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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Social اجتماعی

 
  )درتبعيد(انجمن قلم ايران 

  ٢٠١۵ مارچ ٢١

 
IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  

  !بھاران خجسته باد
 )در تبعيد( پيام انجمن قلم ايران

  ١٣٩۴ز به مناسبت فرارسيدن بھار و نورو

  !ھای آزاده انسان

ھای پيشين،  چون سال  نيز ھم١٣٩٣  در سال. مئيگو ھای آزاده شادباش می  انسانۀ نوروز و بھار را به ھم فرارسيدن

دست  نويسان و فعاالن کارگری و اجتماعی برای به  نگاران، زنان، وبالگ کانون نويسندگان ايران، ھنرمندان، روزنامه

قوق انسانی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی خود کوشيدند، اما با سانسور و سرکوب و ترين ح ئیآوردن ابتدا

 ادبی کانون نويسندگان ايران با عنوان جلسۀ شدند؛ رو روبهترين برخوردھا از سوی مقامات حکومتی  غيرانسانی

 و چند عضو ، در يک رستوران در تھران برگزار شود٩٣ ]حوت[قرار بود روز جمعه ھشتم اسفند» عصر ترجمه«

 اما يک ساعت .اند، سخنرانی کنند اين کانون از جمله بابک احمدی و ناصر زرافشان در مورد آثاری که ترجمه کرده

والن آن گفته است که سؤن مراجعه کرده و به موبه اين سال» ھای امنيتی مور يکی از ارگانأم«پيش از آغاز اين برنامه 

 کانون نويسندگان، اين چندمين بار در سال جاری است که نھادھای امنيتی از ۀت به گف. کانون نبايد برگزار شودۀجلس

ھا تعطيل شدند و  به دنبال تشديد سانسور، برخی رسانه. کنند برگزاری جلسات کانون نويسندگان ايران جلوگيری می

 . ھای گوناگون فرھنگی و ادبی گرفتار سانسور شد ھای بسياری در زمينه کتاب

 شھر و اعدام ئیر با حمله به زندانيان سياسی در زندان اوين، فشار بر زندانيان سياسی در زندان رجانقض حقوق بش

ھای به حق کارگران، معلمان، پرستاران، زنان،  اعتراض. زندانيان سياسی و اجتماعی ابعاد وسيعی پيدا کرد

. ھا دستگير، دادگاھی يا اخراج شدند فعال آن سرکوب و اعضای ۀرحمان ، ھر کدام به روشی بی...ھا و دانشجويان، اقليت

 از ئیھا ھای فعاالن سياسی، اجتماعی و اعدام، در ستون اجرای احکام اعدام فزونی گرفت و ھر روز خبر تشکيل دادگاه

  .ھا انعکاس يافت روزنامه
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ای رسيده  سابقه ده و بیدھن  ما، به ابعاد تکانۀھای اجتماعی در جامع بيکاری، گرانی، فقر و فالکت اقتصادی و آسيب

  . شود تر می تر و غير قابل تحمل ھر روز زندگی اکثريت عظيمی از شھروندان ايران، سخت. است

 سازمان ۀگزارشگر ويژ. گير شده است  خطرناکی رسيده و نفسۀ ما، سرکوب و خفقان و اعدام نيز به مرحلۀدر جامع

وضعيت حقوق بشر در : گويد ھا در ايران می فزايش تعداد اعدامضمن اشاره به ا ملل متحد در امور حقوق بشر ايران،

در « گفت ١٣٩٣ ]حوت[ اسفند٢۵ھا، آقای شھيد، دوشنبه  به گزارش خبرگزاری.  حسن روحانی بدتر شده استۀدور

يا در کنون،   سال گذشته تاجنوریيعنی از . اند  نفر در ايران اعدام شده٢٠٠ گذشته سال جاری ميالدی، بيش از ۀھفت١٠

ھا در ايران باال و رو به  تعداد اعدام. چھارده ماه و نيم گذشته، بيش از ھزار مورد اعدام در ايران صورت گرفته است

  ».افزايش بوده است

ھا مربوط به جرايم  گفت، در ادامه افزود بيش از نيمی از اعدام و سخن میي خبری در ژنجلسۀيک  آقای شھيد که در 

  .قاچاق مواد مخدر است

به نظر من، «گويد  احمد شھيد در گزارش جديد خود، با بيان اين که وضعيت حقوق بشر در ايران بدتر شده است، می

ھای قانونی را  ھای غيردولتی و فعاليت ھا، افزايش لوايحی که فضای فعاليت برای سازمان چنان که افزايش اعدام آن

دھد، شرايط کلی بدتر شده  ی و مدافعان حقوق بشر نشان می برای احزاب سياسءتر شدن فضا محدودتر کرده، و تنگ

  ».است

چنين خواھان لغو   گذشته به اعضای آن ارايه شد، ھمۀ خود به سازمان ملل متحد که ھفتۀوی در آخرين گزارش ساالن

نويس  گ خبرنگار و وبال٣٠کند و از ايران خواست  ھا را محدود می قوانينی در ايران شد که آزادی بيان و رسانه

  .ای خودداری کند ھای ماھواره ھا و رسانه سايت چنين از مسدود کردن وب بازداشت شده را آزاد کند و ھم

  !طلب ايران مرم آزاده و حق

ترين حقوق طبيعی   تشکل، که از مھمايجاد حق آزادی بيان و انديشه و ه سال نو، بۀ، در آستان)در تبعيد( انجمن قلم ايران

خواھد ھيچ فرد يا جمعی به دليل بيان انديشه و فعاليت فرھنگی، اجتماعی و سياسی  فشارد و می ی میو انسانی است پا

، خواستار آزادی )در تبعيد( انجمن قلم ايران. مورد آزار و اذيت قرار نگيرد و دستگير و زندانی، شکنجه و اعدام نشود

  .قيد و شرط تشکيل اجتماعات است بی

چون سيد حسين  ، اميدوار است با فرا رسيدن سال نو و بھار، زندانيان سياسی و عقيدتی ھم)يددر تبع( انجمن قلم ايران

رونقی ملکی، اسدهللا اسدی، آتنا فرقدانی، مختار زارعی، احمد کريمی، محمدرضا پورشجری، خالد حردانی، شاھرخ 

زاده، مھدی  ی، بھنام ابراھيمزاده، حميل محمدی، محمد جراح زمانی، ارژنگ داوودی، رسول بداغی، جعفر عظيم

يا سعيدی، مونا مھرابی، الھام کرم پيشه، صفا فرقانی، ؤچی، ر زھرا زھتابفراحی شانديز، نگار حائری، آتنا دائمی، 

، نغمه شاھسوندی، زھرا کعبی، ناھيد گرجی، ثريا نخعی، الھام کرم پيشه، سھيال اقدسی، فرح باغی، ندا ئیسھا مرتضا

، مختار زارعی، سوران آذربار حمدی، مينا مناقب، غنچه قوامی، بھاره ھدايت، کورش بخشنده،پور، طناز م فرصتی

  .آزاد گردند و به جمع خانواده و دوستان خود بپيوندند...  ويوسف آب خرابات

،  زندانيان سياسی و عقيدتی در سراسر ايران استۀشايان ذکر است که انجمن قلم ايران در تبعيد، خواھان آزادی ھم

ھای مخوف حکومت اسالمی است که کسی از   از ھزاران ھزار زندانی در زندانئیھا بنابراين اسامی فوق تنھا نمونه

  .ھای روحی و روانی قرار دارند، خبر ندارد محل نگھداری و سرنوشت آنان، و اين که در زير شديدترين شکنجه

 از قيد و بندھای سانسور و اختناق و زنجيرھای ئیادی، رھا، اميدوار است سال نو، سال آز)در تبعيد( انجمن قلم ايران

اسارت باشد تا ھمگان بتوانند با برخورداری از تمامی حقوق انسانی در صلح و امنيت، آزادی و برابری، رفاه و 

   .عدالت، زندگی شاد و پرباری داشته باشند
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  !بھاران بر شما خجسته باد

  )در تبعيد( انجمن قلم ايران

  ١٣٩٣ ]حوت[اسفند

 

 

 


