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 .Iran's M  ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی: فرستنده

  ٢٠١۶ مارچ ٠٧

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  )در تبعيد(  انجمن قلم ايرانۀبياني

   و پويندهيادان مختاری  وقيحانه از نام زندهۀاستفاد سوء
  و افزايش مبلغ ترور سلمان رشدی

  

 ۀی دادأ، عکس انگشت ر١٣٩٤ ]حوت[ساز و کارگردان در ھفتم اسفند لم فمانی حقيقی 

ھا چنين فروھر و مختاری ،پوينده ؛يادان ھای زنده  خود، نامۀی دادأبوک منتشر کرده و کنار انگشت ر  فيسخود را در

  .»ی دادمأطلبان ر ليست کامل اصالح  ياد اين چھار نفر با ترديد به به«: نوشته است

س جمھور دوران ئي ریھاشمی رفسنجانطلبان برای مجلس خبرگان در کنار نام قاتالنی چون   در فھرست کامل اصالح

 يکی از قاتالن شھری ری پی روشنفکران و نويسندگان و کنشگران سياسی در داخل و خارج کشور، در ترورھای پی

بر اساس اسنادی که در . خورد چشم می ی ھم بهئ ھای زنجيره  وزير قتلآبادی دری نجفکشتارھای زندانيان سياسی، 

طرح حذف روشنفکران منتقد و اعضای کانون نويسندگان « اجرای ۀو در بار از اسعيد امامیدادگاه منتشر شد؛ گروه 

. تھيه شده بود) سر ليست ھمين فھرست( رفسنجانی و رياست جمھوری فالحياندوران وزارت   طرح به. پرسد می» ...و

  .، در سمت وزير اطالعات دستور اجرای طرح را صادر کرده بودآبادی دری نجف
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  » .ی دادهأشان ر قاتالن  اميدوار است کار درستی کرده باشد که به«: گويد ، میپوينده و مختاری   ، خطاب بهمانی حقيقی

  

 است که مدعی یاصطالح روشنفکران و ھنرمندان ز بهی دادن شھروندان عادی نيست، بلکه آن بخش اأجا ر بحث در اين

مندان و  در حالی که روشنفکر و ھنرمند واقعی با مردم ھمره است نه با قدرت.  ھمين شھروندان را دارندئیراھنما

ر توان با حکومتی که صدھا ھزا چگونه می. ستيز است  ستيز و عدالت  ستيز و زن حکومتی که آزادی حاکمان مستبد؛ نه با 

ھای  چرا چونان روشنفکران و ھنرمندانی در موقعيت! انسان را اعدام و يا ترور و زندانی کرده است، ھمراه شد؟

ھمراھی ھنرمندان    از منافع مردم در ميان است و مردم نياز بهصحبت ايران، ھنگامی که ۀحساس و مھم تاريخی جامع

ھنر از سياست جداست . ما ربطی ندارد؛ ما سياسی نيستيم  ت بهگويند سياس گوش حکومت برسد، می دارند تا صدايشان به

اند در وقاحت و چاپلوسی با ھم مسابقه بگذارند  آيد آماده ميان می اما ھنگامی پای منافع حکومت به! ھا و از اين نوع توجيه

 ... و

يافته و    ماه، جنايتی سازماندر اين.  در تاريخ ايران، ماھی سياه و ھولناک و ماندگار است١٣٧٧ سال ]قوس [آذرماه

قتل رسيدند؛ شماری از   ترين شيوه به وحشيانه   ما رخ داد که طی آن چندين انسان آزاده و روشنفکر بهۀھولناک در جامع

  .گان بودند نيز، در ميان جان باختمحمدجعفر پوينده و محمد مختاریھموندان کانون نويسندگان ايران، از جمله 

 ندارد، ئیھا، کسانی بودند که حقوق مردم و آزادی انديشه و بيان در نزدشان، نه تنھا معنا ن جنايتآمران و عامالن آ

که چندی بعد در  چنان. خواھی کند بايد زندانی و شکنجه و اعدام و يا ترور شود خواھی و عدالت بلکه ھر کسی حق

گ آن داشتند که مخالفان عقيدتی و سياسی خود را شان روشن شد، آنان با تکيه بر قدرت سياسی، آھن ھای نمايشی دادگاه

  .زيکی از ميان بردارنددر آذر ماه رخ داد، فچه  تر از آن در ابعادی بسيار گسترده

روشنی در برابر مردم گشوده نشد تا ھمگان آگاه شوند که وقوع چنين   گاه به ی، ھيچئ ھای سياسی زنجيره اما پروندۀ قتل

 . قدرت داردۀس قلأ حاکم و در ر، ريشه در تفکرئیھا فاجعه

، نويسندگانی توانا و آزادانديش بودند که بخشی عمده از زندگی کوتاه و پربار خود محمدجعفر پوينده و محمد مختاری

را در راه مبارزه با جھل و استبداد سپری کردند و سرانجام جان گرامی خود را در راه دفاع از آزادی انديشه و بيان از 

  .دست دادند

  

  به.  استسلمان رشدیقتل نويسنده و شھروند يک کشور ديگر، يعنی قتل   موضوع ديگر، در رابطه با تأکيد مجدد بر 

 سلمان رشدیبرای ترور » انقالب اسالمی«ھای ديجيتالی  ھای خبری ايرانی، سومين نمايشگاه رسانه گزارش رسانه

  .ن کردييری تعال ھزار د٦٠٠جايزه 
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ھا توسط سپاه و بسيج و ساير نھادھای   بسياری از آنۀ کننده در اين نمايشگاه، که بودج  شرکتۀانسسه و رسؤ م٤٣نام 

  .شوند  نقدی ديده میۀکنندگان اين جايز مينأشود در فھرست ت مين میأحکومتی ت

ليسی وپ - ھای امنيتی ھای وابسته به ارگان از جمله رسانه» بسيج پرس«و » خبرگزاری بسيج«، »خبرگزاری فارس«

  .وسی ميليون تومان از اين جايزه را پذيرفته اند ھستند که دويست

گذار  ن هللا خمينی، بنيا  انگليسی ھندی تبار از سوی آيتۀنويسند» ارتداد«روز صدور حکم   مناسبت سال  اين جايزه، به

  .ن شده استييحکومت جھل و جنايت اسالمی تع

ای ضمن  ، با انتشار بيانيه]جوزا[ای، در بنياد پانزده خرداد هللا خامنه  آيتۀند نيز، نماي١٣٩١ سال ]سنبله[در شھريور ماه

  .مبلغ ھشت ميليارد تومان افزايش داده بود   را به رشدی قتلۀجايز» معصوميت مسلمانان«لم فمحکوم کردن 

 از سوی خمينی ئیتوامناسبت ھمين کتاب با صدور ف ، به ١٩٨٩در سال » ھای شيطانی آيه« کتاب ۀسلمان رشدی نويسند

  .کرد ليس اسکاتنديارد، پنھانی زندگی میوھا در حفاظت پ  نابودی شد و سال محکوم به

هللا خمينی ھرگز  ای رھبر کنونی حکومت اسالمی، اعالم داشت که فتوای آيت هللا علی خامنه پس از مرگ خمينی، آيت

  .لغو شدنی نخواھد بود

  . مؤسسه و نھاد با ذکر مبلغ برای اجرای حکم اعدام، نام برده است۴٠ منصور امينی، دبير اين نمايشگاه، از

اين . ن کرده بوديير جايزه، برای اجرای حکم اعدام رشدی تعال ھزار د٧٠٠ ميليون و ٢ خرداد حدود ١۵تر، بنياد  پيش

ت اسالمی در ايران  خرداد يکی از نھادھای حکوم١۵بنياد . ر رسيدال ھزار د٣٠٠ ميليون و ٣ به ٢٠١٢مبلغ در سال 

ھای  پولی که از سوی نمايشگاه رسانه  اينک با توجه به. شود آيد و زيرنظر رھبر حکومت اسالمی اداره می شمار می به

 ميليون تومان بوده ١٠٠سھم خبرگزاری فارس نيز . ر رسيده استال ميليون د۴حدود  ن شده، اين جايزه بهييديجيتال تع

 .است

 . از اين فتوا را بازتاب داده بودای خامنه پشتيبانی پايدار سلمان رشدیگرد صدور فتوای قتل  سالای در  تارنمای خامنه

 توسط خمينی سلمان رشدیگرد صدور فتوای قتل  مناسبت ھفدھمين سال تارنمای او در مھر ماه سال جاری، متنی را به

آيات «کتاب   سلمانان ھندوستان و پاکستان به نخستين برخی از م شود که اعتراض در اين متن اشاره می. منتشر کرد

هللا خمينی بود که چند ماه بعد از اين کنش و   بوده است و تنھا آيتئیپيما صورت راه  تر حقوقی يا به بيش» شيطانی

  . را صادر کردسلمان رشدیباره، فتوای قتل  يک  ھا، به واکنش

نمايشگاه کتاب فرانکفورت، از حضور ناشران ايرانی  در سلمان رشدیحضور   ، در اعتراض بهحسن روحانیدولت 

  .در اين بازار جھانی کتاب جلوگيری کرد

دار شدن  خدشه« را باعث رشدیوالن نمايشگاه مبنی بر دعوت از ؤ، تصميم مسحسن روحانیوزارت ارشاد دولت 

 خواندن آزادی» زشمندواال و ار«اين وزارتخانه ضمن . دانسته است» عواطف و احساسات مسلمانان سراسر جھان

ھای مسلمان را  ھا و ملت والن نمايشگاه فرانکفورت خواست که با تدبيرھای درست، فرصت تعامل با دولتؤبيان، از مس

 .گسترش دھند

، در مراسمی ١٣٩٤ ]ميزان[ مھر٢١برابر با  ٢٠١۵بر و اکت١٣شنبه  المللی کتاب فرانکفورت روز سه نمايشگاه بين

  . بودسلمان رشدی اين مراسم ۀيکی از ميھمانان ويژ. ی گشايش يافتخود، رسم مربوط به

، در پی زھرچشم گرفتن از نويسندگان و سلمان رشدیفشاری دوباره بر قتل  بينيم که حکومت اسالمی ايران، با پای می

 .ويژه فعاالن کانون نويسندگان ايران است  ھنرمندان مخالف خود، به
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ھا، ھمواره از خواست  ن نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد، در اين سالکانون نويسندگان ايران، کانو

ھا، پشتيبانی   علنی آمران و عامالن اين جنايتۀی مبنی بر محاکمئھای سياسی زنجيرھ ھای قربانيان قتل حق خانوادهه ب

  . کنند اند و ھنوز ھم می کرده

چنين خواستار رعايت حقوق کودکان، رعايت  يران در داخل و خارج از کشور، ھماين نھادھای دموکراتيک نويسندگان ا

ھای مدنی و حقوق  مين امنيت، آزادیأجويان و مھاجران، لغو آپارتايد جنسی، ت حقوق مزدبگيران، رعايت حقوق پناه

دی کليه زندانيان ھا، آزا ھای مادری، آزادی مطبوعات و رسانه شھروندی برای ھمگان، لغو سانسور، آزادی زبان

  . سياسی و عقيدتی و اجتماعی و لغو حکم اعدام ھستند

 و نھادھای دموکراتيک نويسندگان و ھنرمندان جھان، پن جھانیوالن و ھموندان ؤويژه مس   نيروھای آزاده، بهۀما از ھم

کردن حکومت  يران و محکوم مردم و کانون نويسندگان اۀخواھان  حق و عادالنه و آزادیهخواھان پشتيبانی از مبارزه ب

  .اسالمی ايران ھستيم

  

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١٦ چ مار٤

  

 

 

 
 


