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 انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١۶ سپتمبر ٢٨

 
IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

 اطالعيه انجمن قلم ايران در تبعيد

  !مانع  اردنی در مقابل دادگاهۀدر محکوميت ترور نويسند

  

  

مان، پايتخت اردن در پی عدر برابر دادگاه  ،٢٠١٦مبر  سپت٢٥شنبه   يک سرشناس اردنی، بامدادۀ، نويسندناھض حتر

گزارش    به.عامل ترور از سوی نيروھای امنيتی دستگير شده است. شليک سه گلوله جانش را از دست داد

مان، سه ع العبدلی در مرکز ۀفرد مسلح ناشناس، در منطقھای اردنی، شاھدان عينی اظھار داشتند که يک  خبرگزاری

  .جا کشته شد  شليک کرد و او در ھمانحترسمت   تير به

دادگاه فرا   دستور مقامات اردنی به  دليل انتشار يک کاريکاتور، به  ست سال جاری، به اگ١٣ ساله، در ٥٩ حترآقای 

   .طور موقت آزاد شده بود  با پرداخت ضمانت مالی، بهاما وی . خوانده شد و دو ھفته نيز، در بازداشت بود

  .گرای افراطی از پای درآمد دست يک اسالم  دادگاه بهۀقرار بود در دادگاه محاکمه شود، ولی پيش از جلس، حترآقای 

 .رده بودوارد ک» اعتقادات دينی توھين به«و » تحريک اختالفات مذھبی«، اتھامات   چپۀاين نويسند  مان، بهعدادستانی 

ی حداکثر سه سال ئتنھا   ھر يک از اين اتھامات، بهمجازات. گناه استاين نويسنده با رد چنين اتھاماتی، گفته بود که بی
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وزير کشور دستور داده بود ضمن احضار اين نويسنده و در پيش گرفتن   نخست وزير اردن، پيش از اين، به. زندان است

  .وضعيت او رسيدگی شود خدا، به  ين بهھای الزم در پيوند با توھاقدام

  . کردءدنبال ترور اين نويسنده استعفا  دولت اردن، به

قصد، جان سالم  تر از سوء بار ھم پيش  او يک. مداران منطقه مشھور بود ھای سياست ، در انتقاد از سياستناھض حترقلم 

 .بدر برده بود

گذارده بود، يک جھادگرای داعش را نمايش داده بود که »  داعشخدای« در کاريکاتور يادشده، که نامش را ناھض حتر

در اين کاريکاتور، خدا با . او بدھد  خواھد يک ليوان مشروب به با دو زن در يک رختخواب دراز کشيده و از خدا می

  .نگرد اين اتاق می ريشی سفيد و تاجی زرين بر سر، از باال پرده را کنار زده و به

.  علوم اجتماعی و فلسلفه دانشگاه اردن بودۀ فلسلفه و تفکر سلفی معاصر از دانشکدۀتحصيل رشتال ، فارغناھض حتر

ھای  انتشار نوشته.لبنان بود» االخبار «ۀ روزنامۀ نويسندحتر . نيز ھدف تروری نافرجام قرار گرفت١٩٩٨وی در سال 

  . ممنوع شد٢٠٠٨مبر اردنی، از سپتھای  ھا و نشريه وی در رسانه

گران   ساله و يکی از موعظه۴٩او . زارش خبرگزاری رويترز، فرد ضارب در محل وقوع قتل دستگير شده استگ به

 .گرايان اسالمی دارد  افراط   مان است و ظاھری شبيه بهعمسجدی در شھر 

ر محل حادثه، پس از اين حادثه، نيروھای امنيتی حاضر د«: ای گفت  اطالعات امنيت عمومی اردن با انتشار بيانيهۀادار

  .»عامل ترور را در حالی که سالح در دست وی بود، بازداشت کردند

ايم که در حاکميت جمھوری اسالمی  ايران در طول سی و ھفت سال، شاھد بودهۀما انجمن قلم ايران در تبعيد و جامع

چنين  اند و ھم، ترور شدهموران امنيتی رژيم اسالمیأ و ھنرمندان از سوی مءايران، صدھا تن از نويسندگان، شعرا

ترور و از ميان برداشتن ھنرمندان، . ايمھای گروھی و فردی ھزاران زندانی سياسی و اجتماعی را تجربه کردهاعدام

بنابراين، بر ماست که اين ترور را . ست درآمد نابودی آزادی انديشه و بيان و در نھايت سرکوب ھر صدای ديگریپيش

دردی و ھمبستگی خود را با بازماندگان و طرفداران اين نويسنده و اھل قلم اردن، ھمجا، مين محکوم کنيم و ھًشديدا

  .نماييم اعالم 

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١٦مبر  سپت٢٦

 

 

 


