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 Human rights بشر حقوق

 
  بھرام رحمانی: فرستنده

  ٢٠١۴ دسمبر ٠٣

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  پرزيدنت پن جھانی John Ralston Saulنامه سرگشاده به آقای 

  دیورژنگ داودرباره احتمال اعدام ا

  

  

  آقای پرزيدنت

  با درودھای فراوان

دی شاعر و نويسنده و فعال سياسی که پيش از اين به خاطر ورسانم که آقای ارژنگ داو بدينويسله به اطالع شما می

شھروند کانادائی که در ايران توسط قاضی مرتضوی زير شکنجه کشته (  نوشتن مطلبی در رابطه با قتل زھرا کاظمی

 سال را نيز در زندان سپری کرده است، اکنون بدون ھيج ١١ سال زندان محکوم شده بود و از اين مدت ١٥ به) شد

  .  زندان و ھمچنين مجازات اعدام محکوم شده است ماه ٨ سال و ٢٠ای بار ديگر محاکمه و به  اتھام تازه

ی يک طرح آلترناتيو برای نظام فعلی ليف يک کتاب حاوأت«اند و اتھامش ارژنگ داوودی را به اعدام محکوم کرده

  .است» حاکم بر ايران
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سيس جنبش آزادی ايرانيان و کنفدراسيون أراه اندازی و ت«:  اسالمی ايران به وی زدهکه حکومت ديگری اتھامات

توھين به «، »مانيفست ضدنظام جمھوری اسالمی«چنين، اتھامات ديگری نيز چون نوشتن  ھم. است» دانشجويان ايرانی

ی ئکاناداولين نظام و روحانيون، توھين به مقدسات و ھمکاری با خبرنگار ؤگذار حکومت اسالمی و مسرھبری و بنيان

  . او جای گرفته استۀدر پروند» ايران ممنوع«لم مستند برای ساخت ف» جين کوکان«

خبرنگار  ل زھرا کاظمی به قت١٣٨٢دادستان پيشين تھران، در سال  ، سعيد مرتضوی»ايران ممنوع«لم مستند در ف

 ۵ ضربه شالق و ٧۴ سال زندان، ١٥لم، سبب محکوميت شده است که دعاوی موجود در اين فی متھم ئکانادا ايرانی

  . دی شدوسال محروميت از حقوق اجتماعی برای ارژنگ داو

عتراض به وضعيت گذراند بارھا در ا محکوميت خود را میۀھای مختلف دوردی در مدتی که در زندانوارژنگ داو

  . اجتماعی ايران اعتصاب غذا کرده است-زندان، رفتار زندانبانان و اوضاع سياسی

 تحمل ھشت سال شکنجه و آثار ناشی از«کند، دی را منتشر میوسايتی که خبرھای مربوط به ارژنگ داو وبۀبه نوشت

 ».ی اين زندانی سياسی را از بين برده استئی و شنوائحبس، بخشی از بينا

  آقای پرزيدنت پن جھانی، 

در چنين موقعيتی حکومت . بار استموقعيت کنونی ايران از نظر اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی بسيار فاجعه

کند تنھا با تشديد سانسور و اختناق، تھديد و زندان، شکنجه و اعدام حاکميت خود را سرپا نگاه اسالمی ايران تالش می

  .دارد

ترين گزارش خود، از اعدام حداقل  حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران در تازهۀگزارشگر ويژ» يداحمد شھ«آقای 

» ۀکنندافزايش نگران «ۀدھند خبر داد و اين آمار را نشان٩٣ ]سرطان[ تا تير٩٢ ]سرطان[ نفر در ايران از تير٨٢۵

  .مجازات اعدام در ايران دانست

ھا تنھا دھد و مطابق گزارشچنان به اعدام مجرمين نوجوان ادامه میيران، ھمبر اساس گزارش وی، حکومت اسالمی ا

 سال سن داشتند، اعدام ١٨در زمان وقوع جرم منسوب به آنان زير » رودگمان می« ھشت نفر که ٢٠١۴در سال 

ابراز » ھا در ايرانافزايش اعدام«دبير کل سازمان ملل، در گزارش ساليانه خود از مون، تر نيز، بان گی پيش.اندشده

  .نگرانی کرده بود

ای را به تصويب رساند ، قطعنامه٢٠١٤مبر  نو١٨شنبه  حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز سهۀچنين کميتھم

ھا توسط حکومت اسالمی ابراز »االی اعدامتعداد بسيار ب«ويژه که در آن در مورد نقض حقوق بشر در ايران به

 نفر توسط جمھوری ٨۵٠کم  ماه گذشته در ايران دست١۵کند که طی کيد میأ اين قطعنامه ت.استنگرانی عميق شده

  .انداسالمی اعدام شده

 تيكسيستما و مستمر نقض خاطر به را ايران اسالمی حکومت متحد، ملل عمومی مجمع سوم ۀكميت مصوب ۀقطعنام

 ھااعدام اعدام، احکام اجرای ۀھشداردھند افزايش و تعدد خاطربه جمله از  .كرد محكوم ايران مردم عليه بشر حقوق

   ويژه به تحقيرآميز يا غيرانسانی رحمانه،بی مجازات يا رفتارھا و شکنجه نوجوانان، اعدام استمرار و عاممالء در

 تداوم بيان، و عقيده آزادی و اجتماع آزادی تشكل، حق جدی و ستردهگ ھایمحدوديت بدن، اعضای قطع و زدنشالق

 توقيف يا سانسور و ھاماھواره بر پارازيت ارسال و اينترنت به دسترسی از جلوگيری يا كردن مسدود يا و فيلتر

 ھایانهرس كاربران و نويسانوبالگ نگاران،روزنامه و بشر حقوق مدافعان سيستماتيك آزار و اذيت ھا،رسانه

 قرار اعدام حکم جمله از سخت احکام و درازمدت تبعيد بازداشت، دستگيری، معرض در مدام اينان که اجتماعی

 تداوم و زنان عليه خشونت و فراگير نابرابری اسالمی، قوانين به ءاتکا با ھاانسان بدن اعضای قطع نيز و گيرند،می

   .غيره و مذھبی و ملی ھایاقليت حقوقنقض و تبعيض استمرار و  عمل، در و قانون در دختران و زنان عليه تبعيض
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 سال از محکوميت اول خود را به پايان رسانده، ١١خورده که ارژنگ داوودی شاعر و نويسنده و زندانی سياسی سال

دافع و به  ماه زندان و اعدام، بدون حضور وکيل م٨ سال و ٢٠ نھادھای امنيتی به ۀھای تازسازیاکنون با پرونده

  .صورت غيابی محکوم شده است

، ٢٣٩١ سال ]سرطان[وی اوايل تير ماه. شود زندان بندرعباس نگھداری می١در بند در حال حاضر ارژنگ داوودی 

 روز انفرادی در اين بند به ١٢٧ زندان اوين منتقل و پس از ٢٠٩ھای بند ی شھر کرج به انفرادیئ زندان رجا١٢از بند 

  .اس تبعيد شده استزندان بندر عب

دی نيز تحت فشار و در معرض تھديدھای و ارژنگ داوۀھا، اعضای خانوادبه گزارش منابع حقوق بشری در اين سال

  .اندموران امنيتی و اطالعاتی بودهأم

 اين است ھا و در دفاع از آزادی انديشه و بيان، انتظار من از شما آقای پرزيدنت پن جھانی، به نام دفاع از حقوق انسان

 برای لغو سانسور و اعدام، فراخوان يک کمپين دی نويسنده و شاعر و اصوالً وکه برای جلوگيری از اعدام ارژنگ داو

آور  ھای ضدمردمی و خفقان دادن به اين سياست را ارائه دھيد و به زير فشارقرارگرفتن حاکمان کنونی ايران برای پايان

  . ياری رسانيد

  با احترام

  جمن قلم ايران در تبعيدپرزيدنت ان

  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴مبر يکم دس

 

  


