کانون نویسندگان ایران  /آزادی بیان در تنگنای محاکمه
محمد مقیسه؛ قاضی شعبه  28دادگاه انقالب« :شماها نفس کشیدنتان حرام است .الهی دستهاتون بشکنه .باروت باید
».ریخت در دهانتان و منفجرتان کرد .قلمهایتان را باید شکست
)خرداد ،98دادگاه یک خبرنگار(12
پس از گذشت  22روز از تجمع شماری ازاعضای کانون نویسندگان ایران روبروی دادگاه انقالب ،در اعتراض به
صدور مجموعا ً  18سال حکم حبس برای سه نویسنده و عضو هیئت دبیران سابق و فعلی کانون :رضاخندان
(مهابادی)  ،بکتاش آبتین و کیوان باژن امواج بازداشت ،محاکمه و فشار بر نویسندگان و روزنامهنگاران ابعاد
گسترده تری یافته است .عوامل تهدید و سرکوب ،ارعاب و حمله به آزادی بیان ،حیات و هستی ِ نویسندگان و فعاالن ِ
عرصههای گوناگون را هدف گرفته اند و از گوشه و کنار مملکت اخبار بازداشتهای پیدرپی با اتهامهای نامآشنا و
.گاه ابداعی میرسد
تشدید فشار در هفتهای که گذشت
امیرساالر داودی ،وکیل دادگستری در تاریخ  11خرداد ماه در شعبه  15دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی به
 30سال زندان ۱۱۱ ،ضربه شالق ،شش میلیون تومان جریمه نقدی و دو سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی
محکوم شد 15 .سال از این حکم به دلیل تشکیل کانال تلگرامی با نام «بدون روتوش» است .مصاحبه با رسانههای
برون مرزی از دیگر مصادیق "جرم"های او است .بر اساس ماده  ۱۳۴قانون مجازات اسالمی حکم  ۱۵سال زندان
.درباره ی او اجرا خواهد شد
این وکیل دادگستری که وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله بهاییان را بر عهده داشته ،از  ۲۹آبان
 ۹۷.با مراجعه ضابطین دادگستری به دفتر کارش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است
حسین جنتی ،شاعر روز شنبه۱۱خرداد به اطالعات سپاه ورامین احضار و پس از مراجعه ،تحت نظر به دادسرای
اصفهان فرستاده شد .بازپرس شعبه سیزده شهر اصفهان به اتّهام تبلیغ علیه نظام ،حکم به بازداشت موقت او داده و
وی هماکنون در زندان مرکزی اصفهان دربند است .شاکی این پرونده اطالعات سپا ِه اصفهان و دلیل بازداشت او به
.نوشتهی برخی رسانهها شعرهای انتقادیاش است

مسعود کاظمی روزنامهنگار و سردبیر سابق ماهنامه صدای پارسی نیز روز  12خرداد در شعبه  28دادگاه انقالب
به اتهام توهین به رهبری دو سال ،توهین به مقامات دیگر شش ماه و برای نشر اکاذیب حکم دو سال حبس را
دریافت کرده و درمجموع به چهار سال و شش ماه زندان و دو سال محرومیت از فعالیتهای مطبوعاتی محکومشده
.است
به گفتهی علی مجتهدزاده وکیل کاظمی :قاضی دادگاه ،محمد مقیسه بدون اینکه به وکیل و موکل اجازه ی دفاع دهد،
در طول جلسه دادگاه به مسعود کاظمی توهین و نفرینهایی از این قبیل کرده است« :شماها نفس کشیدنتان حرام

است .الهی دستهاتون بشکنه .باروت باید ریخت در دهانتان و منفجرتان کرد .قلمهایتان را باید شکست» .و
پسازآن قرار کفالت  ۱۰۰میلیون تومانی او را بهقرار وثیقه سنگین یک میلیارد تومانی افزایش داده است .مسعود
.کاظمی به علت ناتوانی از تهیه وثیقه از همان دادگاه انقالب به زندان اوین منتقل و تاکنون در آنجا به سر میبرد
رحیم غالمی ،شاعر ،نویسنده و فعال اهل اردبیل روز دوشنبه  ۱۳خرداد جهت ارائه دفاعیات خود در شعبه اول
دادگاه عمومی و انقالب اردبیل حاضر و توسط قاضی خدادادی تفهیم اتهام شد
به گزارش برخی رسانهها ریاست دادگاه اتهامات آقای غالمی را «عضویت در تشکیالت گاماج ،توهین به رهبری و
تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب غیر واقع در جلسات و فضای مجازی» عنوان کرده که اتهام عضویت در
تشکیالت گاماج به تازگی به پرونده وی اضافه شده و غالمی آن را "سناریوی جدید اداره اطالعات اردبیل" خوانده
.است
رحیم غالمی پیشتر در نیمهی اسفند  97توسط نیروهای امنیتی در شهر اردبیل بازداشت و کتابها و کامپیوتر
شخصی او به همراه نوشتههایش ازجمله «فرهنگ لغات زبان ترکی» که در حال نگارش آن بوده توقیف شد .وی
.سپس با وثیقه پنجاه میلیون تومانی موقتا آزاد شد
غالمی چند کتاب به زبان ترکی در زمینه شعر و ادبیات محلی منطقه آذربایجان نوشته و منتشر کرده و به
.روزنامهنگاری و همکاری با نشریات ترکزبان اشتغال داشته است
روز  14خرداد قرار بازداشت کیوان صمیمی ،سردبیر مجله ایران فردا و از بازداشتشدگان تجمع روز جهانی
کارگر نیز تمدیدشد .وی در تاریخ  ۱۱اردیبهشت به همراه حدود  30نفر از صدها تجمعکنندهی روز جهانی کارگر
.در مقابل ساختمان مجلس اسالمی ،بازداشت و هماکنون دربند  ۲۰۹زندان اوین به سر میبرد
تعدادی دیگری از این بازداشتشدگان ازجمله مرضیه امیری ،کیوان صمیمی ،عاطفه رنگریز و ندا ناجی کماکان
 .تحت بازداشت هستند و عاطفه رنگریز ،ندا ناجی و مرضیه اکبری با تمدید قرار بازداشت  ۱۲روزه مواجه شده اند

