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  بھرام رحمانی: فرستنده

  ٢٠١۵ می ٠۶

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  اطالعيه 

  ياد ستار بھشتی اعطای جايزه انجمن قلم امريکا به زنده
-نويس ايرانی که سه سال پيش زير شکنجه  به ستار بھشتی، وبالگامريکا از سوی انجمن قلم »واسيل استوس «ۀجايز

  .  شدءموران امنيتی جمھوری اسالمی به قتل رسيد، اھداأھای م

 گيرند، شود که به خاطر ابراز باورھای خود، مورد آزار و پيگرد قرار می اين جايزه که ھر ساله به نويسندگانی داده می

  . شده استء مقتول، اھداۀ به اين نويسندامريکاانجمن پن نيوانگلند در از سوی 

ستار بھشتی در سال «:  اھدای اين جايزه به ستار بھشتی نوشته استۀ، در تارنمای رسمی خود، دربارامريکاانجمن قلم 

للی را در پی داشت الم بينۀمرگ وی خشم و اعتراض جامع. ليس امنيتی ايران کشته شدو بر اثر شکنجه توسط پ٢٠١٢

  ».و به نمادی برای منتقدان ايرانی و پشتيبانان آزادی بيان در سراسر جھان بدل شد

ما «: نويسد  کرده است در ادامه میءاند، اھدا انجمن پن نيوانگلند که تا کنون جوايز خود را تنھا به نويسندگانی که زنده

اھدای اين جايزه . کنيم  میء را به ستار بھشتی اھدا٢٠١٢ سال  واسيل استوس برای آزادی قلم درۀ جايزاپريل ٣٠روز 

يادماندنی در مقابل سانسور، سرکوب و مرگ از  ادای احترام به او و ديگر نويسندگان منتقد ايرانی است که شجاعتی به 

  ».دھند خود نشان می

 ]عقرب[ آبان ماه٩وی روز . ی نوشتنويسی بود که مطالبی انتقادی عليه حکومت اسالمی م ستار بھشتی، کارگر وبالگ

، ١٣٩١ روز بعد، در سيزدھم آبان ماه ۴بازداشت شد و ) فضای توليد و تبادل اطالعات ناجا(  ليس فتاو، توسط پ١٣٩١

 وی ۀدر جريان رسيدگی نمايشی به مرگ ستار بھشتی، وکيل خانواد.  بازجويان در بازداشتگاه، کشته شدۀدر اثر شکنج

 ».عمد را قبول نداريمدانيم و شبه چنان قتل عمد می ستار بھشتی را ھمما مرگ «: گفت

 به سه ًول مرگ وی شناخته شده بود، ظاھراؤموری که مسأدانست و م» عمدقتل شبه«اما دادگاه، مرگ ستار بھشتی را 

 . ضربه شالق محکوم شد٧۴سال حبس، دو سال تبعيد و 
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 مرگ ستار بھشتی بر اثر خونريزی داخلی ناشی از شکنجه و ضربه  پزشک تاالر تشريح پزشک قانونی،ۀطبق نظري

  ».ای پشت مغز صورت گرفته است به نقاط مختلف کليه، روده و بخش پروانه

والن جمھوری اسالمی با فاش شدن مرگ ستار بھشتی در بازداشتگاه، نخست تالش کردند بر آن سرپوش بگذارند؛ ؤمس

  .نشينی واداشت ی داخلی و خارجی و واکنش افکار عمومی، آنان را به عقبھا  آن در رسانهۀاما بازتاب گسترد

 گوھرعشقی، مادر ستار بھشتی نيز با ارسال .تی شھر بوستون برگزار شد آی  مراسم اھدای اين جايزه در دانشگاه ام

  . قدردانی کردامريکا از اھدای اين جايزه به فرزندش از انجمن قلم ئیپيامی ويديو

کند اين  والن انجمن پن نيوانگلند سپاسگزار است و از آنان درخواست میؤايران در تبعيد، از اين اقدام مسانجمن قلم 

.  کانون نويسندگان ايران، محمدمختاری و محمدجعفر پوينده اختصاص دھندۀباخت جايزه را در سال آينده به دو جان

رجم و از اعضای سرشناس جمع مشورتی کانون محمدمختاری نويسنده و شاعر، محمدجعفر پوينده نويسنده و مت

مورين امنيتی حکومت اسالمی ربوده شدند و سپس أ، نخست از سوی م١٣٧٧ سال ]قوس[نويسندگان ايران در آذر ماه

  . کالن شھر تھران رھا شدۀ آنان در حاشيۀپيکر مثله شد

نگاران، ھنرمندان و ديگر  گان، روزنامه فرھنگی، سياسی و اجتماعی نويسندۀ، به مبارزئیھا ترديد، چنين اقدام بی

  . اسالمی، ياری خواھد رساندۀھای اجتماعی ايران عليه حکومت سانسور و شکنجه و اعدام و خراف کنشگران جنبش

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١۵چھارم مه 

 

 


