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 Human rights  بشر حقوق

  
  انجمن قلم ايران در تبعيد

 ٢٠١۵ اکتوبر ١۶

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

   انجمن قلم ايران در تبعيدۀبياني

  سور و اختناق در ايران محکوميت سه ھنرمند جوان و تشديد سانۀدربار

فاطمه اختصاری، » دادگاه انقالب اسالمی «٢٨ ۀھا، شعب و گزارش رسانه» کانون نويسندگان ايران «ۀبر اساس بياني

 ضربه ٩٩ سال زندان و ٩ ضربه شالق، ٩٩ سال و نيم زندان و ١١مھدی موسوی و کيوان کريمی را به ترتيب به 

  .  محکوم کرده است ضربه شالق٢٢٣ سال زندان و ۶شالق و 

ننگی بر شعور انسانی و آزادی » لکه« خود در اينستاگرام، به اين حکم اعتراض کرده و آن را ۀمھدی موسوی در صفح

 رۀدانسته است در حالی که دربا» تبليغ عليه نظام«و » توھين به مقدسات«آن را مصداق » دادگاه«. بيان دانسته است

  . ته استف سخنی نگاين جوانان ھنرمند،» جرم«اثبات 

ھيچ حد  کند و از آزادی بی انجمن قلم ايران در تبعيد، اين اقدام ضدانسانی و ضدفرھنگی جمھوری اسالمی را محکوم می

  . کند  بيان و انديشه و قلم برای ھمگان از جمله اين ھنرمندان دفاع مییو حصر و استثنا

، دور جديدی از امريکا ۀس ھمه اياالت متحدأ و در ر١+۵گروه می با و جمھوری اسالمی ايران، پس از توافق اتًاخيرا

  .سابقه ای تشديد کرده است سانسور و اختناق، تھديد و ترور، دستگيری و زندان، شکنجه و اعدام را به طور بی

جلس  پايداری در مۀ عضو جبھ١٢ ًچنان ادامه دارد که اخيرا  فعاالن سياسی و صنفی در حالی ھمۀھای گسترد بازداشت

نگاران و فعاالن فضای مجازی که به  کم صد تن از روزنامه شورای اسالمی نيز خواستار بازداشت و سرکوب دست

  .اند در ارتباط ھستند، شده» بيگانگان«ھا با  ادعای آن
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دھد  ھای روحی و جسمی قرار می جمھوری اسالمی، زندانيان را به طور سيستماتيک و آگاھانه زير شديدترين شکنجه

 آن شاھرخ زمانی فعال ۀبازند که آخرين نمون ھا جان می در زندان» نامعومی«ه طوری که برخی زندانيان به داليل ب

  .کارگری است

، نيروھای امنيتی با ھجوم به ]سنبله[ شھريورماه٢۵در سومين روز از مرگ شاھرخ زمانی در زندان، بامداد چھارشنبه 

ن مدنی و کارگری از جمله آقايان شک، شاپور رشنو و تعداد ديگری از فعاالمنازل فعاالن مدنی و کارگری شھر انديم

علی محمد جھانگيری، امير رحيم خانی و مادرش و علی نجاتی از فعاالن سنديکای کارگران ھفت تپه را بازداشت 

  .کردند

اين فعال مدنی که آميز نيروھای امنيتی برای بازداشت شاپور رشنو، فعال مدنی موجب شد تا ھمسر   خشونتۀحمل

 .فرزند خود را از دست بدھد نيروھای امنيتیۀ ترس و فشارھای عصبی ناشی از حمل سه ماه باردار بود به دليل حدود

   .سر برد   نيروھای امنيتی راھی بيمارستان شد و چند روز را به دليل سقط جنين در بيمارستان بهۀوی پس از مراجع

شدن آن و يا با  مينأ با وجود صدور قرار وثيقه و تًھا و حتی بعضا ئیيان يافتن بازجوتعدادی از زندانيان، با وجود پا

 به طوری که روزھای اخير نھادھای حقوق بشری از برند؛ چنان در بازداشت به سر می شان، ھم پايان دوران زندانی

  .اند ، خبر داده)شدت بيمارنگار و به   و سياسی، روزنامهئیفعال دانشجو( حبس سعيد رضوی فقيهۀ سال۵افزايش 

، »ئیگلرخ ابراھيمی ايرا«، »آرش صادقی«المدت،  ھای طويل ترين مورد در خصوص صدور احکام حبس در تازه

  . سال حبس محکوم شدند٢۴در مجموع به تحمل » نويد کامران«و » بھنام موسيوند«

 بايد دو بار و ھر بار برای چند  ر ھفته او ھ  سال حبس تعزيری برای محمود صالحی در شرايطی صادر شد که٩حکم 

  ھای معارض و تبليغ عليه جمعيت« اتھام وی شرکت در .قرار بگيرد» دياليز«ساعت در بيمارستان سقز تحت درمان 

نيز ممنوعيت درمانی و نرسيدن » محمود صالحی« ]گردۀ[  ۀ شديد کلي ۀعارض  نزديکان، علتۀبه گفت. است» نظام

 . است١٣٩۴ ]ثور[ر زمان بازداشت در ارديبھشت ماهی دئ  داروھای کليه

نگاران تبديل شده، به طوری که پس از بازداشت   گذرنامه نيز به محل جلب و بازداشت فعاالن سياسی و روزنامهۀادار

 ھا از بازداشت و انتقال ندا مستقيمی، از محکومان سال  گذرنامه، گزارشۀنگار از طريق ادار کيوان مھرگان روزنامه

  . گذرنامه حکايت داردۀ به زندان اوين، پس از مراجعه به ادار١٣٨٨

 فعاالن ۀبه گزارش ارگان خبری مجموع.  دستگير شدنددانشجو، در تھران و کرج شش ١٣٩۴در اواخر شھريور ماه 

نشگاه التحصيل مقطع کارشناسی از دا ھای سيامک مالمحمدی فارغ  به نامئیحقوق بشر در ايران، پنج فعال دانشجو

تکنيک، مھربان کشاورزی از دانشجويان دانشگاه عالمه  خواجه نصير و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پلی

چنين  التحصيالن خواجه نصير و ھم پور از دانشجويان و يا فارغ ، سپھر صاحبان، حسين جندقيان و کيانا کريمئیطباطبا

  .زندان اوين منتقل شدندغزال مقدم در تھران و کرج بازداشت شده بودند، به 

 کانون معلمان ايران و نيز دبير کل ۀ برجستی پنج تن از اعضا٢٠١۵ اپريلنيروھای امنيتی جمھوری اسالمی ايران، از

 ۀ دورًچنين عليه يکی ديگر از فرھنگيانی که اخيرا مقامات ايران ھم.   اند سازمان معلمان ايران را بازداشت نموده

در .   اند صنفی به اتمام رسانده بود، اتھامات جديدی را مطرح نموده  ھای   در ارتباط با فعاليت خود راۀ سال۶محکوميت 

  . کنند  را عنوان می» داليل امنيتی«خود،   ھای  تمام موارد فوق مقامات دولتی برای توجيه بازداشت

ايران دارای يک روند «: ه است حقوق بشر گفت  بان س بخش خاورميانه در سازمان ديدهئياريک گلدستين، معاون ر

شان  آموزان  ھا و دانش  مشکالتی که فراروی آنۀمشخص در دستگيری و ايجاد مزاحمت برای معلمانی است که دربار
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وضعيت آموزش و پرورش کشور دولت بايد افرادی که سعی در بھبود . گويند   باشد با صراحت و شھامت سخن می   می

  ».دارند را تشويق نمايد نه آن که ايشان را به جرم اتھامات ساختگی امنيتی دستگير نمايد

. گذرد شدن محمود باقری ديگر معلم می شدن رسول بداقی و حدود چھار سال از آغاز زندانی بيش از پنج سال از محبوس

سيدمنصور موسوی، نويسنده و . برد رخصی درزندان به سرمیپنج سال است که رسول بداقی بدون حتی يک روز م

  .ھای اخير بوده است ھای ھفته فعال حقوق معلمان نيز از ديگر بازداشتی

ول سايت ؤو مديرمس نگار، کاريکاتوريست روزنامه »ئیحسن شيخ آقا «١٣٩۴ ]ميزان[ مھرماه١۵روز چھارشنبه 

 .امنيتی در محل کار بازداشت شد و فعاليت اين سايت متوقف شدمھاباد، توسط نيروھای » روانگه«تحليلی  -خبری

  .عضو شورای سردبيری روانگه نيز در منزل شخصی بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد زمان يک ھم

زاده، اکبر شفيعی، فرھاد   فعاالن حقوق بشر در ايران، بھمن کريمیۀبه گزارش خبرگزاری ھرانا، ارگان خبری مجموع

  .، اعدام شدند٩۴در صيفی و کيومرث و ھادی محمدی، سحرگاه روز دوشنبه بيستم مھرماه داداشی، نا

، در »مواد مخدر«متھم به جرائم  دو . شدءعام اجرا در خيابان ارشاد کازرون در مالء متھم به محاربه حکم اعدام سه

  . کرج به دار آويخته شدند شش زندانی در زندان ندامتگاه مرکزی.به دار آويخته شدند زندان مرکزی اردبيل

 در خود ھمسر قتل اتھام به که سالبھی فاطمه .ميه استوخبرھا حکايت از اعدام ھشت زندانی کرد در زندان مرکزی ار

 فاطمه .شد اعدام شيراز آباد عادل زندان ۀمحوط در ،١٣٩۴ مھر ٢١ شنبه سه صبح بود شده بازداشت سالگی ١٧ سن

 وی اطالع دادند جھت آخرين مالقات به زندان عادل آباد ۀنفرادی منتقل شد و به خانواد ا سالبھی روز گذشته به سلول

 .شيراز مراجعه کنند

، از زندان پيربنا شيراز به عادل آباد منتقل ١٣٩۴ مھر ٢١شنبه  به گزارش خبرگزاری ھرانا، ھفت زندانی روز سه

عام  شود قرار است حکم سه تن از آنان فردا در مالء  میشان تا اين لحظه مشخص نيست ولی گفته شدند و اگرچه اتھامات

  . شودءدر شيراز اجرا

 نفر در ايران ٨٠٠بر سال جاری، بيش از و، تا ھشتم اکت(IHR)  »سازمان حقوق بشر ايران«براساس گزارش اخير 

  .شته در ايران رسيده استترين تعداد خود در ربع قرن گذ ، به بيش٢٠١۵تعداد کلی آمار اعدام در سال . اند  اعدام شده

 نفر ٧۵٣ نيز، ٢٠١۴ وضعيت حقوق بشر در ايران، در سال ۀ سازمان ملل دربارۀبر اساس گزارش احمد شھيد نمايند

 به اين تريب، در دو . سال سن داشتند١٨تر از   تن از آنان ھنگام ارتکاب جرم کم١٣اند که حداقل  در ايران اعدام شده

ھای قبل از او،  اند که نسبت به دوره سن روحانی، حدود دو ھزار نفر در ايران اعدام شدهسال اخير رياست جمھوری ح

  . سه برابر شده استًھا تقريبا آمار اعدام

ای رھبر جمھوری اسالمی گرفته تا وزير ارشاد دولت حسن  سران و مقامات جمھوری اسالمی ايران، از علی خامنه

گی جنتی، وزير فرھنگ و ارشاد جمھوری اسالمی ايران، در  تاز به. ورزند میکيد أروحانی، بر اجرای فتوای خمينی ت

از آنان خواست که در برابر دعوت سلمان رشدی به نمايشگاه کتاب » اسالمی« ھمتای خود در کشورھای ۵٠ای به  نامه

  . فرانکفورت موضع بگيرند

بيست و  . سلمان رشدی در آن، تحريم کرده استالمللی را به دليل حضور جمھوری اسالمی ايران، اين نمايشگاه بين

ھای  آيه« سلمان رشدی را به دليل نوشتن کتاب ئیهللا خمينی، رھبر وقت جمھوری اسالمی، در فتوا سال پيش آيت شش

جمھوری اسالمی ايران، در اعتراض به رو، امسال نيز   از اين.مھدورالدم دانست و قتل او را واجب شمرد» شيطانی

گ سلمان رشدی در نمايشگاه کتاب فرانکفورت، از حضور ناشران ايرانی در اين بازار جھانی کتاب حضور پررن

   .جلوگيری کرد
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آتنا فرقدانی، نقاش و برای نمونه، . کند ليسی میوھا نيز دخالت پ ترين امر انسان جمھوری اسالمی، حتی در خصوصی

 بازداشت ١٣٩٣از نمايندگان مجلس شورای اسالمی، از سال کاريکاتوريست ايرانی، از جلمه به خاطر کشيدن کارتونی 

نيز به صورت غيرعلنی دادگاھی » ارتباط نامشروع غيرزنا« خانم فرقدانی و وکيل او، محمد مقيمقی به اتھام .شده است

 . ماه زندان محکوم شده است٩ سال و ١٢ خانم فرقدانی به .اند شده

نترنتی از ي ائیدئويوليه به دست نيروھای سپاه پاسداران، آزاد شده بود، در وا فرقدانی در زمانی که از بازداشت اتنآ

 .بند دو الف سپاه پاسداران خبر داده بود» ھای ھا و حمام ئیھای مدار بسته در دستشو نيدورب«نصب 

نی، به اتھام از آتنا فرقدانی، نقاش زندا» بکارت و بارداری«گويد گرفتن آزمايش اجباری  الملل می سازمان عفو بين

زيرپا گذاشتن حقوق » آور شرم«، به اين خاطر که با وکيلش دست داده، يکی ديگر از موارد » نامشروع جنسیۀرابط«

  .زنان در ايران است

شکلی از خشونت و تبعيض عليه » تست بکارت«المللی،  گويد از منظر قوانين بين اين سازمان مدافع حقوق بشر می

محسوب » شکنجه«، اين کار »المللی حقوق مدنی و سياسی ميثاق بين« ھفتم ۀبر اساس مادرود و  زنان به شمار می

 .شود می

رسول انجمن قلم ايران در تبعيد، فاطمه اختصاری، مھدی موسوی و کيوان کريمی، آتنا فرقدانی، بداقی، محمد جراحی، 

، بھنام ئی صادقی، گلرخ ابراھيمی ايراآرش، ارژنگ داودی، نرگس محمدی، زاده بھنام ابراھيم حسن طفاح، بداقی،

اند  ، ھيچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی خود و جامعه، جرم ديگری مرتکب نشده...موسيوند، نويد کامران و 

  .بنابراين، بايد ھمه زندانيان سياسی و عادی آزاد شوند و به شکنجه و اعدام در ايران پايان داده شود

نگاران و  ھای نويسندگان، روزنامه دوست جھان، تشکل ھای دمکراتيک و انسان ، تشکلھا، نھادھا ما از ھمه سازمان

محکوم را کنيم اين ھمه جنايات حکومت اسالمی  ھنرمندان، به ويژه پن جھانی که ما ھم عضو آن ھستيم درخواست می

 روحی و جسمی ۀھرگونه شکنج زندانيان سياسی و عادی، لغو ۀکنند و خواھان لغو بدون قيد و شرط سانسور، آزادی ھم

  .و اعدام در ايران شوند

  

  ٢٠١۵بر و اکت١۵

  

  

 

 


