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IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE) 

www.iranianpen.com  

   بھرام رحمانی، پرزيدنت انجمن قلم ايران در تبعيد  سرگشادهۀنام

  به آقای جان رالستون سائول، پرزيدنت پن جھانی

ما، در . آقای پرزيدنت، بی ترديد شما در جريان رويدادھای ھولناک ايران و اعدام ھای روزمره در ايران قرار داريد

 مشترکی جلسۀدر اجالس نويسندگان دربند و نيز، در  اصلی کنگره، ھم تجمع اخير پن جھانی در ايسلند، ھم در ۀکنگر

 جھانی يعنی خانم آنا والن پنؤآقای ناصر پيمان با سه نفر از مسھمراه منشی بين المللی انجمن قلم ما ه که بنده ب

 و ت دبيران پن جھانیيأول طرح و برنامه ھای کميتۀ نويسندگان در بند، خانم اليزابت ھايستر از کادر ھؤھاريسون مس

ول بخش تحقيقاتی آسيا و خاور ميانه و بعد ھم از طريق پخش جزوه ای به زبان انگليسی که در ؤمسخانم کتی مک کين 

اخيتار ھمۀ نويسندگان شرکت کننده در اين کنگره قرار داديم، اوضاع وخيم و نابسامان ايران را به روشنی ترسيم کرده 

تر بر بيشترينۀ شھروندان اين نگی ايران و فشار بيشياسی، اجتماعی و فرھاز آن تاريخ تاکنون، اوضاع اقتصادی، س. ايم

ی، نه تنھا اکثريت شھروندان ايران، بلکه حتا ئ در چنين اوضاعی و در چنين روزھااز اين رو،. کشور، بدتر شده است

فشار و نگرانی شديد، به نويسندگان و روزنامه نگاران و ھنرمندان نيز، بيش از پيش در خطر تھديدھای فزاينده و زير 

  .سر می برند

سياست کنونی دولت جديد حسن روحانی، و تمام حاکميت ايران، ھم چنان بر اعمال سانسور شديد بر آثار نويسندگان، 

شکنجه و اعدام زندانيان، تھديد و دستگيری مخالفان و منتقدان سياسی، مدنی، اجتماعی، فرھنگی، توقيف روزنامه ھا، 

 . ھا و شبکه ھای اجتماعی، آزار و نيز، بر پيگرد خيابانی عليه زنان و جوانان قرار گرفته استفيلتر وبالگ 

 سال پيش، با فرمان خمينی در يک ٢۵ روحانی، حجت االسالم پورمحمدی است که ۀھم اکنون وزير دادگستری کابين

ار زندانی سياسی را در زندان ھای ايران  ھز۵ تا ۴اين کميته، حدود . شرکت داشت»  مرگۀکميت« سه نفره به نام ۀکميت

  .در طول دو ماه قتل عام کردند
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گويد  ی است که تاکنون، بارھا از شمار باالی اعدام ھا در ايران انتقاد کرده و می ئعفو بين الملل، يکی از نھادھا

 ]جوزا[ الملل، خرداد ماه ن سازمان عفو بي.جمھوری اسالمی ايران، از نگاِه آمار سرانۀ اعدام، اولين کشور جھان است

 اسالمی جمھوری در تن ٣١۴ ،٢٠١٢ سال در آن اساس بر که  ھا در جھان منتشر کرد سال جاری، گزارشی از اعدام

 در ھا اعدام شمار ،»پنھانی اعدام« ٢٣٠ کم، دست افزودن با گويد، می سازمان اين که طور آن اما اند، شده اعدام ايران

  .رسد می نفر ۵٠٠ باالی به می،اسال جمھوری حاکميت

 که یئھا اعدام دارند؛ حکايت اخير روز ١٠ در تنھا» تن ۵۴« اعدام از ايران، در شده منتشر ھای گزارش و خبرھا

 .شوند می ءاجرا ھا شکنجه شديدترين زير در و »مدافع وکيل بدون«عادالنه و  ۀمحاکم برگزاری بدون

 که بيش اند رسيده ثبت به اسالمی حکومت در اعدام مورد ۴٠٠ از ، بيش)گذشته ماه ١٠(تاکنون  ٢٠١٣ سال آغاز از

 .اند شده انجام عمومی ھای مکان در ھا، آن مورد ۵٠ از

 »ملی امنيت عليه اقدام« و »محاربه« اتھام به نيز، تعدادی و بوده مخدر مواد نگھداری و قاچاق افراد، تراينبيش اتھام

 ای تازه رکورد اسالمی، حکومت دولتمردان که گويندمی بشری، حقوق نھادھای ترتيب، اين به  .اند رفته دار چوبه پای

 .اند کرده ثبت ھا اعدام تعداد در

 .اند داده خبر ايران سياسی زندانی ھا ده غذای اعتصاب از مشترک، ای بيانيه انتشار با بشر، حقوق مدافع سازمان سه

 .است گرفته انجام زندان، در زندانيان درمان به رسيدگی ناگوار وضعيت به اعتراض در صاباعت اين بيانيه، اين بر بنا

 روز ايران، در بشر حقوق از دفاعۀ جامع و بشر حقوق مدافعان مرکز بشر، حقوق ھای جامعه المللی بين فدراسيون

 بد وضعيت به اعتراض در سياسی نیزندا ٨٠ از بيش که کردند اعالم خود مشترک ۀبياني ، در٢٠١٣مبر نو ۴ شنبهدو

 .اند زده غذا اعتصاب به دست ھا، زندان در خود پزشکی درمان

 وضعيت حقوق بشر در ايران ۀدر آخرين گزارش خود دربار متحد، ملل سازمان بشر حقوق ۀويژ گزارشگر شھيد، احمد

 ھيچ تعھدات انتخاباتی حسن روحانی،«ف که خال کرد اعالم شد، ارائه سازمان اين عمومی مجمع به برواکت ماه درکه 

 .شود نمی ديده »ايران در بشر حقوق بھبود وضعيت از ای نشانه گونه

 ورامين، قرچک زندان زنان ٢ بند از ساله، ۴٨ حدودا کبيری کبری زندانی ،١٣٩٢ ]ميزان[مھر ماه ٣ چھارشنبه روز

 اجرای برای ورامين قرچک زندان ٢ بند از مھرماه ٢ شنبه سه روز او،. شد آويخته دار به زندان سال ٩ تحمل از پس

 وی اعدام حکم چھارشنبه، روز و گرديد منتقل کرج گوھردشت زندان انفرادی ھای سلول به اعدام، ستيزانۀ انسان حکم

  .شد گذاشتهء اجرا به کرج گوھردشت زندان در زندانيان، از ديگری شمار با ه ھمرا

 که برند می سره ب اعدام حکم اجرای انتظار در ورامين قرچک زنان زندان در زندانی زن ١٠ از بيش حاضر حال در

 را ٢٨ حدود جباری ريحانه و ساله ٢٧ مھابادی سحر زندانيان به توان می جمله از .است سال ٣٠ زير  آنان، بيشتر سن

 .برد نام

 ٢٣ شنبه روز را ساله ١٨ نژاد قلی نعرفا .است شده اعدام نيز جوان يک کم دست اخير، شدگان اعدام ميان در

در کردستان اعدام ھا از سر گرفته شده . آويختند دار به قائمشھر شھر در عام مالء در ،١٣٩٢] سنبله[ماه شھريور

 . ھمين چند روز پيش شيرکو معارفی و حبيب گلپری پور و رضا اسماعيلی، بيگناه اعدام شدند. است

 مرزبان حکومت ١۴، حکومت اسالمی اعالم نمود به تالفی کشته شدن ٢٠١٣بر  اکت٢۶ -  ١٣٩٢ ]عقرب[ آبان۴شنبه 

 چنين، در  ھم.  نفر از فعالين سياسی و مدنی را اعدام نموده است١۶در جريان يک درگيری در سيستان و بلوچستان، 

  .اعدام شدند» رضا اسماعيلی«و » پور حبيب هللا گلپری«کردستان دو تن از فعالين مدنی 
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 در البته، .ھا زندان ظرفيت برابر سه از بيش يعنی. دارد وجود زندانی ھزار ٢۵٠ از بيش اسالمی، ومتحک در

 وضعيت از کس ھيچ .است سياسی زندانيان ۀويژ که دارند وجود نيز زيادی پنھانی ھای زندان اسالمی، حکومت

  .ندارد خبر آنان، اعدام و شکنجه چگونگی و ھا زندان اين در زندانيان

 گزارش در .است شده مسدود و ندارد وجود ايران، در بوک فيس و توئيتر به مستقيم دسترسی بيان، آزادی ۀعرص در

 ميان از که است شده اعالم جھان، مختلف نقاط در اينترنت آزادی ۀدربار »آزادی ۀخان« يا »ھاوس فريدم« گذشته ماه

 .است داشته گذشته سال يک رد را جايگاه بدترين اسالمی، حکومت پژوھش، مورد کشور ۶٠

 جھان، در نگاران روزنامه و مطبوعات وضع ۀدربار خود آمار ترين تازه در» نگاران روزنامه از حمايت« ۀکميت

 .داند می نگاران روزنامه برای جھان زندان ترين بزرگ چنان، ھم را ايران اسالمی حکومت

 .کردند دستگير شعر شب جلسات یئبرپا دليل به را اھوازی شھروند ١۵ اخيراً  ايران، اسالمی حکومت امنيتی نيروھای

 ايرانی نگار روزنامه و مترجم شاعر، نويسنده، ٢١۴ ،٢٠١٣  برواکت ۵ با برابر ١٣٩٢ ماه مھر ١٣ شنبه، يک روز

 سانسور ناپذير جبران ھای آسيب به اشاره با ايران، اسالمی ارشاد و فرھنگ وزير جنتی، علی به سرگشاده ای نامه طی

 .است نگفته پاسخ درخواست اين به کسی کنون، تا. شدند آن حذف خواستار ايران، نشر و فرھنگ پيکر بر

 افکار توجھی بی ھا، اعدام افزايش و اسالمی حکومت در بشر حقوق وضع شدن بدتر در مھم فاکتورھای از يکی

 سخن به. است اسالمی رژيم ھای اعدام و سانسورھا و ھا سرکوب به ھا دولت و المللی بين نھادھای و جھان ھمگانی

 .دھند می نشان حساسيتی اسالمی حکومت اتمی ۀبرنام به نسبت تنھا المللی، بين نھادھای و غربی ھای دولت ديگر،

در قوانين حکومت . بسياری از جرايمی که در اکثر کشورھای جھان جرم محسوب نمی شوند در ايران اعدام می شوند

ن سياسی، کم اعدام به طور منظم برای مخالفاح.  نوع جرم مستوجب مجازات اعدام است٢٠ ايران، حدود اسالمی

 جنسی، ھم جنس گراھا، حتا نوشيدن ۀجرايم مواد مخدر، اتھام ھای مربوط به مذھب، اتھام ھای مربوط به رابط

محاکمه ھا اغلب، . نيز اعدام است» االرضخدا و فساد فی «مجازات اتھام ھای مبھمی مانند محاربه با . مشروب الکلی

به ويژه در پرونده ھای سياسی، به شدت ناعادالنه و بدون حضور وکيل مدافع برگزار می شوند که دادگاه ھای آن اقرار 

بنابراين، جمھوری اسالمی ايران با صدور و اجرای حکم اعدام برای ھر نوع مخالفتی، . زير شکنجه را می پذيرند

 . د وحشت خود را بی رحمانه دنبال می کنندسياست ايجا

 حکومت ھای کشی آدم و اختناق و سرکوب و سانسور از کوچکی ھای نمونه تنھا شد، اشاره باال در که چه آن به

 جمھوری حاکميت سال ٣۵ تجربه ويژه به ھا، نمونه ھمين .است روحانی حسن جديد دولت کار آغاز از پس اسالمی،

 جمھوری در بشر حقوق وضعيت و ھمگانی ھای آزادی و فردی ھای آزادی وضعيت که دھند می نشان ما به اسالمی،

 .است شده تر بدخيم روزه روزب ايران، اسالمی

 و ھا سازمان ديگر و جھانی قلم انجمن عضو ھای پن از که کنيم می خواھش شما از ما نابسامانی، وضعيت چنين در

 به که کنيد درخواست بشر حقوق مدافع المللی بين نھادھای نيز، و ھنرمندان نگاران روزنامه نويسندگان، ھای کانون

 نويسندگان ويژه، به ھمگانی، افکار فشار با شايد تا دھند نشان واکنش ايران اسالمی حکومت در آدميان ۀروزمر کشتن

 سانسور به نمايد، آزاد را ماعیاجت و سياسی زندانيان کند، متوقف را ھا اعدام شود، وادار رژيم اين جھان، ھنرمندان و

 از بيش اکنون ھم ايران، ۀجامع بنابراين، !بشناسد رسميت به را انديشه و قلم و بيان آزادی حق و دھد پايان سرکوب و

 .دارد فوری نياز شما دادخواھانۀ و دوستانه انسان ھای اقدام به ديگری، زمان ھر

 دوستی و مھر با

  رحمانی بھرام

 تبعيد در ايران قلم انجمن پرزيدنت
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