
  

   

  کانون نويسندگان ايران

   

  ...ای که گذشت آزادی بيان در هفته

( ١۴٠١دی  ١۶تا  ٩از  ) 

  

  ١۴٠١دی  ٩جمعه 

در دادگاه » فعاليت تبليغی عليه نظام«ای به اتهام   در اين روز مهرنوش طافيان، فعال رسانه -

  .انقالب اهواز به يک سال حبس و دو سال ممنوعيت خروج از کشور، محکوم شد

   

  دی ١٠شنبه 

و پانزده » اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور«ويدا ربانی خبرنگار به شش سال حبس به اتهام  -

  .محکوم شد» تبليغ عليه نظام«ماه حبس ديگر به اتهام 

   

  دی ١١يکشنبه 

  .نگاِر آزاد و خبرنگار در اين روز بازداشت شد مهدی قديمی روزنامه -

   

   دی ١٢دوشنبه 

سال زندان در  ٨نويس و فعال سياسی که دوران تبعيد خود را پس از  وبالگسهيل عربی  -

  .گذراند، در اين روز دستگير شد برازجان می

   

  دی ١٣شنبه  سه

بيگی و قارن  ای در اين روز از احضار اکبر معصوم کانون نويسندگان ايران با انتشار اطالعيه -

های  ويسندگان ايران، به يکی از ساختمانسوادکوهی، دو تن از اعضای هيئت دبيران کانون ن

اين دو عضو هيئت دبيران صبح روز دوشنبه دوازدهم «: وزارت اطالعات خبر داد و نوشت

ی مطالب منتشرشده در صفحات مجازی  ها درباره شده رفتند و ساعت ماه به نشانی اعالم دی

  .«کانون بازجويی شدند

   



شاعر، نويسنده و فعال کارگری که چندی پيش با حکم  در اين روز خبر رسيد پيمان فرهنگيان، -

سال حبس تعليقی موقتا آزاد شده بود، در پی تهديدهای نهادهای اطالعاتی، به دليل حمايت از  ٧

  .سازی جديد مواجه شده است زندانيان سياسی، با پرونده

   

  دی ١۴چهارشنبه 

آذرماه با يورش  ١۴در تاريخ  آيدا عميدی عضو هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران که -

روز حبس، در  ٣٠مأموران امنيتی و شکستن در و پيکر منزلش بازداشت شده بود پس از تحمل 

ميليون  ۵٠٠ی  اين روز از بازداشتگاه اوين با قرار گروگانگيری حکومتی موسوم به وثيقه

  .تومانی موقتاً مرخص شد

   

قاش که در پی اعتراض به دستگيری چند در اين روز خبر رسيد رضا کشوری، شاعر و ن -

سال حبس،  ۵مهر بازداشت شد، در دادگاه انقالب کرج به  ٢٣نوجوان توسط نيروهای امنيتی در 

  .دو سال تبعيد به خوانسار و دو سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم شده است

   

اضات سراسری مردم ترانه عليدوستی، بازيگر سينما که سه هفته پيش در پی حمايتش از اعتر -

ايران بازداشت شده بود، با قرار وثيقه يک ميليارد تومانی در اين روز از زندان اوين مرخص 

  .شد

   

ای  ای در اين روز نسبت به توقيف نشريه جمعی از روزنامه نگاران کردستان با انتشار بيانيه -

مه نگاران در بخشی از اين روزنا. واکنش نشان داده و خواستار رفع توقيف اين نشريه شدند

ای، نقض آشکار حق  های مستقل و حرفه بيانيه خود اظهار داشتند که محدودسازی رسانه

  .دسترسی به اطالعات آزاد، آزادی رسانه و حقوق روزنامه نگاری است

   

آبان پس از انتشار مصاحبه  ٨نازيال معروفيان، خبرنگار و دانشجوی دانشگاە عالمه که روز  -

بازداشت شده بود، در اين روز در ساختمان دادگاە رسيدگی ) پدر مهسا امينی(جد امينی خود با ام

  .به اتهاماتش، بر اثر فشارهای روانی و روحی، بيهوش و به بيمارستان مفتح ورامين منتقل شد

   

  دی ١۵پنجشنبه 



ی راه  کشته در نخستين سالگرد ستم«ای  کانون نويسندگان ايران در اين روز با انتشار بيانيه -

اين عضو سربلند، بار ديگر بر خواست مبرم آزادی  آزادی بکتاش آبتين ضمن گراميداشت ياد

  .تأکيد کرد» بيان بی هيچ حصر و استثنا برای همگان

   

  .در اين روز روح هللا زرين، خبرنگار ساکن شهرستان قروه بازداشت شد -

   

  .ر اين روز بازداشت شدمهدی بيک؛ دبير سرويس سياسی روزنامه اعتماد د -

   

در اين روز خبر رسيد حميد جعفری نصرآبادی، معلم، نويسنده و مربی فوتبال در کاشان،  -

سال به  ١و » نشر اکاذيب«سال حبس به اتهام  ٢عالوه بر محکوميت قبلی در دادگاه انقالب، به 

  .محکوم شده است» تمرد از دستور مامور قضايی«اتهام 

   


