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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١۶ اگست ٣١

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE) 

  )در تبعيد( بيانيه انجمن قلم ايران

 !ھا در ترکيه ی رسانهئ در محکوميت توقيف فله
گيرند و ھدفمندانه  نگاران، منتقدان و مخالفان دولت در ترکيه، ھمواره مورد تھديد و ضرب و شتم قرار می امهروزن

  .شوند دادگاه احضار و زندانی می به

مقابله با   ھای منتقد، دولت اين کشور را به  نيز، بسياری از رسانه٢٠١۶ جوالینافرجام پانزدھم » کودتای«پيش از 

 . کردند  میآزادی بيان متھم

نگاران سرشناس و مخالف دولت   جمھوريت ترکيه و اردم گل، يکی ديگر از روزنامهۀجان دوندار، سردبير روزنام

نگار  اتھام اصلی اين دو روزنامه.  سال زندان محکوم شدند۵ سال و ده ماه و ۵جرم افشای اسرار دولتی به  ترکيه، به

در زمان انتشار اين . کردند  سوريه سالح حمل می ی است که از ترکيه بهئھا کاميوننامی ترک، انتشار عکس تريلی و 

ھا تاوان سنگينی  ان اعالم کرده بود که بانيان اصلی انتشار اين عکسخ، رجب طيب اردو٢٠١۵مبر در ماه نوھا  عکس

  . دادگاه رفتند نگار با شکايت رياست جمھوری ترکيه به اين دو روزنامه. پرداخت خواھند کرد

وی بيرون از . ر ھمين حال، دوندار در برابر ساختمان دادگاه در استانبول، ھدف يک سوءقصد ناموفق قرار گرفتد

اما يکی .  او نرسيد آسيبی به. او شليک کرد  کم سه بار به نگاران بود که فردی دست  با روزنامهمصاحبهدادگاه و در حال 

  . از خبرنگارانی که در محل بوده، زخمی شد

مھاجم . خطاب کرده است» خائن«سوی جان دوندار او را با فرياد   گويند که مھاجم پيش از شليک به ان عينی میشاھد

  .دستگير شد
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اما . شناسم من حمله کرد را نمی  شخصی که به«: گويد  جمھوريت میۀ، نويسنده و سردبير پيشين روزنام»جان دوندار«

ً ايد، اين، کامال ھا مورد حمله قرار گرفته نگاری ھستيد که ماه  که روزنامهزمانی. شناسم  آمران اين حمله را میًمشخصا

  .»خواستند من را حذف کنند از اين اتفاق درس بگيرند ی که میئھا اميدوارم آن. طبيعی است

 نمايش خوبی وخامت آزادی بيان و انديشه در ترکيه را به   نگار سرشناس ترکيه، به  وضعيت اين روزنامهًحقيقتا

  .گذارند می

در حقيقت «: گويد ان با عنوان فردی ترسناک ياد کرده و میخ جايزه نوبل ادبيات نيز از اردوۀ، دارند»اورھان پاموک«

ی ئ با ايجاد فضا  رييس جمھور ترکيه. منتقدان خويش است ۀدنبال سرکوب ھم ان به خاردو   توھين به  ۀبھان    به دولت ترکيه

ھدف     باشد و برای رسيدن به ت نقد کردن دولت وی را نداشتهأست تا کسی جر دنبال آن ا  مملو از رعب و وحشت به 

  . »کند خويش، مخالفان خود را آشکارا تھديد می

ترکيه پيش از اين کودتا نيز، دست دولت . نگار زندانی در جھان است ترين تعداد روزنامه اکنون ترکيه دارای بيش ھم

  توان به از جمله اين موارد می.  بود ھای دولتی و نظامی اين کشور زده ھای گسترده در سازمان ھا و اخراج بازداشت  به

 مدرسه و مؤسسه آموزشی بخش خصوصی و ١۵٠٠ نفر از شھروندان ترکيه، تعطيلی ١۵٠٠ھای  لغو اعتبار گذرنامه

ی که اگر واقعيت داشته باشد، ئکودتا. اشاره کرداتھام ارتباط با شبکه   ری بيش از ھفتاد ھزار نفر بهطور کلی دستگي  به

ھای وسيع مخالفان و منتقدان دولت در ھمه  سازی ھای آن با پاک بيش از شش ھفت ساعت طول نکشيد، اما پس لرزه

 ترکيه ۀکردن جامع ای در جھت اسالميزه  و گستردهھای جديد  ويژه، با تالش  ھای فرھنگی، سياسی، اجتماعی و به عرصه

  .آغاز شده است

قانون ھای   يس جمھور مستبد اين کشور، بسياری از تصميم ھای کشور را بدون توجه بهئان رخاکنون رجب طيب اردو

  .کند ی اتخاذ میئتنھا  موجود، به

 شبکه ١۶ روزنامه، ۴۵ خبرگزاری،  که سه  رسمی دولت گزارش کردهۀروزنام  اين اعمال فشارھا، ۀدر ادام

 ۀشبک. اند ی قرار گرفتهئنگار ترک تحت تعقيب قضا  روزنامه۴٧آن  عالوه بر. اند مجله نيز، توقيف شده ١۵تلويزيونی و 

  .رسانه داده است ١٣٠ان خبر از توقيف .ان.ترکی سی

ھای جمھوريت، بيرگون،  يه روزنامهتازگی صادر شده، دادگاھی در شھر سيليوری ترک  در يکی از اين احکام که به

خلق تی «ھای  ممنوعيت پخش برنامه. االنتشار اضافه کرده است ھای ممنوع  فھرست روزنامه اورنسل و گوندم را به

  .شود نيز، از ديگر مواردی است که در اين حکم ديده می» وی

آوری شمار   قبزه حکم گردۀگاھی در منطقخواه ترکيه، داد يکی از اعضای انجمن وکالی آزاديۀگفت  از سوی ديگر، به

خواه ترکيه از عضو انجمن وکالی آزادي» ول آغاجیَروکن گ«. يک انتشاراتی را صادر کرده است  ِزيادی کتاب متعلق به

  چنين به او ھم. خبر داده است» آرام«انتشارات   ھای مرتبط به آوری بسياری از کتاب حکم دادگاه قبزه مبنی بر گرد

 زندانی ترک توسط ۀنويسند» روژين پريشان«اثر » » Gözyaşımın ağıdıydı seni beklemek کتاب ۀمصادر

  .نيروھای گارد نيز اشاره کرده است

ليس، آموزگار، استاد دانشگاه، و ھزار کارمند دولت، سرباز و پ٧٠نافرجام ترکيه، بيش از » کودتای«از زمان 

  .اند هبازداشت يا برکنار شد... نگار و روزنامه

ت اعدام را اند که ممکن است مجازا ھای اخير گفته ان، در ھفتهخس ھمه، رجب طيب اردوأھای دولت ترکيه و در ر مقام

  .ی کشور بازگردانندئ نظام حقوقی و قضا به
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ديشه حد و حصر از آزادی بيان و قلم و ان انجمن قلم ايران در تبعيد، در چارچوب اھداف و منشور خود که ھمانا دفاع بی

نگاران و نويسندگان و  ويژه روزنامه  دولت ترکيه عليه مخالفان، بهۀدر ايران و جھان است، اقدامات سرکوبگران

نگاران و نويسندگان زندانی و  کند و خواھان آزادی فوری و بدون قيد و شرط روزنامه شدت محکوم می ھنرمندان را به

  . زندانيان سياسی در ترکيه استۀھم

 يران در تبعيدانجمن قلم ا

  ٢٠١۶ت گس ا٣٠

 

 

 
 


