
 .         با تعرض تازه حكومت به آانون نويسندگان ايران مقابله آنيم
 

وزارت اطالعات جمهوري اسالمي چند ساعت قبل ازبرگزاري مجمع ساالنه آانون                                
نويسندگان ايران آه قرار بود در روز پنجشنبه هفتم اسفند برگزار شود با احضار چند تن از اعضاي                           

 اين توجيه آه نميتواند امنيت جلسه را تامين آند از برگزاري اين                        هيات دبيران آانون نويسندآان با        
طبق گفته علي اشرف درويشيان، هيات دبيران آانون آه چند ماه هست براي                          . مجمع ممانعت آرد    

گرفتن مجوز تالش ميكند و تمام اين مدت سردوانده شده ، تصميم داشت آه بدون مجوز، مجمع ساالنه                       
علي اشرف درويشيان ضمن     . با اين عكس العمل وزارت اطالعات روبرو شد         آانون را تشكيل دهد آه       

مقايسه اقدام اخير وزارت اطالعات  با سال قبل آه با همين توجيه اجازه برگزاري مجمع عمومي آانون                  
را ندادند در مصاحبه با راديو فردا توضيح داد آه سال قبل وزارت اطالعات ، هيات تدارك جلسه                                  

زارت ارشاد فراخواند و در آنجا ماموران وزرات اطالعات اين تدآرات را دادند اما                         آانون را به و     
امسال آنها را مستقيما به وزارت اطالعات فراخواندند و برخالف پارسال آه برخوردها يك مقداري                          

 .محترمانه بود امسال به اصطالح با احضار مستقيم به وزارت اطالعات سخت گيرانه  تر بود 
قيم وزارت اطالعات در امور آانون نويسندگان يادآور روشهاي گذشته وزارت                دخالت مست 

هرچند .  منجر شد  ٧٧اطالعات در مقابله با دگرانديشان است آه در اوج خود به قتلهاي زنجيره اي سال                 
شروع تعرض تازه به آانون نويسندگان تنها عالمت خيز جديد حكومت براي سرآوب  پس از رسوايي                     

. نتخابات فرمايشي در اثر تحريم گسترده مردم نيست ، اما بي ترديد مهمترين عالمت ان است                 بالماسكه ا 
بيهوده نيست آه در سايت رويداد خبر فعال شدن تيمهاي مربوط به  قتل هاي زنجيره اي درج ميشود و                       

ر دو نماينده مجلس در نامه به خاتمي در مورد طرح هاي مربوط به تصفيه زندانيان سياسي هشدا                                  
 . ميدهند

واقعيت اين است آه جناح تماميت خواه  بخوبي ميداند آه تحريم گسترده انتخابات و نه گفتن                    
مردم به هردو جناح حكومت اسالمي ، در عين حال بيانگرآنار زدن سپر پوسيده اصالح طلبان توسط                      

ت گرا ودر راستاي     مردم و  ورود مبارزات مردم به عرصه مبارزه مستقيم و فراقانوني  با جناح تمامي                   
ازاينرو حكومت اسالمي  در پي آن است آه با تشديد اقدامات سرآوبگرانه                 . براندازي آليت نظام است    

به مقابله با شكل گيري حرآات جديد اليه هاي مختلف اجتماعي  و فراروييدن مبارزات مستقل مردم در                    
 آه جمهوري اسالمي پس از رسوايي        اما درست در چنين شرايطي     . پي  تحريم گسترده انتخابات بشتابد      

بزرك انتخابات تقلبي  در موضع شكننده تري قرار گرفته و در داخل و خارج درانزواي شديد قرار                              
 ميتوان و بايد با راه اندازي مبارزات متنوع مردمي موج تازه سرآوب حكومتگران را در نطفه                        ،دارد

 .خفه آرد
ايگاه آانون نويسندگان و نشانه هاي جديد فعال         همچنين در خارج از آشور نيز با توجه به ج         

شدن تيم هاي سرآوب خشن نهادهاي امنيتي حكومت اسالمي ضروري است آه  اقدامات گسترده در                         
دفاع از فعاليت آانون نويسندآان را سازمان داد و به مبارزات داخل آشور براي درهم شكستن موج                           

 .  تازه سرآوب ياري رسانيد
 )راه آارگر (            سازمان آارگران انقالبي ايران                 
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