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 حکومت اسالمی و جناح ها و طرفداران آن ها، برای این که مردم بيش تری را به پای کارناوال صندوق های رای

 به نام جمعی از نویسندگان و هنرمندان وبالگی باز کرده ، این باردی متوسل می شوند به هر ترفنبکشانندخود 
دنام کردن نویسندگان و ر می رسد که این پروژه ای برای بدر واقع به نظ. آوری امضاء هستندو در حال جمع
  .هنرمندان است

  
ها  ها و وبالگ  به بسياری از سایت است که به احتمال قویرسيده معرفی وبالگی به اميل ام ،در روزهای اخير

 .است نگاران و هنرمندان در داخل و خارج کشور ارسال شده های نویسندگان، روزنامه و به ویژه آدرس اميل
ریاست جمهوری حکومت اسالمی، در » انتخابات«سته اند که در کارناوال ا از مردم خو،سندگان این فراخوانینو

  !؟»امروز روز بزرگ انتخاب تاریخی است«:  تاکيد کرده اندو شرکت کنند»  خرداد٢٢«روز 
  

نامه جمعی از هنرمندان و «نام دارد که در آن، مطلبی تحت عنوان » درباره ی یک ضرورت«این وبالگ 
  :، این چنين آغاز شده است»نویسندگان ایرانی

  
  نوان حرفه هنری، ایميل و صفحه شخصی الزامی ستثبت ع«

  : با تشکر از این حضور تاریخی! دوستان عزیز و هم قلمان و هم فکران بزرگوار
  :لطفا به نکات زیر توجه بفرمایيد

  :برای ثبت امضای شما موارد زیر الزامی ست
ادداشت های خود را به ایميل یک لطفا مطالب پيرامون امضا و ی. کامنت با موضوع امضا می کنم" یک"ثبت  -١

  ضرورت ارسال کنيد
  )خودداری کنيد...  نام مستعار و-لطفا از قرار دادن و ثبت هر گونه نام کوچک (نام و نام خانوادگی  -٢
  عنوان حرفه ی هنری که در آن زمينه فعاليت دارید -٣
  ثبت ایميل و وبسایت و یا وبالگ شخصی -۴
  ه آدرس ایميلی که در انتهای نامه ذکر شده استارسال یک ایميل تائيده ب -۵
نامه جمعی از هنرمندان و نویسندگان   توسط ٢٣:٤١ ساعت١٣٨٨دوشنبه یازدهم خرداد  نوشته شده در  

    »ایرانی
  
  .باز روز حساب آمد! فرزندان ایران«
هن، بلکه هم چون چنان که روشن است امروز نه فقط تقدیر ما و کودکان مان درون مرزهای این سرزمين ک 

دیروز و پریروز، سرنوشت بسياری زندگی ها و زبان ها و فرهنگ های دیگر نيز، درین قاّره کبير و درین عالم 
های قدیم و جدید، وارثان   ما ایرانيان که گویندگان زبان. عظيم، به هّمت و تدبير گره گشای ایرانيان بسته است

 کوری چشم شبکوران تاریخ، افروزندگان چراغ فردای این دیار بوده ایم، و تمدّنی بزرگ و بنيان گذار، و همواره به
  ».مانده ایم

  
از این رو، این احتمال وجود  .شک برانگيز است  اسمی در زیر آن دیده نمی شود، که هنوز هيچاین فراخوان

 آن،  و طرفدارانلبح ط وزارت اطالعات و یا جناح اصال ونباشد هيچ نویسنده ای ، فراخوانپشت این که دارد
 جمع کنند و اگر در این راه پيشرفتی داشتند اسامی را زیر این فراخوان ءوبالگ یادشده را راه انداخته اند تا امضا

 ن که از دیگرای داردکنندگان رسم بر این بوده است که هر فراخوانی در پای خود امضاءنتاکنو. قرار دهندخود 
اسم هيچ نویسنده و هنرمندی  این فراخوان هنوز  در زیر اما؛ را امضاء کنند آندعوت به عمل می آورند تانيز 

 یعنی حاکميت ،یی هاان و روزنامه نگارانی که چشم به باال نویسندگان، هنرمندآن بخش از !نيامده است؟
ن ، هرگز امضای خود را زیر چنيستآن هارنج های غم و توجه دایمی آن ها معطوف به درد و  بلکه ندارند،

 به نفع  برای تغيير وضعيت موجود این بخش از نویسندگان و هنرمندان، همواره.فراخوان هایی قرار نمی دهند
 زیرا.  نشناخته اند می کوشند و موجودیت حکومت اسالمی را به رسميتمردم و آزادی های فردی و اجتماعی

 و یزادی کشآ آن، عموماسران  کسب و کار و  پشت جنایت می آفریند جنایاتاین حکومت سی سال است که
   .ی است و آدم کشیفرهنگ کش

  
 درباری و نویسندگان و هنرمنداناگر هم فرض کنيم نویسندگانی و هنرمندانی پشت این فراخوان هستند، 

 سکوالر، ان و روزنامه نگاران و هنرمندگان نویسند در مقابل فقيه هاست وتبارگاهی شاهان و خلفا و والی
  . قرار دارندنسان دوست، سوسياليست و مردمیآزادی خواه، ا

  
ما هنرمندان و نویسندگان امضاکننده زیر از آحاد مّلت دعوت می « :در جای دیگری از این فراخوان آمده است

 در جان  کنيم به تأّمل در این سؤاالت، که صرفا چند نمونه از سؤاالت جان گزایی است که درین اّیام، آتشی
درعين حال احزاب و گروهها و شخصيتها و روزنامه نگاران آزادیخواه را نيز درین اّیام .  پا کرده اندایران و ایرانی به

تنگ بار دیگر دعوت می کنيم به حّداکثر همدلی و همگامی در راه این آرمان عزیز و مشترک، و خاضعانه یادآوری 
د اصالح طلبان به مرحله دوم انتخابات بود می کنيم که از منظر مطالبات مّلی کمال مطلوب رسانيدن هر دو نامز

و هست، که در صورت تحّقق، بسياری از بحثهای جاری درون جبهه ای با صراحت و شّفافيت بيشتری البّته 
با یک حساب سرانگشتی ساده می شد دریافت که چنين وضعيتی، اگرچه نيازمند کمی . قابل پيگيری است

     ».و چه بسا هنوز باشددرایت و ایثار، اما قابل تحقق بود، 



  !مّلت بزرگ ایران«
در ! ایرانيان ...از شما می خواهيم روز جمعه بيست و دوم خرداد سال جاری پای صندوقهای رأیی حاضرشوید 

جهان خطرخيز معاصر، امروز روز بزرگ انتخاب تاریخی است برای ایران، ميان فردایی نامعلوم و فردایی کمی 
  .دریغ است ایران که ویران شود : گذارتان هزار سال پيش سرودو پدر پير بنيان. بهتر

  »هشت خورشيدی و هشتاد و سيصد و خرداد یکهزار ،جمعی از هنرمندان و نویسندگان معاصر ایران
  

  به دليل مخالفت با است که و هنرمندانی نویسندگان آن بخش ازگيری  مغایر با مواضع و جهت،فراخواناین 
 کارناوال قلم شان را به عنوان ابزاری در خدمت اق، تهدید و ترور، شکنجه و اعدام،تناخ سانسور و هرگونه

 رقابت و اسم رمز انتخابات در حاکميت جمهوری اسالمی، .قرار نمی دهندانتخاباتی حکومت اسالمی 
ت رقاب در این  مردم آزادی خواهکمشکش جناح های حکومتی در جهت تقسيم مجدد قدرت و حاکميت است و

» انتخابات «تحت عنوان  اسالمی، هر چهار سال یک بار،حکومتجناح های مختلف  .حاکمان، هيچ نفعی ندارند
» انتخابات « رفتن پای صندوق های رای.نياز دارندبه سياهی لشکر برای حل بحران ها و رقابت هایشان 

چيز  سانسور و سرکوب ،یت به بقای حکومت جهل و جناست جمهوری حکومت اسالمی، عمال یاری رساندنیار
چرا که این حکومت، سی سال است سرکوب و کشتار، تهدید و ترور، زندان و شکنجه، اعدام و  .دیگری نيست
 دهان ها را می بندد و توليد نویسندگان و هنرمندان را به سادگی به تيغ ؛کند؛ قلم ها می شکندسنگسار می

 و پوینده ها  هاحکومتی که مختاری.  را اعدام کرده استحکومتی که سعيد سلطانپورها. سانسور می سپارد
زندان هایش مملو از فعالين جنبش .  در داخل و خارج کشور ترور کرده استرا صدها فعال سياسی  هم چنينو

حکومتی که نصف جامعه، یعنی . دانشجویی، جنبش زنان، جنبش کارگری و وبالگ نویس و روزنامه نگار است
حکومتی که کارگران و مردم محروم را به .  و اجتماعی محروم کرده استیی ترین حقوق انسانزنان را از ابتدای

کومتی ح. شدیدا سرکوب می کندنيز لحاظ اقتصادی به خاک سياه نشانده و هرگونه اعتراض بر حق آن ها را 
 فقر و محروميت که باید تحصيل رایگان را برای همه کودکان کشور تامين کند ميليون ها کودک را به دليل

 در حکومتی که جان آدمی زاد بی ارزش ترین . به کارهای سخت و خطرناک وادار کرده استخانواده هایشان
  . است

  
این جناح  . تحميل کرده اندنارم ای اکثریت مردبه کاهی را، تاریخ سياه و جان  اسالمیهمه جناح های حکومت

هنگامی که از سوی مردم احساس خطر می کنند دست در ها در حالی که با همدیگر در رقابت هستند اما 
موسوی، احمدی نژاد، کروبی و رضایی، این . دست هم قرار می دهند تا اعتراضات و اعتصابات را سرکوب کنند

، در راس حکومت قرار داشتند و در همه جنایات آن نيز  اسالمیحاکميت که در سی سال »چهار مرد خبيثی«
 و به ٦٢  تا٦٠سال نخست وزیر بود که کشتارهای مخالفين حکومت در سال های  موسوی هشت .سهيم اند

 . و خامنه ای ریيس جمهور بود نخست وزیریعنی در دورانی که او ،٦٧ویژه قتل عام زندانيان سياسی در سال 
 ،»راه قدس از کربال می گذرد« به ادامه جنگ و ایران و عراق با شعار اریبا پافشسران حکومت اسالمی، 

  رضایی، ریيس سپاه پاسداران بوده است که همه کشتارهایمحسن.  را قربانی کردندصدها هزار انسان
مخالفين   از یورش وحشيانه به کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، تعقيب و تهدید و ترور و کشتارحکومت،
 احمدی نژاد، این تيرخالص زن معروف که در جوخه های ترور بود در چهار سال .رماندهی کرده است فمستقيما

 بر سر مردم ایران آورده انواع و اقسام سناریوهای سياه و طرح های غيرانسانی را ریاست جمهوری اش،اخير 
 همه قوانين ضدانسانی را  به عنوان ریيس مجلس نيزکروبی، در همه جنایات حکومت و از جمله دوره ای. است

  .به تصویب رسانده است
  

 همان ماه های نخست به ور حکومت اسالمی اسالمی، درنس سا وخمينی، بنيان گذار حکومت جهل و جنایت
   .  فتوای شکستن قلم ها را داد با صدور فرمان یورش به دستاوردهای انقالب، از جملهقدرت رسيدنش

ها  و ملی و دموکراتيک و این حرف ته اند و بر خالف اسالم چيز می نویسندهای مسموم را گرف ها که قلم آن«
ها را بشکنيد و به  قلم… ملت را از مسير از خود خارج کنند می خواهند…. ها نپذیرید را به ميان می آورند از آن

  )١٣۵٧ اسفند ١٧قم، ، آیت اهللا روح اهللا خمينی(» .اسالم پناه بياورید
 

 از  در پيش برد اهداف خمينی، با همدیگر مسابقه می دهند ون حکومت اسالمی، است که سراسی سال
حکومتی که خمينی بنيان گذار  .اق پياده می کنندتنجمله این سياست جانيانه خمينی را با تشدید سانسور و اخ

 هاى   چوبه دار یا جوخهرا روانهده ها هزار نفر از پير و جوان، زن و مرد  غيرعادالنه  آن بود تاکنون در دادگاه های
 ميليون نفر در زیر خط فقر زندگی ٢٠ن امروز طبق آمارهای رسمی حکومتی، حدود اردر ای. ه استاعدام کرد

   .فاجعه باری می گذرانند
 

 ااعدام هزار و ششصد نفر در ایران رسم، ١٣٦٠سال   در سه ماه تابستان، تنهابنا به گزارش عفو بين الملل
 اعدام، مجازات.  نفر رسيد۴۴٠٠رسمی اعدام شدگان از ابتدای انقالب به   تعداد١٣۶١رداد  خ٩تا . اعالم شد

  مجازاترعب و وحشت در جامعه نبود،  آفریدننهایی  ابزاریعنی کشتن عمدی انسان ها توسط حکومت، تنها
فيه از مشاغل های درازمدت، اخراج شغلى، تص  سنگسار، حبس  شالق، قطع عضو، ترور،های دیگری نيز نظير 

 ابعاد تکان دهنده ای به خشونت و آن  و نظایر تهدید خانواده های زندانيان سياسی مردم،دولتی، مصادره اموال
  . تروریسم دولتی ایران را به نمایش می گذاشت

  
 آمار دقيقی در دسترس نيست اما گفته می ،١٣٦٧ان تدر رابطه با قتل عام زندانيان سياسی در بهار و تابس

 ریيس جمهور و محسن ، خامنه ایعلی ، نخست وزیر، ميرحسين موسوید با فتوایی که خمينی صادر کردشو
 وقت، جوخه های مرگ را فعال تر کردند و در مدت کوتاهی چندین هزار زندانی رضایی فرمانده سپاه پاسداران

، نقش مستقيم در این  بنابراین، خامنه ای و موسوی و هم چنين محسن رضایی.سياسی را قتل عام کردند
 است که بخشی از نویسندگان و  آور تعجب در چنين شرایطی،.قتل عام تاریخی زندانيان سياسی داشتند

چشم ببنندند و از مردم بخواهند به آن ها رای حکومت  جنایات  این همه وحشی گری و به جامعه ما،هنرمندان



سنده است که یراموش می کنند اما این وظيفه نودهند؟ اگر حافظه تاریخی مردم ضعيف است و وقایع را ف
  .از چاله درنيامده در چاه نيافتدتاریخ را به عنوان آینه در مقابل مردم قرار دهد تا 

  
 شكل گرفت آه انسان خارج از جهان و مسلط بر جهان اندیشه اين پيرامون ، جديد بعد از رنسانسیدنيا ااساس

گفته چنان آه مارآس . دوشمی  نگريسته ،ه شكل دهنده جهان است برتر آیاست و به او به عنوان موجود
این پس انسان به دنبال .  تاآنون بحث بر سر تفسير جهان بود و اآنون سخن بر سر تغيير جهان استاست

 پايه معيارهای انسانیو ی کند و برپایه ارزش ها  زمين رای مذاهب بهشت خدا را و وعده هایتااندشه شتافت 
 اما متاسفانه در جامعه ما، نویسنده ای سرشناسی هم چون محمود دولت آبادی، هر . را بنا کندنتغيير جها

چهار سال یک بار پشت یکی از کاندیداهای جهل و خرافه و جنایت کار حکومت اسالمی می رود و این بار نيز 
ار، اعتراض جدی به  در حالی که آقای دولت آبادی، در این سال های سخت و دشو!حامی موسوی شده است؟

  .سرکوب و کشتار، سانسور و اختناق حکومت اسالمی نکرده است
  

 و  آزادی اندیشه، آزادی بيان و آزادی عقيده،یسنده ایرانی بزرگ ترین دغدغه نودر قرن بيست و یکم، هنوز هم
  مستقل ازها برای تحقق آن  ناپذیر خستگی بنابراین، باید.هيچ یک تاکنون عملی نشده است تشکل است که

   .کوشيد آن جناح های بازی های انتخاباتی حکومتی و
  

حکومت » انتصابات«ی که به نام جمعی از نوسندگان و هنرمندان برای شرکت در فراخواندر هر صورت 
.  نکندء آن را امضاادی خواهی آزرمند و روزنامه نگارهن و طبيعی است که هيچ نویسنده، . بو دار استاسالمی،
اق، از تن سانسور و اخ، با نرفتن به پای صندوق های رای حکومت جهل و جنایت الاقل شرایطی،در چنين

 دفاع  ایرانمطالبات برحق نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان، کارگران، زنان، دانشجویان و مردم تحت ستم
نين آزادی همه زندانيان زادی های فردی و اجتماعی و هم چآ ، حق آزادی بيان، قلم و تشکلدر جهتکنيم؛ 

 ار هر فرصت و ابزاری برای گام برداریم وسياسی و لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام و سنگسار 
  .بيان این خواست ها استفاده کنيم

  
اين است  آزادی خواه و حق طلب  هنرمندسنده، روزنامه نگار وی نوترين وظايف  از مهمیكیفراموش نکنيم که 

ی بسيار و  زيرا قلم از ارزش معنو. استفاده آند وجهی در راه آزادی و برابری انسان هاخود به بهترينآه از قلم 
 .آن شود یگمراهبرعکس  و يا  جامعه پيشرفت خالقيت و رشد وتواند باعثی  برخوردار است و مگران بهایی

  مسئوالنه ای تعهد، هنرمندسنده وی نو اگر، بنابراين. جامعه دارد عمومی بر اذهانیثير بسيارا همواره تقلم،
  . نخواهد داشتی در جامعه چندان و جایگاههايش ارزش   نوشته بی شکنسبت به قلم خود نداشته باشد

  
 نه تنها خودش پای  پایبند باشد در برابر قلم خود و جامعه انسانی و اجتماعی تعهد به و هنرمند نويسندهاگر

ند که مردم نيز کاسالمی نمی رود، بلکه آن چنان روشنگری می صندوق های رای ریاست جمهوری حکومت 
الاقل در  هایی  فراخوان چنينبه هر حال. پای صندوق های رای نروند و به سياهی لشکر حکومت تبدیل نگردند

 لطمات زیادی به آزادی بيان و قلم و مبارزات تواند ی  ـ مو هنرمندان نويسندگان توسطجامعه ما ـ به خصوص 
 »بدنام«کنندگان آن را  امضاء، از سویی.از خود برجای بگذارد و اثرات سوء  تحت ستم و آزادی خواه بزندمردم
  .سازد

  
 شرکت در انتخابات را عقال و شرعا واجب خواند  اخيرا با انتشار بيانيه ای، اسالمیرهبر حکومتعلی خامنه ای 

صابات می خوانند و گاه می گویند رقابت نامزدها بازی دشمنان ملت، گاه انتخابات ایران را انت«: تاکيد کردو 
ها،   با تقلب همراه خواهد بود که البته هدف همه این تالشاکنترل شده درون حکومت است و انتخابات حتم

آنچه من از مردم می .. .ضربه زدن به مردم ساالری دینی و جلوگيری از مشارکت قوی مردم در انتخابات است
  !؟».ی برونداهای ر  خرداد پای صندوق٢٢در » تمام قوا، توان و نشاط«ه همه با خواهم این است ک

  
 همه سران ، بی شکتغيير یابد توازن قوا به نفع مردم کهبدین ترتيب، اگر آن تحولی در جامعه ما به وجود آید 

 مورد محاکمه کاندیدای ریاست جمهوری، به دليل جنایت عليه بشریت» چهار مرد خبيث«حکومت از جمله این 
در .  اکثریت مردم جامعه ایران، شاکی همه سران و جناح های حکومت اسالمی هستند.قرار خواهند گرفت
  و فرهنگی اجتماعی و تشکل های سياسی هایب و سازماناحزا، ان، هنرمندگان آن نویسندچنين وضعيتی،

زیرا این اقدام به نفع کليت حکومت . دکه برای این جنایت کاران رای جمع می کنند را باید صریحا محکوم کر
  ! و به بقای آن یاری می رسانداسالمی است

  
  ٢٠٠٩ یونی  ششم- ١٣٨٨دهم خرداد شانز


