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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ نومبر ٠٧
  

 رانيسندگان ايه کانون نويھای مختلف حکومت اسالمی، عل توطئه
  !در داخل و خارج از کشور

  

د، به عنوان يران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيسندگان اي و کانون نوران در داخل کشوريسندگان ايکانون نو

 .ران و عوامل آن ھستنديران، ھمواره خاری در چشم حکومت اسالمی ايسندگان ايک نويھای دموکرات تشکل

ز ي را نئیاھ کرد تالش ت میيران، حزب توده که با تمام قدرت از حکومت اسالمی حماي مردم ا١٣۵٧ل انقالب يدر اوا

ن راه شکست ين حکومت سانسور و اختناق و ترور آغاز کرد که در ايران به ايسندگان ايدر وابسته کردن کانون نو

  .سختی خورد

ک کارگران، يھای دموکرات اسی مخالف، تشکليھا و احزاب س ت خود، ھمه سازمانيران در جھت تثبيحکومت اسالمی ا

ب و زير شکنجه قرار يھا را تحت تعق ن تشکليھنرمندمان را منحل کرد و فعاالن انگاران،  ان، روزنامهيزنان، دانشجو

  .گروه اعدام کرد داد و گروه

 سال ھزار و ]جوزا[ خرداد٣٠سندگان را که قبل از يران کانون نوي دبھيأتد سلطانپور عضو ين حکومت جانی، سعيا

اسی اعدام يان سي به ھمراه تعدادی از زندان۶٠ ]جوزا[کم خرداد ماهير کرده بود در سی و يصد و شصت دستگيس

ھای اجتماعی و ھمه  نی در مقابله با جنبشيگری اين حکومت به سردمداری خم ت و وحشیي، اوج بربر۶٠سال . کرد

ب دفتر يز شورش آوردند و با تخريسندگان نيھای مردمی بود از جمله به دفتر کانون نو ھا و احزاب و تشکل سازمان

  .ز به غارت بردندياسناد آن را ناين کانون، 

سندگان را منحل اعالم کرده و ھمواره آن بخش از اعضای کانون يخ تاکنون، حکومت اسالمی کانون نوياز ھمان تار

. اند زندانی و يا ترور کرده است  دبيران تالش کردهھيأتکه برای بازسازی آن و برگزاری مجمع عمومی و انتخاب 

ی معروف ئ رهيھای زنج ھای حکومت اسالمی در تھران به قتل رساندند که به قتل ستيا ترورر... نده ويمختاری و پو

سندگان و شاعرانی را که يموران وزارت اطالعات حکومت اسالمی، تالش کرده بودند اتوبوس نوأز ميقبل از آن ن. شد

  .وفق نشده بودنداندازند که ميک جشنواره فرھنگی عازم ارمنستان بودند به دره بيبرای شرکت در 

اند تا  ران و عوامل آن در خارج کشور ھم، تالش کردهي ایھای حکومت اسالم ش از سه دھه  گذشته، رسانهين بيدر ا

  .اند ند اما ھرگز موفق نشدهين آن را وادار به سکوت نمامسؤوالسندگان و يکانون نو
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 و پس از راً ياو اخ. است» اس فخرآورر عبيام«ن عوامل در خارج کشور، شخصی نام يکی از ايشايع است که 

ک و ين رکيران، به طور ھيستريک و با عناوي دبھيأتران و انتخاب يسندگان ايبرگزاری مجمع عمومی کانون نو

  . حمله کرده استفريبرز رئيس دانا و ناصر زرافشانان يزی به کانون نويسندگان ايران، به خصوص به آقايآم تھمت

ران در خارج کشور است و با ياز ھمکاران وزارت اطالعات حکومت اسالمی اکی ي فخرآورع است که يشا

ن يس مخفی ايلوز با پيه نيع بود که او در ترکيز شايقبل از آن ن. کند ھای جاسوسی ھمکاری می طلبان و سازمان  سلطنت

ن امنيتی يمورأک ميحر در زندان شده بود با تناصر زرافشانتر از ھمه، ھنگامی که  مھم. کشور ھمکاری داشته است

  . قرار گرفته بودفخرآور ۀحکومت اسالمی، از جمله مورد حمل

د، به پرونده يران جدي دبھيأتران و انتخاب يسندگان ايفخرآور، به تازگی و پس از برگزاری مجمع عمومی کانون نو

   :د نوشته استبوک خو سيس دانا پرداخته و در فيان زرافشان و رئيه کانون نويسندگان و آقايسازی عل

ر يخأ سال ت١٢روز پس از يد! ست ھای گروه کانگستری ناصر زرافشان دوباره به کمک خامنه ای آمدنديکمون«

د و يم جمھوری اسالمی مواجه گرديران برگزار شد که با استقبال رژيسندگان ايانه به اصطالح کانون نوينشست سال

است ناصر ين نشست که به ريگزارش کاملی ھم از ا. ھان کندم ھم نتوانست شادمانی خود را پنيوزارت ارشاد رژ

س دانا برگزار شده يبرز رئيق سالھای دور وی فريو رف)  سپاه پاسداران انقالب اسالمیئیعضو واحد قضا(زرافشان 

ا س دانيش که رئي سال پ١٢الزم به ذکر است که از . غ شوديشان تبليبود در خبرگزاری مھر منتشر شد تا حسابی برا

ن کانون در چنبره بازنشسته ھای يران باز شد ايسندگان اينگ وزارت اطالعات به کانون نويشان با دوپيو زرافشان پا

ک از حرکت ھای ملی و يچينکه در ھيجالب تر ا. انه داشته باشدير مانده بود و نتوانسته بود نشست ساليحزب توده اس

رانی يون ھا ايلي ماه حضور م١٠ده نشد حتی در يسندگان دين نوه کانويانيک دھه گذشته بيه حکومت در يمردمی عل

ه ای از کانون در يانيچ بيم جمھوری اسالمی ھيان جنبش سبز برای اعتراض به خامنه ای و رژيابان ھا در جريدر خ

سوی ن از يعه سازی به سبک ستاليه و نامه و شايانين مدت تنھا چند بيامد و در اين اعتراضات در نيت از ايحما

  »...!ليکا و اسرائيمرات يه در محکوميانينجانب منتشر شد و چند بيه ايس دانا عليزرافشان و رئ

ل مجمع عمومی کانون را تبليغ کرده و يا مانند ي خبرگزاری حکومتی مھر تشکفخرآورا به گفته يم که آينيحاال بب

 وري شھر٨خبرگزاری مھر، شنبه  زده است؟  دبيران کانون سابق و فعلی کانون نويسندگان اتھامھيأت، به فخرآور

  :ن نوشته استي، درباره کانون چن١٣٩٣ ]سنبله[

 ١٢ن نھاد، پس از يت ايران با وجود ممانعت قانونی از فعاليسندگان اي و انتخابات کانون منحله نویمجمع عموم«

  .معرفی شدندن کانون يره ايت مدأيد ھيسال برگزار شد و بعد از برگزاری انتخابات، اعضای جد

ران روز جمعه و پس از ھفت سال ممانعت جدی يسندگان اين مجمع عمومی کانون نويبه گزارش خبرنگار مھر، پنجم

نان، منشی، بازرسان يران، جانشي اصلی دبھيأتدی به عنوان ين مجمع برگزار شد و در آن اعضای جدياز برگزاری ا

  . شدندتعيينداران  و صندوق 

گی به عنوان ي و حضور فرخنده حاجی زاده، ناصر زرافشان و اکبر معصوم بئیست سنی علی بابااين جلسه که به ريا

  :ر انتخاب شدنديد کانون به شرح زين جدمسؤوليسه برگزار شد، ئي رھيأت

، بکتاش ئیان، مھدی غبرايشي؛ حسن اصغری، علی اشرف درو)مھابادی(رضا خندان : راني دبھيأتاعضای اصلی 

  .نيآبت

  .زدان پناه و فانوس بھادرونديد يرضا اجباری، حميحافظ موسوی، علی عبداللھی، عل: بين به ترتيانشاعضای ج

  .رضا عباسیيعل: منشی

  .اطيرضا عابد و علی صداقتی خ: بازرسان
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  ».حسن صانعی: صندوقدار

  :دافزاي سيس کانون نويسندگان در دوران حکومت پھلوی، میأسايت حکومتی مھر با اشاره به تاريخ ت

  ران بعد از انقالب اسالمیيسندگان ايکانون نو«

افت و کارگزاران کانون يای    سابقه ری انقالب، گسترش بیيگ  ران ھمراه با اوجيسندگان ايھای کانون نو  تيفعال

کانون . سندگان ابراز وجود کنديالت به عنوان مرکز تجمع و حافظ منافع صنفی نوين تشکيسندگان تالش کردند تا اينو

تلف و ھمراه ؤسندگان از ابتدای حرکت انقالبی مردم، موضعی مخالف حرکت اسالمی مردم اتخاذ کرد و به عنوان مينو

ق سخنگو و ي که از طرئیھا  ریي گ سندگان به رغم سمتيران کانون نوي دبھيأتستاد و کوشش يھای چپ ا  در کنار گروه

روزی انقالب اسالمی خواستار مالقات با يفاصله پس از پده بود، باليران خود تدارک دي دبھيأتبرخی از اعضای 

  .نی شديحضرت امام خم

االن قلم شما باز . تر قلم شما را شکستند ش يپ... «: سندگان فرمودنديخطاب به نو) ره(دار حضرت امام ين ديدر ا

  »...ديم اسالمی بکنياست، لکن استفاده از قلم در راه آزادی ملت و در راه تعال

در گام نخست در حالی که ھنوز از استقرار .  برخوردندمشکلن مرحله با دولت موقت به يسندگان در چندينوکانون 

توزانه و  نيغات کير ضربات تبليران آن را زيسندگان ايکانون نواز طرف  نگذشته بود که  ادیيدولت موقت مدت ز

ھا    کتابفروشی ت حمله بهيرامون محکوميه پيانين دست حمالت، صدور بين مرحله از اينخست. دار خود گرفته شد جھت 

  ...کند   ھا می  از گروه حی با برخیي موقت را متھم به ضعف و سازش تلو ه دولتيانين بيکانون در ا. بود

د آن ي به طور مبسوط در جرائین رودرروياخبار ا.  موقت رودررو شد ز با دولتيحه مطبوعات نيکانون در موضوع ال

  ت مطبوعات را تحتيای خاص، نحوه فعال   حهي ال نيد تا با تدويکوش  روزھا، دولت موقت می در آن. ستام منعکس ايا

  . کند  ن اقدام مخالفت میيسندگان با ايسامان و قاعده درآورد، ولی کانون نو

ام کانون در ي ا نيدر ا.  رخ داد١٣۵٨ ]ميزان[ اسالمی در اواخر مھرماه سندگان با حکومتيگر برخورد کانون نويد

ل دادند ي کنفرانس مطبوعاتی تشک کيران کانون ي دبھيأتن سبب اعضای يبه ھم. ھای شعر بود  برگزاری شبۀشياند

ھای شعر کانون را پوشش  ن شبيل و خواست  برگزاری اين تماي داخلی و خارجی دعوت کردند تا ا و از خبرنگاران

ن جلسات را يت اين امنيمأ و تئیھای کشور و ارشاد ملی، اجازه برپا   خانه   خواسته بودند تا وزارت نيچن آنان ھم. دھند

  .فتديق بيھای شعر به تعو ن مجوز صادر نشد تا برگزاری شبيند اما ايصادر نما

ران دستور کار ي دبھيأتانجام انتخابات . سندگان برگزار شدي مجمع عمومی کانون نو١٣۵٨ ]حمل[ ماه نيدر فرورد

ن ساعدی، يبود و افرادی چون احمد شاملو، غالمحس» ئیکايمراھای  چپ«روزی با ين انتخابات پيدر ا. ن جلسه بوديا

ری به عنوان ي و ھوشنگ گلشئیاوش کسرايلفانی و باقر پرھام به عنوان اعضای اصلی و سي، محسن ئیل خوياسماع

  .البدل معرفی شدند  اعضای علی

ھا    انقالب اسالمی، مخالفت با انقالب فرھنگی در دانشگاهئیھای ابتدا لگر از مواضع كانون در سايكی دين حال يدر ع

ابان مشتاق به تصرف مردم و ي محل كانون در خ١٣۶٠ ]ثور[بھشتيھا در ارد تين فعاليل مجموعه ايبه دل. بود

  ...ری شديت آن جلوگيل و از فعالين کانون تعطير ماه به حكم دادگاه ايروھای انقالبی درآمد و در تين

  وگوی تمدن س مرکز گفتين و که در آن زمان در رئينش طلب حکومتی لندن ن حال، عطا هللا مھاجرانی اصالحي با ا ...

  ».ت ندارديرقانونی است و رسميسندگان غيکانون نو: ح کردي، تصر١٣٨٠ھا بود در اسفند ماه  سال 

ای به  ز سازمان منافقين مجاھدين، اين کانون در بيانيه روند حمايت کانون نويسندگان اۀافزايد که در ادام سايت مھر می

  . اخراج منافقين  مجاھدين از عراق، بار ديگر حمايت خود را از اين سازمان علنی کردندۀبھان
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ه را در وبگاه خود منتشر کرده و حمله به اردوگاه اشرف را نقض آشکار يانين بيا» ديران در تبعيسندگان ايکانون نو«

  !ن شده استين  مجاھديدرنگ حمله و محاصره و آزادی منافق  دانسته و خواستار قطع بیحقوق انسانی

ر ين دارد و برخی اعضای ارشد آن نظين مجاھديای با گروھک منافق ژهيوند ويپ» ديران در تبعيسندگان ايکانون نو«

شدند و در  محسوب مین گروھک ي در زمره اعضای ارشد ائیل خويپور و اسماع د سلطانين ساعدی، سعيغالمحس

ن گروھک با نگارش داستان و شعر يت از ايات برای حمايکردند و از ابزار ادب ز شرکت میيجلسات داخلی آنان ن

  »...کردند استفاده می سوء

ت کانون يد فعاليتشد «:نويسد ش عليه ھيأت دبيران کانون  می اسازی  حمالت و افتراه و پروندهۀسايت  مھر در ادام

 ء شاھی، اعضا م ستميت رژيرد که براساس اسناد سازمان اطالعات و امنيگ  سندگان در حالی صورت میيی نورقانونيغ

ھای مختلف به   هيانيز با صدور بيداشتند و پس از انقالب اسالمی ن» ساواک«و فعاالن آن ارتباطات تنگاتنگی با 

  ».ھای انقالب پرداختند  معارضه با احکام اسالم و آرمان

***  

نده، مختاری، ي که پوئیھا عنی ھماني، »سربازان گمنام امام زمان«ب، خبرگزاری حکومتی مھر، به ين ترتيه اب

 که در ئیھا انداختند؛ ھمان ی زنان راه ئ رهيھای زنج  که قتلئیھا را به قتل رساندند؛ ھمان... رجانی ويزاده، س حاجی

ش يدپاشان بيب کردند تا اسيرا تصو) قانون جنگلی(  مجلس قانونی که درئیھا دند؛ ھمانيد پاشياصفھان به روی زنان اس

ان يھا زندان  که در زندانئیھا ند؛ ھمانيد نمايد جنسی را تشديک زنان و آپارتايستماتيتر شوند و سرکوب س ش فعالياز پ

اندازند؛  دار مین شھرھا به گردن انسان ھا طناب يادي که در مئیھا ھا تجاوز کردند؛ ھمان ا به آنيرا شکنجه و 

شان سرکوب و ترور و غارت  اند و کسب و کار دايمی ھای حکومت اسالمی نشسته ن ارگاني که در باالترئیھا ھمان

  !تفاوت نباشند سندگان بیيدھد که نسبت به فعاليت کانون نو اموال عمومی جامعه است، فراخوان می

 و فعاالن کانون نويسندگان را ءمت پھلوی، اعضاخبرگزاری مھر، پس از گذشت سی و شش سال از سرنگونی حکو

معرفی می کند و )  سپاه پاسداران انقالب اسالمیئیعضو واحد قضا(ز زرافشان را يفخرآور ن. نامد ساواکی می

  .زند س دانا میيه و اساسی به کانون نويسندگان و زرافشان و رئيپا آور و بی اتھامات چندش

. راني فخرآور وجود دارد از جمله ھمکاری با وزارت اطالعات حکومت اسالمی اادی دربارهيعات زيدر ھر صورت شا

ک جريان موازی با انجمن قلم يھای سلطنت طلب،  ت گروهيز تالش کرد با ھمکاری و حمايش نيفخرآور چند سال پ

  )ای در اين مورد، در زير ضميمه است اطالعيه (.د، به وجود آورديران در تبعيا

ی با ھدف بستن اين پرونده، ئ ھای زنجيره انی که معاون فالحيان وزير اطالعات بود و در جريان قتلسعيد امامی، دور

او را قربانی و واجبی خور کردند در طرح مطبوعات که به مجلس داده بود از جمله درباره کانون نويسندگان نوشته بود 

  .  را به وجود آورد حکومت نيز جريانات موازی با آن

گر با عوامل اطالعاتی حکومت اسالمی در ارتباط ي و از سوی دئیکايمراھای  ک سو در البیي از فخرآورای ن که آقيا

ان ين جا مورد بحث است اتھاماتی ناروا و زشتی ست که او به آقايچه که در ا آن. ستي من نۀمسألا نه، امر و ياست 

 عضو نيز اخيز ھای سال در که ھستند ای شناخته شدهن دو چھره فرھنگی و سياسی يا.  زده استرئيس دانا و زرافشان

ری دارند و بھای يگياسی پيز مبارزه سيسندگان نين حال خارج از کانون نوي دبيران کانون نويسندگان بودند در عھيأت

ی زنده ئ رهيجھای زن ان قتليل قربانين که وکيل اي، صرفا به دلزرافشانآقای . اند ھا آگاھانه پرداخته ن ساليز در ايآن را ن

ھای عوامل  ز ھمواره با توطئهي، بود به مدت پنج سال در زندان ماند که در آن جا ن... وپوينده و مختاریادان ي

 و ھا و گفت ارانهي ھم به خاطر اظھارنظر درباره رئيس دانا. رو بوده  روبفخرآوراطالعاتی حکومت اسالمی از حمله 

: سدينو شرمانه می بی» فخرآور«حاال کسی به نام . ديديک سال زندانی کشي ک رسانه فارسی زبان خارج کشوريگو با 
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» ...س دانايبرز رئيق سالھای دور وی فريو رف)  سپاه پاسداران انقالب اسالمیئیعضو واحد قضا(ناصر زرافشان ... «

  !شرمی تا کجا؟ وقاحت و بی

ز کتاب گذاشته بود که با يزستان، ميتخت قرقيشکک پاين در کنگره امسال پن جھانی در بيحکومت اسالمی، ھم چن

. ھا، رسوا شد و بساط خود را جمع کرد ندگان برخی از پنيت نمايد و با حمايران در تبعينده انجمن قلم اياعتراض نما

  )مه استير ضمين مورد در زيد در ايران در تبعيه انجمن قلم اياطالع(

د، يران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيسندگان ايضای کانون نوران و اعي دبھيأتطی، روشن است که ين شرايدر چن

ن حکومت يه سانسور و اختناق ايت کنند و از سوی ديگر، مبارزه خود را عليران حمايسندگان ايسو از کانون نو از يک

  :ن اھداف عبارتند ازيا! نديد نمايشان تشد اسالمی در چارچوب منشور و اھداف

 -٢. چ حصر و استثناءيدتی و قومی بدون ھيھای عق ده برای ھمه افراد و  گروهيشه و عقي اند دفاع از آزادی-١«

ست افکار و يا مرجعی مجاز نيا گروه و يچ فرد و يپسندد، داشته باشد و ھ دی که خود میيتواند افکار و عقا ھرکس می

 دفاع از آزادی - ٣. ری کنديد جلوگيافکار و عقاده و برخورد آزادانه يا از ابراز عقيل و يگران تحميد خود را بر ديعقا

 - ۴. ل ممکنيه وسايبا استفاده از کل...) ھنری، فرھنگی، فلسفی و(د و آثار فکری يان و نشر، و اشاعه افکار و عقايب

اسی يھای س ھا، احزاب و سازمان تي در استقالل کانون از ھمه جمع-۵. ض و استثمار فرھنگیيمبارزه با ھرگونه تبع

 ئیھا ه حقوق و آزادیيا وابسته به ھرنوع نظام حکومتی، کانون ضمن آن که موظف به دفاع از کلياعم از مستقل 

چ يد به ھيبا تواند و نمی ان و نشر و رشد فکری و فرھنگی جامعه ارتباط دارند، نمیيشه و بياست که با آزادی اند

ه ي ھمکاری با کل- ۶. اسی خاصی شوديا سازمان سيت، حزب يچ جمعيت ھيا محملی برای فعاليل به ابزار يشکلی تبد

اسی خاص، از يا حزب سيت، سازمان يھای مشابھی که بدون داشتن وابستگی به گروه، جمع ھا و انجمن کانون

  »...کنند ھای فرھنگی و اجتماعی دفاع می ھای عام آزادی آرمان

 ئیک و چند صدايھای دموکرات د، تشکليران در تبعي قلم اد و انجمنيران در تبعيسندگان ايب، کانون نوين ترتيبه ا

ان يحد و حصر از جوھر آزادی ب ھا، نه تنھا دفاع بی ف آنيوظا ترين  سندگان در خارج کشور است که اصلیينو

گر، کانون و يبه عبارت د. ان ھمگان استين، بلکه از آزادی بينگاران و مترجم سندگان و ھنرمندان و روزنامهينو

ھای  ھاست که صدای رسانه تين فعاليا. کنند ت میياسی، اجتماعی و فرھنگی فعاليھای صنفی و س ن در عرصهانجم

  .چون خبرگزاری مھر را درآورده است وابسته به حکومت اسالمی ھم

ده و ه را در وبگاه خود منتشر کريانين بيا» ديران در تبعيسندگان ايکانون نو««: سدينو ھنگامی که خبرگزاری مھر می

درنگ حمله و محاصره و آزادی  حمله به اردوگاه اشرف را نقض آشکار حقوق انسانی دانسته و خواستار قطع بی

  !ن شده استيمنافق

ن ير غالمحسين دارد و برخی اعضای ارشد آن نظيای با گروھک منافق ژهيوند ويپ» ديران در تبعيسندگان ايکانون نو«

شدند و در جلسات داخلی  ن گروھک محسوب میي در زمره اعضای ارشد ائیول خيپور و اسماع د سلطانيساعدی، سع

استفاده  ن گروھک با نگارش داستان و شعر سوءيت از ايات برای حمايکردند و از ابزار ادب ز شرکت میيآنان ن

   »....کردند می

ھای کاذب  سازی عه و پروندهپراکنی در جام پايه و اساس حکومت اسالمی، توھم  وارونه و بی ن نوع خبررسانیيھدف ا

ران يد و انجمن قلم ايران در تبعيسندگان ايران، کانون نويسندگان ايران کانون نوي دبھيأترواقعی برای فعاالن و يو غ

ھا، سالگرد  ھا و شب شعرھا، سخنرانی هيھا و اطالع هيانيران، از بين است که حکومت اسالمی ايد، به معنی ايدر تبع

  .ره وحشت دارديی و غئ رهيھای زنج قتل
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ران عليه يعه ايعه عراق و حکومت شيستی مشترک حکومت شيد، اقدام تروريران در تبعيسندگان ايه کانون نويانيما در ب

ن يمجاھدين را محکوم کرديم و از حقوق انسانی ساکنان اردوگاه اشراف در عراق، دفاع نموديم نه از سازمان مجاھد

د که در آن دوره من ھم عضو يران در تبعيسندگان اي کانون نوۀران در آن دوري دبھيأتنه ما . ھای آن خلق و سياست

ن يد سلطانپور و غالمحسيادان سعي د و نه قبل از ما زندهيران در تبعيران انجمن قلم اي دبھيأت دبيران آن بودم و نه ھيأت

التی نه ين ارتباط تشکيتر ، به عنوان کانون کمرانيسندگان ايران سابق کانون نوي از دبئیل خويساعدی و نه آقای اسماع

اين که اعضای کانون عضو . ميگر نداشته و ھنوز ھم نداريھای سياسی د ران و نه سازمانين خلق ايبا سازمان مجاھد

اما مسلم است که ما . ھای سياسی ھستند يا نه؟ امر کانون و انجمن نيست و ربطی ھم به کانون و انجمن ندارد سازمان

رانی و يان و حرمت و موجوديت انسانی ھمه شھروندان ايارچوب اھداف و منشور کانون و انجمن، از آزادی بدرچ

ھا و نھادھای مخالف حکومت اسالمی  جو و سازمان خواه و عدالت طلب و آزادی ھای اجتماعی حق رانی و جنبشيرايغ

  . ميکن دفاع می

حکومت . دفاع آلوده است گناه و بی ھا ھزار انسان بی ه خون دهران است که دستش بيستی اسالمی اين حکومت تروريا

ز يالمللی ن نين حکومت در سطح بيا. کار است ز و کودک آزار و تبهيز و آزادی ستيران، حکومتی زن ستياسالمی ا

ن حکومتی مانند ين، چنيبنابرا. کشی چون حکومت سوريه است ھای آدم ھای مذھبی و حکومت ستيحامی ترور

ه، طالبان، القاعده، جبھه النصر، حزب هللا لبنان، يجريوخ کشورھای عربی، بوکو حرام نيرانش مانند داعش، شفک ھم

ھر چند که اين گروه ھا و حکومت ھای اسالمی در .  استئیکار و مافيا ره تبهين و غيحماس و جھاد اسالمی فلسط

دئولوژی مشترکی دارند و بالی جان و مال و يژی و اکی با ھمديگر رقابت و کشمکش دارند اما استراتيھای تاکت عرصه

  .آزادی ھای فردی و جمعی جوامع مختلف ھستند

اسی يد، سازمان و حزب سيران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيسندگان ايران، کانون نويسندگان ايتا کانون نوينھا

ک جامعه ي ضد قدرت ھستند و در جھت تحقق سندگان و ھنرمندان ھستند کهيک نويستند، بلکه نھادھای دموکراتين

کنند و کاری به  ض، بدون زندان و شکنجه و اعدام پيگيرانه مباررزه میيبدون سانسور و اختناق، بدون ستم و تبع

  . در قدرت استئیرويشی و چه حزب و نين ندارند که چه گرايا

ر يخ پرافتخار خود را دارند؛ در مسي مانعی، تارزی و مشکلی وين سه نھادھا مذکور، با ھر افت خين که ايبه عالوه ا

چ حکومتی و ارگانی و حزبی و سازمانی و فردی ندارند و با تمام قدرت در ين وحشتی از ھيتر ز کميش نيکار خويپ

  ! کوشند ران میيجھت برقراری آزادی و برابری و عدالت اجتماعی در جامعه ا

رو اين  ، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و امنيتی به سر می برد از ايناکنون جامعه ما، شرايط سخت و دشوار اقتصادی

سندگان و يط حساسی، طبيعی ست که نوين شرايدر چن. جامعه، آبستن حوادث مختلفی از جمله شورش و انقالب است

ان ايران ک خود، يعنی کانون نويسندگان ايران، کانون نويسندگيش در نھادھای دموکراتيش از پين بيھنرمندان و مترجم

ن ترس و وحشت يتر شيب. در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد، متحد و متشکل شوند و پيکار خود را گسترش دھند

  . ھای فردی و تخصصی تيھای متشکل و متحد است نه فعال تين فعاليز از ايحکومت اسالمی ايران ن

  ٢٠١۴مبر  پنجم نو- ١٣٩٣ ]عقرب[چھارشنبه چھاردھم آبان

  

  :ضمائم

  

  »ديدر تبع«ران يو انجمن قلم ا» ديدر تبع«ران يسندگان اي کانون نو-ه مشترک ي اطالع-١

  رانيسندگان ايه کانون نويدر باره سمپاشی عل
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انقالب سبز «بوک اعالم و ضمن دفاع از  سيرا در ف» رانيانجمن قلم ا«س نھادی به نام يسأرا افرادی ناشناس، تياخ

ن نھادی، به ضرورت يبه شرکت در چن» نگاران و شاعران گان، مترجمان، روزنامهسندينو«و دعوت از » انيرانيا

ز قلم ين» رانيسندگان ايکانون نو«ه ين حال، علياشاره و در ع» رانيات ايای ادبيشی نو در دنيزا«حضور آنان برای 

  .اند فرسائی کرده

ن، يران نويری ايگ در راستای شکل«: اند و نوشتهآغاز کرده » به نام پزدان پاک«ه خود را با عنوان ين افراد اطالعيا

ندگی يرانی را نمايھا و اصناف ا م داشت که گروهياز به نھادھای مدنی خواھيان، نيرانيرروزی انقالب سبز ايپس از پ

ن گروه يای به دوش خواھند داشت در ا هينگاران و شاعران نقشی پا سندگان، مترجمان، روزنامهين نوين بيدر ا. کنند

ران يات ايای ادبيشی نو در دنيم کرد تا صاحبان قلم و دوستداران نگارش پارسی را گرد ھم آورده و زايتالش خواھ

ان دراز با ھمت بزرگان يداند و در طول سال تی میين مرکزيران که خود را دارنده چنيسندگان ايکانون نو. ميشاھد باش

خ بشر يھای دفن شده در تار ولوژیيدير ايروھی کوچک که اسه نھاده شده بود، امروز در چنگال گيادب پارسی پا

  .ده و زنده به گور شده استيھستند، مصادره گرد

م که يران افتاديت به فکر کاشتن نھالی نو پا به نام انجمن قلم ايثمر برای نجات آن کانون، در نھا ھا تالش بی پس از سال

  ».زان تنومند گردديھای شما عز با قلم زنی

اند که دارای  ران ھرگز اعالم نکردهيسندگان در ايه، اعضای کانون نوين اطالعيف ادعای صادرکنندگان ابر خال

ھسته اصلی اھداف و منشور اعالم شده کانون، . ھستند» خ بشريدفن شده در تار«دئولوژی مشخصی، آن ھم از نوع يا

ست که ارزشی انسانی و يداری آن ني، گفتاری و دداریيان در ھمه صَور شنيشه و بيزی جز دفاع از آزادی انديھمانا چ

  .کيدئولوژيشمول است و نه ا جھان

ر يھای اخ ریين افراد از موضع گيد ناشی از ناخشنودی ايھائی به اعضای کنونی کانون با ن نسبتين، دادن چنيبنابرا

استبداد و خفقان موجود در جمھوری ران در قبال ياش از مردم ا ھا و دفاع شجاعانه هيران در اطالعيسندگان ايکانون نو

ران برای برخورداری از آزادی ين فشار و سانسور موجود، بر حق مردم ايدترير شديکانون، ھم اکنون ز. اسالمی باشد

  .شگی آن استيش نشانگر وفاداری به آرمان و اھداف و منشور ھميھا هيانيفشارد و ب ان پا میيشه و بياند

ای که در جامعه ما  رحمانه و نابکارانه بانی از مردم در برابر سرکوب بیيران به خاطر پشتيسندگان ايدر واقع کانون نو

ت خود، در دفاع از يان دراز موجوديز مانند ساليکانون، اکنون ن. ن افراد واقع شده استيان دارد ، مورد خشم ايجر

ن ياز ا. کند رف انسان و آزادی دفاع میان در صف اول مبارزات جامعه حضور دارد و از عزت و شيشه و بيآزادی اند

فه کانون يتابند و وظ ن حضور روشن و قاطعی را برنمیيرد که چنيگ اناتی مورد ھجوم قرار میيرو فقط از جانب جر

سندگان يکنند، نه در مبارزه متشکل نو خالصه می» نگارش پارسی«ران را تنھا باقی ماندن در چارچوب يسندگان اينو

  .ر و آزادی ُکشیبا عوامل سانسو

ران ين انجمن قلم ايچن د و ھميران، چه در داخل کشور و چه در تبعيسندگان ايادآوری کرد که کانون نويد يز باين را نيا

اند ، بلکه ھر  ھای مشابه، مخالفتی نداشته ل کانونيھا برای تشک گر گروهيت ديگاه نسبت به فعال چيد، نه تنھا ھيدر تبع

دان مبارزه ينگرند و طبعا از گسترش م ده موافقت و ھماھنگی میيک را با دي ھر نھاد دمکراتجاديحرکت فرھنگی و ا

شی نو در يزا«خواھد به نام  کند که می اما وقتی نھادی ادعا می. کنند ان استقبال میيشه و بيت آزادی انديدر برابر محدود

کند،  شروع می» به نام پزدان پاک«ک يدئولوژيان ااش را ھم با عنو هيد و اطالعيبه حرکت درآ» رانيات ايای ادبيدن

ران، اھداف و منشور خود را در دفاع از آزادی يسندگان ايھای ناروا به کانون نو جای پرخاش و دادن نسبت بھتر است به

م جمھوری اسالمی شرح دھد و اعالم کند که در قبال سانسور و يان و مبارزه با سانسور و استبداد موجود در رژيب
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ت و يد در حسن نين صورت، باير ايدر غ. ز ادامه داشته است چه خواھد کرديخفقان کنونی که در سی سال گذشته ن

  .ان شک کرديشه و بين  افراد در دفاع از آزادی اندياھداف ا

ا با د تيش جمھوری اسالمی کوشيچند سال پ. وجود ندارد» رانيانجمن قلم ا«ران انجمنی به نام ين، در ايافزون بر ا

د که موفق نشد و با يبرآ» ديران در تبعيانجمن قلم ا«وابسته به خود، در مقام مقابله با » رانيانجمن قلم ا«ک يس يتاس

  .ان روبرو شد و عمال کارش نگرفتيشه و بي اندیسندگان آزاده و مدافع آزادياعتنائی نو بی

د، ضمن دفاع از شرف و آزادگی و مبارزات ين در تبعرايد و انجمن قلم ايران در تبعيسندگان اين رو، کانون نوياز ا

ار يران از اعتبار بسيت مردم اين نھاد مبارزاتی را که در ذھنيپاشی نسبت به ا ران، ھرگونه سميسندگان ايکانون نو

  .داند ران نمیيکند و آن را در راستای مبارزات مردم ا برخوردار است محکوم می

  ديران در تبعي                    انجمن قلم اديران در تبعيسندگان ايکانون نو

  ٢٠١٠ بروریست و دوم فيب

  

  د، يران در تبعيه انجمن قلم اياطالع -٢

  زستانيران در محل برگزاری کنگره پن جھانی در قرقيز کتاب حکومت اسالمی ايدرباره م

ن بار در يامسال برای نخست. کند کت میھای ساالنه آن شر د ھموند پن جھانی است و در کنگرهيران در تبعيانجمن قلم ا

 سپتامبر کار ٢٩ن کنگره از روز دوشنبه يزستان برگزار شده و ايقرق) تختيپا( شککيخ پن، کنگره ساالنه آن، در بيتار

  .خود را آغاز کرده است

دنت ي به عنوان پرزش که آقای بھرام رحمانی،يد، قرار بود ھمانند سال پيران در تبعيران انجمن قلم ايم دبيبنا بر تصم

سلند شرکت کرده ين انجمن، در کنگره پن در ايالمللی ا نيران بيکی از دبيمان يد و آقای ناصر پيران در تبعيانجمن قلم ا

 که به تازگی از سوی عوامل ئیدھايتی و تھديل امنياما به دال. زستان حضور داشته باشنديز، در قرقيبودند، امسال ن

د يران در تبعيران انجمن قلم ايران صورت گرفته، گروه دبيکان وی در ايھرام رحمانی و نزده بيحکومت اسالمی برعل

ھای ما،  دھا و نگرانیيز، با توجه به تھديد نيران در تبعيدنت انجمن قلم اين کنگره نرود؛ پرزيم گرفتند که وی به ايتصم

د، در کنگره يران در تبعيمان از سوی انجمن قلم ايپن، ھم اکنون، ناصر يبنا بر ا. ن کنگره شرکت نکنديرفت که در ايپذ

  .زستان حضور دارديپن جھانی در قرق

ز کتاب گذاشته شده و شمار يک ميزستان، يرقيران در قيدر محل برگزاری کنگره، از سوی سفارت حکومت اسالمی ا

ھا برای عرضه به  ابگر کتيھاى مثنوى مولوى و د نى را با برگردان روسی، در کنار کتابياری کتاب خميبس

افرادى که سفارت حکومت . خورد ز، به چشم میيز کتاب، پرچم جمھورى اسالمى نين ميبر ا. اند سندگان قرار دادهينو

مان، با يھنگامی که ناصر پ. ھاى متعصب زى ھستند و از مذھبىيرقيز کتاب فرستاده، ھمه قيران براى ادارۀ مياسالمی ا

ھا در حکومت  ھا و سرکوب آزادی ان و فشارھا و شکنجهينى، به اعتراض از کشتار زندانيھاى خم ھا و عکس دن کتابيد

  .ز کتاب از وی شروع به عکس گرفتن کردنديد گشودند و در کنار مياسالمی سخن گفت، آنان دھان به تھد

 انتشاراتی دارد شکک چاپخانه ويسی بود که ظاھرا در بيک انگليز کتاب را داشت ين ميت برگزاری امسؤوليکسی که 

شان و دو نفری که از سفارت حکومت اسالمی آمده يتا اينھا. کند رسد که برای حکومت اسالمی کار می اما به نظر می

د که با يگو مان در جواب آن ھا میياما ناصر پ. ھا وارد گفتگو شود کنند که با آن شنھاد میيمان ناصر پيبودند به پ

اری از يتا بسينھا. د گفتگو کردي و سنگسار، سرکوب و ترور، سانسور و اختناق، نباندگان حکومت ده ھزار اعدامينما

  .زنديخ نده ما برمیيت از نمايھا، به حما ندگان آنيھای قلم و نما انجمن
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ک حکومت ترور و وحشت است ين حکومت، يدانند که ا ی رسوا است و ھمه میران، به حديچرا که حکومت اسالمی ا

ھای حکومت اسالمی، در  تيبخش کوچکی از جنا. ران، ضد آزادی بوده استيو از روز نخست استقرار آن در ا

ف شده ي توصندگان کنگره پن جھانی،يز، در نامۀ سرگشاده بھرام رحمانی به نمايد و نيران در تبعيقطعنامۀ انجمن قلم ا

  .است

ای مجبور شدند بساط خود را جمع کنند و بروند  ن که عوامل سفارت جمھوری اسالمی، به شکل مفتضحانهياما پس از ا

ران در يمان ناصر گفته که سفارت اياى مرکزى، به پيزستان و آسيرقيدنت پن قيپرز» ر ايالم«به خصوص خانم 

شنود برود و از  و  دعوت کرده که به سفارت جمھورى اسالمى براى گفت سپتامبر او را٣٠شنبه  زستان فردا سهيرقيق

  محکم بود؟» نه«مان به او،يجواب پ. ز خواسته که با او به سفارت بروديمان نيپ

  

ندگان يه عوامل حکومت اسالمی و نماينده ما بر عليت از اعتراض نماي به حماھا که ندگان آنيھای قلم و نما ما از انجمن

شکک برخاستند و سرانجام پس از چند ساعتی، بساط حکومت اسالمی را جمع کردند يسفارت حکومت اسالمی در ب

کنگره را به ن يت برگزاری امسؤوليزستان که ين پن مرکزی و به خصوص پن قرقمسؤولياما از . ميت سپاسگزارينھا بی

نده يت نمايگر، امنيسو، به نفوذ حکومت اسالمی در پن حساس باشند و از سوی د کيم که از يخواھ عھده دارد، جدا می

  .ن کننديت تمام تأميما را با جد

  !دا محکوم کنندين اقدام حکومت اسالمی را شديم که ايندگان کنگره پن جھانی انتظار دارين از نمايچن ھم

  ٢٠١۴مبر ست و نھم سپتيب  -ديران در تبعيانجمن قلم ا

 

  


