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  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١۴ می ٠١

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

   فرامی رسدیخجسته اول ماه م
  بيانيه انجمن قلم ايران در تبعيد

  

  .  اعتراض و بيان تضادھای عمومی جھان نوين ماست، نخستين نمودیاول ماه م

در پگاه مناسبات تازه ای که پای انسان سازنده به گسترۀ زندگی در يک دنيای مدرن باز شد، ستم بر توده ھای کار و 

ن کيفرھای سخت و فزاينده، تنھا پاسخی بود که به اعتراض کارگران و مبارزۀ آزاديخواھان با اي. تالش، دو چندان شد

  . آزادی انديشه و بيان با شيوه ھا و ترفندھای گوناگون محدود و محدودتر می شد. ستم، داده می شد

 در نيويورک، سرآغاز يک نبرد و ١٨٨٦سرکوب اعتراض کارگران به شرايط دشوار زندگی خود در اول ماه مه 

ض و آزادی  بيان، يکی از ارمغان آزادی اعترا. حق زحمتکشان جھانه  تاريخی شد برای بيان خواست ھای بۀمبارز

  . ست، که امروزه اصل بارِز زندگی انسان به شمار می روداھای اين مبارزه 

 آزدايخواھان و برابری ۀی که بيداد و سرکوب  جھان کنونی را نمی پذيرند، در کنار ھمدر اين نبرد، ھمواره نيروھائ

  .  ستم را در دست گرفته اندی فارغ از ھرگونهبان گام برداشته اند و پرچم دنيائطل

لۀ آزادی انديشه و بيان و حق اعتراض به شرايط دشوار زندگی، از پايه ھای مھم رسيدن به دنيای آينده به امروز، مسأ

  . شمار می آيند

 ما می گذرد، مبارزه با ھارترين رژيم اسالمی جھان ۀدر اين راستا، ايستادگی در برابر استبدادی که بر مردم و جامع

ی بنای دنيائمعاصر که زندگی را بر مردم ايران تلخ کرده، اصل ديگری ست که از ھمين ميل به آزادی انديشه و بيان و 

  .فارغ از ستم، سرچشمه می گيرد
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می ايران زندانی اند و شکنجه می ، کارگران بسياری در سياه چال ھای حکومت اسالی اول ماه مۀھم اکنون، در آستان

در کنار آنان، آزاديخواھاِن بسيار و  بسياری از مبارزان جنبش . شوند؛ چرا که تنھا و تنھا از حقوق خود دفاع کرده اند

  .ھای اجتماعی، نيز دچار زندان و شکنجه و تھديد به مرگ ھستند

 حق آزادی انديشه و بيان ر آزادی و برابری، و با پافشاری ب اين مبارزان راهۀ، در کنار ھم)در تبعيد(انجمن قلم ايران 

 را به ھمه توده ھای کار و رنج و مردم آزاده جھان شادباش یکه يکی از دست آوردھای بزرگ بشری ست، اول ماه م

گی با ی يابند تا بتوانند در ھمبسترھائ ما، ھرچه زودتر از نکبِت حکومت اسالمی ۀمی گويد و آرزو دارد مردم جامع

  .مردم جھان و با آرمان ھای انسانی و شريف، آينده ای در خور و سزاوار خود بسازند

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١٤ یاول ماه م

  ١٣٩٣ ]ثور[ ارديبشت١١

 

 


