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 Social  اجتماعی

 
  )درتبعيد(انجمن قلم ايران

  ٢٠١۶ مارچ ١٩
  

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  !بھاران خجسته باد
 )در تبعيد( انجمن قلم ايران

  ١٣٩۵مناسبت نوروز  به

 ۀ شھروندان آزادۀھم  و آرزوی بھروزی و تندرستی و موفقيت به دي شکوھمند را با قلبی سرشار از ام نوروز دنيفرارس

  .مئيگو ايران و منطقه شادباش می

 برخيز و به جام باده کن عزم درست    ر به نوروز رخ الله بشستــچون اب

 فردا ھمه از خاک تو برخواھد رست    کاين سبزه که امروز تماشاگه توست

ترين تقويم جھان و از کسی که يادگاری بزرگ بر جای گذاشته و دقيق. در آغاز ھر سال يادی ھم بايد از خيام کرد 

طور کلی  زندگی دوباره و به رويش و به خيام به.  ما ھديه داده استغايت انسانی و فلسفی را به ھای به ترين ترانهعميق

 .اندازه تأثيرگذار دارد سرايد، زبانی بی  زندگی میۀنگامی که  دربارطبيعت و انسان توجه زيادی داشته و ھ به

 است که در بند جنگ، اعدام، سرکوب، سانسور، جھل، ستم و فقر و رنج ئیھا ھمه انسان  پيام نمادين طبيعت در بھار، به

ِشم به راه شنيدن آن  دوستی، ھمواره چ پيامی نويد بخشی که ھر فرد انسان. خورند گرفتارند و حسرت آزادی را می

 . است

نگاران، ھنرمندان، زنان،  ران، اھل قلم، روزنامهيا سندگانين، کانون نويشيھای پ ز ھمچون سالي گذشته ن در سال

ن يتر  ئیدست آوردن ابتدا  سان برای بهينو ھا، کنشگران سياسی و اجتماعی، فعاالن کارگری و وبالگ دانشجويان، اقليت

  .رو شدنده ترين برخوردھا از سوی نھادھای حکومتی روب  ن و شنيعيتر رانسانیيدند، اما با غيشِحقوق انسانی خود کو
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نقض . آرشيو سانسور سپرده شدند  ھای گوناگون فرھنگی و ادبی به نهياری در زميھای بس د سانسور، کتابيدر پی تشد

ھای اعدام  اجرای حکم. دا کرديگری پيِعد دُاسی در زندان از جمله شاھرخ زمانی، بيحقوق بشر با مرگ چند زندانی س

  .ھا را به خود اختصاص داد  از روزنامهئیھا ھای فعاالن اجتماعی، ستون ل دادگاهيفزونی گرفت و ھر روز خبر تشک

، با ١٣٩٤ ]حوت[د اسفن٢٠روز پنجشنبه،  سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران، ۀ گزارشگر ويژ"احمد شھيد"

اند که نيمی از آنان  ھزار نفر در ايران اعدام شده  عيسوی، نزديک به ٢٠١۵ اعالم کرد که در سال انتشار گزارشی

  . اند مواد مخدر از ميان برداشته شده ھای مربوط به جرم به

سی و يکمين   اسفند ماه نيز، گزارش شفاھی خود درباره وضعيت حقوق بشر در ايران را به ٢٤وی روز دوشنبه 

ويژه برای  شھيد در گزارش خود، از آمار باالی اعدام به . و ارائه داديورای حقوق بشر در ژن رسمی شاجالس

   .محکومان زير سن قانونی، ابراز نگرانی کرد

ان، پرستاران، ھنرمندان و کتابداران، ھر کدام به يِحق بازنشستگان، کارگران، معلمان، زنان، دانشجو  ھای به اعتراض

  . ا از کار اخراج شدندير، دادگاھی و يب و فعاالنشان دستگرحمانه سرکو روشی بی 

 زندانيان سياسی ئیرھا  اميد به. ھا باشد بار نشستن اميدھا و تالش آرزومنديم که سال جديد، سال موفقيت و تندرستی و به

ان بتواند از يک زندگی ، تا انس...زدودن فقر، بيکاری و فالکت از جامعه و و اجتماعی، لغو اعدام، لغو سانسور، اميد به

  .آزاد، برابر و آرام برخوردار شود

عی و انسانی است ين حقوق طبيتر ان که از مھميشه و بي حق آزادی انده سال نو بۀ، در آستان)در تبعيد( انجمن قلم ايران 

ھای  رای آزادی زبانت فرھنگی، ھنری، تالش بيشه و فعاليان انديل بيدل  ا جمعی بهيچ فرد يخواھد ھ فشارد و می پای می

ن، انجمن قلم ايران در يافزون بر ا. رد و زندانی و اعدام نشوديت قرار نگياسی مورد آزار و اذيمادری، اجتماعی و س

  .ھای دموکراتيک فرھنگی، ھنری و سياسی و اجتماعی است ھا و سامانه د و شرط سازمانيق تبعيد خواستار آزادی بی

سوی آزادی، شادی و  ، گامی فراتر به١٣٩۵داند تا در سال نو  ، وظيفۀ خود می)در تبعيد( انانجمن قلم ايربا اين اميدھا، 

ماندگی بردارد تا ھمگان بتوانند با برخورداری از تمامی حقوق  د و بندھای اختناق، سانسور، جھل و عقبي از قئیرھا

  . و شايسته انسان پربار داشته باشندامی شاد و فرحبخشيت، ايانسانی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی در صلح و امن

  )در تبعيد( انجمن قلم ايران

   ١٣٩۴ ]حوت[بيست و ششم اسفند

 

 

 
 


