
 فراخوان
 با ياد محمد مختاري  

 در همبستگي با نويسندگان و نيروهاي مخالف رژيم ايران  

 براي محكوميت تروريسم مافياي دولتي جمهوري اسالمي ايران  

 

 دسامبر ناپديد 3آذر /  12دسامبر، جسد محمد مختاري، شاعر و نويسنده، كه از روز پنجشنبه  9آذر /  18در بعد از ظهر چهارشنبه 

 شده بود خفه شده در يكي از بيابانهاي اطراف تهران پيدا شد.

محمد مختاري نامي آشنا در دنياي ادب و هنر ايران معاصر است. آثار او، عالوه بر مقاالت متعدد در ماهنامه هاي مختلف، چندين 

( در زندانهاي 1362-1364تحقيق ادبي و فرهنگي و مجموعهء شعر را  شامل مي شود. محمد مختاري  كه قريب سه سال  )

، فعاليت آن به وسيلهء 1360جمهوري اسالمي  زنداني بود، عضو بسيار فعال كانون نويسندگان ايران بود، كانوني كه از بهار 

( كه خود  يكي از 1359جمهوري اسالمي ممنوع اعالم گرديد  و پس  به شدت سركوب شد. اين عضو سابق هيىت دبيران كانون )

( نيز بود به شدت براي  1375" نويسنده در دفاع از آزادي  انديشه و بيان ) مهر  134ان  و امضاء كنندگان " متن تدوين كنندگ

 ازسرگيري فعاليتهاي اين كانون حرفه اي، دموكراتيك، عرفي و غيرديني  فعال بود.

مرداد گذشته همراه  شش تن  20ان بود در محمد مختاري كه يكي از مبتكران و تدوين كنندگان منشور جديد كانون نويسندگان اير

ديگر از اعضاي يك "كميتهء تدارك و برگزاري" متن اين منشور را منتشر كرد و از همهء  نويسندگان امضاء كننده براي شركت 

ي تشكيل تجمع در مجمع عمومي و اعالم تجديد فعاليت كانون دعوت كرد.   دستگاههاي امنيتي اعضاي كميته را به بهانهء " اقدام برا

غيرقانوني" توقيف كردند و پس از چند روز بازجوىيهاي تهديد آميز، او را هم همچون ديگر اعضاي كميتهء تدارك، آزاد كردند. 

محمد مختاري خطر خونين  بنيانگرايي فاشيست مسلك  را براي هر كونه بيان آزاد انديشه و عقيده  حس مي كرد. نبايد يادآورشد كه 

وان  يكي از آخرين نوشته هايش بود  كه از " موقعيت اضطراب" سخن مي گفت كه رواج نا امني و خودسري  از "اضطراب" عن

 مشخصات بارز آن است؟

 محمد مختاري در زماني ربوده شد و به قتل رسيد كه چند روزي بيش از 

 آذر ( و 30قتل وحشيانهء داريوش فروهر و همسرش، پروانهء اسكندري ) 

 آبان، در شرايطي فوق العاده مشكوك و شش روز پس از ناپديد شدنش  4ريف ، جامعه شناس، در مرگ مجيد ش 

 نگذشته بود.                

خبر مرگ دردناك محمد مختاري در همان  زماني  مي رسد كه خبر ناپديد شدن يكي ديگر از اعضاي "كميتهء تدارك و برگزاري 

: محمد پوينده ، جامعه شناس و منتقد ادبي و مترجم آثار نويسندگاني چون جورج لوكاچ، مجمع عمومي كانون نويسندگان ايران" 

 لوسين گلدمن و ميخاييل باختين.

 

كانون نويسندگان ايران در تبعيد، انجمن دفاع از زندانيان سياسي و عقيدتي در ايران و كميتهء ايراني مبارزه با تروريسم 

 جمهوري اسالمي ايران

يد سركوب وحشي و جهالت آفريني كه ايران پيشرفت ، آزادي و روشنايي را هدف گرفته  به شدت محكوم اين موج  جد 

 مي كنند

و از همهء مراجع بين المللي، سازمانهاي مدافع حقوق بشر، پارلمان بين المللي نويسندگان و سازمانهاي صنفي و احزاب سياسي 

 دعوت مي كنند كه

 و قتل نويسندگان و مخالفان سياسي در ايران را محكوم كنند،اين موج تازهء  نا پديد شدن  

 از مقامات تهران بخواهند كه به مسىوليتهاي خود در زمينهء تضمين ابتدايي ترين حقوق افراد عمل كنند، 

ا به_ كار       وهمهء امكانات خود را براي تشكيل يك كميسيون  مستقل و بين المللي تحقيق در بارهء اين آدم رباييها و آدمكشيه 

 اندازند . 

 ، پاريس1998دهم  دسامبر         


