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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

  
  )در تبعيد(انجمن قلم ايران 

  ٢٠١۵ دسمبر ٢٨
  

  

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  شنويد؟ ميالدی؛ آيا صدای ما را می٢٠١۶در آغاز سال نو 

 )در تبعيد( اطالعيه انجمن قلم ايران

 مردم ۀطلبانآور در برابر ما ست؛ جھانی که در واپسين روزھای سالش، سراسر صدای حقاينک، جھانی شگفت

اند تا نگذارند  نيروھای شر گرد ھم آمدهۀمحروم جھان را با تمام نيروی ممکن، خفه کرده است؛ جھانی که در آن، ھم

 .دصدای اميد و آسايش و خوشی به گوش مردم جھان برس

سالی را که پشت سر داريم، سال . ايم سال نو ايستادهۀپس از سالی پر آشوب و پريشانی، با خاطری نگران در آستان

شدن گروھی پناھجويانی ست که در  ھای آواره کننده، سال غرقرحمانه و دلخراش است و سال جنگھای بیسرکوب

شود؛ سال سالی که به پايان خود نزديک می.  خود گريختندۀانی امن از کاش رنج و درد و سرکوب و در پی دنيائگريز از

ھای انسانی خود فريادشان از گلو ِست که در راه خواستدرد، آزار و دستگيری نويسندگان، ھنرمندان و مردم محرومی

 .برخاسته است

 ما نيز به ويژه، سال شوم استمرار جمھوری اعدام و دزدی و استبداد اسالمی و سال آتش و خون ۀسال پيشين، در جامع

 .طلب زندانی و پشتيبانان آزادی انديشه و بيان بوده استو دستگيری و کشتن کارگران حق

 انسان سنجۀ ،ه در آنٔھمه اميد مردم جھان نيز اين بوده است تا با ايستادن در برابر اين بيداھا، جھانی نو بسازند ک

 . ارزش به شمار آيد و سخن گفتن و بيان درد و فرياد زدن از بيداد، زندان و شکنجه و اعدام در پی نداشته باشد

رسد، نشانی از آرامش و عدالت و آزادی نقش بسته  سالی که از  راه میۀاکنون نيز اميد مردم جھان آن است که بر طليع

  . ش ببيندباشد و دنيا بتواند روی خو
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صدا حق مردم جھان و ھمه ھای بانجمن قلم ايران در تبعيد، در پشتيبانی از آزادی انديشه و بيان، و در راستای خواست

کوشد تا از تمام توان خود برای تحقق اين  کند و میبا آنان، سالی پر از آسايش و امنيت و آزادی برای ھمه آرزو می

  .آرزوھای نيک بھره بگيرد

  ٢٠١۶ سال نو ميالدی ۀتاندر آس

 ت دبيران انجمن قلم ايران در تبعيدأھي

 

 
 


