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  ]قوس[سيزدھم آذر

  روز مبارزه با سانسور
 ما زير سلطۀ جمھوری اسالمی ھنوز از سانسور، يعنی از بالئی رنج می برد که ديگر متعلق به دنيای کنونی ۀجامع

  . نيست

ی و آگاه سازی، به پديدۀ سانسور ابعادی متعلق به امروزه گسترش حيرت انگيز رسانه ھا و وسعت سيستم خبررسان

مورين مميزی، عارضه ای أسانسور، به ويژه به شکل مستقيم آن و با حضور م. دوران ھای سپری شده داده است

در دنيای امروز شدت رابطه ھای انسانی را ديگر . عقب مانده است که بشريت در برابر آن به شدت مقاومت می کند

  .چارچوب ھای کھنه سانسور جا داد و تبادل نگره ھا را به بند کشيدنمی توان در 

اما اگر در اين حکومت ھا سانسور می کوشد در . بی شک در بسياری از کشورھا ھنوز سانسور برقرار است

 آن، ۀپوشش نامرعی و غيرمستقيم به کار افتد؛ در کشوری نظير جمھوری اسالمی؛ به خاطر ماھيت عقب ماند

مورين سانسور نه تنھا با مميزی مستقيم آثار أ خود را حفظ کرده است و مۀچنان شکل ھای سبعان مسانسور ھ

يد اوليه أئ بعد از تد، نه تنھا آثار توليد شده را حتا افکار را بگيرنۀفرھنگی می کوشند جلوی خبررسانی و مبادل

بلکه به شکل جنايت کارانه و عقب مانده تری دست به زندانی توقيف می کنند، می سوزانند و از ميان می برند؛ 

  . فکر و انديشه استۀ و مردمی می زنند که تنھا اتھام شان ارائ شکنجه و حتا کشتار فرھنگ ورزانکردن،

 دنيای امروز، امر مبارزه با ۀھنگامی جمھوری اسالمی و درماندگی اش در اين است که خصلت تازه اما ناب

ی، کارگری ئ تمام اقشار مردم درگير آن شده اند؛ جدا از فرھنگ ورزان حرفه ان وسعت داده که عمالً سانسور را چن

ھم که حقوق ماھيانه اش را دريافت نمی کند و اجازه ندارد برای رفع گرسنگی دست به اعتراض بزند و ناخشنودی 

  .  سانسور و خفقان پيوسته است نيز به صف اعتراض به،خود را از ستمی که بر او روا می دارد بيان کند
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از ھمين رو ھم ھست که گستردگی سانسور و مقاومت ھمگانی در برابر آن ھر روز در جمھوری اسالمی قربانی 

 وبالگ نويسی که از حقوق  در قامت کشتن ستار بھشتی، کارگر آن را ھم می توانۀ مشخص و تازۀمی گيرد و نمون

دن نسرين ستوده به اتھام وکالت زندانيان سياسی و يا منيژه نجم عراقی و کارگران دفاع می کرد؛ يا زندانی کر

  .فريبرز رئيس دانا به اتھام عضويت در کانون نويسندگان ايران مشاھده کرد

  . اما سانسور ديگر باقی ماندنی نيست

انی شدن ده ھا و واکنش عظيم جھانی در اعتراض به قتل ستار بھشتی، زندانی شدن نسرين ستوده و اعتراض به زند

 بی اثر شدن سانسور و جلوگيری از انتشار ۀ خود برآمده اند، نشانۀدھا فعال کارگری که در دفاع از حقوق اوليص

  .خبر و حقيقت در دنيای امروز است

  .اين رژيم ھمراه سانسورش از ميان خواھد رفت. ستاجمھوری اسالمی متعلق به دوران عقب ماندگی 

 

 ران در تبعيدکانون نويسندگان اي
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