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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی: فرستنده

 ٢٠١۵ می ٠۶

  
IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  اطالعيه 

  ھجوم نيروھای امنيتی جمھوری اسالمی
  ی اول ماه مۀبه کارگران و نويسندگان ايران در آستان

  

، روز جھانی کارگر، نيروھای امنيتی جمھوری اسالمی با ھجوم به محل زندگی و کار برخی از یدر آستانه اول ماه م

  . گيری کنند مستقل روز جھانی کارگر در ايران پيش فعاالن کارگری، آنان را دستگير کردند تا از برگزاری مراسم

، محل زندگی ]ثور[موران امنيتی رژيم، روز يکم ارديبھشتأندگان ايران، م کانون نويسۀچنين، بر اساس اطالعي ھم

ت دبيران کانون نويسندگان را مورد بازرسی قرار دادند و بسياری از أساز و عضو ھيلمشاعر، فبکتاش آبتين، 

واستند که ھای خانوادگی وی را با خود بردند و از بکتاش آبتين نيز خ جلسات کانون و وسايل شخصی و عکس صورت

ی شده ئش آبتين تا کنون چندين بار بازجوبکتا. ی در وزارت اطالعات حاضر شودئ ارديبھشت برای بازجو٦روز 

  .است

ت دبيران کانون أ، نويسنده، منتقد ادبی و عضو ھي)مھابادی(   رضا خندانۀموران امنيتی خانأروز نھم ارديبھشت نيز، م

متھم شده » فعاليت تبليغی عليه نظام«ای که در آن رضا خندان به  اظھاريهنويسندگان را بازرسی کردند و ضمن دادن

. ی به ساختمان مرکزی وزارت اطالعات مراجعه کندئ ارديبھشت برای بازجو١٣است، از وی خواستند که روز 

  .ش در تھران بازداشت کردندحمدی، فعال حقوق بشر را در منزل ارديبھشت، نرگس م١٤شنبه  صبح روز دوچنين  ھم

   !خواه ايران و جھان مردم آزادی

اش، در ھای تازهاش با عجز تمام به زانو درآمده، ھجوممیو اتۀھای نابکاراناکنون، در زمانی که رژيم به خاطر سياست

 مبارزاتی در ھای مھمای ست که جمھوری اسالمی کوشيده است تا در شرايط بحرانی و مناسبت راستای سياست و شيوه

ھای  ت دبيران کانون نويسندگان ايران و ديگر جنبشأپيش گيرد و با ايجاد ترس و بيم از حرکت فعاالن کارگری، ھي

  . داردچنان در خفقان نگه اجتماعی جلوگيری کند و فضای اجتماعی جامعه را ھم
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ھا و نھادھا و نيروھای   تشکلۀ اسالمی از ھم جمھورینۀکاراھای تبه انجمن قلم ايران در تبعيد، برای مقابله با سياست

ھای امنيتی جمھوری   ارگانۀکند که اين تعرض تاز آزاده و نويسندگان و ھنرمندان، به ويژه پن جھانی درخواست می

ت دبيران کانون نويسندگان ايران و ديگر کنشگران فرھنگی، سياسی و اجتماعی را أاسالمی به کارگران و اعضای ھي

  .د و خواھان آزادی زندانيان سياسی و لغو سانسور و خفقان، شکنجه و اعدام در ايران شوندمحکوم کنن

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١٥چھارم مه 

 

 


