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  )در تبعيد(انجمن قلم ايران

  ٢٠١۶ نومبر ٣٠

 
IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  )در تبعيد( بيانيه انجمن قلم ايران
  !ری و جعفر پويندهمناسبت ھيجدھمين سالگرد قتل محمد مختا به

  

در ھيجدھمين سالگرد قتل محمد مختاری و جعفر پوينده و شمار ديگری از نويسندگان و فعاالن سياسی، ياد ھمه جان 

 . داريم باختگان راه آزادی را گرامی می

حکومت اسالمی ايران، از ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدنش، تھديدھای خود را عليه مخالفان، نويسندگان 

چنين نھادھای دموکراتيک مردمی و کانون نويسندگان ايران، آغاز  ھای مستقل و ھم سکوالر و منتقد حاکميت، رسانه

ار و  پيشگامان راه آزادی، نه تنھا مرعوب اين فضای وحشت و ترور نشده، بلکه در در برابر ھرگونه فشۀاما، ھم. کرد

  . کنند ديدگان، مقاومت کرده و می ی از ستم ی رساتر برای پشتيبانئسانسور، ستم و سرکوب با صدا

است و مخالف سرسخت » يکسان برای ھمگان آزادی انديشه و بيان به «خواست محوری انجمن قلم ايران در تبعيد 

شدن خواست آزادی بيان و انديشه تا کنون در  باور ما، مطرح  به . سانسور و اختناق و سرکوب در ايران و جھان است

تواند  ھای موجود نشان داده که سرکوب آزادی بيان و انديشه از سوی استبداد حکومت اسالمی ايران، می بيشتر حرکت

ھا، حاکميت را   نويسنده در آن سال١٣٤ جھانی و داخلی متن ۀبازتاب گسترد. خواستی فراگير و عمومی تبديل شود به 

ثير اجتماعی اين حرکت، أرای خنثی کردن تموريت يافت تا بأزده کرد که وزارت اطالعات آن م حدی وحشت به 

 کنندگان اين نامه، ءدر نتيجه، شماری از امضا. ھا پس بگيرند نويسندگانی را مجبور کند که امضای خود را در روزنامه

  . خارج کشور گريختند تھديد و ترور شدند و يا به ناگزير، به

ر اطالعات دولت او، در سرکوب و شکنجه و قتل، يس جمھوری وقت ھاشمی رفسنجانی و علی فالحيان، وزيئدست ر

ھای مردمی، سران سياسی و امنيتی کشور را به ايجاد ھراس از بحران و خيزش اعتراض. بيش از پيش بازتر شد
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شان به نويسندگان   روشنی پيام ھای وزارت اطالعات با قتل سعيد سيرجانی، بهمقام. فضای ترس و ترور، سوق داد

 .ھای فردی تری دارد تا از فعاليت ھای گروھی ھراس بيش  کانون بود؛ چرا که حکومت از فعاليتعضو جمع مشورتی

ھای مختلف طراحی، گونه ھای پيش از آن نيز به  معروف شد، در دھه» ای ھای زنجيره قتل«تر به ی که پسينئھا قتل

 !اموال عمومی جامعه است و بسھدف اصلی حکومت اسالمی، حفظ حاکميت و غارت .  شده بودندءتدوين و اجرا

ھا و   مستقيمی با اين قتلۀ، رابط»ھويت«ی چون برنامه ئھا برنامهی چون کيھان و ئھای روزنامه ھا متن

 .ھای امنيتی نظام حاکم دارند گذاری سياست

ِنزديک به چھار دھه، تا کنون از برخی جھات مھم، مورد اعتراض، نقد و  عقيدتی در اين -ھای سياسی   قتلۀفاجع
علت فضای سنگين سرکوب و اختناق بر کشور،   آن به ۀشد اما ھنوز زوايای پنھان و کتمان. اند يابی قرارگرفته ريشه

اند،  ی سنگينی شدهھا ل ھزينهاند، متحم خود داده ه اين زوايا را ب ت ورود به أچنان ناروشن باقی مانده، و آنان که جر ھم

  .اند اما با اين وجود ھرگز سکوت نکرده

کانون نويسندگان ايران در اين نزديک به چھار دھه حاکميت خونين و رعب و وحشت و سانسور حکومت اسالمی 

و خواھان روشن کيد کرده أی تئ جيرهھای زن  قتلۀ ويژه دربار ھای مھم و کليدی مسايل ايران، بهايران، ھمواره بر نکته

ی، بسيار بيش از آن است که به ئ ھای زنجيره نخست اين که شمار کشته شدگان در قتل. شدن اين زوايای پنھان شده است 

  از آن زمان به. کشتار چھار نفر، يعنی پروانه اسکندری، داريوش فروھر، محمد مختاری و جعفر پوينده محدود شوند 

ی، علی اکبر سعيدی ئر حسينی، مجيد شريف، احمد ميرعاليادان غفا توان از زنده میھا نام ديگر،  بعد، افزون بر ده

به عنوان ... زاده و فرزند خردسالش، کارون و زاده، پيروز دوانی، حميد حاجی سيرجانی، احمد تفضلی، ابراھيم زال

  . ی نام بردئھای زنجيرهکشته شدگان در قتل

ستان در سفر ن که شمار ديگری از نويسندگان را که با اتوبوس به سوی ارمچنين در پی آن بود حکومت اسالمی، ھم

اعماق دره، کشتار گروه بزرگی از   فرھنگی در ايراوان شرکت کنند، با سقوط آن اتوبوس به ۀبودند تا در يک کنگر

ان  ديگر آن که آمرۀنکت. ند رذيالنه رقم بزند، که البته در اين جنايت، ناکام ماۀروشنفکران سرشناس کشور را با اين شيو

 ھا جست موران دون پايه از نوع سعيد امامی و مصطفی کاظمی و امثال آنأ مۀی باالتر از ردھا ھا را بايد در رده اين قتل

  . جو کردو 

ی ، با صدا... جعفر پوينده و محمد مختاری وۀکاران انجمن قلم ايران در تبعيد، در ھيجدھمين سالگرد قتل وحشيانه و تبه

از . بلند خواستار توقف ترور و اعدام، سرکوب و شکنجه و ھرگونه تبعيض و ستم جنسيتی و مذھبی در ايران است

جوی فرھنگی، سياسی  خواه، دموکراتيک و عدالت ھای آزادی  نيروھا و تشکلۀرو، انجمن قلم ايران در تبعيد، از ھم اين

شمارش عليه بشريت، محکوم  ھای بی داليل باال و جنايت  را به خواھد که حکومت اسالمی ايران و اجتماعی در جھان می

 ! طلب ايران دفاع نمايند خواه و مساوات  ھای آزادی  نيروۀ ھمۀ حق و عادالنهکنند و از مبارزات ب

  ! باختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی گرامی باد ياد پوينده و مختاری و ھمه جان 

  انجمن قلم ايران در تبعيد
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