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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی: فرستنده

 ٢٠١۴ جنوری ٢٢

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  اطالعيه انجمن قلم ايران در تبعيد

  چرا حکومت اسالمی

  ن نويسندگان ايران دچار ھراس شد مشورتی کانوجلسۀاز برگزاری 

درست سه روز پس از نمايش تبليغاتی سخنرانی حسن روحانی و شرکت گروھی از نويسندگان و ھنرمندان ايران در 

را می بايست در پی داشته باشد، کانون » بيان آزاد«و اجازه به » باز کردن فضای سياسی «اين بازی تبليغاتی که ظاھراً 

 يکی از اعضای کانون، به گونه ای ۀ مشورتی خود را  برای بررسی وضع کنونی، در خانۀجلسنويسندگان ايران

 از سوی مقامات امنيتی، احضار شد و به او جلسهاما، بی درنگ صاحب خانۀ محل برگزاری . خصوصی برگزار کرد

ی، جلسه ای را برای صوصاخطار کردند که کانون نويسندگان ايران و جمع مشورتی آن اجازه ندارد حتا به صورت خ

  .لش برگزار کنديبررسی مسا

بايد يادآور شد که کانون نويسندگان ايران، پس از سی و چھار سال که از سلطۀ حکومت جنايت و چپاول اسالمی در 

ی از اين دست ئسخنرانی و ديگر کارھا داشتن دفتر و برگزاری جلسه ھای شعرخوانی و ۀايران می گذرد، ھنوز اجاز

  . ت رسمی نداردرا به صور

اين رويداد بايد دست کم برای آن دسته از نويسندگانی که در نمايش فريبکارانۀ سخنرانی حسن روحانی شرکت کردند، 

ئيد سياست ھای مردم فريب جمھوری اسالمی، دستاوردی جز سر فرودآوردن أروشن کرده باشد که گام نھادن در راه ت

  . ديگری نداردۀ اين حاکميت آزادی کش است، بھرۀند سالدر برابر ستم و سرکوب که ويژگی سی و چ

خواه جھان که برای دوری يشه و بيان به ھمۀ نيروھای آزاديانجمن قلم ايران در تبعيد، در راستای پشتيبانی از آزادی اند

نمی توانند، به درستی و به تمامی، به ماھيت از واقعيت ھای دھشتبار حکومت اسالمی و تبليغات گوبلزوار آخوندی، 

چھرۀ بزک کردۀ جنايت در رژيم آخوندی پی ببرند، اعالم می کند که تجربۀ ما از حکومت اسالمی، جز انسان ستيزی، 

اصل واليت مطلقۀ فقيه که شالوده و . زن ستيزی، کودک آزاری و سرکوب خشن آزادی انديشه و بيان نبوده است
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حتا پيروان تمام .  کردن شريعت و فقه اسالمی ست، شأن و کرامت و ارزشی برای انسان نمی شناسدزيربنای قانونی

اديان ديگر، در حکومت اسالمی، بنا بر ھمين موازين شرعی که جامۀ قانون به خود پوشيده اند، سرکوب، زندان، 

  . شکنجه و در موردھای بسياری نيز، از ميان برداشته می شوند

  . سالمی، انکار منشور حقوق بشر و ستيز با ھر گونه آزادی انديشه و بيان و حقوق دگرانديشان استماھيت رژيم ا

از ھمين رو، انجمن قلم ايران از ھمۀ وجدان ھای بيدار و آزاد بشری و نيز از ھمۀ نويسندگان و روزنامه نگاران و 

انی و برای نھادينه کردن آزادی انديشه و بيان، به ھنرمندان جھان می خواھد که برای پشتيبانی از ارزش ھای واالی انس

  . وظيفۀ انسانی خود عمل کرده و در راه مبارزه با حکومت جنايت عليه بشريت، به وجدان ھای خود پاسخ مثبت بدھند

رژيم ول تداوم ؤی می آموزد که ھمگان مس تاريخۀتجرب. حکومت جمھوری اسالمی، حکومت جنايت عليه بشر است

  .  و ترور و سرکوب و کشتار در ھر کجای جھان ھستندايتنھای ج

  . ی ستئۀ دھشتبار و خونبار چنين رژيم ھاحکومت آخوندی، نمون

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١۴ جنوریبيستم 

 

 


