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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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 Political سياسی

  
 ٢٠١۴ اکتوبر ٠٩

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

 بيانيه انجمن قلم ايران در تبعيد

  در محکوميت کشتن روزنامه نگاران 

  يه و عراقو جنايت ھای داعش و حکومت ھای ديگر در سور

ھای اسالمی، در وحشی گری و بی رحمی ھای خارج از درک و در ميان تروريست ) داعش(گروه خالفت اسالمی 

  . دريافت ھای انسان، يگانه است

کند، کودکان را می کشد، زنان را به داعش گروھی ست که روزنامه نگاران را سر می برد، اسيران را اعدام می 

ی که خود درست می کند، می فروشد و يا پيش از کشتار، آنان را مورد تجاوز ئا در بازارھاگی می گيرد و آنان ربرد

خالفت اسالمی و داعش، اقليت ھای . قرار می دھد و در موارد بسياری، کودکان را نيز به عمليات انتحاری وامی دارد

  .عام و پاک سازی می کندملی و مذھبی را تنھا برای دگرانديشی شان، قتل

و جدا کردن  استيون ساتالف به نام ھای جيمز فولی و دو روزنامه نگاروه داعش و خالفت اسالمی، پس از ربودن گر

 اين جنايت تصور ناپذير را در شبکه ھای رسانه ای منتشر کردند تا ترس و وحشت بيش ئیلم ويديوسر آنان از بدن، ف

  .تری ايجاد کنند

ترين کشور نگاران مستقر در نيويورک، سوريه در دو سال گذشته خطرناک  حمايت از روزنامه ۀبنا به گزارش کميت

 خبرنگار در اين درگيری ۶٩ھا در سوريه آغاز شد، تا کنون  که درگيری ٢٠١١ از سال .برای خبرنگاران بوده است

ست داده اند؛ بسياری از  و يا بر اثر انفجار، جان خود را از دئیاين شمار، بيش تر در حمله ھای ھوا. ھا کشته شده اند

  . اين جان باختگان، مصداق عينی قتل عمد بوده است

له به أگرفته می شوند، مسدر پيوند با خبرنگاران کشورھای غربی که در اين جنگ ھا جان می دھند و يا به گروگان 

. زادی آنان به خرج می دھندآنی در رسانه ھا بازتاب می يابد و نھادھای بين المللی و دولت ھا تالش گسترده ای برای آ

  : وجود ندارد؛ برای نمونهئیاما، شوربختانه دربارۀ روزنامه نگاران کشورھای ديگر، چنين حساسيت ھا
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 ۀ، خبرنگار عکاس آزاد عراقی، پس از اين که سه گزارش تصويری را در شبک»ھشام الحرباوی «٢٠١۴ جون ٢٢در 

   موصل ربوده شد؛ ای در شمالمنتشر کرد، در منطقه » رييالتغ«

پسر جمال . و يکی از پسرانش را ربود» الموصليه «ۀخبرنگار شبک» جمال المصری« داعش ٢٠١۴ جون ٢٩در 

  اما، المصری در بازداشت ماند و تاکنون اطالعی از او در دست نيست؛. المصری، روز بعد آزاد شد

ين ربوده شد و تاکنون اطالع دقيقی از سرنوشت الددر استان صالح » احمد خلف الديلمی «٢٠١۴ت گسا ١٥در تاريخ 

  او در دست نيست؛

» خميس محمد کحروت«و » مروان ناجی جباره« ھای ، داعش محل سکونت دو خبرنگار به نام٢٠١۴ت گسا ٢٨در 

  .ھايشان را ربودند و با خود به جای ناشناسی بردندرا محاصره و آن دو و خانواده

 ھای  ھايشان از سوی داعش، پيامھای خبری مختلف و خانوادهاران و عکاسان شبکهتاکنون، شمار زيادی از خبرنگ

  .اندتھديد آميزی دريافت کرده 

» اورينت«تلويزيون به ضرب گلوله در حلب و سوء قصد به جان خبرنگار » اسمارت«کشته شدن خبرنگار خبرگزاری 

  .در ادلب از ديگر موارد مھم کشتن روزنامه نگاران و نقض حقوق خبرنگاران در سوريه است

در اوکراين، عراق و غزه نيز، چھار خبرنگار جان خود . اند شده ، پنج خبرنگار در سوريه کشته٢٠١۴از ابتدای سال 

  .را از دست داده اند

 خبرنگار سوری در اثر انفجار و کشته شدن يک ٢کشته شدن : ماھانه آورده استانجمن خبرنگاران سوريه در گزارش 

 باعث شد که شمار قربانيان خبرنگار از آغاز بحران اين ٢٠١۴مبر  به دست گروه داعش در سپتئیامريکاخبرنگار 

  . نفر افزايش يابد٢۵۵ تاکنون به ٢٠١١کشور در سال 

 داعش عليه کمپ پناھندگان ۀ گزارش داده است؛ در پی حمل٢٠١۴ست گا، آدينه شب، ھشتم »فرات نيوز«خبرگزاری 

برای » دنيز فرات «.نگار کرد بر اثر اصابت ترکش گلولۀ توپ، جان باخته استروزنامه » دنيز فرات«مخمور، 

 اين دومين .کردخبررسانی می» خبرگزاری فرات«و » روناھی«، »َمدنوچه«، »ویاسترک تی«ھای خبری رسانه

  .نگار کرد است که در جنگ با داعش جان خود را از دست می دھدخبر

  

  . در فرمانی تصويربرداری و ارسال گزارش از مناطق جنگی را ممنوع اعالم کرده استداعش اخيراً 

افزون بر خبرنگاران، ديگر مردم غيرنظامی نيز ھم چنان، ھدف ترورھا و جنايت ھای جانيان نظامی منطقه، به ويژه 

 نفر در عراق کشته شده اند که ٠١١مبر سال جاری، اعالم کرده است؛ تنھا در ماه سپتسازمان ملل . ش ھستندگروه داع

، دوازده ھزار نفر در عراق جان خود را از دست داده اند که ٢٠١۴ ماه سال ٩در . بيشترينۀ آنان، غيرنظامی بوده اند

  .نزديک به شماِر ھمۀ کشته شدگان دو سال پيشين است

 ھزار نفر آواره شده اند و ھم اکنون نيز که شھر کوبانی ٦٠١ داعش به کردستان سوريه نيز، نزديک به ۀمان حملاز ز

 داعش و در حال سقوط است، فاجعۀ انسانی ھولناکی در اين شھر به واقعيت می پيوندد؛ به ويژه که دولت ۀدر محاصر

د را به روی رزمندگان و آوارگان کرد و زخمی ھای ترکيه، به دليل ھای خودپسندانه و فاجعه بار، مرزھای خو

  .کردستان سوريه بسته است

انجمن قلم ايران در تبعيد، جان باختن روزنامه نگاران و صدھا ھزارتن از مردم عراق و سوريه و کردستان سوريه و 

  . د خبرنگاران و مردم آزاده تسليت می گويۀکردستان عراق را به خانواده ھا و دوستان و جامع

 جھانی به ويژه نويسندگان و روزنامه نگاران و مردم آزاده می خواھد که جنگ و ۀران در تبعيد، از جامعيانجمن قلم ا

خونريزی و لشکرکشی و جنايت دولت ھا و گروه ھای تروريستی اسالمی و غيراسالمی را به راستی محکوم کنند و از 
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 پرتالطم خاورميانه، به ويژه از مبارزه و ۀ مردم منطقۀادی خواھان حق و عادالنه و آزهھر راِه ممکن از مبارزات ب

مقاومت بی مانند و تاريخی مبازران شھر کوبانی در کردستان سوريه، که بيش از سه ھفته در زير حمله ھای شديد و 

  . پشتيبانی کنند توپ و تانک نيروھای داعش قرار دارند،ۀوحشيان

  !ه آزادی گرامی بادگان اھل قلم و راھمه جان باختياد 

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١۴بر وھشتمم اکت

 

  


