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  مردم آزاده و مبارز ايران

 نويسندگانی چون جعفر پوينده و محمد مختاری، ِدر ھيجدھمين سالگرد قتل خوفناکحکومت سلطه يافته بر جامعۀ ما، 

 ديگری از سياست سرکوب و اختناق خود را به ۀ ايران، پردگانبا ھجوم وحشيانه به گردھمائی اعضای کانون نويسند

  .  نمايش گذاشت

موران جمھوری اسالمی، از گردھمائی مردمی که برای بزرگداشت خاطرۀ شکوھمند نويسندگان خود در گورستان أم

تن از نويسندگان  آمده بودند جلوگيری کردند و تنی چند از آنان را زير ضرب وحشيانه گرفتند و چند امامزاده طاھر گرد

  . دادند را نيز دستگير و مورد شکنجه قرار

پذيرش وکالت اين «که به اتھام (ی ئ ھای زنجيره ناصر زرافشان وکيل پروندۀ قتل: ن عبارت بودند ازگا دستگيرشد

زاده نيز  فاطمه سرحدی. پور ، مزدک زرافشان، بکتاش آبتين و محمد مھدی) سال زندان کشيد۵محاکمه شد و » پرونده

  . ن دستی او را ربودندولفيموران تأمورد ھجوم واقع شد و م

، نزديک به سی و ھشت سال است مستم اين رژي. زند ای را رقم می المی تنھا اين بار نيست که چنين فاجعهجمھوری اس

که ادامه دارد و پس از کشتار بسياری از آزاديخواھان، اکنون بار ديگر نوبت به نويسندگان رسيده است تا ھر 

  . اعتراضی را بکشد

بيش از پيش در پذيرش آزادی دگرانديشان ناتوان است و اين ھجوم تازه، نشانۀ ذلت اين رژيم جمھوری اسالمی اکنون 

  .در غلبه بر بحران خود است

زمان با اين ھجوم برگزار بود و جمع نويسندگان حاضر در اين  ھمگانی کانون نويسندگان ايران در تبعيد، ھملسۀج

ا با انتشار اين اطالعيه، نفرت و انزجار خود را از  اين سرکوب ابراز ، با شنيدن اين اخبار وحشتناک بر آن شد تلسهج

 .تپد اعالم کند شان برای آزادی انديشه و بيان می و پشتيبانی خود را از نويسندگان و آزاديخواھانی که دل

 
 کانون نويسندگان ايران در تبعيد گانی ھملسۀجاطالعيه 

  

 ھجوم سرکوبگران جمھوری اسالمی به تجمع اعضای

 کانون نويسندگان ايران
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   ھمگانی کانون نويسندگان ايران در تبعيدلسۀج

  ٢٠١۶مبر سوم دس

  لمانافرانکفورت 

  

 


