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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ نومبر ٠٩

  است» مجرم«چه کسی 
 !کش اسالمیايرانی يا حکومت آدم» تبعيديان «

ر می کند در کنار مسايل و سياست ئياکميت تغ دولت ھای حکومت اسالمی با ھدف تقسيم ثروت، قدرت و حۀھر دور

 .به کشور نيز مطرح می گردد» تبعديان« بازگشت ألۀھای مختلف داخلی و بين المللی، از جمله مستقيم و غيرمستقيم مس

بنابه گزارش .  حکومت اسالمی، به ايرانيان خارج از کشور فراخوان داده است به ايران برگردندۀاکنون وزارت خارج

 ای برای بازگشت   ايران گفته است که قرار است کميتهۀمعاون پارلمانی وزارت امور خارج» حسن قشقاوی«ھا، 

س ئي به نقل از قشقاوی منتشر شده که حسن روحانی، رئیخبرھا. فعاالن سياسی خارج از کشور به ايران تشکيل شود

ارت امور خارجه خواسته است که اين کميته را جمھور، از نمايندگان چندين وزارتخانه از جمله وزارت اطالعات و وز

القائات « ھا   ايران گفته است علت برنگشتن بعضی از ايرانیۀمعاون وزير خارج. برای بازگشت ايرانيان تشکيل دھند

  ».اپوزيسيون در خارج از کشور است

ۀ به عقيد«: می، گفته است حکومت جھل و جنايت و ترور و آدم کش اسالۀقشقاوی، معاون پارلمانی وزرات امور خارج

  ». ای ندارد اين ترس ھيچ ريشه. ھا خودساخته است من بسياری از اين ترس 

، وزير اطالعات حکومت اسالمی ايران نيز در خصوص بازگشت ايرانيان به »محمود علوی«پيش از اين آخوند 

  » .ی نخواھد داشتدھيم مشکل ھر شخصی که خالفی نداشته باشد، تضمين می «: کشورشان، گفته بود

 مورد کسانی که در  ترس بی«:  ايران، گفت١٣٨٨او، با اشاره به ناآرامی ھای پس از انتخابات رياست جمھوری سال 

  ». کنيم  خالفی مرتکب نشدند را حل می٨٨حوادث 

 از ١٣٨٨ال کرد که اگر قرار است مشکل کسانی که پس از جنايات بی شمار حکومت شان در سال ؤاز علوی، بايد س

  ! حل نمی کنيد؟، را که در زندان ھا و يا حبس خانگی قرار داده ايدئیايران خارج شدند را حل کنيد پس چرا آن ھا

از سوی ديگر، روشن است که اين فراخوان وزارت امور خارجه و وزارت اطالعات حکومت اسالمی، رو به کسانی 

برای نمونه، برخی .  و يا جناح ھای آن چراغ سبز نشان می دھند به حکومت اسالمیاست که ھر از چند گاھی و يا دايماً 

 مذھبی، جمھوری خواھان، -  اکثريتی، گروه ھای موسوم به ملی - چون طيف توده ای ئیاز کسانی که در سازمان ھا

ليبرال ھا و طرفداران موسوی و غيره نه در مخالفت با حکومت اسالمی، بلکه بر اثر زيادی روی ھای حکومت 

 نگرانی ھای اين ھا را بر طرف بنابراين، اگر حکومت اسالمی ھم اکنون. المی، مجبور شده اند ايران را ترک کننداس

 تيم ايرانی که در بی بی سی، مثالً . د با کله به دامن اين حکومت می افتند و بيش از پيش به خدمت آن درمی آيندکن

 آن ھا، مشکل. واقعی ھيچبا حکومت اسالمی دارند؟ به معنای ی و طبقاتی ئفعاليت دارند چه مشکلی اساسی و پايه 

تر از حکومت ست و سرنگونی طلب بيشچندانی با حکومت اسالمی ندارند در حالی که آن ھا، با نيروھای چپ و کموني
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 در مقابل سفارت حکومت ]جوزا[برای نمونه، در ميان کسانی که خرداد ماه. اسالمی خصومت و دشمنی می ورزند

 و جنايت و اعدام و سنگسار اسالمی در لندن جمع شده بودند تا در انتخابات رياست جمھوری شرکت کنند عکس جھل

ال اين است که ؤس. اين عکس در شبکه ھای اجتماعی منتشر شده و قابل دسترسی است. فرخ نگھدار نيز ديده می شود

ديو و تلويزيون و سايت بی بی سی، تبليغ و فرخ نگھدار، دست کم بخشی از سياست ھای حکومت اسالمی را در را

تروج می کند چرا نبايد آزادانه به ايران رفت و آمد کند؟ چرا نبايد حکومت اسالمی، بازگشت او به آغوش اسالم و 

  حکومت اسالمی را تسھيل نکند؟

نی و تفريح و گردش و يا خواه خانه و کاشانه و عزيزان خود را ترک نکرده ايم و يا به مھمااما برای کسانی که به دل

 ۵٧عکس، نسل ما با تمام قدرت و شور و شوق فوق العاده ای در انقالب ه  بزندگی به دنيای غرب نيامده ايم، بلکه دقيقاً 

 آزاد، برابر، عادالنه و مرفه بسازيم به طوری ۀمردم ايران، شرکت فعاالنه کرديم تا با سرنگونی حکومت پھلوی، جامع

اما پس از سرنگونی حکومت . ه دليل باورھايش دستگير و زندانی نشود تا چه برسد اعدام گرددکه ھيچ شھروندی ب

پھلوی، به دليل اين که گروه ھای مذھبی از ھر لحاظ از نظر آزادی، اقتصادی، تبليغی، امکانات و سنت ھا قوی تر بود 

ژی اسالمی خود را از قلب شھرھا و تا کوره ده و در دوران حکومت پھلوی نيز فعاليت علنی و آزادانه داشتند و ايدئولو

نيز با اين گروه ...  مذھبی ھا، حزب توده و-ھا، ھمواره تبليغ و ترويج می کردند؛ و از سوی ديگر، ليبرال ھا و ملی 

 ھمکاری کردند؛ ھم چنين دولت ھای قدرت مند بين المللی نيز در آن ،ھای اسالمی که رھبری خمينی را پذيرفته بودند

 اين عوامل داخلی و بين المللی ۀ ھمۀدوره به دليل رقابت با شوروی، حامی قدرت گيری گرايش اسالمی شدند در نتيج

 که از مکيدن، ئیيعنی ھيوال. دست به دست ھم دادند و حکومت اسالمی را در ايران به قدرت و حاکميت رساندند

  . نداردئی اباانسان ھای بی گناه و بی دفاع نيز ھيچخون خوردن و ريختن 

حکومت اسالمی تازه به قدرت رسيده از ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدنش، سرکوب سيستماتيک زنان، حمله به 

، ھم چنين حمله به رسانه ھا، نھادھای دمکراتيک، ... ھا، حمله به کردستان، ترکمن صحرا وئیتجمعات و گردھما

 دو ئیال سياسی، اجتماعی و فرھنگی را آغاز کرد؛ دادگاه صحرا فعۀسازمان ھا و احزاب سياسی و چھره ھای شناخت

و وحشتی را بر سراسر سه دقيقه ای راه انداخت و گروه گروه انسان ھا را اعدام کرد و آن چنان فضای ترور و رعب 

  .فرما کرد که حتا نفس کشيدن نيز راحت نبودکشور حکم

اين سياست ھای جنايت کاران، با حمله به دانشگاه ھا ادامه يافت و آغاز جنگ ايران و عراق نيز به قول خمينی يک 

ن را قلع و قمع کرد تا اين که ا منتقدن واتر و وحشيانه تر از گذشته مخالفنعمت خدادادی بود که در پرتو آن، بی رحمانه 

 انقالب باقی نگذاشته بود و ھر چه ۀاسته ھا و شعارھای آزادی خواھانری از خو، ديگر آث۶٠ خرداد ٣٠وقايع پس از 

، با فرمان ۶٧از اين دوره به بعد اعدام ھا فزونی يافت تا اين که در سال . بود جنگ و کشتار و سرکوب و سانسور بود

از اين تاريخ . کردندجنايت کارانه و نسل کشی خمينی، حدود پنج ھزار زندانی سياسی را در زندان ھای کشور، کشتار 

تاکنون، نه تنھا ھرگز ماشين آدم کشی از حرکت باز نمانده، بلکه ھم اکنون نيز اعدام زندانيان سياسی و اجتماعی 

می، به خصوص کمونيست ھا و ن جدی حکومت اسالامخالفبنابراين، از ديدگاه . روزمره و گروھی در جريان است

  . حکومت اسالمی به وجود نيامده استۀری در ماھيت جنايت کارانييويان، تغخواھان و برابری طلبان و عدالت جآزادي

  الملل حق آزادی سفر و محل زندگی را محترم شمرده اند و ظاھراً  در حالی که قوانين جھان شمول بيناز سوی ديگر، 

 و زندگی در داخل حکومت اسالمی نيز آن را پذيرفته است، اما اين حکومت محدوديت ھای شديدی را در آزادی سفر

 شامل گرفتن پاسپورت و ممنوع ئی از چنين محدوديت ھائی ھا نمونه. کشور، و در آزادی ترک کشور قرار داده است

الخروج کردن، عدم صدور گذرنامه، بازداشت خانگی، تبعيض قائل شدن، بازداشت و زندانی کردن و حتا در زير 
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در حالی که ھيچ حزب و . سالمی عليه شھروندان ايرانی است، بخشی از سياست ھای حکومت ا..شکنجه کشتن و

  .سازمان و دولتی حق ندارد آزادی سفر و محل زندگی شھروندان را محدود کند

وجه نبايد آزادی فردی و جمعی و ھم چنين آزادی بيان و ھيچ دولت موظف است آزادی شھروندان را تضمين کند و به 

ن اين عرصه ھا را دستگير و برسد مانند حکومت اسالمی، فعاالحدود کند تا چه قلم و انديشه و فعاليت متشکل را م

 . زندانی و اعدام کند

لف زندگى انسانى و  ايران را به تباھی کشانده و ابعاد مختۀ از مردم جامعئیحکومت اسالمی، به معنای واقعی نسل ھا

  .ت و ھنوز ھم سرکوب می کند ھای انسانی و عواطف انسانى را سرکوب کرده اس ى خالقيتئشکوفا

انسان از ھنگامی که از آزادی بشر سخن به ميان می آوريم بالفاصله بايد نه تنھا سرکوب ھای دولتی، بلکه بايد استثمار 

کيد گردد که ھيچ انسانی حق ندارد انسان ھای ديگر را استثمار کند و از قبل کار و دست رنج أانسان نيز مطرح شود و ت

 . ندوزی نمايدآن ھا ثروت ا

 انسان ھا جدا از جنسيت و مليت و باورھايشان بايد از حقوق يک سان و برابری برخوردار باشند در حالی که ۀھم

 از ديدگاه فاشيستی و تقسيم کرده و کامالً ... حکومت اسالمی، شھروندان را درجه يک و درجه دو و درجه سه و

 حقوق طبيعی و ۀی به حقوق انسان ھا نگاه می کند و آن ھا را از ھم مذھبۀايدئولوژی به غايت غيرانسانی و وحشيان

  . انسانی شان محروم می نمايد

حاکميت خود، منزلت و کرامت انسان و حرمت و موجوديت دھه در واقع حکومت اسالمی ايران، در اين سه و نيم 

 آن ھا، يک عده آدم خوار و وحشی سأانسانی را از بين برده و دست کم در ارگان ھای دولتی خود، به خصوص در ر

  . گری نکنند و نھايت آدم نکشند آرام نمی گيرندتجاوز نکنند، دزدی و غارتقرار داده که اگر شکنجه نکنند، 

حکومت اسالمی ايران، زمانی ادعای بازگشت تبعيديان را پيش می کشد که ھر روز خبر ھولناک اعدام انسان ھا در 

يا در ميادين شھرھا انسان بی گناھی را به باالی دار می کشند و از جرثقيل آويزان می زندان ھا به گوش می رسد و 

  .کنند

 ايران غوغا می کند و اکثريت شھروندان، ھمواره احساس ۀب و اختناق حکومت اسالمی در جامعسانسور و سرکو

 باز ھم اکثريت شھروندان د رسيده و و تورم و فقر به اوج خونیبه لحاظ اقتصادی نيز بی کاری و گرا. ناامنی می کنند

 ئی و داروئی مواد غذاۀ کنونی ما، تھيۀحتا در جامع. نواده ھايشان ھستند زندگی خود و خانيازھای اولیمين أنگران ت

  .نيز چندان آسان نيست

يت حکومت  راه ھا به روی مردم بسته شده و تنھا يک راه باقی مانده است و آن ھم سرنگونی کلۀدر چنين شرايطی، ھم

 انسانی ۀجامعه ای که حرمت و کرامت از دست رفت.  نوين استۀ يک جامعئیاسالمی با قدرت توده ھای مردم و برپا

 ۀبنابراين، خالف اراجيف سران و مقامات و وزير اطالعات و نمايند.  ايران را به شھروندانش برگرداندۀدر جامع

تر از سرنگونی خارج کشور، به کم شھروندان ايرانی در داخل و  حکومت اسالمی، ما اکثريتۀپارلمانی وزارت خارج

  !اين حکومت رضايت نخواھيم داد

عکس کليت حکومت ه کيد کنيم که اين تبعيديان نيستند که مجرمند، بلکه دقيقا بأ مھم تۀلأمھمتر از ھمه، بايد به اين مس

اح ھايش مجرمند و دست شان به خون ده ھا ھزار ولين و ارگان ھا و جنؤمقامات و مساسالمی ايران با تمام سران و 

از . انسان آلوده است؛ اين حکومت اکثريت مردم ايران را به فالکت ھا و آسيب ھای اجتماعی مختلفی دچار کرده است

 ۀاين رو، روشن و ساده است که شرط اصلی بازگشت به کشورشان، بر کناری اين حکومت جانی و دستگيری و محاکم

  . عوامل ريز و درشت حکومت اسالمی است که مرتکب جنايت عليه بشريت شده اندۀ ھمۀنعلنی و عادال

 ٢٠١٣ نومبر ھفتم -  ١٣٩٢ ]عقرب[پنج شنبه شانزدھم آبان


