اﻋﺘـﺮاض اﻧﺠﻤـﻦ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻗﻠـﻢ ﺑـﻪ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺮان
• اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﻠﻢ ﻃﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ ،رﺿﺎ
ﺧﻨﺪان ﻣﻬﺎﺑﺎدی و ﮐﯿﻮان ﺑﺎژن ﺳﻪ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺮان اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ  +ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ …
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اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﻠﻢ ﻃﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ ،رﺿﺎ
ﺧﻨﺪان ﻣﻬﺎﺑﺎدی و ﮐﯿﻮان ﺑﺎژن ﺳﻪ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺮان اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر ﺣﻖ
آزادی ﺑﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
از ﺑﺎﺑﺖ اﺗﻬﺎﻣﺎت »اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« و
»ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم« در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را در زﯾﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ:
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ی اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﻠﻢ
در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ی اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان
اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﻠﻢ )ﭘﻦ( ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد را درﺑﺎره ی ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ ،رﺿﺎ ﺧﻨﺪان )ﻣﻬﺎﺑﺎدی( و ﮐﯿﻮان
ﺑﺎژن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ در ﺷﻌﺒﻪ ی » ۲٨دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب« در دو
روز ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،دادﮔﺎه آﻗﺎی آﺑﺘﯿﻦ در  ۲۷آورﯾﻞ و آﻗﺎﯾﺎن
ﺧﻨﺪان )ﻣﻬﺎﺑﺎدی( و ﺑﺎژن در  ۲٨آورﯾﻞ  .۲۰۱۹اﺗﻬﺎم ﻫﺎی ﻫﺮ ﺳﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از »ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم« و »اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﮔﺰارش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،اﻧﮕﯿﺰه ی

ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﭘﺲ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ وآﺛﺎر اﻧﺘﻘﺎدی ﺷﺎن درﺑﺎره ی ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت در
اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﺎن در »ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان« – ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از ﻧﻈﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ – ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﻫﺎ ،دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ اﺣﮑﺎم
ﺳﻨﮕﯿﻦ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ،در ﺻﻮرت ﺻﺪور اﯾﻦ اﺣﮑﺎم اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن  ۲۰روز ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
رﺑﮑﺎ ﺷﺎرﮐﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرزارﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﻠﻢ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰﺷﺎن در ﻣﻌﺮض اﺗﻬﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻋﻼم
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻤﺎم اﺗﻬﺎم
ﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻖ آﻧﺎن ﺑﺮای
آزادی ﺑﯿﺎن اﺣﺘﺮام ﮔﺬارﻧﺪ«.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ی اﯾﻦ دادﮔﺎه در روز  ۲۲ژاﻧﻮﯾﻪ ی  ۲۰۱۹ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی دادﺳﺘﺎن،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻀﻮر وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﺧﻮد در
دادﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ ،ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺑﺎ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻧﯿﺰ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺧﻮد از ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ از
دﻓﺎع ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ .در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ،ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ،آزادی
ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺘﻬﻤﺎن را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮار وﺛﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
)ﻣﻌﺎدل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۲۴۰ﻫﺰار دﻻر( ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺮوط
ﮐﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻗﺮار ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،رواﻧﻪ ی زﻧﺪان اوﯾﻦ در ﺗﻬﺮان ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ
ﻗﺮار ،در روزﻫﺎی  ۲۷و  ۲٨ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺻﺪور رأی
دادﮔﺎه ،از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪﻧﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﻠﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻬﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه وارد ﺷﺪه ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن اﺳﺖ و از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ
اﯾﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﺿﻤﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از
ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ دﻓﺎع و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ی ﺧﻮﯾﺶ ،آﻧﺎن را ﺑﯽ درﻧﮓ
آزاد ﮐﻨﻨﺪ.
اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن
و ﮐﯿﻮان ﺑﺎژن
رﺿﺎ ﺧﻨﺪان )ﻣﻬﺎﺑﺎدی(  ،ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎری ﺣﻮل اﯾﺮان و ادﺑﯿﺎت
اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﻠﻢ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎر زﯾﺎد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ در
اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،در ﻫﺸﺘﺎد و
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ی ﺧﻮد در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۱٨ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ ای درﺑﺎره ی

اﯾﺮان ﺻﺎدر ﮐﺮد و در آن ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از ﺗﺪاوم ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺸﺮ از ﺳﻮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺪود
ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزادی ﺑﯿﺎن ،ﺗﺸﮑﻞ و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ،اﻋﻼم
ﮐﺮد.
اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﻠﻢ
ﺳﻮم ﻣﺎه ﻣﻪ ۲۰۱۹

