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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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  )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

 ٢٠١٣ جنوری ٠۵

 

 

  ،در آستانۀ سال نو ميالدی

  جھان در آتش و خون است
  

به نو شدن سال، ھربار اميد نو شدن زمانه نيز در دل مردم می جوشد و انسان آرزو می کند که تباھی از جھان رخت 

 .ببندد و لبخند شادی و زيبائی بر لب ھا بنشيند

 . ه می گذرد اميد مردم جھان به اين است که شرايط زيست و معيشت شان بھبود يابدھر سال ک

بشر اميد می ورزد که بر تباھی . ستااميد به تغيير شرايط زندگی، برخورداری از آزادی و صلح و امنيت حق ھمگانی 

  . حاکم بر جھان چيره شود و روی  خوش زندگی چھره بنمايد

ی دھد و ابری سنگين چھرۀ خورشيد آرزوی ميلياردھا بشر را پوشانده است و نيروی شر اما اين حقيقت رخ نشان نم

  .توانسته زندگی را به مردم دنيا تلخ کند

با اين ھمه، بشريت از تالش و کوشش برای تغيير جھان و ھماھنگ ساختن آن با نياز و طبيعت ھستی اجتماعی اش 

  . دست نمی کشد و ھم چنان اميد می ورزد

 ميليون ھا انسان ۀوفان ارادط. ائی از چنگ بی عدالتی و گرسنگیخجسته باد تالش برای رخ نمود زيبائی و امنيت و رھ

  .برای دگرگون ساختن اوضاع دنيا در سال ھای اخير، نشانۀ ھمين عزم سنگين و ديرپای بشريت است

ياتل، بشريت به پا خاسته است تا وضع موجود فريقا و ايران گرفته تا ميدان ھای رزم سااز  کشورھای عربی و شمال 

 ما ايران ۀست در برابر بيداد؛ بيدادی مانند آنچه سال ھای دراز در جامعاو اين دگرگونی ضرورتی . را دگرگون سازد

ھای بيدادی ھم چون سانسور، اختناق و سرکوب ھر آن کس که کم ترين اعتراضی به سياست . جريان داشته است

ری اسالمی کرده است و آنان را ھم چون، رضا شھابی، نسرين ستوده، منيژه نجم عراقی، فريبرز  جمھوۀکارانتبھ

  .رئيس دانا و زندانيان سياسی بسيار ديگر به زير تيغ کشيده است
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، در دفاع از تالش جھانی برای نو کردن زمانه، در دفاع از حق سخن گفتن و آزاد )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران 

 و در دفاع از زندگی، سالی پر از رفاه، آزادی، شادی و تغيير شرايط اسارت بار کنونی برای مردم جھان آرزو زيستن

 .  ايران نيز از شر نکبت و تباھی جمھوری اسالمی رھا شوندۀبا اين اميد که ھمراه آن، مردم ستم ديد. می کند

  

  )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران 

  ٢٠١٣دی در آستانۀ سال نو ميال

 

 


