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رانياف يمردم شر  

 یمداران به روش  قدرتی مختلف مردم برای قشرها برحِقیها ها و اعتراض  خواستههجوم و سرآوب در مقابل

 در داخل آشور و در ی و اجتماعیتر شدن اوضاع اقتصاد ی، با بحرانري ماه اخنيدر چند. ل شده استي تبدیشگيهم

ن و يصدور احكام سنگو  ، بازداشتیري دستگ،احضارت، ياز سانسور و ممنوع یديجدگر موج ي بار د،طح جهانس

طرفه آن آه در آنار  .نده به راه افتاده استي بحران هر دم فزایامدهاي مقابله با پی روزافزون احكام اعدام برایاجرا

   .ان ببرندي را از می قبلیها بآوشند اسناد و مدارك سرآو یها، صاحبان قدرت م ن اقداميا

ب و ي دارند با تخری سع۶٠ ی عام دهه  آمران و عامالن قتل وطراحان . ن اسناد استي از ایكيگورستان خاوران 

 ی و پرونده آنندپاك  یدتي و عقیاسيان سي از زندانیآشتار نسل در را خود ین گورستان، رد پايت اير وضعييتغ

 گورستان خاوران ی و جمعی فردی از گورهایيها  بخش،الين خي ایدر پ.  بسپارندیشت خود را به محاق فرامويجنا

ت يان بردن آثار جرم و جناي از می ن گورستان به منزلهير و رو آردن ايز.  شده استیزير ح و خاكيب و تسطيتخر

 گورستان خاوران به یواگذار خواهانران يسندگان ايآانون نو. ديافزا ی مجرمان می گر بر پروندهي دیاست و برگ

  . و عادالنه استی مردمیا ن آشتار در محكمهي ایشدگان و بررس  آشتهیها خانواده

شدت ر ي اخیها ها در ماه تيد آاربران ساي و تهدینترنتي ایها تيلتر آردن سايات، فياز نشريها، لغو امت سانسور آتاب

 حكم زندان ی به تازگ،زداشت و سپس آزاد شده بودندش باي آه چند سال پ،سانينو چهار نفر از وبالگ . استافتهي

ده آه ي رسیيف و عدم صدور مجوز اآران بود به جايتوق تر شينما و تئاتر آه تاآنون بيس درسانسور . اند افت آردهيدر

 چندان شعر و داستانف ي تالی عرصه! نديآ ی به اجرا در میسي به زبان انگلانسورسز از ي گریها برا شي نمایبرخ

 یها ت، ترجمهين وضعي و به ا.  امسال قادر به انتخاب آتاب سال خود نشدندی فرهنگی از نهادهایتنگ شده آه بعض

ن قلع و يتا ابعاد وحشتناك ا دييافزايبزين در خارج از آشور را یسندگان حكومتي از نویساز  به منظور چهرهیا هيآرا

 یا سندگان و هنرمندان جشنوارهي نو  و آه قرار است با گذاشتن شاعرانی قلع و قمع-دي بهتر به تصور درآیقمع فرهنگ

  . بزك شودیشي نمایها  صحنهیدر جلو

 آانون یچند از اعضا یتن ريدر چند ماه اخ. ها افزوده شده است زان احضارها و بازداشتيبر م ،گري دیاز سو

زاده و حسن  ید، ناصر زرافشان، فرخنده حاجيمو نيد اميور، مجپ یي، فرزانه آقایآباد  محمود دولت-رانيسندگان اينو

 از یاديهنوز زمان زو  . قرار گرفتندیيها مورد بازجو و ساعتشدند  احضار بارها یتي امنیروهايتوسط ن -یصانع

 آانون یگر از اعضاي دیكي یميطرف نگذشته بود آه محسن حك ی بنیزيوسف عزي ین زندان برايصدور حكم سنگ
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  .ن آزاد شدي سنگی قهيبا وث زندان و پس از تحمل حدود دو ماه بازداشت ی فعاالن جنبش آارگرو از

شت و حق ي جز دفاع از معیچ جرميتپه، آه ه شكر هفتي آارگران نیكاي سندی پنج نفر از اعضاین دوره برايدر هم

ورش و بازداشت قرار يمورد آشور  مختلف یها ان در دانشگاهيدانشجو .اند، حكم زندان صادر شد تشكل خود نداشته

 یها در ماه آن ی دامنه  است آهدهيش و سرآوب عقي از تفتیگري بارز دی نمونهز ين ی مذهبیها تيفشار بر اقل  .گرفتند

 یي دوست نمونه ه اقداميعال ، آهشدندفر يتر آ ناماِن معترض سختپناهان و گم یان بين مي در ا.افتيش يافزا رياخ

ر ي اخچند ماهدر    گستردهسرآوبهجوم و  از یيها گوشه  تنها، همه،ها نياو . پناهان معترض است ین بيااز  یزدن مثال

  .ديآ یبه شمار م

چ حصر و ي هی همگان بیان برايشه و بي اندیآزادمدافع  ، ران، بنا بر اصل اول منشور خوديسندگان ايآانون نو

گر احساس و  اني آه بیا وهيبلكه هر ش ست،ين  از راه گفتار و نوشتاردهي ابراز عقیان تنها آزادي بی آزاد. استاستثنا

 موارد باال را از یران تماميسندگان اي آانون نو،ن روياز ا. گنجد یان مي بیده افراد باشد در مقوله آزاديعق

  .آند یو آن را محكوم م داند یمت ي حاآمیان از سويشه و بي اندی سرآوب آشكار آزادیها مصداق
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