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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی: فرستنده

 ٢٠١۴ دسمبر ٢٩

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

ھای سياسی پائيز  کی شانزدھمين سالگرد قتل پالتا جلسۀگزارش

١٣٧٧  
 در دو بخش، برگزار شد ٢٢ تا ١٩ از سوی انجمن قلم ايران در تبعيد از ساعت ٢٠١۴مبر  دس٢٠ ، در روزجلسهاين 

  . ، از آن استقبال کردندجلسهو ايرانيان بسياری با حضور خود در اين 

  

  :بخش نخست

ه ھمۀ  و گرامی داشِت خاطرۀ ھمۀ جانباختگان راه آزادی بمحمد جعفر پوينده و محمد مختاریيادان  با ياد زنده

 ۀکنند ت دبيران انجمن قلم ايران در تبعيد به عنوان ادارهأ ھيعضو، فريار اسديانآمد گفته شد و  کنندگان خوش شرکت

  . جلسه، معرفی شد

اند و  حد و حصر انديشه و بيان از دست داده پيش از آغاز برنامه، به ياد بزرگان اھل قلم که جانشان را در راه آزادی بی

 انجمن قلم ايران در ۀپس از آن، بياني. مان، يک دقيقه سکوت اعالم شد ۀۀ جانباختگان راه آزادی جامعنيز، به ياد ھم

  . خوانده شد فريار اسديان از سوی» ی ئھای زنجيره به مناسبت شانزدھمين سالگرد قتل«تبعيد 

ن در تبعيد و کانون نويسندگان  عضو انجمن قلم ايراکار مسعود نقره، کاظم کردوانی، سيما صاحبی، خانم جلسهدر اين 

ھای خود  ھا و بررسی  دقيقه، ديدگاه٢٠ھر کدام از سخنرانان، پيرامون .  سخنرانی کردندبھرام رحمانیايران در تبعيد و 

  . با حاضران در ميان گذاشتند١٣٧٧را در بارۀ کشتار سال 

چرا نويسندگان، ھدف ترورھای سياسی قرار « که  ، در بارۀ اينمحمد جعفر پويندهياد  ، ھمسر زندهخانم سيما صاحبی

، دبير پيشين کانون نويسندگان ايران کاظم کردوانیدکتر . تأمالت خود را با شنوندگان در ميان گذاشت» اند گرفته

 انجمن عضو، مسعود نقره کاردکتر . را ارائه داد» ی و بسترھای فکری آنئ روايتی از پروندۀ ملی قتل ھای زنجيره«
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اين »  و چگونگیئیی؛ چرائ ھای زنجيره قتل«پيرامون  کانون نويسندگان ايران در تبعيد، عضون در تبعيد و قلم ايرا

ھای شغلی  ، به دليل گرفتاریکار نقرهشوربختانه، دکتر . ھا، بحثی ھمه جانبه را با ديگران در ميان گذاشت جنايت

کنندگان و شنوندگان،   برای شرکتفريار اسدياناز سوی متن سخنرانی ايشان، .  حضور داشته باشدجلسهنتوانست در اين

 گسترده به ۀ، پرزيدنت انجمن قلم ايران در تبعيد، به گونبھرام رحمانیبه عنوان آخرين سخنران، آقای . خوانده شد

  .  ھای سياسی در حکومت اسالمی پرداخت ھای قتل اھداف و سياست

 ۀی، تبليغات گسترده و مخربی بود که به گونئ زنجيرهھای  درآمد قتل  پيش، بر اين نکته تأکيد کردند کهسيما صاحبیخانم 

سازی ذھنيت جامعه، برای اجرای برنامۀ ھدفمنِد  گسترده در مطبوعات و صدا و سيمای حکومت اسالمی با ھدف آماده

محمد  و حمد مختاریميادان  چنين به نقش ويژۀ زنده ، ھمخانم صاحبی. گرفت کشتار نويسندگان و ھنرمندان انجام می

تر کردن کانون نويسندگان ايران اشاره کردند که در نتيجه، حکومت اسالمی به آنان   و فعالئیدر باززاجعفر پوينده 

  . تری پيدا کرد حساسيت بيش

ی با ئ در دوران کشتارھای زنجيره، سخنان ارزشمندی را دربارۀ وضعيت سياسی جامعۀ ايران کاظم کردوانیدکتر 

کردن قتل  ئی، در ميان گذاشت و يادآور شد که ھدف سردمداران حکومت اسالمی اجرا جلسهشنوندگان و حاضران در

ايشان، پنج دليل . ای که نام و نشانی از آمران و عامالن اين کشتارھا بر جای نماند نويسندگان و ھنرمندان بود؛ به گونه

ھا، ايستادگی و مقاومت  ی برشمرد که يکی از آنئھای زنجيره  قتلبرای شکست برنامۀ ھدفمند حکومت اسالمی در 

  . نويسندگان و ھنرمندان ايرانی در آن ھنگام بود

اند، از ديدگاِه زمانی و   را که در حکومت اسالمی صورت گرفتهئیھا ، در نوشتۀ پربار خود، قتلکار مسعود نقرهدکتر 

  . ھا پرداخته است سويه، به بررسی آنبندی کرده و ھمه  محتوای اين کشتارھا را طبقه

 از کشتارھای  ای شماری سياسی و دقيق و ھمه جانبه ، پرزيدنت انجمن قلم ايران در تبعيد، گاهبھرام رحمانیآقای 

ھای سرکوب و  وی به تحليل اھداف و سياست. رو شده گوناگون حکومت اسالمی ارائه داد که با استقبال حاضران روب

 شصت، به ويژه قتل عام ۀ کشتارھای دھۀی را ادامئ ھای زنجيره مت اسالمی ايران پرداخت و قتلوحشت و ترور حکو

  . ن سياسی در داخل و خارج کشور دانستا، و ترورھای مخالف۶٧چندين ھزار زندانی سياسی در سال 

  

  : بخش دوم

در اين بخش، .  دنبال شد١٣٧٧ز ئيپاھای سياسی در   پالتالکی شانزدھمين سالگرد قتلجلسۀپس از ده دقيقه استراحت، 

ھای   و قتلجلسهقدر خود را دربارۀ اين  ھا و پيشنھادھای با ارزش و گران ، ديدگاهجلسهشماری از حاضران در 

ای که ھمۀ سخنرانان بر آن تأکيد فراوان داشتند، اين بود که انجمن قلم ايران  نکته. ی، با ديگران در ميان گذاشتندئ زنجيره

 از اين دست را فراھم ئیھاجلسه ھای برگزاری  د و نيز، کانون نويسندگان ايران در تبعيد، بايد پيوسته، زمينهدر تبعي

  . ناپذير حکومت اسالمی از حافظۀ ھمگانی و تاريخی مردم ايران، زدوده نشوند آورد تا کشتارھای ھدفمند و تصور

که شرحی از » ساقی نامه« نيز يک فريار اسديان.  خواندھای خود را  شعری از سرودهسيما صاحبیدر اين بخش، خانم 

، جلسهکنندگان در  وضعيت کنونی ماست و نيز، يک سرودۀ ديگر را به ياد ھمۀ جانباختگان راه آزادی، برای شرکت

  . خواند

رداختند و االت و چه بايد کردھا پؤبندی سخنان خود و جواب به س ، به جمعبھرام رحمانی و سيما صاحبیگاه، خانم  آن

داشِت ياد و خاطرۀ ھمۀ جانباختگان راه   و گرامیمحمد جعفر پوينده و محمد مختاری با ياد و خاطرۀ زنده يادان، جلسه

  . آزادی، پايان يافت

  انجمن قلم ايران در تبعديد
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  ٢٠١۴مبر  دس٢۵

  . را در لينک زير گوش کنندجلسهتوانند مجموعه سخنرانی ھای اين  مندان می عالقه* 

  تبعيد در ايران قلم انجمن ١٣٧٧ زئيپا سياسی ھای قتل سالگرد شانزدھمين کیپالتا جلسۀ ھای سخنرانی مجموعه

 

 

  


