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اطﻼﻋﯿﮫ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ اﯾﺮان در ﺗﺒﻌﯿﺪ

ﭼﺮا ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان دﭼﺎر ھﺮاس ﺷﺪ
درﺳﺖ ﺳﮫ روز ﭘﺲ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوھﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ھﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان در اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﮫ ظﺎھﺮا »ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ« و اﺟﺎزه ﺑﮫ »ﺑﯿﺎن آزاد« را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻧﻮن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .اﻣﺎ ،ﺑﯽ درﻧﮓ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ،اﺣﻀﺎر ﺷﺪ و ﺑﮫ او
اﺧﻄﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان و ﺟﻤﻊ ﻣﺸﻮرﺗﯽ آن اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﺣﺘﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺟﻠﺴﮫ ای را ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ،ﭘﺲ از ﺳﯽ و ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﮐﮫ از ﺳﻠﻄﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﭼﭙﺎول اﺳﻼﻣﯽ در
اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ھﻨﻮز اﺟﺎزه داﺷﺘﻦ دﻓﺘﺮ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﮫ ھﺎی ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ را
ﺑﮫ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮای آن دﺳﺘﮫ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﮥ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ،
روﺷﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﮔﺎم ﻧﮭﺎدن در راه ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺐ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،دﺳﺘﺎوردی ﺟﺰ ﺳﺮ ﻓﺮودآوردن
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺘﻢ و ﺳﺮﮐﻮب ﮐﮫ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آزادی ﮐﺶ اﺳﺖ ،ﺑﮭﺮه دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد.
اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ اﯾﺮان در ﺗﺒﻌﯿﺪ ،در راﺳﺘﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آزادی اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺑﯿﺎن ﺑﮫ ھﻤﮥ ﻧﯿﺮوھﺎی آزادی ﺧﻮاه ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﺑﺮای
دوری از واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی دھﺸﺘﺒﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﺑﻠﺰوار آﺧﻮﻧﺪی ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﮫ درﺳﺘﯽ و ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ،ﺑﮫ
ﻣﺎھﯿﺖ ﭼﮭﺮۀ ﺑﺰک ﮐﺮدۀ ﺟﻨﺎﯾﺖ در رژﯾﻢ آﺧﻮﻧﺪی ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﺎ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺰ اﻧﺴﺎن
ﺳﺘﯿﺰی ،زن ﺳﺘﯿﺰی ،ﮐﻮدک آزاری و ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ آزادی اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺑﯿﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﮥ ﻓﻘﯿﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﻟﻮده
و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺖ ،ﺷﺄن و ﮐﺮاﻣﺖ و ارزﺷﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺣﺘﺎ ﭘﯿﺮوان ﺗﻤﺎم
ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ،در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﮥ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ ﺧﻮد ﭘﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ،ﺳﺮﮐﻮب ،زﻧﺪان،
ﺷﮑﻨﺠﮫ و در ﻣﻮردھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎھﯿﺖ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﮑﺎر ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ آزادی اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺑﯿﺎن و ﺣﻘﻮق دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
از ھﻤﯿﻦ رو ،اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ اﯾﺮان از ھﻤﮥ وﺟﺪان ھﺎی ﺑﯿﺪار و آزاد ﺑﺸﺮی و ﻧﯿﺰ از ھﻤﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و
ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ارزش ھﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺮای ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﮐﺮدن آزادی اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺑﯿﺎن،
ﺑﮫ وظﯿﻔﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و در راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ ،ﺑﮫ وﺟﺪان ھﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪھﻨﺪ.

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﮫ ھﻤﮕﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺪاوم رژﯾﻢ ھﺎی
ﺟﺘﺎﯾﺖ و ﺗﺮور و ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر در ھﺮ ﮐﺠﺎی ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺧﻮﻧﺪی ،ﻧﻤﻮﻧﮥ دھﺸﺘﺒﺎر و ﺧﻮﻧﺒﺎر ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻢ ھﺎﯾﯽ ﺳﺖ.
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