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  )تبعيد(بيانيه انجمن قلم ايران در 
  »تبعيديان«در پيوند با بازگشت 

  

 حکومت اسالمی، به ايرانيان خارج از کشور فراخوان داده است به ايران ۀدر روزھای گذشته، وزارت خارج

  ست کميتهمعاون پارلمانی وزارت امور خارجۀ ايران گفته است که قرار ا» حسن قشقاوی«بنابه گزارش ھا، . بازگردند

 به نقل از قشقاوی منتشر شده که حسن ئیخبرھا. ای برای بازگشت فعاالن سياسی خارج از کشور به ايران تشکيل شود

س جمھور، از نمايندگان چندين وزارتخانه از جمله، وزارت اطالعات و وزارت امور خارجه خواسته ئيروحانی، ر

 حکومت ۀمعاون وزير خارج. مھوری اسالمی ايران، تشکيل دھنداست که اين کميته را برای بازگشت ايرانيان به ج

  ».القائات اپوزيسيون در خارج از کشور است«اسالمی ھم چنين بيان کرده که دليل بازنگشتن برخی از ايرانيان 

به «:  حکومت جھل و جنايت و ترور و آدم خوار اسالمی، گفته استۀقشقاوی، معاون پارلمانی وزرات امور خارج

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

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

، با اشاره به او» .دھيم مشکلی نخواھد داشت ھر شخصی که خالفی نداشته باشد، تضمين می «: کشورشان، گفته بود

 ٨٨ مورد کسانی که در حوادث  ترس بی«:  ايران، گفت١٣٨٨ناآرامی ھای پس از انتخابات رياست جمھوری سال 

  ». کنيم خالفی مرتکب نشدند را حل می

پرسش اين است که تبعيديان ايرانی، از برای چه بوده است که کشورشان را ترک کرده اند؟ آيا ھم اکنون علت ھای 

ترين اين جان گريخته اند؟ بيشخواه و خودخواسته از کشورشان ز ميان رفته اند؟ آيا آنان به دل شان اۀو کاشانترک خانه 

 ۵٧به در بردگان از حکومت کشتار اسالمی، از ھمان نسلی ھستند که با ھمه توان و شور و شوق بی مانند، در انقالب 
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ختناق، بدون زندان و شکنجه و اعدام و تنگدستی شرکت کرده  بدون سانسور و اۀ يک جامعئیمردم ايران، با ھدف برپا

اما، پس از سرنگونی حکومت پھلوی، زمان درازی نگذشت که حکومت اسالمی، به قدرت رسيد و با تکيه بر . بودند

ايدئولوژی اسالمی خود، انقالبيون و آزادی خواھان و دگرانديشان را به خونين ترين شکلی که برای انسان معاصر 

  .صورپذير نيست، سرکوب کرد و از ميان برداشت و تمام دستاوردھای انقالب مردم را مالخور کرد و بر باد دادت

حکومت اسالمی تازه به قدرت رسيده، از ھمان روزھای نخسِت استقرارش، يورش به رسانه ھا، نھادھای دمکراتيک، 

اجتماعی و فرھنگی، سرکوب روشمند زنان، حمله به   سياسی، ۀسازمان ھا و احزاب سياسی و نيز، به کنشگران برجست

آخوند .  اين خاک آخوند زده را آغاز کردۀ ھا، ھجوم به کردستان، ترکمن صحرا و به ھر گوشئیھمايش ھا و گردھما

ی، گروه گروه نوجوانان و جوانان، زن ئ دو سه دقيقه ئیمور شد تا در دادگاه ھای صحراأخلخالی به نمايندگی خمينی، م

  .کرد] کند که[مرد را بی شرمانه اعدام و 

 حکومت اسالمی، با يورش به دانشگاه ھا ادامه يافت و جنگ ايران و عراق که آخوندھا ۀسياست ھای انسان ستيزان

ھشت سال تمام، نابخردانه و بيھوده، آن را به درازا کشاندند، دستاويزی شد تا با سرکوب و کشتار و سانسور بی مانند، 

  . حکومت اسالمی بپردازندبه تحکيم 

، حتا نفس کشيدن عادی نيز در حکومت اسالمی، سخت و دشوار شده ۶٠ ]جوزا[ خرداد٣٠باری، پس از رويدادھای

» برکت هللا«بود؛ ھرچه بود، گسترش سانسور بود و سرکوب؛ وحشت و ترور فرمان می راندند؛ جنگ و خونريزی، 

 اشک و آه، درد و رنج و شيون مادران و پدران، خواھران و برادران، اعالم شد؛ شکنجه و اعدام، قصاص و سنگسار،

. ھمسران و فرزندان، آن فضای سنگين و اندوه باری بود که می بايست در آن، شب سياه را به روزی تيره تر، گره زند

 تعطيل شدند؛  نھادھای مردمی و دمکراتيک با يورش ھای پی در پی مزدوران حکومتی و حزب هللاۀدر سال شست، ھم

 پيمان ۀدفتر کانون نويسندگان را غارت کردند و سعيد سلطانپور شاعر و ھموند کانون نويسندگان ايران را از سر سفر

از آن . ، ھمراه با گروھی از زندانيان سياسی اعدام کردند١٣۶٠ خرداد ٣٠ دستگير کردند و پس از رويداد ئیزناشو

 ما قربانی می گيرد، تا اين که در سال ۀمی، ھم چنان و با شتاب فزاينده، از جامعتاريخ، ماشين آدم کشی حکومت اسال

، سال خون و وحشت، با فرمان خمينی، حدود پنج ھزار زندانی سياسی بی دفاع و بی گناه و اسير در زندان ھا را ۶٧

را » یئقتل ھای زنجيره  «،١٣٧٧ده سال پس از آن، وزارت اطالعات حکومت اسالمی، يعنی در سال . قتل عام کردند

 فرھنگی و ۀ فرھنگ و ادب ايران را به ماتم نشاند؛ ده ھا کنشگر برجسته و فرھيختۀ کرد و به ويژه، خانوادءاجرا

محمد جعفر پوينده و محمد مختاری، اين دو ھموند گروه . سياسی، چونان که تنھا از آخوندھا بر می آيد، زجرکش شدند

 کالن شھر  آنان را در حاشيه ھایۀ مثله شدۀ نويسندگان را نخست، ربودند و سپس جنازت دبيران کانونأمشورتی ھي

تر نيز، سعيد سيرجانی و نويسندگان ديگری را که به اسارت گرفته بودند، چنان کشتند که پيش. تھران، رھا کردند

ش کرد تا گروھی از وزارت اطالعات حکومت اسالمی، تال. واژگان از توضيح و تشريح و وصف آن ناتوان است

 فرھنگی و ادبی، با اتوبوس راھی ارمنستان بودند، ھمراه تجمعشاعران و نويسندگان ايرانی را که برای شرکت در يک 

تنھا .  نويسندگان و شاعران، يک جا و با ھم کشته شوندۀبا اتوبوس به ژرفای دره ھای ميان راه پرتاب کند تا ھم

از آن زمان تا ھم اکنون، نه تنھا به .  اھريمنی و شومی را ناکام گذاشتۀه چنين نقشھوشياری برخی از ھنرمندان بود ک

 فعاليت نداده اند، بلکه ھرگونه تالش کنشگران عرصه ھای ۀ مردمی، اجازۀکانون نويسندگان و ديگر نھادھای ناوابست

 امروز، روزی ۀيران آخوند زددر ا. فرھنگی، سياسی و اجتماعی مستقل، به بی رحمانه ترين شکل، سرکوب شده است

 ديپلماسی بالھت بار حکومت ۀترين مردم ايران، در نتيجبيش. گروھی زندانيان به گوش نرسدنيست که خبر اعدام 

  .مين نيازھای ضروری خود و خانواده ھايشان، ناتوان ھستندأ اقتصادی، امروز از تئیاسالمی و سياست ھای مافيا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

اسالمی است که بسياری از کنشگران سياسی، فرھنگی و اجتماعی و نيز، ميليون به سخن ديگر، وجود حکومت جھل 

ھا ايرانی را واداشته است تا برای گريز از فضای تنگدستی و تحقير، ترس و وحشت، سانسور و ترور، شکنجه و 

، خواھانهزاديآ ديگری از جھان به فعاليت ھای ۀاعدام، به ناگزير کشور و عزيزان شان را ترک گويند تا در گوش

 سال سرکوب و کشتار و ترور به دست ٣۵ بزھکاران ۀ خود ادامه دھند تا آن روزی که ھمۀخواھانه و دادجويانبرابري

  . عدالت سپرده شوند

انجمن قلم ايران در تبعيد، در راستای ھدف ھا و منشور خود، از آزادی بی حد و حصر بيان و قلم و انديشه، نه تنھا 

 فرھنگی ۀ شھروندان پشتيبانی می کند و بنا بر وظيفۀ ھمۀو ھنرمندان، بلکه از آزادی ھای تعريف شدبرای نويسندگان 

ما، اعدام ھای لجام گسيخته و کور . و شھروندی خود، دمی از افشای جنايت ھای حکومت اسالمی فروگذار نخواھد کرد

 توان خود، ۀشدت محکوم می کنيم و به اندازاخير را که از سوی حکومت اسالمی و مشتی آخوند اعمال می شوند، به 

تری به کشتار آدميان در حکومت اسالمی که با مردم ھم ھادھای جھانی از خود، حساسيت بيشتالش خواھيم کرد تا ن

  . چون غنيمت ھای جنگی دوران ھای پيش از تاريخ و برده ھای به اسارت گرفته رفتار می کند، نشان دھند

شدار می دھد که بازی اھريمنی آخوندھا برای بازگشت و ايرانيان آزاده ھۀ ايران در تبعيد، به ھمبنا بر اين، انجمن قلم

 ۀست تکرای برای کاستن از حساسيت جامعاايرانيان به کشور، پيش از آن که سياستی واقعی باشد که نيست، ترفندی 

 ۀ از تنگناھای ھمه جانبئیند که برای رھااز سوی ديگر، رژيم تالش می ک. ايرانی برونمرز به اعدام ھای کور اخير

 خوراک تبليغاتی برای سرسپردگان سياسی و ۀسياست ھای داخلی و بين المللی که سخت گرفتار آن ھاست، با تھي

  .فرھنگی خود، افکار ھمگانی را از پليدی ھای سياست خود، منحرف کند

  !باشيدبه ھوش . حکومت اسالمی ايران، حکومِت جنايت عليه بشريت است

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١٣ نوامبر ١٣

  

 

 


