کانون نويسندگان ايران »در تبعيد«
دستگيری نويسندگان و روزنامه نگاران
در جمھوری اسالمی ايران
در اخبار روز سيزدھم مھر ماه  ،١٣٩٠آمده است که محسن حکيمی نويسنده و از اعضای
کانون نويسندگان ايران ،محمد حيدری و مھدی افشارنيک از روزنامه نگاران فعال به يک
باره دستگير شده اند.
پرسش اين است که چرا؟
ظاھر قضيه اين است که ھيچ رويداد تازهای پيش نيامده که دستگيری کنونی نويسندگان و
روزنامه نگاران را توجيه کند؛ ولی ،واقعيت اين است که رژيم تبهکار جمھوری اسالمی
ھميشه ترفندی در آستين دارد و ھمواره در پی پيش گيری از رويدادھاست تا حاکميت سراپا
نکبت و تيره روز خود را از مھلکه ای که به آن دچار است نجات بخشد.
جمھوری اسالمی ،بی آينده و دچار بحران است .ھمين امر ،انگيزه ھميشگی اين رژيم را در
سرکوب و ھجوم به ھمه عرصه ھای زندگی فرھنگی ،سياسی ،اجتماعی و اقتصادی مردم
ايران تشکيل می دھد .سياست جمھوری اسالمی در ھجوم به عرصه آزادی بيان ،به عنوان
يک زمينه روشن و تابناک در مبارزات اجتماعی مردم ايران نيز دارای ھمين انگيزه است .به
ويژه اکنون که در جامعه ما مبارزات دانشجويی و کارگری در اوج تازهای به پيش می رود و
اعتصاب دالورانه کارگران پتروشيمی ماھشھر و مبارزات دانشجويان در برخی از دانشگاه
ھای کشور ،برای احقاق حقوق حقه خود و در راستای آزادی بيان ،تشکل و سازمانيابی شان
ادامه دارد و ديگر کارگران جامعه ما نيز زير بیرحمانهترين ھجومھا دست به مبارزه ای
سرنوشت ساز زده اند؛ طبعا وجدان بيدار روزنامه نگاران و ھنرمندان و نويسندگان در دفاع
از اين مبارزات ،آوردگاھی ست که صدا و سيمای تھی دستان جامعه ما را به نمايش میگذارد
و ھم دلی ھمگان را برای فروپاشی نظم عقب مانده جمھوری اسالمی برمی انگيزد.
ھجوم مداوم به روزنامه نگاران ،نويسندگان ،ھنرمندان و فعالين عرصه ھای گوناگون جنبش
ھای اجتماعی ،سياست ھميشگی رژيم جمھوری اسالمی ست و اين سياست ،ھمواره از سوی
ھمه انسان ھای آزادی خواه و برابری طلب محکوم شده است.
کانون نويسندگان ايران در تبعيد نيز در ھمين راستا ،سلطه و ھجوم آزادی کش جمھوری
اسالمی را محکوم می داند و در افشای اين سياست نامردمی از پا نخواھد نشست.
کانون نويسندگان ايران در تبعيد
 ١٤مھر ماه ١٣٩٠
www.iwae.org

