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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جنوری ٢٣
 درخواست به حق و عادالنۀ   به

  !جواب دھيم» سکوت ھنرمندان داخلی«چھار ھنرمند زندانی در اعتراض به 
  

حمايت  ای ضمن اشاره به  ھنرمند زندانی از اوين طی نامه۴، » فجر«نجمين جشنواره فلم در آستانه گشايش سی و پ

شان » احکام قضائی و سرنوشت ھنری«ھنرمندان داخل کشور در برابر » سکوت«ھنرمندان جھان از خود، به 

  .اند اعتراض کرده

  
  

عنوان  شود، به  در برج ميالد تھران برگزار می١٣٩٥ بھمن ماه ٢٢ تا ١٠مين جشنواره فلم فجر که امسال از روز ٣۵

سی و دومين . ھا ھزار عالقمند و مشتاق سينماست ترين فستيوال سينمائی ايران، ھر ساله ميزبان ده ترين و مھم بزرگ

، ھفتمين روز از برگزاری خود را ٢٠١٧ ژانويه ١٩-١٣٩٥  دی٣٠شنبه،  جشنواره موسيقی فجر نيز که از روز پنج

 .ترين فستيوال موسيقی کشور است گذراند، بزرگ می

دانان زندانی در اوين از  سازان زندانی، و مھدی رجبيان و يوسف عمادی، موسيقی کيوان کريمی و حسين رجبيان، فلم

ای  در آستانه برگزاری جشنواره فلم فجر، در نامهاين مناسبت استفاده کرده، در جريان جشنواره موسيقی فجر و 

» سکوت«اند و  شان نوشته ھای ھنری سرگشاده از اعتراض ھنرمندان جھان به احکام حبس خود به دليل فعاليت

 .اند برانگيز خوانده ھنرمندان داخل کشور را پرسش
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 ؟!چرا سکوت

، چھار ھنرمند زندانی در اوين در نامه سرگشاده »راناھ«گزارش ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران،  به

مان متبادر  پاسخ را در ذھن روزھای پيش روی گردھمائی ساالنه ھنرمندان داخلی تنھا اين سؤال بی«: اند خود نوشته

چنين درباره  ايناند که  المللی پيرامون ما را نشنيده ھای بين ھا اخبار حمايت جھانی ھنرمندان و جشنواره کند، که آيا آن می

اند که  طلبی داده انديشی و از سر تاسف منفعت اند، يا تن به مصلحت مان سکوت کرده احکام قضائی و سرنوشت ھنری

پروای ھنر بدور است يا آنکه سؤال اساسی ديگر اين است، که به واقع ھنرمند داخلی  متاسفانه خود از اصل رسالت بی

مرز و محدوده جغرافيای کوچه و  شان تنھا به ای شرقی ھنری جھان بدورند که مخيلهھ قدر از قله شمار آن به جز انگشت

 »؟!بست پايتخت بسنده کرده است و اگر ادعای بيش از اين بوده پس چرا سکوت ھای بن خيابان

 مصادره و توقيف مستقيم و«کيوان کريمی، حسين رجبيان، مھدی رجبيان و يوسف عمادی دليل نگارش نامه خود را 

ھيچ يک از ھنرمندان داخلی برخالف واکنش ھنرمندان تراز اول «که  اند و اين تمام آثارشان عنوان کرده» غير مستقيم

اند و برداشت ما در اين اثنا و از اين عمل  مان واکنشی نشان نداده دنيا به احکام سنگين زندان و مصادره آثار ھنری

تفاوتی  اند و گوئی اين بی اين حقيقت برگردانده و چشم بر آن بستهھا به واضح روی از  چيزی جز اين نيست که آن

  ».فشارند نصيبی برايشان در پی داشته که اين چنين بر آن پای می

  

 »توھين به مقدسات«اتھام 

 توسط شعبه ١٣٩۴اسفند ماه ) ساز فلم( و حسين رجبيان) دان موسيقی( ، مھدی رجبيان)دان موسيقی( احکام يوسف عمادی

 ٢٠ادگاه تجديدنظر تھران تأئيد شد و ھر يک از آنان به سه سال حبس تعزيری، سه سال حبس تعليقی و پرداخت  د۵۴

 .ميليون تومان جريمه نقدی محکوم شدند

 ميليون ٢٠ دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه به شش سال حبس تعزيری و ٢٨ھر يک از آنان پيش از اين در شعبه 

به » توھين به مقدسات«دادگاه انقالب تھران ھر يک از اين ھنرمندان را به اتھام . کوم شده بودندتومان جريمه نقدی مح

 .به يک سال زندان محکوم کرده بود» تبليغ عليه نظام« سال زندان و به اتھام ۵

 در  توسط نيروھای سپاه پاسداران٩٢ھمراه برادرش حسين رجبيان و يوسف عمادی مھرماه سال  مھدی رجبيان به

آنان پس از بازداشت، به سلول انفرادی بند دو الف سپاه پاسداران منتقل . استوديو و دفتر کارشان بازداشت شده بودند

  . ميليون تومانی آزاد شدند٢٠٠شده و اندکی بعد با قرار وثيقه 

 
 ی رجبيان و حسين رجبيانمھد
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 توقيف فلم مجوزدار

اش را توليد کرده بود که با وجود داشتن مجوز ساخت توقيف  حسين رجبيان، کمی پيش از بازداشت نخستين فلم سينمائی

 .شد

اعتنائی  ترويج بی«، »برگ موزيک«ست و مدير پايگاه اينترنتی  يکی از اتھامات مھدی رجبيان نوازنده سه تار، گرافی

ای پژوھشی با  او در زمان دستگيری در حال ضبط پروژه. از طريق انتشار موسيقی زيرزمينی است» به مقدسات

 .بوده است» تاريخ ايران به روايت سه تار«عنوان 

پايگاه . بوده است» برگ موزيک«ھای سايت  دی ساز و مسؤول فروش سی دان و آھنگ يوسف عمادی نيز موسيقی

پرداخته که در دوران رياست  ھای زيرزمينی ايران می به توليد، معرفی و انتشار موسيقی»برگ موزيک«اينترنتی 

 .فيلتر شده بود» نژاد محمود احمدی«جمھوری 

المللی برانگيخت و از جمله انجمن دفاع از آزادی بيان در  ھای وسيع بين صدور حکم زندان عليه اين سه ھنرمند واکنش

سرايان اروپا، کمپين  سازان و ترانه ، انجمن آھنگ)در تبعيد( انی قلم، انجمن قلم ايران، انجمن جھ)فری ميوز( موسيقی

 ھنرمند، نويسنده و فعال ١۶۵چنين  ھم. المللی حقوق بشر در ايران و شورای ھنرمندان اروپا به آن اعتراض کردند بين

کنندگان نام جعفر پناھی نيز ديده  در ميان امضاء. ھا شدند ای خواستار آزادی آن طی بيانيه ١٣٩۴ايرانی نيز در بھمن ماه 

 .الخروج است الکار و ممنوع شد که خود در ايران ممنوع می

  

 ساز کرد ايرانی حبس، شالق و جريمه برای کيوان کريمی، فلم

 که ی اعتراضی به ھنرمندان، مستندسازی است کيوان کريمی، ديگر ھنرمند زندانی در اوين و يکی از نويسندگان نامه

 آذر ٣ ضربه شالق محکوم شد و روز ٢٢٣ به يک سال زندان، پنج سال حبس تعليقی و ١٣٩۴در اسفند ماه سال 

                             .زندان اوين احضار و اجرای حکم او آغاز شد  به١٣٩۵

المللی مطرح  ای مختلف بينھ در جشنواره» ماجرای زن و شوھر«نام  نام اين مستندساز جوان با ساختن فلم کوتاھی به

بازداشت » توھين به مقدسات«و به اتھام » نوشتن بر شھر« در پی ساخت فلم مستند ١٣٩٢ آذر ماه سال ٢٣ او در  .شد

» نوشتن بر شھر«.  صادر شد١٣٩۴ روز با قرار وثيقه آزاد شد و حکم قطعی او در اسفند ماه ١٢شد، اما پس از 

ريخچه شعارنويسی و گرافيتی در تھران است که نه در ايران اکران عمومی شده و نه در ای درباره تا  دقيقه۶٠مستندی 

  .نمايش درآمده است المللی به ھيچ جشنواره بين

 کارگردان ايرانی و ١٣٧ھمراه  در پی انتشار خبر حکم شالق و زندان برای کيوان کريمی، کانون نويسندگان ايران به

 .ن ايتاليا به حکم صادره عليه او اعتراض کردندنيز انجمن ملی سينما و تلويزيو

  
  کيوان کريمی                             
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ھای قلم در آمريکا، لندن و کانادا نيز با فراخوان کمپينی با حضور ھنرمندان، خواستار تجديد نظر در حکم او  انجمن

 ضربه شالق برای او، در ساخت ٢٢٣ساز از سراسر دنيا نيز در حرکتی نمادين در اعتراض به حکم   فلم٢٢٣. شدند

 .ھای انتخابی با کيوان کريمی ابراز ھمبستگی کردند ھر يک با گفتن واژهشرکت کرده و » کلمه، شالق«نام  فلمی به

  

  اند مدت محکوم شده مھدی موسوی و فاطمه اختصاری، دو شاعر ايرانی که به زندان طوالنی

 

  
 مھدی موسوی و فاطمه اختصاری

فاطمه . صدور احکام سنگين کرده بود  ھنرمندان ايرانی اقدام بهھای گذشته، دادگاه انقالب برای تنی چند ازدر ماه

 سال ٩دليل ديدگاه انتقادی در اشعارشان به ترتيب به  مقدسات و به اتھام توھين به اختصاری و مھد موسوی چندی پيش به

 . ضربه شالق محکوم شده بودند٩٩ سال زندان و ١١ ضربه شالق و ٩٩و شش ماه زندان و 

 

  ھا اين بازداشتاعتراض به 

 دقيقه در يک جلسه ١۵و در مدت » ھمکاری ھنری«ای تحت عنوان  گفته منابع مطلع، ھر سه اين ھنرمندان با پرونده به

  .اند دادگاه محاکمه و محکوم شده

اد ای از موج جديد بازداشت نويسندگان و شاعران انتق  تن از اھالی قلم در ايران در بيانيه١٣٠چند ماه پيش، بيش از 

 .تر آزاد کند شدگان را ھر چه سريع ھای انتخاباتی خود عمل و بازداشت ھا از حسن روحانی خواستند به وعده آن. کردند

موج جديد بازداشت نويسندگان و شاعران کشور خاطرنشان  نگاران ايران با اشاره به جمعی از نويسندگان، روزنامه

» شعار تدبير و اميد سر داده و برای گشودن قفل مشکالت از کليد«ه شود ک ھا در دولتی ديده می ساختند که ھمه اين

  .سخن گفته است

کنندگان اين بيانيه  ، از جمله امضاء...زاده و ، بنفشه حجازی، محسن حکيمی، محبوبه عباسقلی اشرف درويشيان علی

ھای سنگين را  ناشناس و محکوميتداليل نامشخص توسط افراد  ھای نامعلوم، بازداشت به مکان ھا انتقال به آن. ھستند

 ».سکوت ھرگز به رھائی کمک نخواھد کرد«اند که  خوانده و يادآوری کرده» ھای استبداد شناسه«
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ھای روزبه گيالسيان  نام طی روزھای گذشته مأموران امنيتی در گرگان به خانه دو نويسنده به«: در اين بيانيه آمده است

بيگلو در کرج رفتند و  دو روز بعد به منزل محمدرضا حاج رستم. ھا را بازداشت کردند مراجعه و آننيا  و الھه سروش

 ».او را با خود بردند و پس از چند روز به قيد وثيقه آزاد کردند

محمدرضا حاج .  آذرماه در گرگان بازداشت شدند٢٣نيا، دو نويسنده ايرانی دوشنبه  روزبه گيالسيان و الھه سروش

 . آذرماه بازداشت شد٢۵بيگلو، شاعر ايرانی نيز در  مرست

سرا نيز بازداشت و چند روزی را در مکانی  در طول ماه گذشته، يغما گلروئی، ترانه«: چنين آمده است در اين بيانيه، ھم

 و کيوان پيش از اين رويدادھا مھدی موسوی، فاطمه اختصاری. سر برد و در نھايت به قيد وثيقه آزاد شد نامعلوم به

.  ضربه شالق محکوم شدند٩٩ و نيم ساله به ھمراه ١١ و ٩ھای طوالنی مدت  کريمی نيز توسط دادگاه انقالب، به حبس

 ».مھدی و حسين رجبيان، دو نويسنده ديگر نيز به تازگی با حکم شش سال زندان مواجه شدند

ھشدار داده شده که » ھای ديگر را فراموش کرده وعده«ای است و  در بيانيه با تأکيد بر اين که دولت سرگرم توافق ھسته

  .ھا ممکن است وضع را بدتر از اين کند ادامه سکوت دولت و بازداشت

 
 شيخ حسن روحانی در جمع ھنرمندان

  

خواھيم ھمه مسؤوالن امنيتی  ما می«:  گفته بود١٣٩٢ھای انتخاباتی سال  جمھور ايران در رقابت حسن روحانی، رئيس

اند  اند، قتل که نکرده اگر شعار تند داده. ھا را باز کنيم ما بيائيم واقعيت. برخورد تند راه حل نيست. و ھوشيار باشندبيدار 

  ».ھا را بايد کنار بگذاريم سازی پرونده. کنند دھند، روانه زندان که نمی ھای تند تذکر می برای شعار

ھا، لغو احکام صادره برای  خواستار پايان دادن به بازداشتھمين سخنان روحانی،  نويسندگان بيانيه با اشاره به

ھای انتخاباتی خود نشان دھد  ھا از دولت خواستند که با عمل به وعده آن. شدگان شدند نويسندگان و آزادی فوری بازداشت

 ».از ابتدا مردم را فريب نداده است«که 

ھای انتخاباتی وعده باز کردن فضای سياسی و قابتحسن روحانی، رئيس جمھوری حکومت اسالمی ايران، در زمان ر

او پيش از انتخابات در توجيه ضرورت تغيير فضا . از فضای حاکم بر ايران را داده بود» زدائی امنيتی«فرھنگی، و 

  » .فضا باز شود به ضرر کسی نخواھد بود«: گفته بود
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ھا سرکوب و اختناق  نده است اما او در ھمه زمينهدر حال حاضر چند ماھی از رياست جمھوری چھار ساله او باقی نما

فشار بر ھنرمندان، کانون . و سانسور را حتی در مقايسه با دوره رياست جمھوری احمد نژاد تشديد کرده است

ھای  ھا، اعدام جويان و جوانان، فشار بر زنان، تھديدھا و دستگيری زدن بر کارگران، دانش نويسندگان ايران، شالق

  ...خوابی، گور خوابی، بيکاری و يابانی و مخفی، تورم و گرانی، کارتنروزمره خ

***  

ترديد ھمه ما ھنرمندان، روشنفکران و فعالين فرھنگی و سياسی آزاده داخل کشور و خارج کشور، موظفيم  بی

و برای ! جواب دھيم» سکوت ھنرمندان داخلی«درخواست برحق و عادالنه چھار ھنرمند زندانی در اعتراض به  به

ھای مخوف حکومت اسالمی جھل و جنايت، ترور و اعدام  چال آزادی ھمه زندانيان فرھنگی، سياسی و اجتماعی از سياه

  !بکوشيم

چاکان دين نيز مجازند  سينه. کس نيست، بلکه حق مسلم ھمگان است ھيچ از جمله نقد و رد دين و مذھب، نه تنھا توھين به

آيا .  نه اين که به زور و قلدری، شالق، زندان و شکنجه و يا اعدام و ترور متوسل شوندمخالفين خود را نقد و رد کنند؛

کار  کند توھين به کسی نيست اما ھنگامی که کسی اين حکومت جانی و تبه کشی می حکومتی که ھر لحظه و ھر روز آدم

مشتی ( »مقدسات« را نقد کند توھين بهآزار آن  ستيز و کودک ستيز و زن و ايدئولوژی ارتجاعی و قرون وسطائی و آزادی

خدا کيست و پيامبر و قرآن کدام است؟ ! کدام مقدسات. ناميده شده و جرم زندان و حتی اعدام در پی دارد) جھل و خرافه

ھای که با شما  تان، انسان توانيد با اتکا به اين جھل و خرافات و ساخته و پرداخته ذھن بيمار و ماليخوليائی چگونه می

بشريت است  فکر و ھمراه نيستند را آزار دھيد و زندان و شکنجه و اعدام کنيد؟ آيا نقد و رد دين و حکومت، توھين به  ھم

  !حد و حصر انديشه و بيان و فعاليت متشکل، حق طبيعی و مسلم ھمگان است در حالی که آزادی بی! ھا؟  يا نابودی انسان

 سرکوب و  مذھب،  رسيدن گرايش ارتجاعی و قرون وسطائی شيعیقدرت ، و به١٣۵٧ سال ]دلو[ بھمن٢٢پيش از 

ھا و  فتوا و تحريک آتش زدن سينما. نظير است نظير نيست اما شايد کم گير در تاريخ اگرچه بی سانسور و اختناقی نفس

 عمومی، ھا و مجامع ھا و رستوران کافه ھای مذھبی مسلح به سنگ و چوب و چماق و اسلحه به ھا، حمله گروه تئاتر

اين وضعيت از فاصله زمانی . شد ھای مذھبی صادر می ، از مساجد و گروه»حجاب  بی«زدن زنان  فحاشی و کتک

رحمانه دستاوردھای انقالب مردم ايران، پافشاری بر جنگ با شعارھای  زدن سينما رکس در آبادان، سرکوب بی آتش

ار زندانی سياسی در پايان اين جنگ خانمانسوز، کشتار ، کشتار چندين ھز...و» جنگ تا پيروزی جنگ«پوچی مانند 

ھای  قتل«ھای موسوم به  ، قتل...طلب و مبارز کردستان، خوزستان، سيستان و بلوچستان، آذربايجان، تھران و مردم حق

نويسندگان و فعالين سياسی در داخل کشور، ترور مخالفين در خارج کشور، ممنوع کردن شادی مردم و » ای زنجيره

تبع آن رشد بی سابقه و  ھا، تحميل فقر و فالکت و بيکاری و گرانی فزاينده به اکثريت مردم ايران و به ھا، مھمانی کنسرت

نشانی و کارگران زن در روزھای اخير، از  ھا کارگر آتش باختن ده تا جان... ھای اجتماعی، و دھنده آسيب تکان

  !شھروندان جامعه ماست اسالمی ايران به» الھیعدل علی و «ترين ھدايای تاکنونی حکومت  معروف

مردم آزاده و آگاه که برای آزادی، برابری، دموکراسی، عدالت اجتماعی و رفاه انقالب کرده بودند ھم خود و ھم ھمه 

جانبه و وحشيانه مداوم و بی وقفه مردان خشن و عبوس مذھبی به رھبری خمينی  شان با تھاجم ھمه دستاوردھای انقالبی

ھا تبديل شدند و سرانجام  ھا و نھاد انديش بودند که نخست به کميته ھای پراکنده و تاريک ھمين گروه. واجه شده بودم

بعد از انتشار اولين اعالميه کانون . حکومت جھل و جناتی و ترور و سنگسار و شالق اسالمی را به وجود آوردند

 بود که انقالبيون واقعی و  آن اعتراض کرد و اين نکته مھمی ا به خمينی صراحت،١٣۵۶نويسندگان ايران در تير ماه سال 
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نھايت . روشنفکران و ھنرمندان آزاده، اھميتی به اين اخطار و ھشدار خطرناک خمينی ندادند و يا آن را جدی نگرفتند

  .سازد یبلعد و نابود م گری می چه سر راھش است با حرص و ولع و وحشی ھيوال از شيوه بيرون جھيد و ھر آن

شمار آزاده بر انقالب،  ھای بی رحمانه و کشتار انسان نھايتا ھيوالی ترسناک حکومت اسالمی با تھاجمات وحشيانه و بی

سانسور و سرکوب روزمره پرداخت، بلکه زيست و زندگی  جان و مال، فرھنگ و ھنر مردمی غالب گرديد و نه تنھا به

ھا و  تجمعات، رسانه حمله به. ھای امنيتی و پوليسی خود قرار داد ستگاهخصصوی ھمه شھروندان را نيز زير ذره بين د

ھای فردی و جمعی،  اعدام.  افراد در ھمه جای کشور بود ھا، محل کار و بازرسی تمامی ھا، ماشين چنين بازرسی خانه ھم

 منکرات و اجرای احکام به دايره» منافی عفت«بھانه اعمال  زدن مردم، کشاندن زنان و مردان به حجاب زنان، شالق

  .شرعی، قصاص، شکنجه، تجاوز، سنگسار و دست آخر ھم اعدام

حکومت اسالمی، به اين ھمه بگير و ببند و سانسور و اختناق، اعدام و ترور، بسنده نکرده، بلکه علما در تالش است 

 اکثريت  برد و عمال زندگیدوستانه و جھان شمول را از بين ب  و ھنری انسان  و فرھنگی ھای علمی ھمه دستاورد

نابودی محيط زيست، ممنوع کردن ھر تالش ھنری مستقل و آزاد، . مان را به تباھی و نابودی بکشاند شھروندان جامعه

ھا در انظار  زدن و دار زدن انسان ای از شادی خشک و خالی مردم، شالقه دشمنی و خصومت مداوم، حتی با ذره

  !تغديه و بقای اين ھيوالستھمه و ھمه در خدمت ... عمومی و

انداختن رعب و وحشت در جامعه، اطاعت  گری و راه ھدف نھائی سران و مقامات حکومت اسالمی از اين ھمه وحشی

ترين  ترين انتقاد و مخالفتی را بزرگ رو، کوچک از اين. شان است  مخوف و کريه محض و مطلق شھروندان از حاکميت

چنان  اين راه و روش وحشيانه، سی و ھشت سال است که ھم. ند ھای سربی جواب داده جرم دانسته و تاکنون با گلوله

 . ادامه دارد

ترديد  انگيز چيست؟ بی خوار و نفرت خورده ايران امروز، راه و چاره برای رھائی از اين ھيوالی آدم اما در جامعه زخم

و اغلب موارد سرکوب و شکست و ياس به دنبال برد  دانند که تک صدائی و مبارزه فردی ره به جائی نمی ھمگان می

ويژه  پس راھکار اصولی در مبارزه جمعی ھمه اقشار جامعه به. معنی مرگ تدريجی است سکوت ھم به. دارد

شکل جمعی و جنبشی از ھر فرصتی بھره جويند و  ديدگان، استثمارشدگان و زخم خوردگان است که به محرومان، ستم

چون لغو ھرگونه سانسور و سرکوب و شکنجه،  مطالباتی ھم.  را با صدای بلند فراد بزنندھا و مطالبات خود خواست

حد و حصر بيان و انديشه برای ھمگان، آزادی ھمه زندانيان فرھنگی، سياسی  اعدام، استثمار انسان از انسان، آزادی بی

ھای اجتماعی، آزادی  تيک مردمی و جنبشھا، احزاب، نھادھای دمکرا ھا، اجتماعات، سازمان و اجتماعی، آزادی رسانه

قدر رساتر و بلندتر کنيم تا عرش خدای اين  مان را آن ما بايد اين فرياد دادخواھی... ھای مادری در سراسر ايران و زبان

 حکومت... ھا و ھا و مساجد و امام زاده زمين سقوط کند و بر سر کاخ چنان بلرزد که از آسمان به کشان آن ھيوال و آدم

تر و موثرتر کنيم شايد فردا  اين پيکار را بايد امروز اجتماعی! ھا باقی نماند اسالمی متالشی گردد تا ھيچ آثاری از آن

  !دير باشد

 ٢٠١٧ جنوری بيست و دوم - ١٣٩۵ ]دلو[نشنبه سوم بھم يک
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