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آدمدزدی و بازداشت
از سوی پاسداران جمھوری اسالمی
جمھوری اسالمی ،رضا خندان يکی از اعضای ھيئت دبيران کانون نويسندگان ايران را در تاريخ
شنبه  ٩بھمن ربود و دو روز پس از آن در  ١٢بھمن ،عليرضا ثقفی يکی ديگر از اعضای کانون
نويسندگان را بازداشت کرد.
رضا خندان افزون بر عضويت در ھيئت دبيران کانون نويسندگان ايران ،ھمراه علی اشرف درويشان
مشغول گردآوری فرھنگ  ١٨جلدی »فرھنگ افسانهھای مردم ايران« بود و عليرضا ثقفی نيز به
اتھام شرکت در مراسم اول ماه مه امسال به بیدادگاه جمھوری اسالمی رفته ،ولی حکمی برايش
صادر نشده بود.
کانون نويسندگان ايران و انجمن قلم ايران در تبعيد ،درباره حفظ جان و سالمت رضا خندان و
عليرضا ثقفی به شدت نگران است و اين اقدام را نشانه ديگری از بازداشتھا و آدم ربائی جمھوری
اسالمی و قتل نويسندگانی چون محمد مختاری و محمد جعفر پويند ارزيابی میکند.
واقعيت اين است که رژيم جمھوری اسالمی در کنار افزايش فشار سياسی بر جامعه ،به سرکوب
آشکار تظاھرات ،شليک به مردم بیدفاع که با دست خالی به خيابانی میآيند ،اعدام دستگيرشدگان
اخير ،صدور حبسھای سنگين ،اقدام به دستگيری بدون دليل و بھانۀ زندانيان سياسی پيشين و
اقليتھای مذھبی و بار ديگر ربودن نويسندگان اقدام کرده است.
جمھوری اسالمی میکوشد در آستانۀ  ٢٢بھمن ،مردم را از زبان در دھان داشتن و سخن گفتن
بازدارد .کابوس حضور مردم در خيابان و اعتراض به بیداد و نبود آزادی ،رژيم را آشفتهسر به
جان آنھا انداخته و واداشته است تا با دستزدن به سرکوب و توطئه و آدمربائی و ارعاب ،وجود
ضدآزادی و پوسيده خود را به عنوان سکاندار حيات اجتماعی مردم ايران جا بزند؛ اما آزادی
انديشه و بيان و دستشستن از خواست برحق يک زندگی انسانی ناممکن است.
مردم سخن میگويند و کانون نويسندگان و انجمن قلم ايران در تبعيد ،ھم صدا با ھموندان خود در
ايران صدای خود را در برابر اين نابکاریھا بلند میکنند و اعتراض مردم ايران را به گوش مردم
جھان میرسانند.
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