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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

  
  کانون نويسندگان ايران در تبعيد

١٠/٠٢/١١  

   

  ]دلو[ بھمن٢٢در آستانه 

  و

  اندازھای تازه برای آزادی انديشه و بيانچشم
   

ای شمال افريقا و ، خيزش تازه]دلو[ بھمن٢٢مند ھروز قيام شکو و سال٥٧الب گرد انقدر آستانه سی و دومين سال

-گران آزادی انديشه و بيان انداخته و نويدھای تازهخاورميانه را در برگرفته و لرزه بر اندام ديکتاتورھا و سرکوب

  .ای را سر داده است

فريقا و خاورميانه اسير ا جھان کنونی در ترين مناطقھا سانسور و خفقان و سرکوب مردمی که در محرومسال 

 تاريخی را پديد آورده است که ۀاند، اکنون لحظی بودهئکشان حرفهھای عمومی و آزادیگران ثروتدست چپاول

  .ديده به بار آوردبع آن برای مجموع جھان پيرامونی و ستمتای برای اين منطقه و به تواند سرنوشت تازهمی

توانند در پی شودگی محصول آن خواھد بود و مردم میکزبان . دھدآزادی را میويد برقراری اين خيزش تازه، ن 

کشی بيان کنند و در پی بنای دنيای بھتر آل، بدون فقر، ستم و آزادیای ايدهآن، حق خود را تا رسيدن به جامعه

  . برآيند

خواھند با آسانی از سر راه آزادی مردم یھای سرکوبگر مصر و تونس و ديگر ديکتاتورھای منطقه اما نمرژيم 

-خواھان و مردم زحمتکنار بروند و در راستای سماجت خود برای سلطه و چپاول، تاکنون خون بسياری از آزادی

  .ريزندچنان میکش و کارگر و گرسنه را بر زمين ريخته اند و ھم

کوشند که در آستانه اند، میاند و سرکوب کردهھا کشتهجمھوری اسالمی نيز که سالکار در اين ميان، حاکمان تبه 

مانند و وحشتناکی به خود گرفته خود را از  بھمن، با سانسور، خفقان، زندان و شکنجه و اعدام که ابعاد بی٢٢

ھای ، با اجرای سياستدر واقع، سردمداران جمھوری اسالمی. ھای تازه دور نگه دارندھرگونه نتايج اين خيزش

. انددھند از سرايت اين موج تازه مبارزاتی به ايران بر خود لرزيدهھا نشان میگرانه و شدت دادن به اعدامسرکوب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ی رژيمی ئراستای برپاھا را اسالمی و در ھا، اين خيزشکوشند تا با تحريف رويدادھا و وارونه وانمودن آنآنان می

  . نداز قماش خود وانمود کن

شان از قماش جمھوری اسالمی نيست و از اما چه زيباست پاسخ مردم اين منطقه به جمھوری اسالمی که انقالب 

خوان و ھای سردمداران جمھوری اسالمی در مصر، حتی از ھمپالگیترس ھمين واکنش مردمی ھم ھست که ھم

کاران رژيم سخ مخالف و درشت به رھبر جنايتافتند و پاگون شناخته شدن خود با جمھوری اسالمی به ھراس میھم

. گرايان منطقه نيز از ميان رفته است جمھوری اسالمی، حتی برای اسالمۀزيرا، افسان. دھندجمھوری اسالمی می

جويان، روشنفکران، ھنرمندان مردمی و حقوقی ھمه جانبه زنان، کارگران، دانشکشی و بیھا سرکوب، آزادیسال

ھا اعدام، زندان و شکنجه و خفقان و سانسور، مردم را در تمام اين منطقه از حاکميت م ايران، سالديگر اقشار مرد

  .ای در راستای آزادی انديشه و بيان در داده استاسالمی روگردان کرده و پيام تازه

 در جمھوری انداز موج خيزش تازه در اين منطقه، پايان سرکوب انديشه و بيان بھمن و در چشم٢٢در آستانه  

  . اسالمی نيز فرارسيده است

   

  کانون نويسندگان ايران در تبعيد

  ١٣٨٩ ]دلو[ بھمن٢٢

 


