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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ جنوری ٠٩
  

متن سخنرانی بھرام رحمانی به مناسبت شانزدھمين سالگرد 
 »یئ ھای زنجيره قتل«

  پالتاک-  ٢٠١۴ دسمبر ٢٠
  

ياد محمدجعفر پوينده، آقای کاظم کردوانی دبير  ندهم را شروع کنم از خانم سيما صاحبی ھمسر ز بحثقبل از اين که 

سابق کانون نويسندگان و آقای مسعود نقره کار عضو انجمن قلم ايران در تبعيد و کانون نويسندگان ايران در تبعيد، 

از حضار محترم نيز سپاسگزارم که وقت گذاشتند و در اين نشست . نھايت سپاسگزارم که دعوت ما را پذيرفتند بی

  .کت کردندشر

***  

تواند گردند به طوری که ھيچ قدرتی نمیچنان در تاريخ ثبت می دھد و آن گاھی اتفاقاتی در جوامع مختلف روی می

 است که در تاريخ ١٣٧٧يکی از اين وقايع تاريخی تلخ و دردناک آذر ماه . آن واقعه را از ذھن جامعه پاک کند

  .جامعه ما ثبت شده است

چرا که . ای نيستھای مستبد، به خصوص از نوع مذھبی آن، کار چندان سادهيابی رفتار حکومتتجزيه تحليل و ارز

 در حالی که لحظه به لحظه مرتکب جنايات متعددی عليه بشريت می شوند در عين حال از ئیھاچنين حکومت

ود عليه بشريت را گيرد تا ھرگونه جنايت خ مذھب و باورھای مذھبی مردم به عنوان ابزارھای مھمی بھره می

ھا، سران و مقامات و عناصر حکومتی، غير از اين که از قدرت و به عالوه در اين حکومت. توجيه کنند

ھا چون اين. سازد ھای مستبد جدا می ھا را از ديگر حکومت شان نيز آن کنند ايدئولوژی مذھبی شان دفاع می حاکميت

و جھاد، خارج از قوانين حکومتی نيز کسی را بکشند عذاب حتی اگر در جھت امر به معروف و نھی از منکر 

کنند که خواست خدا و پيامبر و قرآن و امامان شان را به  گيرند و به لحاظ ايدئولوژيکی خود را قانع می وجدان نمی

  .و در دنيای پس از مرگ نيز پاداش خواھند گرفت و به بھشت خواھند رفت. گذارندمرحله اجرا می

شان حقوق خ بشر ھر جا که ديکتاتورھا به قدرت رسيده اند در جھت تکوين و تضمين حاکميتدر طول تاري

ھای ديکتاتوری، تمام اقشار جامعه را زير ی و اطالعاتی حکومتپوليسھای ارگان. اندشھروندان را پايمال کرده

ی خصوصی شھروندان ترين بخش زندگگيرند و حتا گاھی خارج از قوانين خودشان نيز وارد جزئینظر می

ھای مخفی و علنی سران و مقامات و ھا با فرمانآن. شوند تا ھرگونه اعتراض و انتقاد را در نطفه خفه کنندمی
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طلب اجتماعی و سياسی و فرھنگی، مخالفين  ھای حق روسا و فرماندھان خود، عالوه بر سرکوب سيستماتيک جنبش

 چون ئیھادار است و به اين دوره و به حکومت تاريخی و ريشهمسألهاين . کنند شان را نيز ترور میحکومت

  .شودحکومت اسالمی محدود نمی

ھای ديکتاتور ديگر، نه تنھا در ايدئولوژی، بلکه در رسميت اما ويژگی تروريسم حکومت اسالمی ايران با حکومت

ھای مخفی و امنيتی ارگان.  استو علنيت دادن به ترور و ممنوع کردن ھرگونه آزادی و حتا تفريح و شادی مردم

اما ھمگی . کنندداری جھانی، کم يا بيش مخالفين خود را مخفيانه سر به نيست میھای سرمايهبسياری از حکومت

 را نيز برای شھروندان خود ئیو در عين حال فضاھا. کنندھا، در ظاھر چنين اعمالی را انکار و حتا محکوم میآن

مثال با پوشش زن و مرد، رابطه دختر و پسر و يا برخی تفريحات . شان لبريز نشود  تحملگذارند تا صبر و باز می

  .در جامعه مخالفت ندارند

، يادآور قتل پروانه اسکندری و داريوش فروھر از فعالين سياسی، مجيد شريف نويسنده و ١٣٧٧آذر ماه  در واقع

رتی کانون نويسندگان ايران، محمد جعفر پوينده مترجم، محمد مختاری نويسنده و شاعر و عضو فعال جمع مشو

  .مترجم و عضو فعال جمع مشورتی کانون نويسندگان ايران و ديگران است

ھای سياسی و فرھنگی معروف شد، به قتل برخی از شخصيت» ایھای زنجيرهقتل« به ٧٧ که در سال ئیھاقتل

ھا با صدور فتواھای مخفيانه روحانيون اين قتل. ودشمنتقد و مخالف حکومت اسالمی در داخل کشور گفته می

خانه در زمان بلندپايه حکومتی و توسط پرسنل وزارت اطالعات به دستور سعيد امامی، معاون امنيتی اين وزارت

آبادی اولين وزير جمھوری ھاشمی رفسنجانی و دری نجفتصدی علی فالحيان وزير اطالعات دوران رياست 

 محمد خاتمی، مصطفی موسوی کاظمی معاون وقت وزارت اطالعات و مھرداد عاليخانی اطالعات در دولت

  .صورت گرفت

، ناگھان ١٣٧٧ آبان ٢٨. گذرد شانزده سال می ،١٣٧٧ز رعب و وحشت و ترورھای سياسی سال ئياکنون از پا

گی در سوئد به ايران ھا تبعيد و زندلخبر گم شدن مجيد شريف، نويسنده، مترجم و فعال سياسی که پس از سا

اش از خانه چون ديگر روزھا، با گرمکن ورزشیوی، بامداد آن روز ھم. چرخيدبازگشته بود، دھان به دھان 

جان او در پزشکی قانونی در چھارم آذر ماه، ھنگامی که پيکر بی. مادری خارج شد اما ديگر به خانه بازنگشت

مجيد شريف، مترجم بسياری از آثار از جمله .  و داريوش گذشته بود شد تنھا سه روز از ترور پروانهئیشناسا

   .است» لوکزامبورگ رزا «مترجم کتاب 

جامعه ايران، ھنوز از شوک خبر ترور فجيع فروھرھا بيرون نيامده بود که خبر مفقود شدن محمدمختاری و 

مردم را بيش از پيش نگران و شوکه محمدجعفر پوينده، دو عضو سرشناس ھيات دبيران کانون نويسندگان ايران، 

  .کرد

يک ھفته بعد، پيکر وی . دوازدھم آذر ماه، محمدمختاری شاعر، برای خريد از منزل خارج شد و ديگر بازنگشت

ھای شھر ری جسد مختاری، در بيابان.  شدئیدر سردخانه پزشکی قانونی از سوی پسرش سياوش مختاری شناسا

 ١٣ حکومت اسالمی، بعدھا اعالم کردند که جسد محمد مختاری، روز ئیھای قضامقام. اش کرده بودندخفه. پيدا شد

  .الھويه به پزشکی قانونی تحويل شده بودآذر در پشت کارخانه سيمان ری از سوی عابران کشف و به عنوان مجھول

می که عازم دفتر وی، ھنگا. در چنين شرايطی، خبر مفقود شدن محمدجعفر پوينده مترجم و نويسنده منتشر شد

طلب را خواه و برابریپيکر اين نويسنده آزادی. فروشان تھران بود در خيابان ربوده شداتحاديه ناشران و کتاب

  .پوينده را ھم مانند مختاری خفه کرده بودند. آھن اطراف شھريار پيدا کرده بود ظاھرا زير پل راهپوليس
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ھا به سوی حکومت و بار ديگر، ھمه نگاه. رو شدج کشور روبهاين ترورھا، با واکنش جامعه در داخل و خار

ھا تن از فعالين ھای ترور حکومت اسالمی تا آن زمان، دهچرا که برای مردم روشن بود که جوخه. اسالمی چرخيد

  .سياسی و فرھنگی را در خارج و داخل کشور ترور کرده بودند

 تنھا به مجيد شريف، فروھرھا، مختاری و پوينده محدود قربانيان اين ترورھا در حاکميت جمھوری اسالمی،

اسامی . شود، بلکه فھرست طوالنی از اسامی ترورھای حکومت اسالمی در خارج و داخل کشور وجود داردنمی

، که در خيابان پاسداران و ١٣٧٢دکتر تقی تفتی، ھمسر و دو فرزندش در سال : برخی از اين قربانيان عبارتند از

 .سکونی خود کشته شدنددر منزل م

ھای شھر جسد وی در يکی از کوچه.  از منزل خارج شد و ديگر بازنگشت٧۴، که در دوم آبان ئیاحمد ميرعال

  .اصفھان کشف شد

، سيدمحمود ميدانی که به ھمراه دو تن )٧۵آذر (، زھرا افتخاری )٧۵مھر (، جالل متين )٧۵شھريور (جواد سنا 

  .اکن مشھد بودند و پس از خارج شدن از محل کار يا منزل به قتل رسيدند، ھمگی س)٧۶فروردين (ديگر 

  . در آپارتمان خود در تھران کشته شد٧۵غفار حسينی، در آبان 

، در منزل خود در ھمسايگی ٧٧ھای قلبی و پزشک احمد خمينی در دی ماه دکتر جمشيد پرتوی، متخصص بيماری

  .س جمھور به قتل رسيدئيمنزل ر

ھای مرگ حکومت اسالمی در خارج کشور نيز روزھای نخست به قدرت رسيدن حکومت اسالمی، جوخهاز ھمان 

توان به اسامی شاپور ھا میھا تن از فعالين سياسی و فرھنگی را تعقيب و تھديد و ترور کرد که در ميان آنده

ز، حميد بھمنی، صادق بختيار، عفت قاضی، کاظم رجوی، عبدالرحمان قاسملو، صديق کمانگر، غالم کشاور

   .شرفکندی و ھمراھانش، فريدون فرخزاد و بسياری ديگر اشاره کرد

***  

ھا و ابزارھای مختلف  ای حکومت اسالمی ايران در ترورھای داخل و خارج کشور، از شيوهھای حرفه تروريست

  :کنم اخل و خارج کشور اشاره میھای اين ترورھا در  جا به چند نمونه از  ويژگی در اين. اند کردهکشتار استفاده 

، توسط وزارت اطالعات ١٣٧٢ اسفند ٢٢اکبر سيرجانی، نويسنده معروف و خالق ضحاک ماردوش در  علی-١

  .توسط شياف پتاسيم به قتل رسيد) توحيد( در زندان اطالعات٧٣ آذر ۶بازداشت شد و در 

  . رسيده است شواھد می گويد که؛ مجيد شريف با تزريق آمپول ھوا به قتل-

ای با ضربات متعدد کارد، سابقهگری بیرحمی و وحشی  اول آذر ماه، پروانه اسکندری و داريوش فروھر، با بی-

  .قصابی شدند و به قتل رسيدند

  .  مختاری و پوينده را خفه کردند-

جنازه وی . ناپديد شد، در راه خانه ٧۵ دی ٢۴وی در .  دکتر احمد تفضلی، محقق، نويسنده و استاد دانشگاه بود-

  .ھای پا و دستش از جا درآورده شده بوداش شکسته و استخوان جمجمه. ھمان شب در کنار اتومبيلش کشف شد

.  به قتل رسيد٧۶ ربوده شد و در فروردين ٧۵ اسفند ماه ۵نگار و ناشر در زاده، نويسنده و روزنامه ابراھيم زال -

 . پاره کرده بودند ضربه چاقو١۵سينه و پشت او را با 

  .، در جلوی چشمان فرزندش به قتل رسيد٧٧هللا منتظری، در زمستان   دکتر فالح يزدی، پزشک آيت-
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برای نمونه پيروز دوانی، نويسنده و فعال . اند االثر اعالم شدهشماری از فعالين سياسی و فرھنگی مفقود تعداد بی-٢

ھای ثری از وی به دست نيامده ولی دادگاه رسيدگی به پرونده قتل مفقود شده و ھنوز ا١٣٧٧سياسی، از شھريور 

 .ای نام وی را نيز در پرونده ثبت کرده استزنجيره

زاده، شاعر و دبير برای نمونه، حميد حاجی. ھای حکومت اسالمی، کشتن کودکان است ويژگی ديگر تروريست-٣

کارون، .  در منزل خود به اتفاق فرزندش به قتل رسيد٧٧ شھريور ٣١بود که نيمه شب » سحر«ادبيات متخلص به 

  .  ضربه چاقو جان باختند٢٧ ضربه چاقو و خود او با ١٠ ساله آقای حاجی زاده با ٩پسر 

اين مذاکره در آرپاتمانی در وين .  دولت ھاشمی رفسنجانی، قاسملو و ھيئت ھمراھش را به پای ميز مذاکره کشاند-۴

ھا حکومت اسالمی ايران، قاسملو و ھمراھان وی را به قتل  بود در روز دوم، تروريستپايتخت اتريش برگزار شده

گونه مانعی از وين سوار ھواپيما شده ھا بدون ھيچ دولت وقت اتريش به اين جنايت چشم بست و تروريست. رساندند

  .اند ن بيرون نيارودهشا ھای بعدی اتريش نيز تاکنون اين پرونده را از بايگانی دولت. و به تھران رفتند

، اين بود که با وجود انتشار ٧٧ای ھای زنجيرهترين ترفندھای حکومت اسالمی در رسيدگی به قتل يکی از مھم-۵

ھای ای در فاصله دو ساله تا برگزاری دادگاه پرونده قتلھای زنجيرهھای مختلف از قربانيان قتلاخبار و فھرست

ای تنھا به چھار مورد، يعنی قتل پروانه و داريوش فروھر، ھای زنجيرهه قتل پروندئیای، رسيدگی قضازنجيره

  .محمدمختاری و محمدجعفر پوينده محدود شد

اش در کنار خيابان پيدا شد، در بررسی زمان با چھار نفر ديگر، جنازهدادگاه، حتی پرونده قتل مجيد شريف را که ھم

  .دای جای نداھای زنجيره پرونده قتلئیقضا

برای نمونه . ھا حکومت اسالمی ايران استرحمی ترويستگری و بیھا، وحشیترين ويژگی اين قتل اما مھم-۶

پروانه و داريوش فروھر، شاپور بختيار و سروش کتيبه منشی وی، فريدون فرخزاد را با ضربات متعدد چاقو و به 

  .که حتا از خود دفاع کنندو اين قربانيان، طبعا در شرايطی نبودند . شکل فجيعی کشتند

ھای سران و گيریھا و ترفندھا و موضع ای موضع گيری ھای زنجيره ھای قتل گی چنين، يکی ديگر از ويژه  ھم-٧

ھای خود سرپوش کشیبار نتوانسته بودند بر آدم ای است که اينھای زنجيرهمقامات حکومت اسالمی درباره قتل

ھا به عوامل خارجی، به کار چند مامور خودسر در اطالعيه وزارت ين قتل منتسب کردن ا.بگذارند، جالب است

ھای دادگاھی در پشت درھای بسته، واجبی خورکردن سعيد اطالعات، تشکيل کميته تحقيق رياست جمھوری، نمايش

ستگيری و ھا، د تر نام عامران اين جنايت ای و جلوگيری از افشای بيشھای زنجيرهامامی برای بستن پرونده قتل

زندانی کردن ناصر زرافشان وکيل خانواده فروھرھا و پوينده و مختاری به مدت پنج سال به خاطر دست نيافتن او 

هللا محمود ھاشمی ، آيت٧٩ھا، که در اين مورد می توان به اطالعيه دھم آبان  به متن ھمه اعترافات مجريان اين قتل

 ئیس وقت سازمان قضائيه با صدور حکمی خطاب به محمد نيازی رس قوه قضائيه وقت اشاره کرد کئيشاھرودی ر

پردازند و ھای اخير به افشای اسرار نظام می پردازی درباره قتلبا کسانی که به نظريه«نيروھای مسلح دستور داد تا 

  ».کنند، برخورد کندامنيت ملی را تھديد می

ھای فروھرھا و مختاری و پوينده، اصوال  کردن وکيل خانواده ندانیھا ز ھا و به جای آن کشان و عاملين قتل آزادی آدم

ای برای کسی باقی بگذارد که وزارت اطالعات حکومت اسالمی مستقيما طرح قتل فعالين  نبايد جای شک و شبه

به عالوه با توجه به اين که عاملين اين . استسياسی و فرھنگی نريخته و توسط عوامل خودش به اجر درنياورده 

ھا را صادر کرده است او را تبرئه  ھای خود صراحتا گفته بودند وزير اطالعات فرمان اين قتل ئیھا در بازجو قتل
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ھای درون بندیتر به شوھای جناح دادگاه قاتلين در واقع نمايشی بيش نبود و اين دادگاه در نھايت، بيش. کردند

  .بديل شده بودحکومت ت

***  

در واقع در جامعه ما با به قدرت رسيدن حکومت اسالمی در سی و پنج سال گذشته، ھم تروريسم دولتی رسميت پيدا 

کرده و ھم با اتکا به ايدئولوژی اسالمی، حاکميت در تمام ابعاد زندگی خصوصی و عمومی شھروندان دخالت 

 سال است ٣۵نان و دشمنی با آزادی و حتا تفريح و شادی مردم، برای مثال سرکوب سيستماتيک ز. کندی میپوليس

  .ھم چنان ادامه دارد

گذار حکومت اسالمی ايران، اولين فرمان خود را بر عليه زنانی صادر کرد که به گفته او ، بينان»هللا خمينیروح«

 بود يعنی در بھار آزادی،  مردم ايران نگذشته۵٧ھنوز يک ماه از انقالب . کردندحجاب اسالمی را رعايت نمی

سپس حمالت شديدی به ترکمن صحرا، سيستان و بلوچستان و خوزستان . دستور  حمله به کردستان را صادر شد

شان قلم ھا خمينی در يک سخنرانی با صدای بلند اعالم کرد که اگر از اولين روز به قدرت رسيدن. صورت گرفت

کردند و در يک روز کردند و مانند علی و محمد اقدام میردند اعدام میشکستند و مخالفين را ھر جا گير آورا می

او در اين سخنرانی به خودش . رسيدجا نمیکردند کار به اينزدند و تيرباران میھفتصد يا ھشتصد نفر را گردن می

ھا   روز تاکنون قلماز آن. کند که چرا کشتارھايش را از ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدنش آغاز نکردانتقاد می

  .اند گناه را نيز به ديار نيستی فرستاده ھزاران انسان بی. اندھا را بسته را شکسته اند و دھان

تر از گذشته توانستند راحتچرا که در پرتو جنگ می. خمينی آغاز جنگ ايران و عراق را يک نعمت الھی ناميد

 خرداد ٣٠، کشتارھا و خفقان شديدتر و در فردای ۶٠به خصوص از اوائل سال . مخالفين خود را کشتار کند

ھم اکنون نيز در دولت شيخ حسن روحانی، روزانه به طور ميانگين دو يا . جمعی آغاز شدھای دستهشصت، اعدام

ياد سعيد سلطانپور ، در سی و يکم خرداد ماه زنده۶٠ خرداد ٣٠درست روز بعد واقعه . شوندسه نفر اعدام می

در . ھيئت دبيران کانون را به ھمراه تعدادی از فعالين سازمان پيکار و مجاھدين و غيره اعدام کردندشاعر و عضو 

اش دستگير کرده بودند بنابراين وی ھيچ ارتباطی به حالی که سعيد را چند ماه پيش از سر سفره عقد و عروسی

ل بھانه بوده و ھنوز ھم ھست تا دست به عبارت ديگر حکومت اسالمی، ھمواره دنبا.  نداشت۶٠ خرداد ٣٠وقايع 

  .کشی بزندبه آدم

در پايان جنگ خانمانسوز ھشت ساله ايران و عراق، ھنگامی که خمينی از موضع شکست و درماندگی مجبور شد 

اما او زھر . بس را امضاء کند رسما اعالم کرد که جام زھر را سر کشيد سازمان ملل بپذيرد و اتش۵٩٨قطعنامه 

ھای کشور آغاز کنند رحمانه دستور داد يک خانه تکانی گسترده در زنداناو بی.  زندانيان سياسی ريختخود را به

کم به گفته منتظری، بيش از چھار ھزار در نتيجه در مدت کوتاھی دست. و ھر کسی که سر موضع است اعدام شود

  . سابقه است  بیعام کردند که چنين کشتاری از زندانيان سياسی در جھانزندانی را قتل

منتشر کرد، نقش مستقيم » وزرای مرگ« در گزارشی که تحت عنوان ١٣٨۴بان حقوق بشر، در سال  سازمان ديده

که وزير دادگستری دولت حسن روحانی است را در جريان اعدام ھزاران تن از زندانيان » مصطفی پورمحمدی«

رمحمدی، معاون وزير اطالعات و عضو ھيئتی بود ، مصطفی پو١٣۶٧در تابستان سال . سياسی مستند کرده است

 اکثريت وزرای دولت .ھای مرگ سپرده است  و آنان را به دست جوخهئیکه از ھزاران زندانی سياسی بازجو

  .اند ھای مخوف امنيتی آمده روحانی، به ويژه خود او از دستگاه
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 انگليسی را به -مان رشدی نويسنده ھندی تری از جامعه بگيرد فرمان ترور سلخمينی برای اين که زھرچشم بيش

 را عليه رشدی صادر کند ئیالبته قبل از اين که خمينی چنين فتوا. صادر کرد» آيات شيطانی«خاطر نوشتن کتاب 

بنابراين، خمينی با اين فتوای . ھای اسالمی از جمله در پاکستان عليه رشدی راه افتاده بودتظاھراتی از سوی گروه

  .  تروريسم دولتی را رسميت دادکارانهجنايت

يتی داشتند در مسؤولھا و افراد و عناصری که در اين حکومت در دھه نخست حاکميت جمھوری اسالمی ھمه جناح

ای را ھای گسترده و ھمه جانبهھای حکومت اسالمی، تالشارگان. اين کشتارھا، نقش مستقيم و يا غيرمستقيم داشتند

  .نظام بيش از اين فاش شود» اسرار«ای را بگيرند و نگذارند ھای زنجيرهبحث بر سر قتلآغاز کردند تا جلو ادامه 

. ھای قبل از آن بوده استھای سياسی در سالھمان سياست کلی قتل ، ادامه ١٣٧٧ای پائيز ھای زنجيرهدر واقع قتل

 عمومی جامعه در اعتراض به اين العمل گسترده افکارر کرد توجه و عکسئيھا تغای که در اين قتلمسألهتنھا 

  .پوشی کندچون گذشته پردهھا را ھمھمين افکار عمومی سبب شد که حکومت اسالمی نتواند آن. ترورھاست

 نويسنده ١٣۴ که در واقع از سال ھای قبل و با بيانيه ٧٧ھای سياسی پائيز ترين ھدف قتل کنم که مھمتأکيددر پايان 

آغاز شده بود، عالوه بر حذف جمعی از روشنفکران و نويسندگان فعال، تشديد ارعاب در » ايمما نويسنده«به نام 

، مرعوب کردن فعالين ئیجوکردن صدای اعتراضات مردمی، اعتصابات کارگری و دانشجامعه، و خاموش

طلب و خواه و برابرینگاران، وکال و به طور کلی حذف مبارزين آزادیھای اجتماعی، روزنامهسياسی جنبش

  .جو بودعدالت

دھند که ای و ايران نشان میاما امروز، ھمه تحوالت اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی جھانی و منطقه

اند و يکی پس از ديگری ھای شديد قرار گرفتهھا و تکانھای ديکتاتوری و مستبد در خط زلزلهھای حکومتکاخ

توانند بر اريکه قدرت تکيه بزنند و شان می خواھد نمی که دلئی جاھا تابنابراين، اين حکومت. ريزندفرو می

دير يا زود بخش آگاه . خواه را سرکوب کنندطلب و آزادیھرگونه خواست و مطالبات بر حق و عادالنه مردم حق

ربه  را دارد و به تج٨٨ و اعتراضات سال ۵٧ بھمن ٢٢جامعه ما که خود مستقيما تجربه دو انقالب مشروطيت و 

 يافته بساط حکومت اسالمی را برای ئیبھار عربی و وال استريت را اشغال کنيد و تحوالت قبل از آن نيز آشنا

 ! برقراری يک جامعه آزاد و برابر و انسانی بر خواھند چيد

نويسان و نگارن، وبالگر و تحوالت فرھنگی، سياسی و اجتماعی نويسندگان، روزنامهئيترديد در اين تغ بی

ھا، آگاھانه بھای طور که تاکنون بسياری از آنھمان. رمندان پيشرو و معترض وظايف سنگينی به عھده دارندھن

ترديد پس از اين نيز قوی تر و پيگيرتر از گذشته به اين اند بیاعتراض و دفاع از حقانيت و عدالت را پرداخته

اما تا رسيدن به يک جامعه درخور و شايسته . رداختوظيفه تاريخی خود عمل خواھند کرد و بھايش را نيز خواھند پ

  .انسان از ھيچ تالش فروگذار نخواھند داشت

يادان مختاری و پوينده و ھمه پيکارگران سياسی، اجتماعی و فرھنگی راه آزادی و برابری و انسانيت ياد زنده

  !گرامی باد

  .ممنونم که حوصله کرديد و به سخنان من گوش داديد

***  

  ت حضارسؤاالی آخری و جواب به بند جمع

طور که برخی از شما دوستان شاھد بوديد به دليل  ھمان.  کردند سپاسگزارمسؤالاز دوستانی که اظھارنظر و يا 

حمله يک گروه سه نفره احتماال از ھکر حکومت اسالمی به اتاق، مجبور شديم آن اتاق را ترک کنيم و اتاق ديگری 
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رو،  ق ھمين ھکر اشغال شده و اجبارا من از طريق اسکايپ توانستم سخنرانی کنم از اينباز کنيم پالتاک من از طري

اما آقای فريار اسديان، مجری برنامه به من ياداشت فرستاد که يک . ت دوستان را نشنيدمسؤاالمتاسفانه سخنان و 

  .دھم  جواب میسؤالبنابراين، من به اين . است» چه بايد کرد؟« اصلی سؤال

جواب من به .  روز جامعه ما و ھر جامعه ديگر استسؤالترين  ترين و مھم ، اساسی»چه بايد کرد؟« من، به نظر

  : به طور مختصر اين است کهسؤالاين 

بندی وقايع فرھنگی، سياسی و اجتماعی ايران، يک امر مھمی است که از جمله بخشی از   نقد و بررسی و جمع-١

  .طلب است اه و برابریخو وظايف نويسندگان مردی و آزادی

ھا پای خود را فراتر از  شود نويسندگان و روشنفکران مردمی، چشم و چراغ جامعه ھستند بايد آن  اين که گفته می-٢

ھای جامعه آينده سالم سياسی و اجتماعی و انسانی را تعريف و توصيف  بندی بگذارند و ويژگی نقد و بررسی و جمع

  .ھا و مطالبات مردم شکل بگيرد ترين خواسته عمومی قوی و منسجم پيرامون اصلیکنند به طوری که به يک افکار 

چون چگونگی لغو  مان ھم برای نمونه اين بخش از نويسندگان جامعه ما، درباره مسايل و معضالت مھم جامعه

، راه ...سانسور و اختناق، اعدام، سرکوب سيستماتيک زنان، دانشجويان، مزدبگيران، کار کودک و خيابانی و

  .ھای نظری و عمکلی خود را ارائه دھند حل

 نويسندگان و ھنرمندان و مترجمان در داخل دور اھداف کانون نويسندگان ايران و در خارج دور انجمن قلم -٣

ھای  شان مانند حلقه ايران در تبعيد و کانون نويسندگان ايران در تبعيد، حلقه بزنند و در چارچوب اھداف و اساسنامه

به . ای را سازمان دھند کم به ھم پيوسته بر عليه سانسور و اختناق حکومت اسالمی مبارزه قوی و گستردهمح

عبارت ديگر، بدون حذف گرايشات مختلف درون خود و يا رقابت با ھمديگر، به پراکندگی خاتمه دھند و ھدف 

چرا که حکومت . اختناق اختصاص دھندشان را به مبارزه پيگير و ھدفمند بر عليه دشمنان اصلی سانسور و  اصلی

بنابراين، ھر چه نويسندگان جامعه، به طور پراکنده و . اسالمی، از مبارزه متحد و مشترک و ھدفمند ترس دارد

حکومت . ھای تخصصی خود را پيش ببرند به نفع حکومت اسالمی و بقای سانسور و اختناق آن است فردی فعاليت

ھای فرھنگی، سياسی، اجتماعی و دموکراتيک را ممنوع کرده بود و فعالين  مه تشکل ھ۶٠اسالمی ايران که از سال 

ھا، برخی از نويسندگان برای احيای مجدد کانون  گروه اعدام کرده بود ھنگامی که پس از سال ھا را نيز گروه آن

ھا  ھايمان بدان  بحثطور که در منتشر کردند ھمان«» را تحت عنوان »  نويسنده١٢۴«نويسندگان، بيانيه معروف 

شدن در زندان، انزوا، خروج  چون کشته ھای مختلفی ھم کنندگان اين بيانيه، به سرنوشت اشاره کرديم اکثرت امضاء

يادان  ترور زنده. مان بود شدن مجدد جمعی از نويسندگان جامعه اجباری از کشور و ترور روبرو شدند دليلش فعال

  .ا نيز بايد در ھمين راستا ديدمحمد مختاری و محمدجعفر پيونده ر

 نويسنده، شاعر، نمايشنامه و ١٣۴نيز مشھور است نامه سرگشاده  ايم ما نويسنده که به متن  نويسنده١٣۴بيانيه 

، با انتشار اين متن خواستار آزادی انديشه، بيان ١٣٧٣نويس، محقق، منتقد و مترجم ايرانی است که در سال  فيلمنامه

  .ه و به سانسور اعتراض کردندو نشر آثار خود شد

***  

حضور جمعی ما ضامن « :  شده استتأکيد نويسنده معروف شد، اين چنين ١٣۴در پايان اين بيانيه که به بيانيه 

اين يعنی نگرش . استقالل فردی ماست، و انديشه و عمل خصوصی ھر فرد ربطی به جمع نويسندگان ندارد

ما را . ايم ما نويسنده: مئيگو  اگرچه توضيح واضحات است، باز میپس. دموکراتيک به يک تشکل صنفی مستقل

  ».نويسنده ببينيد و حضور جمعی ما را حضور صنفی نويسندگان بشناسيد
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.  نويسنده، تھديدات خود عليه نويسندگان را تشديد کرد١٣۴با انتشار متن  وزارت اطالعات حکومت اسالمی ايران،

حمد ميرعالئی و غفار حسينی که توسط وزارت اطالعات حکومت اسالمی ترور محمدجعفر پيوند، محمد مختاری، ا

  . نويسنده بودند١٣۴کنندگان متن  شدند از فعاالن کانون نويسندگان و امضاء

کم چھار ھزار زندانی  عام دست اما ھيچ دولتی در جھان، با وجود ادعاھايشان در دفاع از حقوق بشر، ھنوز ھم قتل

اند و   محکوم نکرده١٣٧٧ای سال  ھای زنجيره  و ترورھای يک دھه بعد از آن، يعنی قتل١٣۶٧سياسی در سال 

  .انتظاری ھم نيست محکوم کنند

طلب،  ھای اجتماعی حق  کرد که حکومت اسالمی ايران، تنھا با مبارزه جنبشتأکيدتوان  بندی می نھايتا در جمع

 از قدرت بر کنار خواھد ئی، جنبش کارگری و جنبش دانشجوجو مانند جنبش زنان طلب و عدالت خواه، برابری آزادی

شد که در اين پيکار، عالوه بر تالش پيگيرشان عليه سانسور و اختناق، نقش نويسندگان مردمی بسيار مھم و حياتی 

، ھا، راه پيشروی سياسی کردن نقاط قوت آن ھا و برجسته ھا، با نقد و بررسی نقاط ضعف اين جنبش چرا که آن. است

  !سازند تر می اجتماعی و فرھنگی در جامعه را ھموارتر و روشن

و ياد ھمه . کنم چنين حضار محترم تشکر می کار و ھم  و آقايان کردوانی و نقرهصاحبیبار ديگر از دوستانم خانم 

  !دارم  باختگان راه آزادی انديشه و قلم را گرامی مي جان

 

 


