اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺑﺎره ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ آرش ﮔﻨﺠﯽ
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان در روز  ٣١اﮔﻮﺳﺖ  ٢٠٢٢ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ آرش ﮔﻨﺠﯽ ﺑﮫ
ﺑﮭﺎﻧﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﮫ زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﮭﺮ ﮐﺮج ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .آرش ﮔﻨﺠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ از آزادی ﺑﯿﺎن دﻓﺎع و ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ .آرش ﮔﻨﺠﯽ در دﺳﺎﻣﺒﺮ
 ٢٠١٩ﺑﮫ ﻣﺪت  ٢٩روز ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺑﺎره ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم ﺑﮫ رھﺒﺮی ﮐﺮدھﺎ در ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﮫ
ﺑﺎزداﺷﺖ و در زﻧﺪان ﺣﺒﺲ ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ وی ﺑﮫ ﭼﻨﺪ اﺗﮭﺎم اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ  ١١ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ وی ﺑﮫ  ۵ﺳﺎل ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ و از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ وی در زﻧﺪان دوران ﺣﺒﺲ ﺧﻮد را ﻣﯽ
ﮔﺬراﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ اطﻼﻋﯿﮫ ای ﮐﮫ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻧﺪان آرش ﮐﻨﺠﯽ را ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ وﺣﺸﺘﻨﺎک زﻧﺪان اوﯾﻦ اﺳﺖ ،زﻧﺪاﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﮑﺎن ﺣﺒﺲ آرش ،ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﮕﺎن اﯾﺮان ،ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ژاﻧﻮﯾﮫ
 ٢٠٢٢ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد .ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان رژﯾﻢ اﯾﺮان را
ﻣﻘﺼﺮ ﻣﺮگ ﺑﮑﺘﺎش ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ’’،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﻋﻀﺎی زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان در
زﻧﺪان ﺑﺎ اﺗﮭﺎمھﺎی واھﯽ و ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎ زیھﺎی ﺑﯽاﺳﺎس زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﯾ ﺮان اﻧﺘ ﻘﺎل آ رش ﮔﻨﺠﯽ و ﭘ ﺮوﻧﺪهﺳﺎ زیھﺎﯾﯽ ا ز اﯾﻦ دﺳﺖ را د ر راﺳﺘﺎی اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎ ر ﺑ ﺮ او و ﺳﺎﯾ ﺮ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽداﻧﺪ؛ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺘﺎ ﺻﺪور و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺣﺒﺲﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزی اﺳﺘﻮار
ﺑﻮ ده اﺳﺖ’’.
در ﻣﺎه ژوﺋﻦ  ٢٠٢١آرش ﮔﻨﺠﯽ در ﯾﮏ ﭘﯿﺎم وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﭘﻦ ﺳﯿﺪﻧﯽ ارﺳﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد ﺧﻮاﺳﺘﺎر
آزادی ﺑﯿﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺷﺪ’’:ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﮫ ازادی ﺑﯿﺎن روی ﮐﺎﻏﺬ ھﯿﭽﮕﺎه ﺣﻖ
واﻗﻌﯽ ازادی ﺑﯿﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﮫ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻧﺒﻮد آن
ھﻢ دﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖھﺎ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ ﻟﮕﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ آﻧﺮا ﻟﮕﺪﻣﺎل ﮐﻨﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ را
ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖھﺎ ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﺗﻦ ﺑﮫ ﺣﻖ ازادی ﺑﯿﺎن ﻧﺪاده وﻧﻤﯽ دھﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آوردن ﺣﻖ
ازادی ﺑﯿﺎن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ رژﯾﻢ ھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ رﺳﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﻣﺒﺎرزه دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز وﺣﺪﺗﮭﺎ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ
ﺟﻨﺒﺶھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻋﻢ از ﺟﻨﺒﺶ ﺻﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ،و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﮭﺎ
ﺟﺮان و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮدو ﺧﻮد ﻣﺪرﺳﮫ ای ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه و اﻧﺘﺮﻧﺎ ﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ’’.
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﮔﻨﺠﯽ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ دوران ﺣﺒﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ روی وی
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وی را ﻧﺎﻣﺤﺪود در زﻧﺪان ﻧﮕﮫ دارﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل وی ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮ
ﮐﮫ از ﺑﺴﺘﮕﺎن وی دور اﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺎدرش ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎری رﻧﺞ ﻣﯽ
ﺑﺮد.
رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﯿﮭﻮده ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﻓﮑﺎر و اﺑﺘﮑﺎر آرش ﮔﻨﺠﯽ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﺰﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن داده
اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﮑﺎر ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺻﺪا ﺑﮫ ﻓﺮﯾﺎد و ﮐﻠﻤﺎت در ورای دﯾﻮارھﺎ ﻣﯽ ﺷﮑﻔﻨﺪ .دﺳﺘﮭﺎی
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از دﯾﻮارھﺎی زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان

ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از دﯾﻮارھﺎی زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﻠﺒﮭﺎﯾﺸﺎن را ﮔﺮم ﻧﮕﮫ دارد ﺗﺎ ظﻠﻢ و ﺳﺘﻤﮕﺮی را ﭘﺎﯾﺎن دھﺪ و آزادی را ﺑﺮای ھﻤﮫ آﻧﺎن ﺑﮫ
ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻦ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎه اﯾﺮان و ﮐﻠﯿﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ھﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺗﻌﮭﺪات اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻣﻨﺸﻮرﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﮫ آزادﯾﮭﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺪارﻧﺪ و ﻓﻮرا ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﺪاﻣﮭﺎ و ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ ای را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
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