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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 دسمبر ٢۶

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

   ميالدی٢٠١۵ سال ۀدر آستان
 )در تبعيد( اطالعيه انجمن قلم ايران

نگرند که سالی رھا  روی خود می انداز پيش سال نو ميالدی قرار داريم و مردم جھان با اين اميد به چشماينک، در آستانۀ 

 خود را در ۀھای سالی که ھنوز در آنيم، داشته باشند و انسان قادر شود نيروی سازند ھا و ناکامی ھا، جنگ از ھمه ستم

  . راه سازندگی و بنای يک جھان نو و انسانی به کار گيرد

جھان با ناباوری شاھد حضور ھيوالی ھمه جانبۀ . ھای بشری بسيار بودند در سالی که رو به پايان است، شوربختی

ی مانند ئر کند که از دل اين زندگی، ھيوالتوانست باو ای می تر انسان آزاده جنگ و گرسنگی و ستم و حفقان بود و کم

 جھان، اين چنين به غارت و ھجوم در جھان بپردازند و ترين کشورھای ھای پيشرفته داعش سر برآورد و حکومت

  . زندگی را به مردم دنيا تلخ کنند

يس جديد دولت اسالمی نيز مانند ھمه ئرفت و ر تر از پيش، پيش ، گستردهدر جامعۀ ما  به ويژه، سرکوب و کشتار

 خود را فرو ۀ حتی نتوانند نان روزاناش به سرکوب پرداخت، اعدام کرد و گلوی مردم را فشرد که ھای تاکنونی ھمپالگی

چون اسيد پاشی به چھرۀ زنان، جامعه را به تباھی   تازه ھمۀکاران ھای تبه داد در کنار سياست فقر و سانسور و بی. دھند

  .تر کشيد بيش

 خود در تنگنای شديد قرار دارند و در جامعه، ۀ ما برای معيشت روزانۀھا، اکنون مردم جامع افزون بر تحمل اين ستم

از دارو و درمان و نان و آسايش خبری نيست و يورش به زنان، پيگرد و آزار و اعدام گستردۀ جوانان و دانشجويان و 

ھای ملی و مذھبی، تنھا بخشی کوچک از پروندۀ سياه دولت تازه  کنشگران کارگری و نويسندگان و ھنرمندان و اقليت

  .است

ھا  ھای نويسندگان و آثار ھنرمندان و بستن رسانه در کنار زير پا گذاشتن پيوستۀ حقوق مردم، سانسور ھمه جانبۀ نوشته

  . چنان ادامه دارد نويسان نيز ھم نگاران و وبالگ و زندانی کردن روزنامه
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.  قدرت به زيرش بکشدوحشت حکومت اسالمی، از آن است که خروش و خيزش مردم ايران گريبان او را بگيرد و از

  .ماند چنين روزی دور نيست و حکومت تباھی و ويرانی و کشتار پای برجا نمی

کند و اميد دارد که   پرباری را برای مردم جھان و ايران آرزو میۀانداز، انجمن قلم ايران در تبعيد، سال تاز در اين چشم

ش و آرامش نيروی خود را برای بھتر زندگی کردن به کار ھا از زمين رخت بربندد و انسان بتواند در آساي  تباھیۀھم

  . اش در تنگنا نباشد ھای انسانی بگيرد و انديشه و زبان او برای بيان خواست

  انجمن قلم ايران در تبعيد

   ميالدی٢٠١۵آغاز سال 

 

  


