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  دنوينو 

    

يران نويسندگان ا   هشدار کانون 

    تشديد سرکوب و سانسوری درباره

  

روز جهانی١٣٨٨ارديبهشت روز يازدهم  داشِت  برای بزرگ  فقط  که  کسانی  در پارک    کارگر 

تهران مورد الله ی  بودند  مده  مخفی  گرد آ علنی و  صدها نفر از ماموران  شتم  هجوم و ضرب و 

تند گرف منتظر قرار  نمای پارک  شده و در محل آب  دهی  از پيش سازمان  بودندکه  ده  ا يست ا در .  

اين ه صد نفر جريان  حدود يک  شدندجوم  شدگان از . بازداشت  بسياری از اين بازداشت 

بعد از ظهر رهگذرانی بودند ساعتی از  ا  بودند ت مده  آ جا  همه  خبر از  را که بی  خود  جمعه  روز   

پارک  ما اکنون همه یدر  ا ند،  ن ند  بگذرا ب ها در  تهام های ٢٤٠آن  نتظار ا اوين در ا زندان   

ندسنگين غريب ا   . و عجيب و 

  

فلزکار کارگران  ديگری به  يورش  روز در  همان  در نعمت در تعاونی در  ها، واقع  آن  در   اد  ب آ

د شدن دستگير  تن ديگر  ساوه، ده ها  ده ی  ديگری. جا مراسم اول  شمار  برگزاری  جريان  نيز در 

بازداشت سنندج  مه در  ه  ندما شده ا  .  

  

مناس به  که  در همان حال  چهاردهم ارديبهشت  روز  اين،  بر  فزون  بانگ و بت هفته ا م،  معل ی 

قدردانی غوغای م و  مقام معل از  فلک  ستايش  گوش  يغاتی  ل ب ت های  از رسانه  اجتماعی او  از نقش 

مسالمت آميزشان را جريان تجمع  در  معلمان تهران  می کرد،  خود  کر  لبات  مطا برای طرح 

نان کتک شماری از آ شدندخوردند و  بازداشت   .  

  

که مت روزها  همين  طی  آن که  رفه  يانُط به  ول کتاب،  ساالنه ی  ه  نمايشگا نان  گردا معرکه  دولتی و 

ه، در مناسبت نمايشگا اين  فرهنگ برگزاری  خوانی و  کتاب  ئه آمار و  تشويق  ا ارا پروری ب

دند، دا می  سخن  داد  ند باال  ل ب م  را  ارقا ناشران کشور  ام ترين  ن خوش  ترين و  قديمی  شماری از 

علت های به  سياست  ا  ب درفرهنگی د ناهماهنگی  از شرکت  ه محروم کردند و زير ولت   نمايشگا



دند دا قرار    .فشار 

  

يانکانون  ب نه ی آزادی  در زمي که  تعهدی  ی  يه  ا پ ايران بر  ا نويسندگان  نديشه و مبارزه ب ا  و 

آوردن بر  فشار  دارد،  کارگران وسانسور  فِی  جلوگيری از فعاليت صن مستقل و  معلمان  ناشران 

شا های واقعی  يان خواسته  تشديدبرای ب به  نسبت  کند و  را محکوم می  فضای ن  سرکوب  عمومی 

دهد می  قان هشدار  خف   .و 

ايران نويسندگان    آانون 

   

  

 
 


