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  حوادث اخير ايران در رابطه با

  
   !تاس دوره جديدی در تاريخ ايران گشوده

  
ن سياسی و اقتصادی دوران سی ساله حيات خود مواجه شده ترين بحرااکنون حکومت اسالمی ايران، با گسترده

های فرصت يافتند تا با حضور ميليونی خود در خيابان» مضحکه ی اتتصابات«مردم به دنبال تقلب در . است
مردم جان به لب . کار اسالمی را با نفرت پاسخ بدهندستيز و جنايتشهرهای مختلف ايران، کليت حکومت انسان

نگاران، وبالگ نويسان، هنرمندان و اکثريت قاطع از زنان، دانشجويان، کارگران، نويسندگان، روزنامهرسيده، اعم 
کش به روشنی های تهران و شهرهای بزرگ، به حکومت سنگسار و زن ستيز و آزادیمردم آزاده ايران، در خيابان

اما از سوی ديگر، نيروهای امنيتی و .  هستندهای اين رژيمپيام دادند که با همه ی ذهنيت و توان، مخالف همه جناح
تا آن . دهندرحمانه و با شديدترين وضعی مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند و میديگر نيروهای سرکوبگر، بی
 زخمی و راهی بيمارستان کردند و گروه  ميهنان جوان ما، جان ستاندند و هزاران نفر راجا که از تعداد زيادی از هم

  .  را نيز دستگير و به نقاط نامعلوم انتقال دادندکثيری
 

تاريخی که مردم با اعتراض و مبارزه پيگير خود، با . بدين ترتيب، دوره جديدی در تاريخ ايران ورق خورده است
شان را به دست خويش رقم بزنند و بيش از اين اجازه ندهند، قدرت و همبستگی انسانی، در تالش اند سرنوشت

  . ها بازی کندجاعی اسالمی، با جان و زندگی و آزادی آنحکومت ارت
  

. گران و مرتجعان بيرون بکشنداند تا حق و حقوق انسانی و اجتماعی خود را از حلقوم ستممردم به ميدان آمده
ت اند و اکثريت مردم اين کشور را به اسارمرتجعانی که طی سه دهه گذشته، ايران را به زندانی بزرگ تبديل کرده

  . اندخود درآورده
  

ها ها شهروند ايرانی، به ويژه نيروی جوان، اين تشنگان آزادی، شادی و رفاه به خيابانطی چند روز اخير، ميليون
اين اعتراضات روز به روز  .اندهای حکومتی را به لرزه درآوردهطلبانه خود، کاخريخته اند و با فريادهای حق

اند تا مردم را به مختلف حکومتی و همه ی سران ريز و درشت آن به تکاپو افتادههای شود و جناحگسترده تر می
ها در مواجه با گسترش اعتراضات و خطراتی که رو، اين جناحاز اين. هايشان بفرستندآرامش دعوت کنند و به خانه

. شديدتری را تدارک ببينندکند؛ احتماال ناچار به سازش با يکديگر خواهند شد تا سرکوب را تهديد می» کل نظام«
های مختلف حکومت، اختالف بر سر چگونگی حفظ و تداوم حکومت اسالمی است وهيچ اختالف بين جناح عموما

  .خواه و عدالت طلب نداردهای اجتماعی آزادیربطی به منافع جنبش
  

ترين خطای های حکومتی بزرگروی از جناحهرگونه دنبالهاکنون که شکاف در درون حاکميت شدت يافته است، 
  . سياسی و اجتماعی است

  
هايی ضدآزادی بيان، قلم، انديشه و تشکل، ضدزن و های حاکم بر ايران، قوانين و سياستقوانين و سياست

وق جامعه سران حکومت، خود را ما ف. اندهای ضد دموکراتيکقوانين و سياست. ضداکثريت عظيم مردم هستند
های غيرانسانی حکومت اسالمی، به مبارزه ی بر اين اساس، مردم برای لغو اين قوانين و سياست. کندقلمداد می
اين مردم به روشنی با تظاهرات خود ابراز داشتند که ديگر ابزار و آلت دست اين و يا آن . اندای برخاستههمه جانبه

خواهند قدرت آنان می. با همديگر از جنس دعوای مردم با حاکميت نيستها دعوای جناح. جناح حکومتی نخواهند شد
بنابراين، حق مسلم مردم . گذارندو حاکميت را بين خود تقسيم کنند و در اين راه روز روشن سر همديگر کاله می

ورهايشان؛ ايران است که آن شکل سياسی و حکومتی که منافع شهروندان را بدون در نظر گرفتن جنسيت، مليت و با
برای محو هرگونه ستم و شکوفائی مادی و معنوی انتخاب کنند؛ يعنی حکومتی که در کنترل مردم و خدمتگزار مردم 

   .باشد نه مافوق مردم
  

در چنين شرايطی، ضروری است که مردم با شعارها و مطالبات خود بر اساس نيازهای واقعی زندگی و حقوق 
ها، گشايش و تحولی واقعی در زندگی مردم ايجاد مطالباتی که تحقق هر کدام از آن. انسانی مبارزه خود را پيش ببرند

قيد و شرط بيان، قلم و انديشه و فعاليت سياسی و اجتماعی، آزادی کليه زندانيان امروز خواست آزادی بی. کندمی
های دمکراتيک يجاد تشکلسياسی، جدايی دين از دولت، تامين برابری زن و مرد در تمام شئون زندگی، آزادی ا



مزدها، متناسب با سطح تورم و نگاران و نويسندگان، افزايش دستزنان، دانشجويان، کارگران، هنرمندان، روزنامه
چنين لغو حجاب اجباری، کار کودکان، مجازات گرانی واقعی، تامين آزادی های فردی، پايان دادن به ستم ملی و هم

  .ای عمومی اکثريت مردم ايران استها و شعارهخواست... اعدام و
  

قيد و شرط بيان، قلم و انديشه و کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد که تحقق آزادی های بی
گری و سرکوب چنين فعاليت سياسی، اجتماعی و فرهنگی را در دستور کار خود دارند، با محکوم کردن اين وحشیهم

های اجتماعی باختگان اخير، از مبارزه ی بر حق و عادالنه جنبشدردی با جانت اسالمی و با همو کشتار حکوم
خواهند که از هر طريق نگاران میهای آزاده و نويسندگان و هنرمندان و روزنامهکنند؛ و از همه انسانپشتيبانی می

  .ه گوش افکار عمومی جهان برسانندممکن، صدای اعتراض مردم ايران را با هدف جلب حمايت و پشتيبانی ب
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