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IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  بيانيه انجمن قلم ايران در تبعيد

  »امر به معروف و نھی از منکر«و » اسيدپاشی«
  !جعه ای که جھان را به لرزه انداخته استفا

به راستی می توان گفت که تا کنون، ھيچ دولت و حکومتی در سراسر جھان و در تمام درازای تاريخ ديده نشده که 

برای پيشبرد سياست ھای واپسگرايانۀ خود تا اين اندازه، مانند حاکميت پليد سردمداران اسالمی ايران دست به جنايت 

  . و نفرت برانگيزی، ھمچون اسيدپاشی به روی زنان پرداخته باشدھای آشکار

 ما، ھنوز نتوانسته ۀاوج درماندگی رژيم اسالمی نيز ھمين است که پس از سی و اندی سال سلطۀ نابکارانه بر جامع

تن و جان  مردم تحميل کند و آنان را وادارد به امری تن بدھند که جز اسارت راست سياست ھای اسارتبار خود را ب

  .آدمی حاصلی ندارد

در اين ميان، به راستی که زنان جامعۀ ما بيش از ھر کس ديگری از سوی اين داعشيان ناداِن حاکم بر ايران، سرکوب 

  .شده و رنج برده اند

و جنايت  بارز واپسماندگی ۀاسيدپاشی برای ايجاد ترس و وادار کردن زنان به رعايت حجاب اسالمی، نه تنھا نشان

  .ھنگام است، بلکه اوج درماندگی آن را نيز به نمايش می گذارده گی اين نظام نابکار و نابشپي

 ۀحجاب، امر به معروف، ضرورت استفاده از قو«والن مختلف نظام در پيوند با ؤ نشانه ھا، از جمله، گفتار مسۀھم

 رژيم از ابتدای ۀدام ھای جنايتکاران سياست ھا و اقۀو ھم» قھريه برای وادار ساختن زنان به رعايت حجاب اسالمی

استقرار آن و از خمينی تا کنون، ھمه نشان می دھند که سياست اسالمی و انسان ستيزانۀ اسيدپاشی نيز، پيوندی مستقيم 

و شگفتا، . با باالترين مقام ھای اين حکومت، مانند خامنه ای، روحانی و رفسنجانی و آخوندھای جنايتکار ديگر دارد

 ما را مانند رويداد آبپاشی چند سال ۀکه کوچکترين رفتار و کردار خالِف اسالمی مردم، به ويژه جوانان جامعحکومتی 

پيش دختران و پسران در پارک ھا، می تواند در چند ساعت، چنان سرکوب کند که ديگر ھيچ جوانی در انديشه تفريح و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

که، اسيد پاشی به  شوخی و شادی نباشد، بر جنايت ھولناک اسيد پاشی و پيگيری آن چشم فروبسته است؛ حال آنبازی و 

دختران و بانوان جوان نه تنھا، آسيب ھای وحشتناک جسمی و جانی به بار می آورد، بلکه جسم و روح و امنيت جامعه 

ديگر رژيم که ھر بار، در پی کوچکترين مخالفت مردم با خامنه ای و سران . را نيز دچار اختالل وحشت و درد می کند

سياست ھای داعشی، با شتاب به ميدان می آيند و پيوسته بيانيه و امريه صادر می کنند و دستور قلع و قمع می دھند، در 

ماندھی بارۀ اين جنايت ھولناک خناق گرفته اند؛ چرا که ھمه چيز، نشان از دخالت دولت و نھادھای حکومتی در ساز

اين جنايت تصور ناپذير دارند؛ درست مانند نمونۀ سينما رکس آبادان که آخوندھای رياورز، ھدفمندانه قتل چند صد نفر 

  .را سازماندھی کردند

فراداعشی حکومت، بی پاسخ نماند و از سوی مردم ايران و از سوی مردم آزادۀ جھان با واکنشی ا اما اين جنايِت 

حاکمان . خواھان و انسان ھای شريف جھان را برانگيخته استۀ آزاديرو شده و نفرت ھمه بگسترده و اعتراضی رو

جنايت و وحشيگری آنان نه داعشی دولت اسالمی ايران، خود به روشنی دريافته اند که مورد نفرت يکايک  مردمند و 

 پنھانکاری و تزوير و ريا و تقيه روی ی در جھان امروز ندارد، بلکه خود آنان نيز از ترس خيزش مردم، باز بهتنھا جائ

  .آورده اند

شھروندی مردم که انجمن قلم ايران در تبعيد، ھمراه و ھمصدا با مردم ايران و ھمۀ آزادگان جھان و در دفاع از حقوق 

 ی از حجاب اجباری اسالم، يکی از مصداق ھای عينی تالش دختران و زنان دلير ايران برای رسيدنمبارزه برای رھائ

 حاکمان اسالمی ايران را محکوم می کند و خود را ۀبه آزادی بی حد و حصر انديشه است، سياست ھای جنايتکاران

  . ھمدل و ھمدرد زنان و دخترانی می داند که از اين جنايت انسان ستيزانه، در رنج و درد و در حيرت اند

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١٤بر و اکت٢٤

 

  


