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ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض ﭘﺎﯾﺎن دﻫﯿﺪ
اﺧﺒﺎر روز
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدم را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده و
ﺧﻮاﻫﺎن رﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪی ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ﺷﺪه و ﻫﺸﺪار داده :ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻓﺮﯾﺎد ﺳﻼﺣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻖ
آزادی ﺑﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ

ﺑﺮآﻣﺪن دورهای اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﺮان ﮔﻮاه ﺣﻞ ﻧﺸﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﺰﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﭼﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮهی ﻗﻬﺮﯾﻪ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ را ﭘﺲ زدهاﻧﺪ،
زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮان ،ﺳﺮﻋﺖ و ﺧﺸﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮ ﺑﺮآورده اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
دور ﺗﺎزهی اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم ﮐﻪ از  ۲۴آﺑﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺖ و داﻣﻨﻪاش در ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ دهﻫﺎ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ
رﺳﯿﺪ.
ﺑﺎ اﻋﻼم ﺿﺮﺑﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪه
از ﻓﻘﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺳﺮﮐﻮب ،ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺮار دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران دوﻟﺖ،
ﺗﻮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪﻧﺪ،
ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺳﻔﺮهﺷﺎن ﺟﺎی
دﺳﺘﺒﺮدی دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،رﻧﺞ ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪه در دل و ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺿﺮب و ﺟﺮح و

ﺑﺎزداﺷﺖ و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ
ﮔﺎه ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن و زﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻻن
ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ،ﺣﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺰﺋﯽ
ﺻﻨﻔﯽ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض زدﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ
اﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »اﺧﻼﻟﮕﺮ«» ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ«» ،ﻣﺨﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« و ﺑﺎ
ﯾﻮرش ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و زﻧﺪان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از
ﺷﻤﺎر ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن ﺻﺪای ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﮑﻮت در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دم ﺑﺮ رﻧﺞ ﻣﺮدم اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻮران
ﺧﺸﻢ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻓﺮﯾﺎد اﻋﺘﺮاض را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل روی دادن اﺳﺖ.
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻫﺮ اﺟﺤﺎف و ﺳﺘﻢ ،ﺑﺨﺸﯽ از آزادی ﺑﯿﺎن و ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ؛
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺎ دﺳﺘﺒﻨﺪ و ﺑﺎﻃﻮم و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﮔﺮﭼﻪ روال ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
در ﭼﻨﺪ دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺪﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ در ﭘﻨﺞ روز ﻧﺨﺴﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ و ﻫﺰاران زﺧﻤﯽ و ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﻄﻊ ﺳﺮاﺳﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر روﯾﺪادﻫﺎ ،ﺷﮕﺮدی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاضﻫﺎ
دور از ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن و ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .ﻃﺮﻓﻪ آﻧﮑﻪ
در ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎ از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض
داد ﺳﺨﻦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ!
ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪ و ﻗﻄﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان آﺗﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم
را زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺮد ،اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد.
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﺑﺎ آزادی ﺑﯿﺎن ﻣﺮدم را
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن رﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪی ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاضﻫﺎی اﺧﯿﺮ
اﺳﺖ و ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ :ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺟﺰ ﻓﺮﯾﺎد ﺳﻼﺣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﯿﺮوﻫـﺎی اﻣﻨﯿﺘـﯽ و اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ را ﺑـﺎ آﻻت و ادوات ﺳـﺮﮐﻮﺑﮕﺮﯾﺸﺎن از
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮﺻﺖ اﻋﺘﺮاض و ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را
ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان –  ۲۹آﺑﺎن

