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  قلم ايران در تبعيداطالعيه انجمن 

 !مھدی موسوی و فاطمه اختصاری آزاد شدند
 

 در زندان اوين ١٣٩٢ ]قوس[ آذر ماه١٧سرا که از روز  مھدی موسوی و فاطمه اختصاری، دو شاعر و ترانه

د  ميليون تومانی آزا٢٠٠، با قيد وثيقه ٢٠١٤ جنوری ١٣ برابر با ]جدی[ دی ماه٢٣شنبه  بازداشت بودند، شامگاه سه

 يکی از نزديکان مھدی موسوی، وی و فاطمه اختصاری تمام اين مدت در بازداشت نيروھای اطالعات ۀ به گفت.شدند

  .اندھای انفرادی زندان اوين به سر برده سپاه پاسداران، در سلول 

 خارجی و ھنرمندان و ھایاقدام عليه امنيت ملی و ارتباط با رسانه «موران رژيم؛ أاتھام ھای اين دو نويسنده از سوی م

 زندانيان سياسی نسبت داده ۀ ست که کمابيش به ھمئیاعالم شده که در واقع مانند اتھام ھا» اپوزيسيون خارج از کشور

  . قرار است اين دو شاعر دادگاھی شوند.می شوند

بيرون از کشور، خبر  سفری به ۀگردد که در آستان  آذر باز می١۵بوک، به روز  مھدی موسوی در فيس ۀآخرين نوشت

 خروج از ۀامروز صبح اجاز«: وی نوشته است. داده بود که وی و فاطمه اختصاری اجازه ندارند از کشور خارج شوند

  ھنوز نمیعلت اين موضوع را ھم طبيعتاً . کشور به من و فاطمه اختصاری داده نشد و پاسپورت ما نيز ضبط گرديد

  ».دانيم

 آموزش وزن و ۀ ادبی و حتی جلسھا ست برای برگزاری يک کارگاه صرفاً را من سال چ«: وی، ھم چنين نوشته است

ھا در انتخاب اشعار و گذشتن از مميزی شاعر و ھای ما با وجود مصلحت انديشی قافيه دچار مشکل ھستم؟ چرا کتاب 

 »شود؟گيرد و توقيف میکال مجوز نمی ... ويراستار و ناشر و
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 و فاطمه اختصاری نيز به جز صورت اينترنتی منتشر شدهتا کنون برخی از آثار مھدی موسوی در خارج از کشور به 

  .ھای ديگرش را بگيردانتشار نخستين دفتر شعرھايش، نتوانسته پروانۀ انتشار ھيچ کدام از کتاب

 شاعران، از نھادھای بين المللی به خصوص پن انجمن قلم ايران در تبعيد، با انتشار بيانيه ای در مورد دستگيری اين

و جا دارد از اين کمپين راه انداخته شد . ندازد المللی برای آزادی آن ھا راه بيجھانی درخواست کرد که يک کمپين بين

  . والن مرکزی پن جھانی سپاسگزاری کنيممسؤ

گيز دوران روحانی تداوم يافته اند، کوچک  سرکوب ھای حکومت اسالمی که با اعدام ھای ھول انۀمردم ايران، در بار

مردم از روز نخست استقرار حکومت اسالمی، برای آزادی، لغو سانسور و اختناق، برای از ميان . ترين توھمی ندارند

 زندانيان سياسی و اجتماعی و عليه شکنجه و سرکوب و اعدام ۀبرداشتن آپارتايد جنسی و ھم اکنون نيز، برای آزادی ھم

  .   می کنندمبارزه

انجمن قلم ايران در تبعيد، از اين خواست ھا پشتيبانی می کند و از رسانه ھا و نھادھای بين المللی، به ويژه پن جھانی 

 نويسندگان و ھنرمندان در جھت برقراری ۀ جنبش ھای اجتماعی در ايران، به ويژه مبارزۀانتظار دارد که از مبارز

  .ن ھای انسان ستيزانه و ستمگرانه، پشتيبانی کنندآزادی بيان و انديشه و لغو قانو

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١۴ جنوریشانزدھم 

  

سپاه پاسداران  جھانی در مورد ربوده شدن مھدی موسوی و فاطمه اختصاری؛ توسط اطالعات لينک اقدام فوری پن

  جمھوری اسالمی
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