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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
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 .Iran's M آئينۀ ايران

  
  کانون نويسندگان ايران

 ناھيد جعفر پور: فرستنده
  ٢٠١٣ دسمبر ٠۴

 
  در پانزدھمين سالگرد قتل رھروان دلير آزادی،
  ! بادياد محمد مختاری و محمد جعفر پاينده گرامی

  

کسانی که نمی خواھند سر بر يوغ سکوت و بردگی ۀ ياران مان، ھمراه با ھمۀ در پانزدھمين سالگرد قتل جنايت کاران

  . برای ھمگان پای می فشاريمء دست يابی به آزادی بيان بی ھيچ حصر و استثنافکری بگذارند بر پيمان خود در راه

  »نزديک شو، اگر چه حضورت ممنوع است«

  !مردم آزادی خواه! ھمراھان! ياران

ی و روشنگری را دارد که چرا محمد جعفر پوينده و محمد مختاری، دو عضو مؤثر کانون ئارزش بارھا پاسخ گو

خفه کردن صدای آزادی خواھانی که می : پاسخ روشن است.  اقدامی سازمان يافته کشتندنويسندگان ايران را در

- فساد و بھره کوشيدند با گسترش آزادی بيان بستری فراھم آورند که ھمگان، و از آن ميان مخالفان خودکامگی، خفقان،

  .کشی، بتوانند خواسته ھای خود را فرياد بزنند و برای تحقق آن ھا مبارزه کنند

 ضد اين هخواه و عضو کانون نويسندگان ايران فرياد بلند دادخواھی بآزاديۀ دو نويسندۀ با برمال شدن قتل جنايت کاران

البته کمی پيش از آن، داريوش . خواه و متعھد، باال گرفتبه ويژه در ميان روشنفکران آزاديتاريک انديشی مرگ بار، 

ی تنھا محدود ئاما روشن است که قتل ھای سياسِی زنجيره . ن شده بودندفروھر و پروانه اسکندری سنگ دالنه کاردآجي

 با برنامه و زيکی مخالفان و منتقدان مورد نظر خود کامالً مران و عامالن قتل ھا برای حذف فآ. به اين چھار تن نبود

انستند در آگاھی بسيارانی که می تو.  می رسد١٣۵٨اين قتل ھا به سال ۀ سررشت. سازماندھی شده عمل می کردند

ه ھای بخشی به مردم و اثرگذاری بر تحوالت فرھنگی و اجتماعی سھمی داشته باشند در شھرھای مختلف به دست جوخ

نام ده ھا . ی که به عمد به گونه ای انجام می گرفت تا پيام رعب و وحشت در جامعه بپراکندئمرگ از پا درآمدند، قتل ھا

 ۀبرای دستگاه سرکوب، روشن انديشان ھمواره ماي.  آمده بود تا نوبت شان فرا رسدتن ديگر در فھرست ھای منتشر شده

  .گراِن آزادی را به معارضه می گيرندران متعھد موجوديت و منافع سرکوبتشويش و ھراس اند، زيرا روشنفک
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يل ھای واھی يا بھانه ھای خواه و جان باختگان راه آزادی انديشه و بيان، نه به دل يار کانونی، روشنفکران آزادياين دو

 شان در گشودن زبان نقد و حق ۀخواھانه و نقش روشنگرانن کردند، بلکه به سبب منِش آزاديياوه ای که بعدھا قاتالن بيا

کسانی که در اين سرزمين آماج تير و طناب دژخيمان قرار گرفتند قربانی نفرت کور ۀ ياران ما و ھم. طلبی کشته شدند

شک نيست که زورگويان بھره مند بقای خود را در جامعه ای . سياسی و اقتصادی و فرھنگِی استبداد شدندۀ سلسل

انسانی، آگاھی بخشی ھمگانی، ۀ اما عاشقان آزادی برای ايفای وظيف. فرمانبردار، ناآگاه و تسليم شده ميسر می بينند

يچ حصر و استثناء و دفاع از تشکل قدم در راه نھاده مبارزه با سانسور و خفقان، گسترش آزادی انديشه و بيان بی ھ

انديش، عافيت طلب و دنباله رو قدرت نبودند بلکه با تمام وجود به حقوق انسانی مردم و دفاع  ياران ما، مصلحت. بودند

  .از آزادی می انديشيدند

دستگاه ۀ  مھار شده و ظاھرفريبان گرچه به واکنش ھای محدود و به راه افتادنِ ١٣٧٧ ]قوس[فرياد اعتراض مردم در آذر

ی ريشه ھای واقعی اين جنايت ھای سابقه دار و پر شمار ئاما حاکميت ھيچ کوششی برای شناسا و قانون انجاميد، ءقضا

 دادگاه ھای. با اين ھمه، آگاھی ھای زيادی در مورد آن در جامعه رواج يافته است. و معرفی آمران اصلی به کار نبرد

ی شناخته شده مدتی به ئد بلکه فقط چند تن از عوامل اجرای ابعاد جنايت ھا را ندادنئيان دردھا و شناسانمايشی فرصت ب

ھنوز . خودکشی کشانده شدۀ يکی از آن ھا نيز که زبان به اعتراف گشوده بود به صحن. زندان افتادند و سپس آزاد شدند

که چندی پيش يکی از  طُرفه آن.  ماند ه اندءن در خفاشمار کثيری از آمران، عامالن، معاونان و مباشران ھم چنا

عامالن اصلی قتل ھا در مجلس ختم مادر يکی از ھمگنانش شرکت کرد و بی ھيچ پرده پوشی در برابر رسانه ھای 

اما نويسندگان متعھد با وجود اين گونه پيام ھا ھم . »نپنداريد چيزی عوض شده است«: پيام روشن بود. ديداری ظاھر شد

  .چنان به تالش خود برای آزادی انديشه و بيان ادامه می دھند

کسانی که نمی خواھند سر بر يوغ سکوت و بردگی ۀ ياران مان، ھمراه با ھمۀ در پانزدھمين سالگرد قتل جنايت کاران

  .فشاريم برای ھمگان پای می ءفکری بگذارند بر پيمان خود در راه دست يابی به آزادی بيان بی ھيچ حصر و استثنا

چنان خواھان محاکمه و مجازات آمران و گونه بگذرد باز ھمچنان که پيش از اين بارھا گفته ايم اگر ھزار سال نيز بدين 

ی در دادگاھی ئمحمد مختاری و محمد جعفر پوينده و ديگر قربانيان قتل ھای سياسِی زنجيره ۀ عامالن قتل تبھکاران

  !علنی و عادالنه ھستيم

خود ۀ يم و مزار ياران جانباختئ گورستان امامزاده طاھر گرد می آ بعد از ظھر در٢ ساعت ]قوس[ذر آ١۵روز جمعه 

  .کنيم را گل باران می

 کانون نويسندگان ايران

  ١٣٩٢ ]قوس[آذر ١٢

 


