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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی: فرستنده

 ٢٠١۴ جون ٠١

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  تبعيد در ايران قلم انجمنۀ اطالعي

 است ايران شھروندان بزرگ زندان ايران
 اينترنت سايت ھای فعال شش برای زندان محکوميت سال ١٢٨ از بيش

 در که را سايبری کنشگر شش مقيسه، قاضی رياست به» انقالب دادگاه« ٢٨ ۀشعب خبری، ھای ارگان بر گزارش بنا

 اين اتھام: کرد محکوم زندان سال ١٢٨ از بيش به مجموع اند، درکرده بيان را خود ھایاجتماعی، ديدگاه ھایشبکه

 .است شده اعالم مقدسات به توھين و رھبری به توھين نظام، عليه تبليغ تبانی، و اجتماع ادافر

 فريبرز سال و يک روز حبس تعزيری، ١۵ طالبی مسعود سيد :است از عبارت افراد اين محکوميت مدت و نام

 گلستانی امير عزيری،سال و يک روز حبس ت ١٣ پوراکرمی امين سال و نود و يک روز حبس تعزيری، ١٨ کاردارفر

سال حبس  ١١ به شھری ری مھدی سال و نود و يک روز حبس تعزيری، ١٩ خانی قاسم مسعود سال و يک روز، ٢٠

 . سال و نود يک روز حبس تعزيری٧ سال و يک روز حبس تعزيری، نغمه شاھسوندی ٢٠يا صابری ؤتعزيری، ر

 حزب ھای از يکی با ھمکاری اتھام به ١٣٧٠ سال در که اروميه زندان سياسی پور، زندانیمصطفی ھمچنين عثمان

 از خود زندان محکوميت از سال ٢٣ گذراندن از پس اکنون شد، محکوم زندان سال ٢۵ به و بازداشت اپوزيسيون، کرد

 سال ١٠ بايد دادگستری وزارت در اش پرونده شدن گم خاطر به که است شده داده اطالع وی به اروميه دادگاه سوی

 .بماند زندان در ديگر

 فيسبوک در فعاليت  دليلبه تفضلی بھمن به نام نيز )بويراحمد و کھگيلويه استان شھرھای از يکی( دھدشتی شھروند يک

 گچساران زندان به نزديکانشۀ گفت به که فرد اين .شد بازداشت سپاه اطالعات توسط سپاه، خبری ستاد به احضار از پس

 .بردمی سره ب زندان در التکليفب  است، ھم اکنون، شده برده

 تجاره رضا ضمانتی، افشين ھایبه نام دھدشت شھر در ديگر شھروند سه بازداشت خبر مجازی، ھایشبکه در ھمچنين

 .اند شده بازداشت مجازی فضای در سياسی فعاليت  دليلبه دھدشتی شھروند سه اين. است شده منتشر افروز داوود و
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ی دارد و ھر روزه خبرھا و گزارش ھاعنوان نمونه آورديم، در حکومت اسالمی ايران، عموميت آنچه در باال تنھا به 

 .تکان دھنده از اين دست، در رسانه ھا بازتاب می يابند

 و ھا سازمان ديگر و جھانی قلم انجمن ھموندِ  ھای پن ازانجمن قلم ايران در تبعيد، در راستای منشور و اھداف خود، 

 به که می کند درخواست بشر حقوق مدافع المللی بين نھادھای نيز، و ھنرمندان نگاران روزنامه ندگان،نويس ھای کانون

 و نويسندگان ويژه، به ھمگانی، افکار فشار با شايد تا دھند نشان واکنش ايران اسالمی حکومت ۀجنايت ھای روزمر

 سانسور به نمايد، آزاد را اجتماعی و سياسی ندانيانز کند، متوقف را ھا اعدام شود، وادار حکومت اين جھان، ھنرمندان

  . بشناسد رسميت به را انديشه و قلم و بيان آزادی حق و دھد پايان سرکوب و

  تبعيد در ايران قلم انجمن

 ٢٠١۴ ی م٣٠

 

 


