
  

 

 

  پورياد درخشان سعيد سلطان به
  ايران من

  ايران انقالب های خاموش

  مغلوب

  خاموش

   !شير گرسنه حفته به غوغای آسيا

  

پور  سعيد سلطاننويس و کارگردان انقالبی تئاتر، نمايشنامهروز اعدام شاعرسال،  خردادسی و يکم
  .است

ای کشتار فرزندان ، به شکل تازهانه وحشي در يک هجوم١٣٦٠ خرداد سال ٣١ اسالمی در حکومت
زندانيان ديگر از  تن ١٤پور را همراه فداکار و انقالبی مردم ايران را آغاز کرد و سعيد سلطان

اش دستگير می، سعيد را در شب جشن ازدواجامنيتی حکومت اسالن ا مامور.سياسی به قتل رساند
 ای رييس جمهور و، خمينی رهبر، خامنهر و هزاران اعدامی ديگپورکردند و هنگام اعدام سلطان

  . موسوی نخست وزير بودميرحسين

 آشکاری را در سرکوب از رو بست و سياستاز همين مقطع بود که رژيم شمشير سرکوب خود را 
و کشتار  حقوق مردم یمالروز به روز بر شدت پای آن، ۀدر نتيج در پيش گرفت کهتمامی جامعه 
  . ه شد افزودطلبان و برابریخواهانآزادیدگرانديشان، 

در دفاع از بود و در  های درخشان ادبيات و هنر و مبارزه مردم ايرانپور، يکی از چهرهسعيد سلطان
اش را در زندان و زير شکنجه و آزار رژيم شاه گذراند  پرباری از زندگییها، سالآزادی و برابری

 پايداری فرهنگ دررات شگرفی که ي اسالمی نيز به خاطر هنر، خالقيت ادبی و تاثحکومتو در 
  .گذاشت بی درنگ دستگير شد و در زمان کوتاهی پس از آن به قتل رسيدباقی می

العين، عارف، چون قره همران و هنرمندان انقالبی و مبارزی شاعهپور يادآور خاطرسعيد سلطان
  . آمدوندی بين سنت پايداری گذشته و اکنون جامعه ما به شمار میپي وفرخی يزدی و عشقی بود 



ياد سعيد  ،ابعاد عظيمی يافتهارتجاع اسالمی  سرکوب  کهاينک در آستانه خيزش همگانی مردم ايران
 فرزندان  اسالمی در سرکوب و اعدامحکومتچنان زنده و آموزنده است و جنايت هم پورسلطان

  . رژيمی ست که دچار تشنج مرگ شده است سبعيت هجامعه ما، نشان

پور و همه کانون نويسندگان ايران در تبعيد، در راستای دفاع از آزادی انديشه و بيان، ياد سعيد سلطان
 مردم ايران برای يک زندگی بهتر و آزاد هخواه را که در دفاع از حقوق حقهای آزاده و برابریانسان

توان در بند دارد و يقين دارد که آزادی انديشه و بيان را نمیی میاند گرامجان خود را از دست داده
  .داشت نگه

  )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

  ٢٠٠٩ ژوئن ٢٠ - ١٣٨٨ خرداد ٣١

kanoon_dt@yahoo.com  
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