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ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آزادی ﺑﯿﺎن
• ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان درﺑﺎره ی ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﺷﺎﭘﺮک ﺷﺠﺮی زاده و
اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻣﺎﺋﺪه ﻫﮋﺑﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﻪ
“ﺗﻨﺒﯿﻪ” ﻓﺮد “ﺧﺎﻃﯽ” ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺼﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻌﺘﺮض را
دارد …
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ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﺑﺮای ﺷﺎﭘﺮک ﺷﺠﺮی زاده و
اﻋﺘﺮاﻓﺎت اﺟﺒﺎری ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﺎﺋﺪه ﻫﮋﺑﺮی واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد و اﯾﻦ دو
اﻗﺪام را ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آزادی ﺑﯿﺎن در اﯾﺮان داﻧﺴﺖ:
در ﻣﯿﺎن ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎهﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ ،روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ دو
ﺧﺒﺮ ﺑﺎزﺗﺎب زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﻢ ﺧﺒﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺷﺎﭘﺮک ﺷﺠﺮیزاده زن
ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری روﺳﺮی ﺑﺮ ﺳﺮ
ﭼﻮب ﮐﺮد و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ۲۰ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﮐﻪ دو ﺳﺎل آن ﺗﻌﺰﯾﺮی و
ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﺶ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ اﺳﺖ .ﺧﺒﺮ دوم از دﺳﺘﮕﯿﺮی دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﺎﺋـﺪه ﻫـﮋﺑﺮی ﺣﮑـﺎﯾﺖ دارد ﮐـﻪ وﯾـﺪﯾﻮﻫﺎی رﻗـﺺ ﺧـﻮد را در ﺷﺒﮑـﻪ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻗﺮار ﻣﯽداده و ﺣﺎل اﺟﺒﺎرا ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن آورده ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺷﺪه و ﮔﺮﯾﺎن از ﮐﺎر ﺧﻮد اﻋﻼم ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ دو اﯾﻦ زﻧﺎن از ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن ﺧﻮد در اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ و ﻫﻨﺮ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .رﻓﺘﺎر ﻫﺮ دو در ﺣﻮزهی
آزادی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ .آزادی ﺑﯿﺎن ﻓﻘﻂ آزادی ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
آزادی ﻫﺮ ﻧﻮع “اﺑﺮاز” اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻧﻈﺮ،
اﺣﺴﺎس ،ﻫﻨﺮ و اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را “ﺑﯿﺎن” ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ روﺳﺮی ﺑﺮ ﭼﻮب
ﮐـﺮدن و رﻗﺼـﯿﺪن .ﺑﺮﺧـﻮرد ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑـﺎ اﯾـﻦ دو زن از ﺟﻨـﺲ ﻫﻤـﺎن
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ،ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،
ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﺎ زﻧﺎن ،ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ

۲۰ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﻧﻮﺟﻮان اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ
ﺣﮑﻢ و ﺑﺮﺧﻮردی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آزادی
ﺑﯿﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه؛ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﯾﺠﺎد ﻫﺮاس در ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻣﻌﺘﺮض اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﻪ “ﺗﻨﺒﯿﻪ”
ﻓﺮد “ﺧﺎﻃﯽ” ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺼﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻌﺘﺮض را دارد.
ﺳﺮﮐﻮب ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از اﺑﺮاز و اﻋﻼم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و اﻋﺘﺮاض و اﻧﺘﻘﺎد اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﺑﺨﺶ و ﺷﮑﻠﯽ از آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻊ ،از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزداری از آزادی ﺑﯿﺎن ﻓﺮد ﯾﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﮐﻮب اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﮑﻢﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻪ از
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮ اﺑﺮاز وﺟﻮد
آزاداﻧﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻫﻤﻪی ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ.
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