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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی: فرستنده

  ٢٠١۵ نومبر ٢٧

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  )در تبعيد(  انجمن قلم ايران ۀبياني

  »یئ ھای زنجيره قتل«به مناسبت ھفدھمين سالگرد 
منتشر شده » یئ ھای زنجيره پرونده قتل «ۀفايل صوتی و تصويری دربارھا  تاکنون بيش از ھزاران صفحه و ده

ھای اصلی اين پرونده، حتی از دوران  ھا، ھنوز در پرده مانده و دانستی با اين ھمه، بُعدھای اصلی اين جنايت. است

  .نشده است» رھا« حکومت اسالمی تاکنون ۀھای فوق محرمان  از بايگانی"محمد خاتمی"رياست جمھوری 

حکومت  ھای فرھنگی، سياسی و اجتماعی سکوالر و مخالف شخصيت به قتل برخی از یئ ھای زنجيره قتلبرنامۀ 

 از ھموندان کاری و سرشناس گروِه مشورتی کانون "محمدجعفر پويند" و "محمد مختاری"اسالمی، به ويژه قتل 

خی کارشناسان، با صدور فتوی آخوندھای  برۀگفت  ھفتاد خورشيدی در داخل انجاميد که به ۀدر دھ نويسندگان،

و به  وزير وقت اطالعات، از سوی کارمندان وزارت اطالعات "آبادی قربانعلی دری نجف" ای مانند بلندپايه

ھاشمی " جمھوری  وزير اطالعات دوران رياست"علی فالحيان" ، در زمان وزارت"سعيد امامی"سازماندھی 

 معاون "کاظمی مصطفی موسوی" و "محمد خاتمی" اطالعات در دولت وزير "آبادی دری نجف" و "رفسنجانی

  . صورت گرفته است "مھرداد عاليخانی" و وزارت اطالعات

باختن بيش از ھشتاد نويسنده، مترجم، شاعر،   چندين سال رويداده و به جاندرازایی که در در ئ ھای زنجيره قتل

 و "مختاری"به ھنگام قتل )  ميالدی١٩٩٨( ١٣٧٧ل کنشگر سياسی و شھروند عادی رسيد، در نھايت در سا

  .، در مدت دو ماه به بحرانی جدی تبديل شد"فروھرھا"چنين  و ھم"پوينده"

 دست نيروھای امنيتی حکومت اسالمی با  ، شبانه به"پروانه اسکندری" و "داريوش فروھر"، ١٣٧٧ ]قوس[اول آذر

  .ضربات متعدد کارد به قتل رسيدند
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گونه  گردد، اما سرآغاز سياست  اين  برمی"خاتمی"به دوران رياست جمھوری » یئ ھای زنجيره قتل «ۀھرچند پروند

  .گيری حکومت جمھوری اسالمی آغاز شده است ھای قدرت ھا، از نخستين سال قتل

زيکی و ايجاد فضای وحشت به قصد افزايش خودسانسوری و بازداشتن منتقدان و مخالفان از حذف فرھنگی و ف

 .ھای اصلی جمھوری اسالمی در سه دھه و نيم اخير است لفت و انتقاد عملی، از مکانيزممخا

ھا و احضارھای مکرر  بازداشت. اند ھای گوناگون برگزيده شده ھای مختلف از طيف اما قربانيان در دوران

 "حمد ميرعالئیا"روشنفکران و به ويژه اعضای فعال جمع مشورتی کانون نويسندگان به وزارت اطالعات، قتل 

 و نويسندگان به دره در سفر ءھای جمعی اعضای کانون، و طرح پرت کردن شماری از شعرا مترجم، بازداشت

 .ارمنستان ادامه يافت

ترين   معروفۀ، از جمل"احمد تفضلی"، "غفار حسينی"از ديگر ترورھای وزارت اطالعات جمھوری اسالمی، قتل 

 .رخدادھای اين پرونده بود

نگاران و محکوم  کردن برخی روزنامه ، دستگيری و زندانی٧٩ھای دادگاه پس از توقيف مطبوعات در بھار  جلسه

باختگان در اعتراض به شيوۀ رسيدگی در   جانۀت منصفه بود، در حالی که خانوادأکردن آنان، بدون حضور ھي

ی از عوامل وزارت اطالعات به چند سال باختگان با محکوم کردن برخ پروندۀ جان. ھای دادگاه حضور نيافتند جلسه

ی اين پرونده ئ زنجيرهھای  ، متھم رديف اول قتل"سعيد امامی" افزون بر اين، با واجبی خور کردن .زندان، بسته شد

 .برای ھميشه، مختومه اعالم شد

رد و بنا بر  را اعالم ک"سعيد امامی" خبر فوت ٢٩/۴/٨٧ نيروھای مسلح روز شنبه ئیس سازمان قضائينيازی، ر

ھايش نيز، دربست از پرونده کنار گذاشته شد و متھم رديف اول  ئیآن، نام او از پرونده حذف شد و برگه ھای بازجو

ھای پيدا و پنھاِن مافيای  توانست دست  نزول پيدا کرد و اين پرونده که می"مصطفی کاظمی" به "سعيد امامی"از 

  . کومت اسالمی روشن کند، به فراموشی سپرده شدقدرت و ثروت و ترور را در درازای بودن ح

. سازی شد ، پرونده.. و"پوينده" و "مختاری"يادان  ھای زنده  وکيل خانواده"ناصر زرافشان"در برابر اما، برای 

ی و شيوۀ ئ ھای زنجيره ھايش در بارۀ قتل گو در پی سخنرانی و گفت١٣٧٩] قوس[ در آذر "ناصر زرافشان"

از اين تحول بود که پرونده به . تھمان اين بی دادگاه، بازداشت شد و پنج سال در زندان ماندبرگزاری دادگاه م

  .بايگانی محرمانه سپرده شد

ی در دوران دوم رياست جمھوری ئ ھای زنجيره ھای اصلی قتل انگيزه، از محورھا و »مبارزه با تھاجم فرھنگی«

ھا و حذف فرھنگی و  د ھمۀ سرکوب اما با وجو. بود"محمد خاتمی" و دورۀ اول رياست جمھوری "رفسنجانی"

شمول و مستقل از حکومت و  زيکی ھنرمندان، خلق اثرھای ھنری و ادبی در حوزۀ فرھنگ سکوالر و جھانف

  .تر از پيش، تداوم يافت چنين فعاليت کانون نويسندگان ايران پيگيرانه ھم

ھرچند که حذف و سانسور در زمينۀ !  حذف شدنی نيستواقعيت اين بوده و ھست که توليد و بازتوليد فرھنگی،

 . تواند بازدارنده باشد، اما ھرگز کارساز نبوده و نيست فرھنگ می

کند که اين  ی، با بانگِ بلند اعالم میئ ھای زنجيره باختگان قتل ھای جان آوا با خانواده انجمن قلم ايران در تبعيد، ھم

ھای اقتصادی، سياسی و  حقوقی ھا ھزار انسان و بی وب و ترور و اعدام دهھای سرک پرونده، ھمانند ديگر پرونده

ھا نيز، سران و سرکردگاِن حکومت اسالمی ايران  چنان باز است و عامالن اصلی آن  ما، ھمۀاجتماعی در جامع

 و ترور را  سران و دولتمرداِن حکومت جھل و جنايتۀرو، مردم مبارز ايران، تا روزی که ھم از اين! ھستند و بس
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 حق و دادگرانۀ خويش دست ه آزاد، برابر، عادالنه و انسانی نرسند، از پيکار بۀمحاکمه نکنند و به يک جامع

  !نخواھند کشيد

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ١٣٩٤ ]قوس[آذر ماه

 

  

  


