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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

  
  بھرام رحمانی: فرستنده

 ٢٠١۴ فبروری ١٨

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  )در تبعيد(اطالعيه انجمن قلم ايران 

  !منصور کوشان، شاعر و نويسنده درگذشت
 -  ايران در تبعيد، صبح امروز  کوشان، شاعر، نويسنده، پژوھشگر، روزنامه نگار ايرانی و عضو انجمن قلممنصور

اروی  سالگی در بيمارستانی در شھر استاوانگر ن۶۵، در سن - ) ١٣٩٢ ]دلو[ بھمن٢٧ - ٢٠١۴ بروری ف١۶شنبه يک

 ! يادش گرامی باد.درگذشت

از نه ماه پيش در پی ابتال به بيماری سرطان . فھان چشم به جھان گشود در اص١٣٢٧ سال ]جدی[منصور، پنجم دی ماه

  .معده، در بستر بيماری به سرمی برد

ايران، سردبيری و انتشار مجله وی در . منصور کوشان، از چھره ھای سرشناس و فعال کانون نويسندگان ايران بود

 در خارج کشور نيز سردبير نشريه جنگ زمان بود که منصور. ی چون دنيای سخن، تکاپو و آدينه را به عھده داشتئھا

 .  منتشر می شدارویدر ن

 نويسنده ١٣۴ ۀمنصور کوشان، از اعضای جمع مشورتی کانون نويسندگان ايران بود که برای گردآوری امضای بياني

  .، تالش کرده بود١٣٧٣در سال 

، برای چند سخنرانی به خارج از »یئقتل ھای زنجيره «، ھم زمان با آغاز قتل ھای موسوم به ١٣٧٧کوشان در سال 

موران اطالعاتی و امنيتی حکومت اسالمی، أ در آن روزھا، م.کشور آمد و به ناگزير، از بازگشت به ايران چشم پوشيد

ه از جمله محمد مختاری و محمد جعفر پوينده از چھره ھای سرشناس و فعال کانون نويسندگان ايران را به قتل رساند

 . بودند

مورين امنيتی حکومت اسالمی ايران را برای به دره أماجرای چگونگی تالش م» حديث تشنه و آب«منصور در کتاب 

 . فرھنگی عازم ارمنستان بود، به تفصيل نوشته استۀانداختن اتوبوس نويسندگان که برای شرکت در يک برنام
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به نويسنده، روزنامه نگار و يا  اين جايزه،.  شدارویم نانجمن فل» اوسيستکی «ۀ جايزۀ  برند٢٠١٠کوشان در سال 

  . آزادی بيان، دستاورد چشمگيری داشته باشد، تعلق می گيردۀنھادی که در زمين

 کتاب در نقد و بررسی و ١٠ نمايشنامه و ١١ داستان، ۀ رمان و مجموع١۴ شعر، ۀاز منصور کوشان ھشت مجموع

 .شناخت ادبيات منتشر شده است

لم ايران در تبعيد، برای بازماندگان منصور کوشان آرزوی بردباری دارد و ھمراه با جامعۀ روشنفکری ايران، انجمن ق

  .ياد اين انسان بزرگ عرصۀ ھنر و ادبيات را گرامی و بزرگ می دارد

  ٢٠١۴ بروری ف١۶

 

 


