
 
 

 روز مبارزه با سانسور سیزدهم آذر، به مناسبتاطالعیه 
 

 آزادی اندیشه، بیان و قلملیه سانسور، در دفاع ازع

 

 ..."این دایره به سادگی آب گرد چشمانم می گردد" ...

 تاریمحمد مخ
 

 
اوج ستمگری  حکومت اسالمی نسبت به اهل قلم آزاداندیش و آزادیخواه در میهنمان  آذرماه یاد آور  

 است. 
ن کانون نویسندگان ایران و کانو بنیانگذاران از یکی ساعدی غالمحسین ۱۳۶۴دوم آذر ماه  سال 

. فتاز میان ما ر ،بر جسم و جان اش نشانده بود تبعیدکه  یبا رنج جانکاهیسندگان ایران در تبعید، نو
شخصیت های  و تاثیرگذارترین  یکی از برجسته ترین دست دادن   مرگ غالمحسین ساعدی از

را از سانسورساعدی . که مرگ کبود او را از ما گرفتنامه نویسی شنویسنده و نمای ،بود فرهنگی
" تنها در حوزه فرهنگ و در حکومت اسالمی ، سانسوری که می دانستبارقه های فرهنگ کشی 

نیز روزمره آدم های کوچه و بازار  زندگی سانسور هبرژیم د، بلکه که جوالن می ده هنر نیست
 در َدمی و نوشت"  اسالمی جمهوری در هنرزدائی و ُکشی فرهنگ" از ساعدی ".استپرداخته 
 ما وطن سراسر بر را خونش به آغشته تیماج که ابوالهولی"  و" تسلط دیو" وی آنچه با مبارزه
 .نکرد درنگ ،" گسترده

با تیرباران  ۱۳۵۹ سال از آذرماهاما را دولتی علیه اهل قلم  سازمان یافته و حکومت اسالمی جنایت
آذرماه سال ۶ .استه دآغاز کر " تهران دو ژورنال"  روزنامۀ سالۀ ۰۷سردبیر فرزامی سیمون کردن

 پژوهشگر و شاعر یرجانی در زندان فقها اعالم شد. سیرجانی نویسنده،خبر مرگ سعیدی س ۱۳۷۳
 جسد مجید شریف مترجم و ۱۳۷۷آذرماه سال ۴ دستگیر کرده بودند.دروغین واهی ورا به جرم های 

محمد مختاری،  ۱۳۷۷آذرماه سال ۱۲توسط خانواده اش پیدا شد. نویسنده در پی سه روز ناپدید شدن 
زارت اطالعات ربوده اموران وشاعر، نویسنده ، پژوهشگر و عضو کانون نویسندگان ایران توسط م

ی در پزشکی ب خفه اش کرده بودند توسط فرزند وآذرماه جسد محمد مختاری که با طنا۱۸د. ش
محمد جعفر پوینده مترجم، نویسنده و عضو کانون ۱۳۷۷ سالهمان  آذرماه۱۹قانونی شناسائی شد. 

که جسد  دادندآذرماه ماموران اداره آگاهی به همسر وی اطالع ۱۳۷۷د. ان ربوده شنویسندگان ایر
 پوینده پیدا شده است.  پوینده را با سیمی مسی خفه کرده بودند.

آذر را با یاد محمد مختاری  ۱۳خود، گرانقدر از دست رفتن اعضایکانون نویسندگان ایران، سوگوار 
روزی که " رهگذری پای دیواری در الم کرد، روز مبارزه با سانسور اع و محمد جعفر پوینده، 



 ، جسد شاعری"داده مسؤالن اطالع پشت کارخانه سیمان در امین آباد شهرری خبر دیدن جسدی را ب
 که سروده بود: 

 دار و سنگسار و سار و سنگ و درخت" 
  ..."کرد پاک چیزهایی از باید را دنیا پندارد می که دستی ی سایه

اع از آزادی جان در راه دفزندگی و کانون نویسندگان ایران، که  تکارانه اعضای برجسته یاقتل جن
جنایت سازمان یافته و تروریسم دولتی است، ، اندبوده سانسورنهاده  با مبارزهاندیشه و بیان و قلم، و 

 که به حیات حکومت اسالمی گره خورده است.جنایاتی 
 تیغنیز ، وهم امروز ، طی این سال های گذردم ۱۳۷۷سال از آذرماه خونین سال ۱۱

 شاعرو نویسنده ُکشنابهنگام، فرهنگ ستیز و حکومتیآیا از  .فرهنگ ُکشی به کار استسانسورو
و ولی فقیه  می دهدفتوی " شکستن قلم" بنیانگذاراش که از حکومتی ؟، می رودانتظار غیراز این 

بود که  خواهدکند، دوراز انتظار می ملی به نفع مردم" اعالم " سانسور را ع، آیت هللا خامنه ای اش
ند، کنسی و تارنماهای اینترنی سانسور وبالگ نوی تئاتر، سینما، موسیقی، ،کتاب و روزنامه و نشریه

د، مورد کننمحروم و خانه نشین  از حقوق صنفی و اجتماعی اشو شاعر و روزنامه نگار نویسنده و 
را به آنان  تالشگران کلیدیازسال  ۳۰طی د، و درکنندهد، زندانی و شکنجه نضرب و شتم قرار 

 د. نارسبه قتل ن از آزادی اندیشه و بیان و قلمعلیه سانسور و دفاع  هزخاطر مبار
به روزمبارزه علیه سانسور و سالگشت  ،آذر درسیزدهمدیگر  بار تبعید در ایران نویسندگان کانون 

کانون در ان خود یارو  انهمراهبا قتل رساندن  یارانمان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده ، 
ر برابر نویسندگان ایران  وهمه ی اهل قلم آزاد اندیش و آزادی خواه پیمان می بندد که در کنار آنان د

 سانسور سالحا به سیاستی که لجام گسیخته  ب ضو روشنگری واعترا سانسور حکومتی خواهد ایستاد
 دفاع و پاسداری ازدهد، و در صدد قلع و قمع فرهنگی ست را مرکز فعالیت خود قرار و کشتار

 آزادی اندیشه، بیان و قلم را رساترفریاد خواهد کرد. 
 
 

 کانون نویسندگان ایران در تبعید
 ۱۳۹۴آذر ماه سال ۱۲

 
 
 

 

 

 


