ﺖ از ﺷ ﺮﮐﺖ در
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدﻧﺪ و زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪﯼ ﺗﻌﻬﺪﯼ ﮐﻪ در زﻣﻴﻨﻪﯼ ﺁزادﯼ ﺑﻴﺎن و اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑ ﺎ ﺳﺎﻧ ﺴﻮر دارد ،ﻓ ﺸﺎر ﺁوردن
ﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮاﯼ ﺑﻴﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎﯼ واﻗﻌﯽﺷﺎن را ﻣﺤﮑﻮم ﻣ ﯽ-
ﺑﺮ ﻧﺎﺷﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻨﻔ ِ
ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺮﮐﻮب و ﺧﻔﻘﺎن هﺸﺪار ﻣﯽدهﺪ.
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