
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  )در تبعيد( انجمن قلم ايران

 ٢٠١۴ دسمبر ١٧

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  )در تبعيد(  انجمن قلم ايرانۀبياني

  »یئ جيرهھای زن قتل«به مناسبت شانزدھمين سالگرد 
 

ای را پيش چشم  دھنده ھای ھولناک و تکان درنگ جنايت  ما، بیۀکاران اسالمی در جامع  حاکميت تبهۀنگاھی به کارنام

  .  ما پاک نخواھند شدۀ ھمگانی مردم جامعۀگشايد که ھرگز از خاطر می

ی ئ ھای زنجيره است؛ يعنی قتلانگيز اين حاکميت  ھای ھول ، تاريخ يکی از جنايت١٣٧٧ سال ]قوس[ و آذر]عقرب[آبان

که در طی آن چند تن از اعضای کانون نويسندگان ايران نيز جان خود را در راه آرمان دفاع از آزادی انديشه و بيان از 

  .دست دادند

اند که فضای سياسی و اجتماعی جامعه را  ھای غيرانسانی و وحشتناکی داشته ھای ديگر اين رژيم جنبه ترديد، جنايت بی

ی مانند يورش به مبارزۀ زنان، ئھا جنايت. را نيز، جاری کرده استھای بسياری  چار بيم و ترديد کرده و خوند

ھا، کشتار  ھای گروھی در زندان ھای انقالبی مردم کردستان و ترکمن صحرا و اعدام دانشجويان، کارگران و جنبش

 ايران و عراق، صدور فتوای قتل ۀنگ ھشت سال، پافشاری در ج١٣۶٧ھمگانی ھزاران زندانی سياسی در تابستان 

ستيزانۀ اين رژيم دارد که در پی نھادينه کردن فضای خفقان و  ھای انسان ھمه حکايت از سياست... سلمان رشدی و 

  . ھای روز افزون ھمگانی، جلوگيری کند ھا و خواسته  ماست تا از اين راه شايد بتواند از اعتراضۀوحشت در جامع

ھای  اين قتل. ای داشته است تر نمونه ست که کم ، از جنس ديگری١٣٧٧يز ئپای ئ ھای زنجيره ت قتلسياساما  

 مردم ايران و در زمانی صورت گرفت که برخی ۀيافت تصورناپذير، در واقع پس از پايان يک دوره مبارزۀ سازمان

ی ئھا ند و نقش روشنگری را در گسترهنھادھای فرھنگی و اجتماعی، در عمل جايگزين نھادھای سياسی مردم شده بود

رو، ناگھان بسياری از کارورزان فرھنگی و به ويژه نويسندگان کارا در کانون  از ھمين. بزرگ به عھده داشتند

ايران، محمد جعفر نويسندگان ايران، چونان محمد مختاری، شاعر، پژوھشگر و ھمونِد گروِه مشورتی کانون نويسندگان 
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پوينده، مترجم و يکی ديگر از اعضای گروه مشورتی کانون نويسندگان ايران و تنی چند ديگر از اين کنشگران ربوده 

رژيم، اما نابودی کامل روشنفکری . آنان را نيز، دستگير و زندانی کردۀ رژيم، حتا وکيالن پروند. شدند و به قتل رسيدند

ھای امنيتی حاکم، در پی آن بودند تا در سفر بسياری از نويسندگان به  واست؛ دستگاهخ و روشنگران ايران را می

لۀ روشنفکران متعرض را برای ھميشه أشدۀ آنان، مسريزی  ارمنستان، اتوبوس آنان را به دره انداخته و با قتل برنامه

  .  نفر نام می برد٧۵ در تھران ، از ١٣٧٩ی در سال ئ ھای زنجيره شدگان قتل  پشتيبانی از کشتهۀ کميتۀمتن نام. حل کند

  .باختگان نيز در ھراس است  جانۀھا، حکومت حتا از يادآوری ياد و خاطر ھای پس از اين جنايت در تمام سال

ھای اجتماعی و اعدام ھمه  جنبشۀ  خود، تنھا راه سرکوب گستردۀستيزان  در حقيقت اين رژيم برای حفظ حاکميت انسان

ست،  اين، سياست رسمی حکومت اسالمی. کنند ش گرفته که برای آزادی و حقوق انسانی خود مبارزه میکسانی را در پي

کوشند تا با سنجش و کاوش و تحليل وضعيت  چنان می اند، ھم اما ھنرمندان و نويسندگانی که جانب مردم را گرفته

  . د آزادی، برابری و عدالت اجتماعی در جامعۀ خود باشنۀموجود، نويد دھند

باختگان راه پشتيبانی از آزادی انديشه و بيان را گرامی   تابناک جانۀرو، خاطر انجمن قلم ايران در تبعيد نيز از ھمين

دارد و ھرگونه يورش به آزادی انديشه و بيان و نقض کاِر گروھی و تشکيالتی کنشگران فرھنگی، اجتماعی و  می

ھای سی و پنج سال  ھا و سرکوب ول تمامی جنايتؤمی ايران را مسکند و حکومت اسال سياسی را قاطعانه محکوم می

  .داند گذشته می

باختگان راه آزادی، برابری را گرامی  انجمن قلم ايران در تبعيد، ياد محمد مختاری و محمد جعفر پوينده و ديگر جان

  .شمارد  اين راه میۀدھند  دارد و خود را ادامه می

 انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١۴مبر زدھم دسپان

 

  


