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 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

 
  انجمن قلم ايران در تبعيد: فرستنده

  ٢٠١۴ دسمبر ١٧

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  پن جھانی عليه جمھوری اسالمی ايرانۀھشتادمين کنگر ۀقطعنام
  ٢٠١۴بر ومبر تا دوم اکتقيرقيزستان، بيست و نھم سپت -بيشکک 

  

ای برای گشايش فضای سياسی به وجود  ميالدی، اميد تازه٢٠١٣ت گسدر جمھوری اسالمی ايران در ماه اتغيير دولت 

برد و پشتيبانی از آزادی بيان، اين دولت  پيشۀيس جمھور دربارئرھای حسن روحانی آورده بود؛ اما با وجود وعده

  . ترين گامی در اين مورد بر نداشته استرغم چند اقدام نمايشی؛ تاکنون کوچک علی

چنان شمار بسياری از  ، ھم٢٠١٣مبر نگار در سپتدر واقع پس از آزادی نسرين ستوده وکيل دادگستری و يک روزنامه

توان به عنوان نمونه  از اين جمله می. ھای سياسی نيز ادامه داردبرند و بازداشتسر میه ھا بنگاران در زندانروزنامه

تر از  اشاره داشت  که بيش٢٠١٣مبر اختصاری و مھدی موسوی در ھفتم دسبه بازداشت دو تن از شاعران، فاطمه 

ن فرھنگی به خاطر بيان باورھای خود دستگيرشده به تازگی نيز بسياری از فعاال. سر بردنده ماه در زندان ب يک

ساز دستگير و زندانی لمنگار و فھای اخيرشمار زيادی روزنامهچنين در ماهھم. برندسر میه  بھااکنون در زندان وھم

 ساز، مھدی خزعلی ـ وبالگلممھناز محمدی ـ فنگار،  توان از؛ صبا آذر پيک ـ روزنامه ھا می  آنۀاند که از جملشده

نويس نام نگار و وبالگ و مرضيه رسولی ـ روزنامهنگار، ريحانه طباطبائی ـ روزنامه)وی چندی پيش آزاد شد( نویس  

  . برد

نويسان،  نگاران، وبالگ است و شمار بسياری از روزنامهھا نيز متوقف شدهدر عين حال انتشار بسياری از روزنامه

آميز از حق ھای ملی که جز استفاده مسالمتھای مادری مربوط به  اقليتنويسندگان، کنشگران و پشتيبانان آزادی زبان

  . برند  در زندان به سر می،اند آزادی بيان خود حرکت ديگری انجام نداده

ھای خصوصی از راه اينترنت  دولت تازه، قدرت دسترسی مردم ايران را به اطالعات و تماسۀکنند ھای محدودسياست

ھای زندگی  ، در تمام زمينهتر از پيشای خفه کنندهسانسور گسترده به صورت پديده. را بسيار محدود کرده است
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قانونی و «ھای طوالنی بازبينی ی که پس از گذر از مرحلهئھاکتاب: شودسياسی، اجتماعی و فرھنگی اعمال می

شمار روز . شونداند، دوباره گرفتار تيغ سانسور دولتی می چاپ دريافت کردهۀوزارت ارشاد اسالمی، پروان» مذھبی

آميز نھادھای دولت و حتا از ترس اعدام ، در  بازداشت اجباری، شکنجه و رفتار خشونتافزونی از نويسندگان از ترس 

 خود اند؛ و ديگر تحمل ۀن فرھنگی نيز در حال تعطيل حرفبرخی ديگر از اين فعاال. حال فرار از ايران ھستند

  . فشارھای کنونی را ندارند

  :ی زير است  موردھاالمی ايران، خواھان رعايتوالن جمھوری اسؤپن جھانی از مس

نويسان که تنھا در پيوند با به کارگيری حق نگاران و وبالگ آزادی فوری و بدون قيد و شرط نويسندگان، روزنامه-

  .اندآميز خود برای آزادی بيان اقدام کردهمسالمت

  . المللی حقوق بشرخوان با موازين بين انتشار اطالعات ھمۀ لغو ھرگونه سانسور و اجاز-

ھای ملی از جمله اجازه دادن به آنان برای بيان آزادانه به زبان انتخابی خود؛ ھم  پايان دادن به سرکوب و تبعيض اقليت-

ھای فرھنگی و نشر و پخش  چنين مجازبودن به ترويج و گسترش ارزشبه گونۀ گفتاری و ھم به صورت نوشتاری و ھم

  . ادبيات خود

المللی حقوق بشر برای پشتيبانی از حق آزادی بيان و  ھای بينيران به پيمان رعايت تعھدھای جمھوری اسالمی ا-

  .ی و تشکلئگردھما

  انجمن قلم ايران در تبعيد: ترجمه و تکثير

 از سوی مرکز پن جھانی گرد ٢٠١٣فھرست مستند نام زندانيان در جمھوری اسالمی ايران که در سال : پيوست* 

  .آوری شده است

 

  


