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IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  اطالعيه انجمن قلم ايران در تبعيد

  دستگيری جمعی از شھروندان اھوازی
 شھروند اھوازی ۴۵دست کم » مال فاضل سکرانی«ی مراسم بزرگداشت يک شاعر اھوازی به نام در پی برگزار

  .بازداشت شدند

، بعد از حضور و تجمع جمعی از شھروندان اھوازی، به خصوص جوانان در مراسم ١٣٩٢ ]جدی[ دی ماه٢٩يکشنبه 

 .روندان اھوازی کردبزرگداشت اين شاعر، نيروی انتظامی اقدام به دستگيری ده ھا نفر از شھ

 دستگيری داشته اند و دليل دستگيری آن ھا که به ۀبرخی از اين افراد، به داليل فعاليت ھای سياسی و فرھنگی، سابق

 .صورت دسته جمعی صورت گرفته خواندن اشعار مخالف با سرکوب در اين مراسم بزرگداشت بوده است

 . نفر از آن ھا منتشر شده است۴۵ تا کنون فقط اسامی  شھر اھواز اند کهۀ مالشيۀدستگير شدگان از منطق

انجمن قلم ايران در تبعيد، در دفاع از آزادی انديشه و بيان، به ويژه در زمانی که حسن روحانی با پشتيبانی برخی از 

که اين رژيم نويسندگان و ھنرمندان نمايش دروغين تازه ای در راستای آزادی بيان به راه انداخته است، اعالم می دارد 

ارتجاعی پيش از اين ھرگز قدمی در راه آزادی انديشه و بيان برنداشته و از اين پس ھم گامی در اين راه بر نخواھد 

  . داشت

خواه و زحمت کش جامعه است و جا  ھر انسان شريف آزاديۀاز اين رو، دفاع مداوم از امر آزادی انديشه و بيان وظيف

عضو کانون نويسندگان ايران پس از اين، از حضور در اين گونه تبليغات سلطه گرانه به دارد که به ويژه  نويسندگان 

  .شکل جدی خودداری کنند

  انجمن قلم ايران در تبعيد
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