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  اطالعيه

 !محمد خليلی عضو کانون نويسندگان ايران را آزاد کنيد
  

 صبح ، محمد خليلی، شاعر، مترجم و نويسنده ، عضو فعال کانون نويسندگان ايران ، دسـتگير و      ۹روز شنبه سوم اسفند ، حدود ساعت        
در مقابل سئوال ! .  می خواهند که همراه آن ها برود       روهای امنيتی با هجوم به خانه محمد خليلی از او          ني  نفر از  ۴. روانه زندان شده است   

مامورين  پـس از بازرسـی منـزل ، وی را همـراه بـا کتـاب هـا،        . وی مبنی بر اين که مرا کجا می بريد ؟ می گويند به ما دستور داده اند            
 بـرده و خـانواده وی را نيـز          نسخه های دستنويس آثار منتشر نشده اش ، اسناد و مدارک شخصی اش و از جمله پاسـپورتش ، بـا خـود                      

در برابر سئوال خانواده که او قرار اسـت       . تهديد می کنند که در رابطه با پی گيری وضعيت محمد خليلی حق هيچ گونه فعاليتی ندارند                
 خبـری از  با وجود آن که هـيچ  ! او ديگر اجازه خروج ندارد . همه چيز را فراموش کنيد: چند روز ديگر به آلمان سفر کند می گويند      

 .تهران در بازداشت به سر می برد» کميته فتح « وضعيت و محل نگهداری محمد خليلی در دست نيست اما به احتمال قوی ، وی در 
« محمد خليلی در حالی دستگير شده است که دو روز قبل ، يعنی روز پنجشنبه اول اسفندماه در جلسه ای که به مناسبت سالروز مرگ                     

 .. ر تهران برگزار شده بود شرکت و يکی از سخنرانان آن مراسم بوده استد» سياوش کسرايي 
يورش رژيم به آزاديخواهان کشور و بويژه اعضای کانون نويسندگان ايران در دور اخير با بازداشت علی رضا جباری آغاز و با تهديد                       

ماشين سرکوب و شکنجه و اعدام رژيم       . محمد خليلی مطمئنا آخرين مورد نخواهد بود      . برخی ديگر از اعضای کانون ادامه يافته است       
 .هم چنان در کار است

 !ايرانيان آزادی خواه 
برای آزادی  علی رضا جباری  ، محمد خليلی و صدها نفر از روشنفکران  در بند ايران   و  جلوگيری از دستگيری های آتی بايد تمام                             

با تمام امکانات در جهت منزوی نمودن رژيم ننگ و جهـل و جنايـت جمهـوری اسـالمی در ميـان                      . ار گيريم   تالش های خود را به ک     
 .افکار عمومی جهان و نهادهای مستقل بين المللی  دفاع از حقوق بشر و دفاع از نويسندگان و هنرمندان  بکوشيم

، اين شـعار را     » ! زندانی سياسی آزاد بايد گردد      «   آن ها مبنی بر        همراه و هم گام  با  مبارزات آزادی خواهانه مردم ايران ، و خواست              
 .در گستره جهان انسانی به يک مطالبه فوری تبديل نماييم

 
 !زندانی سياسی آزاد بايد گردد 
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