
ره ایيداد خواهی مردم ايران در سالگرد قتلهای زنج  
 

"پرونده قتلهای زنجيره ای همچنان باز است"                          
 

در حالی که طراحان پروژه قتلهای زنجيره ای همچنان در رأس حکومتند و افشاگران اين جنايت در زندان و وکالی خانواده های                         
محمد مختاری، مجيد   . ی انفرادی محبوسند، بار ديگر سالگرد قتلهای زنجيره ای فرا رسيده است              قربانيان زنجيره ای در سلولها     

شريف، محمد جعفر پوينده، حميد حاجی زاده ، احمد تفضلی ، غفار حسينی، پيروز دوانی، داريوش و پروانه  فروهر، احمد مير                           
ه و بيان و قلم توسط دستگاه اطالعاتی و امنيتی رژيم اسالمی               عالئی و دهها نفر ديگر از دگر انديشان و طرفداران آزادی انديش               

سالخی شدند تا جنبش آزادی و برابری در ايران خاموشی گيرد؛ تا ديگر سرود عشق و آزادی و صلح و انسانيت خوانده نشود؛ تا 
صادر کنند و همگان ،       عالی جنابان سرخ پوش و خاکستری ، فرمان مرگ و غم و نوحه و عزا و ندبه و زاری را بر ايران                                       

 .خاموشی گيرند
 

اّما قتلهای زنجيره ای، بجای وحشت در ميان مردم، خشم و انزجار از دستگاه حاکمه را صد چندان کرد و صدا و پيام محمد                                         
سرود  مختاری ها و پوينده ها در سراسر ايران شنيده شد و همگان با اين جان باختگان آزادی انديشه همصدا شدند که آزادی بايد                   

رهايی و برابری خواند؛ بايد اين حکومت جهل و خرافه و مستبد سرنگون شود؛ بايد جنايتکاران حاکم ، بخاطر جنايت عليه                                     
 .بشريت در يک دادگاه بين المللی محاکمه شوند

خواهان همصدا با اين خواست است که سالهاست  بسياری از سازمانها و شخصيت های سياسی و اجتماعی ترقيخواه ايران،                                 
پرونده ای که اينک در تاريک خانه اشباح خاک می خورد و تمام سران حکومتی از باز شدن آن       . روشن شدن اين پرونده بوده اند     

 .به وحشت مرگ می افتند
 

بی سبب نيست که تالشهای رسمی و غير رسمی حکومت اسالمی برای جلوگيری از برگزاری يادمان داريوش و پروانه فروهر و                       
 راه کارگر از همه نيروهای آزادیخواه و بشر             -سازمان کارگران انقالبی ايران    . ختاری و محمد جعفر پوينده ادامه دارد         محمد م 

دوست در داخل و خارج از کشور دعوت می کند که به اشکال متنوع و موثر يادمان اين جان باختگان آزادی را برگزار نمايند و                               
 .دادخواهی تمامی قربانيان قتلهای سياسی ايران تبديل کنندمراسم يادبود آنان را به سکويی برای 
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