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 سـرآغـاز

 

ها دفی هبوک کانون نویسندگان ایران. این زیرصفحه از زاویهای است در فیسعنوان زیرصفحه «نظر بر خبر»

اندازد؛ به ویژه به آنها که به آزادی بیان و به خبرهای روز جامعه نظر میهای کوتاه در فرم متنو مواضع کانون 

ی همواره مورد توجه مراجعان صفحه گذرد؛می اندازی آنمربوط است. در طول چهار سالی که از راهسانسور 

ی تا کنون؛ یعنآرشیو مطالبی اختصاص دارد که تا به «بیان آزاد»ی پنجم ک کانون بوده است. شمارهفیسبو

 در این زیرصفحه منتشر شده است.  8931اسفند 

ی کانون که به شرح وظایف و اختیارات هیئت دبیران این تشکل مستقل اساسنامه 62ماده  «ث»در تبصره 

 نویسندگان اختصاص دارد آمده است:

 «ها.ی آنبارهنشور کانون و اعلام نظر کانون دری مبررسی مسائل روز در محدوده»

به  «رنظر بر خب» ،شودمنتشر می و اطلاعیه های رسمی کانون در قالب بیانیهکه نظر و دیدگاهبا توجه به این 

گر پس به نوعی بیان هست.« ی منشور کانوندر محدوده»نیست اما « اعلام نظر کانون»معنای اخص کلمه 

کند تا با تحلیل و موضع کانون ی این مجموعه به خواننده کمک میدیدگاه و موضع کانونی است. مطالعه

 طالبچه اکثر مگر آشنایی بیشتر پیدا کند. است؛ ، آنچه مرتبط با سانسور و آزادی بیانروزی مسائلِ بارهدر

ی آزادی بیان که عرصه موقوف به آن نیست. بعضی موردهای مهم در مربوط به ایران است؛« نظر بر خبر»

پشتیبانی مهم برخوردار از آزادی بیان  خارج از ایران رخ داده نیز در این زیرصفحه منعکس شده است. جهانِ

 کشور است. برای آزادی بیان در هر

ی فیسبوک کانون تنظیم شده است؛ با همان تصویرها مانند صفحهکنید این آرشیو ور که مشاهده میطهمان

مجازی کانون که در پایین صفحه آمده است با ما های نظرخود را از راه آدرسکم و کاست. و ترتیب انتشار؛ بی

 در میان بگذارید.

 

 کانون نویسندگان ایران کمیسیون انتشارات 
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 8931مهر  63

 ی کهنهکیهان و کرشمه

ای از حمله به کانون نویسندگان ایران را کلید زده است. این روزنامه دو روز است که روزنامه ی کیهان دور تازه

های کهنه شده را به سوی کانون انگقطاری از  "راز منحوس کانون"مهر در مطلبی با عنوان  61شنبه روز سه

خ های نبه تکرار اتهام "یک نویسنده"و اعضای نامی و قدیمی آن شلیک کرد و روز بعد در گفت و گویی با 

نویسنده و "آید و بس. شخصی که بنا به معرفی کیهان نمایی پرداخت که فقط به کار پرونده سازی امنیتی می

به  انگیزش را نسبتحیرتطلاعیااش را به آزادی بیان و بیشمنی و کینهاست در متنی کوتاه د "منتقد ادبی

 و معتبر ضد سانسور نویسندگان ایران یکجا به نمایش گذاشته است. تنها تشکل با سابقه

 

ر گیرد نیز بسیادانیم این جماعت از همین اندازه فعالیت کانون که در حصاری از تهدید وسرکوب انجام میمی

دانیم با وجود در اختیار داشتن تابند، میهای کانون را برنمیدانیم که شنیدن نام اعضا و چهرهد، میناراحتن

هزاران تریبون تاب تحمل بازتاب اعضای کانون را درهیچ شکلی و از هیچ تریبونی ندارند. اما موضوع این چیزها 

ی کانون چیزی بگوید از نویسندگان و ها بیش از آن که در باره"ستون نویسی"ها و "کفت و گو"نیست.این 

آلودی که از سست شدن شان با آزادی بیان، از هراس تبگوید؛ از ضدیت بنیانیترتیب دهندگانش سخن می

 .شان نسبت به ادبیات و هنر مدرن ، آزاد، خلاقانه و انسانیبندهای سانسور دارند و از نفرت عمیق
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 8931دی  63

 گویدکتاب از دم و دستگاه سانسور می یهمدیر ادار

نقل دی خبرگزاری مهر آن را به  61ای که دیروز ارت ارشاد، محمد سلگی، در مصاحبهکتاب وز یمدیر اداره

اب و ی کتمراتب و مراحل سانسور کتاب را توضیح داد. ایشان مدیر دفتر توسعه ؛از ماهنامه شیرازه منتشر کرد

ظ کتاب برای حف یهروزی کارکنان ادارو تلاش شبانه از دغدغه»ت و در این گفتگو زارت ارشاد اسکتابخوانی و

، «ای بهبود و ارتقای نظارت بر کتابوزارت ارشاد بر یههای قبلی و آیندنین برخی برنامهها و همچسلامت کتاب

رش تبه معنای گس «بهبود و ارتقای نظارت بر کتاب»نام دیگر سانسور، و  «لامت کتابهاس»سخن گفته است. 

 دادن دم و دستگاه سانسور است.

 

ای ههزینه اندیشه و بیان چه نیروها و کند که برای اعمال سانسور و در بند کردنمحمد سلگی روشن می

 953به  نزول تیراژ کتاب «کتاب و کتابخوانیی دفتر توسعه»شود. حاصل کار هنگفتی به کار گرفته شده و می

ردم از کتاب تاد میلیونی است. اما سانسورچیان نگران نزول تیراژ کتاب و دور شدن می هشنسخه در جامعه

تر «سالم»م از کتاب و کتابخوانی دور شوند مردم هستند! گویا هر چه مرد «سلامت»نیستند بلکه به فکر 

 !مانندمی
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 8931بهمن  9

 هاانتقام، انتقاد تروریست

ی شبکه تلویزیونی طلوع و موبی گروپ پس از پایان او کارمند رسانه حدود سی خبرنگارچهارشنبه شب گذشته 

کار با یک دستگاه مینی بوس راهی خانه های خود بودند که در منطقه دارالامان کابل مورد حمله انتحاری قرار 

 .گرفتند

وع کشته و طلدر نتیجه ی این اقدام تروریستی و ضد انسانی، هفت تن از کارمندان شبکه تلویزیونی خصوصی 

 .بیست و پنج تن زخمی شدند

 

 الله مجاهد، سخنگوی طالبان با انتشارگروه طالبان مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفته است. ذبیح

وز در جریان جنگ قند «دروغ تلویزیون طلوع علیه طالبان به انتقام اتهامات»ه ای گفته است این حملخبرنامه

 .صورت گرفته است

های مرتجع تحمل انتقاد و نظر مخالف را ندارند. پاسخ آنها به انتقاد، انتقام خونین است. سال گذشته تروریست

نیز گروهی از همین نوع تروریستها در پاریس به دفتر مجله ی شارلی ابدو حمله کردند و دوازده تن را کشتند. 

 .شکنی به تروریستها دادندآن زمان مردم جهان در طرفداری از آزادی بیان پاسخ دندان 
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 8935اردیبهشت  1
 دار بیماری

توجهی به درمان آنها. گرچه از این روزها فضای مجازی پر شده است از خبرهای مربوط به زندانیان بیمار و بی

انگیز یافته است روزی نیست که اسم شد اما چندی است ابعادی حیرتتر نیز شنیده میاین دست خبرها پیش

زندانی سیاسی بیمار و نتایج حاصل از محرومیتش از درمان شنیده نشود. در آخرین مورد که روزهای اخیر 

توجهی هایش را در اثر بیاتفاق افتاد امید کوکبی فیزیکدان جوان محبوس در زندان اوین یکی از کلیه

لفتاح سلطانی، محمد جراحی، حسین عبدا ی بیماری سرطان او، از دست داد. . .اندرکاران زندان به معالجهدست

. . . بخشی از لیست بلند بالای زادهزاده، افشین سهرابنرگس محمدی، بهنام ابراهیم رونقی، زینب جلالیان،

یماری البته . بی سنگین مصیبت گسترده است(سایه بیماران زندانی هستند. )لابد میان زندانیان عادی نیز این

اما درمانش چرا! بیمار اگر آزاد باشد و پول درمان فراهم، این امکان آسان در  شناسدآدم آزاد و دربند نمی

و  قوم و ی مفابله با بیماری را آغاز و دنبال کند، این امکان را دارد که میان خویشاختیارش هست که پروسه

د شود. اما اگر منن بهرهمنی و محل آسایش خاطری بیابد و از کمک، توجه و مهربانیشاأدوست و خانواده م

گاه بیماری اسباب ، آن«متنبه»شود و  «مجازات»اشد که در منظر عدالت حاکم باید حق و حقوقی ببی زندانیِ

ی بارهمهیا کرده است. خاصه در «بانزندان»اب کیفری مضاعف را در دست عذابی افزون را برای زندانی و اسب

ه است. بیماری، ب «بانزندان»اش به قدرت حاکم هدف یندن و تمکزندانی سیاسی یا عقیدتی که سر فرود آور

زد انگیمیاش را برای مدد رساندن برویژه اگر درمان ناپذیر یا سخت درمان باشد، رقت قلب آدمی را و نیز اراده

؛ دار مکافاتی شده است در هرچه بیشتر عذاب شده است برای تکمیل آرای دادگاه . اما امکانی«بانزندان»نزد 

ن زندانی و دار مجازات جایگزین برای دارهایی که به هر دلیل امکان برپا داشتنش را ندارند با این تفاوت داد

 .کندکه به تدریج و دردناکتر عمل می

 

 

 

 

 

 

سانی چرا باید ک شد که اصلاًگاه پرسش این میبود آنانی افراد نیست که اگر میدر اینجا صحبت از حقوق انس

ای متفاوت با قدرت حاکم، زندانی شوند. اینجا به صرف فعالیتی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یا داشتن عقیده

حفظ سلامت و  کند:اش تصریح میاست که یکی «زندانی»و حق  «مجرم»و حق  «متهم»سخن بر سر حق 
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ست. ا «بانزندان»ی شتی و درمانی زندانیان وظیفهااست. فراهم آوردن لوازم بهد «بانزندان»جان فرد زندانی با 

ر دبرخوردار شود و اگر چنین امکانی هر فرد زندانی به محض بیمار شدن باید از امکان درمان سریع و مناسب 

زندان نبود در بیرون از زندان مداوای او صورت گیرد حتی در صورت لزوم بخشودگی کیفری شاملش شود. 

 نیست «آرمانشهر»ها اصول و قواعد یک جان آدمی نیست. این ه که چیزی ارزشمندتر ازچرا؟ به این دلیل ساد

بلکه همین امروز در اینجا و آنجای همین دنیای سراسر آلوده و وارونه جزو استانداردهای حداقلی است و دارد 

ش خورده باشد اجرای این بهره برده و بویی از عدالت به مشام «داد»ای از ود. اگر دستگاه قضایی ذرهشاجرا می

توجهی به درمان زندانی بیمار و گذرد؟ بی، در واقعیت، چه میدهد. اما در عوضی آن را نشان میحقوق حداقل

 اش را باورحقوقیاش را و بیی درد تا همراه رنج خویش تنهاییگاه رسیدگی دیر هنگام و رها کردن او در پیله

دانند که باور تنها بودن و فراموش شدن جنگی چنان فرسایشی در وجود د میی زندان دارنکند . آنان که تجربه

ماشت اش همت گای است که باید به نفیانگیزد که ساختن زندانی در زندان. این درست همان نکتهزندانی برمی

ناسب ، مموقعنهایی کنند. خواست درمان به زندانیان نباید در شرایط عاری از عدالت تنها رها شوند یا احساس ت

 .و رایگان حداقل حق آنهاست خواستی که ما نیز باید در پی احقاق آن باشیم
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 8935آبان  81

 اعتراض سیدعلی صالحی

ی رسمی دیگر در این سرزمین بر وهن حق انسان استوار گشته است. ی رسمی مطبوعات مثل هر عرصهعرصه

شرف،  اجوی و ببسته بودن منتقدان حقیقتغیاب آزادی بیان و دست کاربدستان این ژورنالیسم با اطمینان از

)رعایت اصول انسانی پیشکش!( از ژورنالیسمی که کنندای را نیز رعایت نمیل حرفهحداقلی از موازین و اصو

 هک داشت تواننمی انتظاری این جز کند،می خدمت هم آن به و است امنیتی ـحیاتش مدیون شرایط پلیسی 

 هر خویش امیال برآوردن در و بنویسد خواهدمی هرچه بکند، خواهدمی چه هر هاانسان حقوق به نگاهیبی

 .دهد انجام دیگران با رفتاری

 
 

های رسمی بر کار خبرنگاران، ی مطبوعات و رسانهنکته این نیست؛ بلکه اثرات وضعیت عرصه اما اکنون

های شریفی هستند اما در تابعیت شرایط موجود گزارشگران و نویسندگانی در نظر است که چه بسا انسان

ار شرف بودن ک ای و باهای و انسانی. در این زمانه ژورنالیست حرفزند خلاف اصول حرفهرفتارهایی از آنها سرمی

 !کنیسختی است زیرا باید با آن چیزی بجنگی که در آن کار می

ی رسمی ژورنالیسم به وفور استفاده و نادیده گرفتن حق دیگری که در عرصهخر سوءأهای متدر یکی از نمونه

 را از زبان ایشان شود، سیدعلی صالحی عضو کانون نویسندگان ایران لب به اعتراض گشود. ماجرامشاهده می

 :کنیمنقل می

 :سیدعلی صالحی

نژاد و شاهرخ س علیی شما و سیرونگارم ....... زنگ زدند و گفتند مصاحبهغروب دهم آبان ماه دوست روزنامه»

مکث کردم تا دریابم کی و برای کجا/  سرنوشت مجلات آدینه و دنیای سخن... چاپ شده. بارهتویسرکانی در

ان کردید که تا ال زده گفتم: شما بیش از ده ماه پیش مصاحبهند در مجله مهرنامه/ حیرتپرسیدم کجا؟/ گفت

کردید. اسمی از مجله نبود. و چرا بعد از یک . در روزنامه اعتماد کار میمن یادم رفته... و شما نگفتید مجله..
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ا نگفتی کجا و حالا بعد از چاپ . چروای..کنید!؟ بلند گفتم: ای قرن)!( حالا بدون هیچ تماسی ناگهان چاپ می

منعکس ؟ چرا بعد از یک سال حالا گر تو در روزنامه نبودی آن زمان...دهی؟! من هزار جور زیر فشارم. مخبر می

 :)یا شرق( بود. باری من اعتراض به دو سوی این تصمیم دارمکردید. آن هم نه در اعتماد

 .شودمی مطرح الان چرا هاماه از بعد و الان تا شده کهنه مصاحبه –الف 

 !خبر و بدون مشورت . . . ؟حالا چرا بی و –ب 

 .ها این بیت بیات شده را غربال دیگری شایدشاید مایل بودم بعد از ماه

و مصاحبه با مجله آزما و روزنامه نوآوران را نپذیرفتم.  گریزمر بهانه از جراید کاغذی میهاست به همن مدت

د. . هم انتقام گرفت و هم معروفه شمهر(.. 85نوآوران با ادبیات کیهان... از فحاشی علیه من دریغ نکرد) البته

 .«ماند برای روزگاری دیگر. میشکایت من از کیهان و نوآوران..
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 8935دی  83

 اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

های خود های مختلف برای خواستجداگانه و در زمانروزهای زیادی است که هفت زندانی سیاسی به طور 

آرش صادقی، علی شریعتی، حسن رستگاری، سعید شیرزاد، محمدرضا نکونام،  اند.دست به اعتصاب غذا زده

مهدی کوخیان و محمدعلی طاهری اسامی هفت زندانی سیاسی معترض است. تا دیروز مرتضی مرادپور نیز از 

 .بختانه آزاد و به بیمارستان منتقل شدکنندگان بود که خوشاعتصاب

 

ای خطرناک رسیده است. آرش در وهشتمین روز و به مرحلهدر این میان اعتصاب غذای آرش صادقی به شصت

اعتراض به زندانی شدن همسرش گلرخ ایرایی و با خواست آزادی او بیش از دو ماه است که در اعتصاب غذا به 

نتوانسته با خانواده تماس بگیرد. بنا به اخبار رسیده جان او در خطر است و هر برد و چند روز است که سر می

لحظه ممکن است برایش اتفاق ناگواری بیفتد. حتی تصور آن نیز سخت است که با اطلاع یک جهان جوانی بر 

جان او را عدالتی است که اثر اعتصاب غذا جان خود را از دست بدهد در این صورت این نه اعتصاب غذا بل بی

ا ازاتی راند، برای چه؟ کدام جنایت را مرتکب شده که باید چنین مجگرفته است. نوزده سال به او حبس داده

هایی که جایی صورت چاپ به خود نوشتن کتابی که منتشر نشده و عکس «جرم»تحمل کند؟ همسرش را به 

ه این رفتار ستمگرانه آخرین سلاح را اند! حال که آرش در اعتراض بنگرفته به شش سال حبس محکوم کرده

ودستگاه قضایی به صدا برداشته و به جان خود حمله برده است تا مگر وجدانی بجنبد و زنگ عدالتی از دم

ظاره ها، از همین نکنند. از همین حکمبار را نظاره میدرآید، آقایان نشسته و نزدیک شدنش به مرگی چنین رنج

معلوم است که انتظار عدالت از ایشان عبث است و جان و زندگی دیگران خاصه ها ی همراه با سکوت کردن

 .کندعدالتی را فراموش نمیاگر منتقد و معترض باشند برایشان اهمیتی ندارد. اما جامعه این بی

برند حمایت شود؛ اما جان آدمی های بحق زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا به سر میلازم است از خواست

های آرش صادقی و دیگر زندانیان اعتصابی به آنها توصیه بسیار ارزشمند است. ما ضمن حمایت از خواست

ی تلاش همگانی: چنان تردید در سایهکنیم اعتصاب غذا را بشکنند و جان ارزشمند خود را حفظ کنند بیمی

 !نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند
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 8935بهمن  6

 !پناهتهران؛ شهر بی

قرن پیش به دست کارگران برپا شده هران فرو ریخت. ساختمانی که نیمساختمان پلاسکو در مرکز تجاری ت

ی ناظران خاک شد و بر زمین ریخت. زدههای حیرتبود و یکی از نمادهای مدرنیسم بود، امروز جلوی چشم

ظه، در کار خاموش کردن آتش، پذیرترین بخش واقعه است. دردناک آن که دهها انسان همان لحاین اما تحمل

نات اها گواه کمبود امکهای ثبت شده از تلاش امدادرسانبودند. صحنه نشانزیر آوار ماندند. بسیاری از آنها آتش

ها و بارهاست که در میان حوادث شهری با مایه گذاشتن از همت و تلاش نشان سالآنهاست. کارگران آتش

ق ی پلاسکو عماند. فاجعهاند و گاه جان بر سر آن نهادهانات کارشان پرداختهخود به جبران کمبود وسایل و امک

ها زیر آوار خطر شغلی و وسعت کمبود امکانات آنها را مثل روز عیان ساخت. درد واقعه و اندوه مرگ انسان

مردم فرو پناه یافتند. آنچه جلوی چشم هنگامی نزد مردم به وحشت بدل شد که خود را در برابر حوادث بی

ی . فاجعهی توهمی که فرو افتادهایی نیز با آن فرو پاشید و پردهمرتبه نبود، یقینریخت فقط یک ساختمان بلند

ی پلاسکو به نمادی از یک شهر . فاجعهپناهی در کار نیستمن و جانأیادآور شد که هیچ مپلاسکو به آنها 

جان آدمی گریه سر  ارزشیزرگ از کمبود امکانات و بیپناه بدل شد. این واقعه که امدادرسانان شهری ببی

پیام خود را چون سیلی  ؛کنندشان را نظاره میاقدامی با چشم خویش مرگ همکاران صل از هرأدهند و مستمی

 ...پناه! و تو خود حدیث مفصل بخوانآورد: تهران؛ شهر بیبر ذهن فرود 

 

اعتنایی های دولتی و بیها و سازمانتوجهی و ناتوانی ارگانجا و منطقی است. بیهب این وحشت کاملاً

ن جان آدمی بارها اثبات شده است و هر لحظه ممکن است أرکاران دولتی در مقابل حوادث و شانددست

ی این یادداشت اما نه بر خاک افتادن پلاسکو است و نه تر تکرار شود. نکتهی پلاسکو در ابعادی بزرگفاجعه

ه کنشانانی است ها و همکاران آتشسف و همدلی با خانوادهأها نشسته است. نکته، ابراز تر دلی که بوحشت
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)البته قابل پیشگیری( از دست دادند. لابد میان آنها کسانی بودند که برای آنکه جان عزیز خود را در این حادثه

 .رفتندای نگشان سخت و زیان آور دانسته شود بارها اعتراض کردند و نتیجهشغل

نشان برای کاستن از تلفات جانی خود و دیگران، برای موثرتر بودن در حوادث شهری، باید به ارگران آتشک 

مین شوند. اما این أیز در حد بسیار خوب از همه نظر تترین وسایل مجهز؛ و خودشان نترین و کاملپیشرفته

ها اننشگشاید. آتشای را نمیهیچ گرهبند  «مسئولان»است؟ روشن است که دخیل بستن به  چگونه ممکن

اش به خود باید با ایجاد تشکلی سراسری از الزامات کار و منافع خود دفاع کنند. حساسیت کار آنها و بستگی

 .ی بسیار بزرگی برای چنین کاری استزندگی مردم پشتوانه

دانیم. باشد که جان از دست ا میگوییم و خود را شریک اندوه آنهشدگان تسلیت میهای کشتهما به خانواده

 .ی عزیز آنها به ایجاد شرایطی منجر شود که حوادثی از این دست امکان وقوع نیابدرفته
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 8935بهمن  61

 طرح دو فوریتی مجلس ؛ اعتراض ممنوع

کنند، روز برگزار میاران و مقام های دولتی اندرک ض مردم در مجالس و مراسمی که دستبا بالا گرفتن اعترا

را با قید دو  «زنندگان مراسم رسمی هم مجازات بر»بهمن شماری از نمایندگان مجلس طرح  62سه شنبه 

 به هیئت رئیسه مجلس تحویل دادند.فوریت 
 

 
 

دند شین نوع مجالس اخراج یا دستگیر میتر نیز پرسشگران و معترضان غیر جناحی و مردمی از اگرچه پیش

و سال حبس همراه خواهد شد. تصویب طرح، بازداشت این افراد با پشتوانه قانونی و مجازات شش ماه تا داما با 

ی این طرح گام دیگری است در محدود کردن هر چه بیشتر حق آزادی بیان. حق مردم است که در مراسم ارائه

ند و اعتراض و مشکلات خود و مجالس، دست اندرکاران بخش های مختلف دولت و دیگر قوا را به پرسش بگیر

که در طرح مذکور آمده تحمیل سکوت بیشتر به را اعلام کنند. درخواست مجازات برای مردم معترض چنان

 .آنهاست
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 8935اسفند  1

 یت سانسور در سخنان معاون فرهنگی وزارت ارشادعوض

کاران وزارت ارشاد و تلاش سه پس از آن همه بالا و پایین شدن موضوع سانسور کتاب در سخنان دست اندر 

ی فرهنگ)شنبه هفتم اسفند( عباس صالحی معاون رای تکذیب یا دفاع و بزک کردن آن، روز گذشتهساله ب

ی مهه ، را در گفتگو با خبرنگاران تشریح کرد.«ممیزی»یشان ی اوزارت ارشاد وضعیت سانسور، یا به گفته

توان در این جمله خلاصه کرد: شهروندان خود را است میآنچه ایشان در توضیح سخنان وزیر ارشاد گفته 

عامه کسانی که با موضوع قانون مرتبط هستند و نیز شهروندان؛ »ا آنها را سانسور نکنیم! )نقل: سانسور کنند تا م

ن همین خود سانسوری است. ( شکل مطلوب مبنای راهبردی کتاب از نظر ایشا«خود به اجرای قانون بپردازند.

که اعمال تر است تا زمانیدر واقع اینکه شهروندان خود اقدام به اجرای مقررات کنند بسیار مطلوب»)نقل: 

 («له است.أن مسقانون به معنای ورود پلیس باشد. مبنای راهبردی نظارت بر کتاب نیز همی

 

های هژها را با واهسیع موارد سانسور است. وقتی جملی ورعایت خط قرمزها و دامنه «اجرای مقررات»منظور از 

ار کتاب، ارت بر انتششود که از نظر دستگاه دولتی نظشان بنویسیم آنگاه معلوم میاصلی و نزدیک به واقعیت

ته اشگذ «تفاهم در حوزه». البته معاون فرهنگی نام آن را است «مبنای راهبردی نظارت بر کتاب»خودسانسوری 

ه ب برم. اتفاقاًکار میتعبیر خودسانسوری عبارت تفاهم در حوزه را بهمن جای »است و نه خودسانسوری. )نقل: 

مورد از های بیهای غلط و سختگیرینظرم با آگاهی کامل مولف از مصادق ممیزی دیگر شاهد خودسانسوری

های درست نوشتن بر مبنای دستور ؟! لابد خودسانسوری«های غلطخودسانسوری»( . «ود نخواهیم بود.سوی خ

کتاب اجازه انتشار نیافته است. وقتی  55وزارت ارشاد است! به همین دلیل است که فقط در یک مورد  عمل

شنوند: نشر روشنگران حاضر پرسند پاسخ میکتاب انتشارات روشنگران می 55خبرنگاران از ممنوعیت چاپ 

 «موضوع قانون»و  «رراتاجرای مق»ود نیست! اینجاست که معنای عملی های مورددار خبه اصلاح برخی کتاب
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کوشد سانسور را کم اندازه و کم اهمیت جلوه شود. معاون فرهنگی در سخنان خود از یک سو میروشن می

ا. هی بررسأکند؛ از جمله امکان اعتراض به ر اندرکاران ارشاد ردیفدهد و از سوی دیگر افتخاراتی برای دست

نامه اجرایی نشر و انقلاب فرهنگی این بود هم با نگاه به آیین نایم آمسیری که در این سه سال پیموده»)نقل: 

 ن( و افتخار دیگر: معیار بررسی قانو «ها را احیا کنیم...به رأی بررس که امکان تجدیدنظر خواهی و اعتراض

ز قضا ا («گیری یا تساهل باشد.ون و نه سختها باید قانها، معیار بررسیدر بحث نظارت بر کتاب»باشد.)نقل: 

 «تساهل»نسور، قانون آن باید ملغی شود و ی ساکید دارند که در پدیدهأتخفیف و جدی سانسور نیز تفان بیمخال

دانند؛ دردی که به جان آزادی اندیشه و بیان ی درد نمیو بزک کردن آن را چاره «های بررسأاعتراض به ر»و 

ی قربانیان اصل از همین رو است که ادبیات و علوم انسانیافتاده و اندیشیدن را در تیررس خود قرار داده است. 

ق ممیزی را در خود جای هایی مثل ادبیات و علوم انسانی بیشترین تعداد مصادیحوزه» سانسورند.)نقل:

 «(دهند.می
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 8932فروردین  61

 ها قربانی در سیل چهار استان غربیده

سفانه تاکنون نزدیک أل غرب ایران و راه افتادن سیل متفروردین در شما 65در پی بارندگی شدید روز جمعه 

ها و ها و جادهاند؛ چندین اتومبیل را جریان سیل با خود برده و خانهبه پنجاه نفر جان خود را از دست داده

ها هی دهای از دست رفته. ناگفته پیداست و به تجربه معلوم که جز مصیبت جانهایی را ویران کرده استپل

گری گیرد. آنچه اخبار رسمی از علت مرگباری و ویرانها نیز بر دوش مردم قرار میانسان، بار مصایب این ویرانی

 !«تاس بوده سابقهبی اخیر سال پانزده ـ ده در که شدید بارندگی»ده: گوید، در این جمله خلاصه شسیل می

 

های تکنولوژیک و امکانات موجود، سیل نظر داشتن پیشرفتکنیم و با در ویکم زندگی میما در قرن بیست

ای اجتماعی است. هر جا که روی دهد باید به ی طبیعی نیست بلکه پدیدههم میان شهر دیگر یک پدیدهآن

موظف به حفظ و نگهداری شهرها و روستاها هستند )یا  تاًدسراغ دلایل اجتماعی رفت. باید از مسئولان که قاع

 .توان طبیعت را مقصر و عامل دانستاید و چرا چنین شد؟ در این قرن نمیپرسید که : چه کرده باید باشند(

های سیل را به عهده بگیرد و ضمن دلجویی از بازماندگان به این معنا دولت است که باید مسئولیت خسارت

. این چیزی است که به قوت ترین زمان جبران کندهای وارد شده به مردم را در کوتاهغریقان سیل تمامی زیان

 .باید خواست

گوییم و شریک اندوهشان هایی که عزیزان خود را در جریان سیل از دست دادند تسلیت میما به خانواده

 .زده قرار داریمهستیم و در کنار مردم سیل
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 8932آذر  9

 ای زنجیره سیاسی هایقتل شاخص ماه آذر؛

 شدند؛ کشته ۷۷ سال سیاسی هایقتل جریان در که اسکندری پروانه و فروهر داریوش فرزند فروهر، پرستو

 .کرد برگزار سکوت در را مادرش و پدر بوددیا مراسم

 هگذرنام تهران فرودگاه به ورود هنگام که نوشت کرد منتشر آذر اول چهارشنبه روز که سرگشاده اینامه در او

 منعی هک گفتند او به کرد مراجعه جمهوری ریاست نهاد به خود گذرنامه گرفتن برای که هنگامی و گرفتند را او

 .ندارد وجود فروهرها سالگرد مراسم برگزاری برای

 

 مراسم از سوءاستفاده قصد که انقلاب ضد عناصر با حاضر مورانمأ: »نوشت امنیتی مورانمأ از نقل به همچنین او

 وند،ش نظام و ملی امنیت مخل و کنند ناامنی به تحریک و آورند پدید ناامنی و کنند شکنیقانون تا دارند را

 .«کرد خواهند برخورد

 به هک چند هر کنند، برگزار سکوت در را ساعته دو مراسم این که بود خواسته کنندگان شرکت از فروهر خانم

 .«است عادلانه نه و است استوار منطقی بر نه» سکوت در مراسم برگزاری او، نوشته

 و فروهر خانم خویشاوندان و آشنایان از جمعی شرکت با آذر اول چهارشنبه روز عصر نهایت در مراسم این

 از و داشتند حضور نیز امنیتی مورانمأ که است آن از حاکی ها گزارش. شد برگزار سکوت در مردم از گروهی

 .گرفتند فیلم حاضران
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 ماه این اول روز بیست در. است شاخص ماهی ۷۷ آذر ای،زنجیره سیاسی هایقتل یساله چندین جریان در

 اریوشد. رسیدند قتل به داشتند فکری متفاوت هایگرایش و مواضع که فرهنگی و سیاسی فعالان از تن چهار

. رسیدند قتل به چاقو پرشمار ضربات با خود خانه در ۷۷ آذر اول روز سیاسی فعالان از اسکندری پروانه و فروهر

 .رسیدند قتل به جداگانه و شدند ربوده پوینده محمدجعفر آن از پس روز شش و مختاری محمد بعد روز دوازده

 این در رفته کار به خشونت و محدود زمانی در تناوب. بودند ایران نویسندگان کانون فعال اعضای از دو هر

 اسیسی هایقتل در اگر. اندافزوده چیزی خود قبلی قصد به مجری، و طراح و آمر قاتلان، که دادمی نشان هاقتل

 آذر یاسیس هایقتل در بار،این بود حاکمیت مخالفان و منتقدان یمخفیانه حذف بر بنایشان پیشین ایزنجیره

 به آنها شیوه این با. دادند انجام جامعه در «پیام» یک پراکندن و وحشت و رعب ایجاد قصد به را حذف ،۷۷

 هایجنایت «نمایشی» یجنبه اما! کشیمتانمی رحمانهبی! ساکت: که فرستادندمی پیام مخالفان و منتقدان

 یجادا وحشت و ترس بود قرار آنچه شد؛ بدل اقداماتشان اسفندیار چشم به کند ارسال را پیام بود قرار که آنها

 و آمران معرفی کار هنوز چه اگر. انجامید قاتلان معرفی و شناسایی خواست و جامعه عمومی پرسش به کند

 رد فراوانی نکات و نرسیده فرجام به عادلانه و طرفبی علنی، دادگاه تشکیل و دادخواهی نیز و عاملان یهمه

 نخست سال چند جز همه این با. شد متوقف ایزنجیره سیاسی هایقتل یپروژه اما است؛ مانده ابهام یپرده

 نآ به دادن تن که امری. است کرده جلوگیری جانباختگان یادبود مراسم برگزاری از حاکمیت ۷۷ آذر از پس

 .شد خواهد مشابه هاییجنایت به دادن میدان و فاحش ستمی فراموشی موجب آن باره در کردن سکوت و
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 8932دی  8

 زندان در کارگری فعال یسکته

 کتهس زندان در رانیاتوبوس واحد شرکت کارگران سندیکای مدیره هیئت عضو شهابی رضا است آمده خبرها در

 در شهابی رضا با خانواده چهارشنبه روز که ملاقاتی در» :نوشت آذر 69  سندیکا سایت باره این در. است کرده

 و تاس داشته خاص رفتگی فرو نیز چشمش زیر و داشته افتادگی رضا صورت چپ ینیمه است داشته زندان

 یسکته هاینشانه بیان از پس.« ای کرده خفیف سکته گفته من به کردم؛ مراجعه که زندان پزشک به گفته رضا

 :است پرداخته شهابی بیماری سوابق به اطلاعیه زندان پزشک ییدتأ و مغزی

 

 ارض این بر علاوه. ندارد زندان تحمل جسمی توان شهابی بود داده تشخیص این از پیش متخصص پزشک»

 لینوئمس ولی. است داشته مکرر شدید دردهای سر. است شده دماغ خون زندان در و بوده بالا خونش فشار مکرر

 به معاینه برای را وی ،توجیه بدون خیرهایتأ با گاهی از هر و اندکرده توجهیبی تهران دادستانی و زندان

 زندانی رکارگ این سفانهمتأ اینکه تا نکردند توجه هم متخصص پزشک تشخیص به و کردند اعزام بیمارستان

 نشده اعزام بیمارستان به اشبیماری تشدید از جلوگیری و معاینه برای نیز سکته از پس حتی .کرد سکته

 قید بدون و فوری" آزادی خواهان حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای ادامه در .«است

 :است شده زندانی کارگر این "شرط و

 ایانپ شهابی رضا حبس محکومیت کند می کیدتأ حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای»

 و داردن کیفر تحمل توان جسمی نظر از شهابی که داده تشخیص متخصص پزشک این بر علاوه. است یافته

 دنکر آزاد برای متخصص پزشک تشخیص درستی گویای نیز وی حال مشاهده قابل هاینشانه و وی سکته

 لقیت زندانی کارگر این تدریجی حذف به تصمیم توان می را ایشان زندان یادامه بنابراین. باشد می شهابی
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 و تیامنی نهادهای سندیکا و گردد آزاد شرط و قید بدون و فوری باید شد گفته آنچه بر بنا شهابی رضا. کرد

 .«داندمی شهابی رضا زندانی کارگر جان حفظ مسئول را زندان مسئولین و تهران دادستانی

 هالتشک آزادی مدنی قانون فقط نه بیان، آزادی انسانی قانون فقط نه را این. شود آزاد فوراً  باید شهابی رضا

 بر اصرار شرایط این در. گویدمی نیستند حبس یادامه به قادر که زندانیانی یدرباره نیز خودشان قوانین بلکه

 صورت در که ایگونه به ندارد؛ او بیماری تشدید یا کشتن جز دیگری عملی معنای زندان در شهابی داشتننگه

 . دهد ادامه کارگران حقوق از دفاع به نتواند و شود خود هایبیماری زندانی او هم آزادی

 از ناشی بیماری و حبس متحمل کارگران حقوق از دفاع برای و است کارگری و سندیکایی فعال شهابی رضا

 .کنید آزاد را او. است شده زندان شرایط
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 8932دی  83

 شهر ایران  چندین در مردم اعتراضی تظاهرات

 شعار سردادن و تظاهرات اندازیراه با مردم از زیادی هایگروه ایران مختلف شهرهای در که است روزی چند

 را خود ویژه هاییگان و امنیتی و انتظامی مورانمأ حکومت مقابل، در. اندپرداخته خود هایاعتراض بیان به

 تاکنون مورانمأ یحمله ینتیجه در شده، منتشر خبرهای طبق. است بسته صف خیابان در و کرده گسیل

 ضرب به جوان چند دورود شهرستان در همچنین. اندشده بازداشت تن صدها و زخمی معترضان از تن هاده

 .اندشده کشته و زخمی ماموران یگلوله

 

 آنجا در انسان کرامت کهاین نه؛ یا هستند خود اساسی و اولیه حقوق از برخوردار جامعه یک در مردمی کهاین

 معلوم هادوره و هابرهه همین در است، میزان چه تا ایجامعه در مردم آزادی میزان کهاین نه؛ یا شودمی رعایت

 زنندب فریاد را خود سیاسی و اجتماعی اقتصادی، مشکلات تا گذارندمی خیابان به پا مردم که هنگامی. شودمی

 و احسلبی مردم تظاهرات روی بر کشیدن تیغ. است آزادی از برخورداریشان معیار آنها با حاکمیت برخورد نوع

 آزاد کردن اعتراض که ایجامعه در. است آزادی سرکوب و غیبت بر روشن گواهی آنها صدای آلودنخون به

 .آزادند آورند،می دست به را کردن اعتراض حق که اندازه همان به مردم. نیست خبری آزادی از نباشد،

 حق این کنند، اعتراض فقر خط زیر زندگی و تبعیض به خود، معیشتی هایسختی به که است مردم حق این

 معترض دیگر مشکل هاده و فرهنگی قمع و قلع و حذف تیغ و سانسور به که است هنرمندان و نویسندگان

 و ارک موانع مقابل در که است جوانان حق بگویند؛ نه جنسیتی تبعیض به که است زنان حق این باشند،

 .کنند بلند را خود اعتراض صدای آزادانه که است همگان حق این ...این. باشند معترض شانشادی

 ناحق که است حق این با مقابله. کنندمی محقق را شانمدنی و طبیعی حق خود، اعتراضی هایتجمع در مردم

 .است
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 8932دی  88

 شد مسدود تلگرام

 و کرد مسدود را اینستاگرام و تلگرام اجتماعی هایشبکه دی دهم یکشنبه روز عصر اسلامی جمهوری دولت

 هک گرفت انجام آن پی در کار این. ندارند را هاشبکه این از استفاده امکان ایران در کاربر هامیلیون اکنونهم

 .پیوستند آن به بیشتری شهرهای و یافت بلندتری اوج اخیر روز چند اعتراضی هایتجمع

 

 دممر حق را اعتراض و انتقاد شد پخش تلویزیون از یکشنبه روز که سخنانی در دولت یسرئ روحانی حسن

 مکانا وقتی کنند؟ انتقاد توانندمی چگونه هستند رسانه ابزار و ارتباطی وسایل فاقد که مردمی اما دانست؛

 حمله متلگرا مانند اجتماعی هایشبکه فیلترینگ. بس و است تعارف فقط آن از زدن دم نیست حق از استفاده

 چه و سلاح یماشه بر انگشت و باطوم یدسته بر دست چه مردم هایاعتراض مقابل در است؛ بیان آزادی به

 . است بیان آزادی سرکوب گوناگون هایشکل همه، فیلترینگ، کلید بر انگشت

 .کنید رها بند و سد از را اجتماعی هایشبکه بازگردانید، آنها به ایدکرده اعلام مردم حق را آنچه تا پس،
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 8932بهمن  1

  ترکیه در نگارروزنامه هاده بازداشت

 ردهایک علیه ارتش عملیات از انتقاد بابت ترکیه در سیاستمدار و نگارروزنامه هاده( شنبهسه) گذشته روز تا

 ستد به «تروریستی تبلیغات نشر» اتهام با عده این هاخبرگزاری گزارش اساس بر. اندشده بازداشت سوریه

 به موسوم عملیات آغاز زمان از گزارش، این اساس بر. اندشده دستگیر و شناسایی پلیس و امنیتی نیروهای

 ودن از بیش کل در گذشته، جمعه روز در عفرین منطقه در سوریه کردهای علیه ترکیه ارتش «زیتون شاخه»

 .اندشده بازداشت زمینه این در نظر اظهار دلیل به نفر

 

 ودخ اخیر یکسال هایگزارش در است مطبوعات آزادی مدافع المللیبین نهاد یک که «مرز بدون گزارشگران»

 لانمسئو رویترز، گزارش به. است جهان در نگارانروزنامه برای بزرگ هایزندان جمله از ترکیه که کرده کیدتأ

 ا،ر موسیقی کنسرت و اعتراضی تجمع راهپیمایی، تظاهرات، هرگونه برگزاری دوشنبه روز آنکارا در دولتی

 .کردند اعلام ممنوع دارد، ادامه سوریه شمال در ترکیه ارتش عملیات که مادامی

 و ترکیه مردم گوش معترضان و منتقدان دهان بستن با خواهدمی ترکیه دولت که پیداست برخوردها این از

 افکار بیدار وجدان غیاب در را خود ارتش خونبار عملیات و بگذارد باز خود تبلیغات روی به فقط را جهان

 ار خویش یجامعه امور و سرنوشت اندکرده قصد که است مردمی به حمله عفرین به حمله. ببرد پیش عمومی

 شود،می جهان یگوشه هر در دیکتاتور حکومت هر نگرانی موجب خود خودیبه قصد همین. گیرند دست به

 هاواژه کردن قلب در شان«استعداد» استبدادی هایدولت. باشد شده اجرایی مردمی سوی از کهآن به رسد چه

 یناامن «امنیت» نام با و اندازندمی راه به جنگ «صلح» نام با است؛ شانریزیخون استعداد از تابعی نمادها و

 نها،ای. ندارند جنگ کسی با که روندمی مردمی جنگ به است صلح نماد که «زیتون یشاخه» با پراکنند؛می
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 قلب از دبای خویش سهم به شرافتمند نگارانروزنامه و نویسندگان واژه، اهل. است فریبکاری معنایش کلام، یک

 یریجلوگ جهان و ترکیه مردم افکار بر فریب یسلطه از و دیکتاتورها فرهنگی دستگاه دست به هاواژه کردن

 .کنند
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 8932اسفند  9

 امنیتی نیروهای و دراویش درگیری

 مقابل در دراویش از گروهی گنابادی دراویش از ریاحی اللهنعمت بازداشت به اعتراض در بهمن 93 دوشنبه روز

 ریاحی آقای شرط و قیدبی آزادی خواستار معترضان. کردند برگزار اعتراضی تجمع پاسداران 836 کلانتری

 .شدند

 یکشل و آوراشک گاز» با انتظامی نیروهای که است شده گفته «نور مجذوبان» سایت در شده منتشر خبر در

 و زخمی معترضان از تن چند حمله این جریان در. است کرده حمله کنندگانتجمع به «ایساچمه تفنگ با

 .شدند دستگیر

 

 منطقه در گنابادی دراویش با امسال بهمن چهاردهم و چهارم روزهای در بار دو نیز ترپیش پلیس مأموران

 گفتند ندهتاب آقای هواداران .بودند شده درگیر گنابادی دراویش رهبر تابنده نورعلی سکونت محل هفتم گلستان

 باسل و امنیتی مورانمأ احتمالی تعرض هرگونه برابر در گنابادی دراویش قطب از حفاظت برای آنها تجمع که

 یریدرگ به منتهی روزهای در تابنده آقای منزل به آمدها و رفت از برخی که گفتند دراویش. است بوده شخصی

 .است بوده مواجه امنیتی مورانمأ محدودیت با

 گفته پلیس همچنین. اندشده زخمی زیادی شمار و بازداشت دراویش از تن صدها تاکنون هادرگیری این در

 و وضعیت از. اندشده زخمی هم مامور 93 کم دست و کشته اتوبوس یک با حمله اثر بر انتظامی مامور 9 است

 .نیست دست در زیادی اطلاعات اتوبوس با حمله چگونگی

 طولانی ایسابقه و نیست دیروز و امروز حرف آنها بر ممنوعیت و محدودیت ایجاد و گنابادی دراویش به حمله

 تشویش» و «ملی امنیت علیه اقدام» ،«امنظ علیه تبلیغ» چون هاییاتهام با بارها عقیدتی گروه این اعضای. دارد
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 قلمست هاانسان. است شده تخریب شانحسینیه و ملغی شانمراسم اند؛شده زندانی و دستگیر «عمومی اذهان

 انونق این از نیز دراویش! بیان آزادی حق از دفاع یعنی این. باشند آزاد آن بیان در باید شانعقیده بد و خوب از

 ایجاد واکنش اساسی حق این گذاردن پا زیر تردیدبی. کنند ابراز را خود عقاید دارند حق و نیستند مستثنی

 امنیت که روست آن از اندآمده خیابان به دراویش اگر. کرد خفه تواننمی همیشه برای را همه کند؛می

 نیز خود میان در که روست آن از اندآورده خیابان به را فریادشان اگر است؛ شده سلب آنها از شان«خلوت»

 سوی هب تابیبی این و است تاببی متفاوت و مخالف عقاید برابر در حاکمیت. باشند داشته صدایی ندارند حق

 یهفته چند در دراویش با انتظامی و امنیتی نیروهای آمیزخشونت هایدرگیری اشنمونه. گشت بازخواهد او

 سپلی مورمأ سه شدن کشته به منجر که «اتوبوس با حمله» چون مشکوکی ماجرای کهاین هشدار. است اخیر

 ردیگ آمیزمسالمت هایاعتراض کشیدن خونبه و دراویش ترخشن و شدیدتر سرکوب برای آویزیدست شد

 هیمخوانمی اگر اما نیست، ایپسندیده امر دیدنشان آسیب و هاانسان شدن کشته قطعاً . نشود مردم هایگروه

 فرهنگی، آزادی ، ابرازعقیده آزادی: است آزادی بلکه نیست؛ سرکوب شاحلراه باشیم چیزهایی چنین شاهد

 !آزادی. ..آزادی تشکل، آزادی اجتماعی، و سیاسی فعالیت آزادی
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 8932اسفند  ۷

 ]تجمع زنان مقابل ساختمان وزارت کار[

 جرح و ضرب به زن جهانی روز مارس هشت با برابر اسفند هفده شنبهپنج امروز کار وزارت مقابل زنان تجمع

 بیان منظور به و مجازی فضای در زنان از گروهی فراخوان با تجمع این. انجامید آنها از تعدادی بازداشت و

 امیانتظ و امنیتی مورانمأ است حاکی شده منتشر هایعکس و خبرها. گرفت شکل زنان اقتصادی هایخواسته

 بازداشت و جرح و ضرب به اقدام و ندادند را تجمع گیریشکل یاجازه خشن برخوردهای و پرشمار حضور با

 شده مشخص شدگانبازداشت از تن ده از بیش هاینام تاکنون. کردند معترض مردان و زنان از زیادی شمار

 رآذ بهکیش، آزاده شهبازی، نیره الهیاری، پرستو فلاحی، مهرداد اسدپور، زهره جمالی، بنفشه: جمله از. است

 .توللی عباسی جواد و رخش سودابه اصلانی، بهار سالم، علی چهرازی، پیمان گیلانی،

 

 اندشده بازداشت کار وزارت مقابل امروز تجمع در که کسانی یهمه کرد اعلام باید سخنی و حرف هر از پیش

 مقابل در زن جهانی روز در مرد و زن گروهی. شوند آزاد باید سازیپرونده هیچبی شرطی و قید هیچبی

 به هایشان،خواسته بیان به دست سر بر نوشته کردن بلند با آمیزمسالمت کاملاً ایشیوه به دولتی ساختمانی

 اندزده د،انبرده یورش آنها به مسلح و مجهز مورانیمأ گاهآن اند،پرداخته زنان به نسبت کشیحق و نابرابری بیان

 الاستیص سطح به را مردم که موجود فراوان هایگره در گشایشی هیچ کهآنبی. اندکرده بند در و اندگرفته و
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 در مردم صدای امواج هنوز. نیست اندازچشم در نیز آن امید حتی که است سهل باشد؛ کار در است، کشانده

 افض در است مردم حق اعتراض: گفتند که دولتمردان صدای هنوز نشده پاک فضا از ماه دی سراسری اعتراض

 و زنان و کارگران برای زندان و دادگاه و دستگیری و جرح و ضرب خوانیممی و بینیممی که است نشده محو

 یدروازه طلسم پس است چنین اگر و. است شده بدل جامعه یروزمره امر به دیگر معترض قشر هر و جوانان

 ایمعجزه هااعتراض و هاخواسته شمردن کوچک و معترضان تحقیر از و آن از و است شکسته «ببند و بگیر»

 کاران اندردست بعضی قلب قوت و دلخوشی سبب است ممکن کردن تحقیر و خوارشماری. نیست ساخته

 ابراز در مردم، بیان آزادی در واقعی اثر. ندارد واقعی اثر ایذره جامعه موجود هایواقعیت در ولی شود حاکمیت

: یمکنمی تکرار پس. بیابند مشکلات از خلاصی برای راهی مگر تا است هایشاناعتراض و هاخواسته یآزادانه

 و قید هیچبی اندشده بازداشت کار وزارت مقابل زن جهانی روز مناسبت به امروز تجمع در که کسانی یهمه

 .شوند آزاد باید سازیپرونده هیچ بی شرطی
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 893۷خرداد  69

 مشهد در نویسنده یک بازداشت

 بازداشت منزلش در خرداد 88 روز مشهد ساکن نگارروزنامه و نویسنده جعفری فرهاد هاخبرگزاری گزارش به

 هب معروف اعتراضات از حمایت وی بازداشت دلیل. است شده منتقل مشهد آبادوکیل زندان به خرداد 68 روز و

 .است شده اعلام «اکاذیب نشر» و «انقلاب خیابان دختران»

 

 
 

 اضاعتر در کشور زنان از گروهی اقدام یدرباره اشعقیده بیان دلیل به جعفری فرهاد کردن زندانی و بازداشت

 .است شهروندان یاولیه حقوق و بیان و اندیشه آزادی آشکار نقض اجباری حجاب به

 هاییبرچسب. .. ،«نماییسیاه» ،«نظام علیه تبلیغ» ،«اکاذیب نشر» چون عناوینی است شده ثابت تجربه به

 ویدادیر یا خبر پیرامون جایی که دارند قرار هاییانسان عناوین این پشت. مردم نظر ابراز از جلوگیری برای است

 واکنش عناوین این. است نبوده حاکمیت خوشایند و اندکرده بیان را خود یعقیده و نظر( غلط یا درست)

 انبی آزادی از آنها در که است جوامعی ویژه و است شهروندان نظر و عقیده ابراز به حاکمیت کیفری و قضایی

 را نآ پاسخ است، آزاد هم «اکاذیب نشر» دارد وجود استثنا و حصر هیچبی بیان آزادی که جایی. نیست خبری

 نه دهندیم کلام با باشد لازم اگر پاسخی است آزاد هم نظام علیه تبلیغ زندان؛ و دستبند با نه دهندمی کلام با

 جامعه یک هایآزادی میزان به توانمی اتهامی عناوین این خود از. ..است آزاد هم نماییسیاه زنجیر؛ و غل با

 .گویندمی «کننده متهم» از بگویند چیزی «متهم» یدرباره کهآن از بیش زیرا برد؛ پی

 بازداشت «اکاذیب نشر» و «انقلاب خیابان دختران» حرکت از دفاع اتهام به را جعفری فرهاد خبرها بر بنا

 جرم را بیان آزادی حق از استفاده کهآن مگر شود آزاد فوری باید و است نشده مرتکب جرمی هیچ او. اندکرده

 .بدانیم



 

 Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran 

 Instagram: Kanoone.Nevisandegan                                                       8931، اسفند 5ی ـ شماره  بیان آزاد

Facebook: Kanoon nevisandegane iran 

Email: Kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com 

23 

 

 893۷تیر  ۷

 بیان آزادی به حمله تشدید

 به و آیدمی چشم به هاستماه که سیاسی و اجتماعی شرایط به گسترده اعتراضات به مربوط خبرهای میان در

 زن ،زادهشجری شاپرک محکومیت خبر یکم. است داشته زیادی بازتاب خبر دو اخیر روزهای رسد،می گوش

 زندان سال63 به اکنون و کرد چوب سر بر روسری اجباری حجاب به اعتراض در پیش ماه چند که است جوانی

 نام به نوجوانی دختر دستگیری از دوم خبر. است تعلیقی سالش هجده و تعزیری آن سال دو که شده محکوم

 زیونتلوی به اجباراً حال و دادهمی قرار اینستاگرام شبکه در را خود رقص ویدیوهای که دارد حکایت هژبری مائده

 .کند پشیمانی اعلام خود کار از گریان و شده شطرنجی صورتی با تا شده آورده
 

 
 

. شود تلقی جرم نباید این و اندکرده استفاده خود هنر و نظر ابراز در خود بیان آزادی حق از زنان این دو هر

 نوع ره آزادی بلکه نیست گفتن و نوشتن آزادی فقط بیان آزادی. گنجدمی بیان آزادی یحوزه در دو هر رفتار

 جمله از کند؛می «بیان» را خود اعتراض و هنر احساس، نظر، آن طریق از جمعیتی یا شخص که است «ابراز»

 در که است برخوردهایی همان جنس از زن دو این با حاکمیت برخورد. رقصیدن و کردن چوب بر روسری

 مخالفان با زنان، با کارگران، با اجتماعی، و سیاسی فعالان با دانشجویان، با معترضان، با هاسال این یهمه

 تحقیر و خشن رفتار و حبس سال63 سنگین حکم صدور. است داشته ایران نویسندگان کانون با و سانسور

 یانب آزادی با مقابله در زیرا است سیاسی. است سیاسی برخوردی و حکم که البته نوجوان دختری با کننده

 یراز است سیاسی است؛ گرفته انجام معترض یجامعه در هراس ایجاد رویکرد با زیرا است سیاسی شده؛ صادر

 قطف سرکوب. دارد را معترض یجامعه سرکوب قصد باشد داشته نظر «خاطی» فرد «تنبیه» به کهآن از بیش

. نهاستآ از گیریپیش متوجه آن از شکلی و بخش گیردنمی انجام انتقاد و اعتراض و مخالفت اعلام و ابراز از پس

 سرکوب باشد، داشته را جمعیتی یا فرد بیان آزادی از بازداری نقش که وحشت، و رعب ایجاد جمله از مانع، هر
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 صادر آزادانه وجود ابراز هر علیه و منتقدان و معترضان علیه قضایی دستگاه از که سنگین هایحکم این و است

 .است بالقوه و بالفعل منتقدان و معترضان یهمه ضد بر حقیقت در شودمی
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 893۷شهریور  5

 مرور کلی چند پرونده

 سال حبس تعزیری ۷ساله دانشگاه تهران:  68پریسا رفیعی دانشجوی 
امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه »اتهام: 

 «عمومی

 اهرات دانشجوییظعمل منجر به بازداشت: شرکت در ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضربه شلاق 83رویا صغیری دانشجوی دانشگاه تبریز )پرونده اول(: یک سال حبس تعلیقی و 

غیرقانونی و ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع »اتهام: 

 «شرعی از طریق برداشتن روسری خود در خیابان

 عمل منجر به بازداشت: شرکت در اعتراضات دی ماه و برداشتن روسری
 

 

 ماه حبس تعزیری 69پرونده دوم: 

 اتهام : تبلیغ علیه نظام و توهین به ارکان نظام

بیان اعتراض و انتقاد به سیستم و گردانندگان اصلی  ده نشده است اما معمولاًعمل منجر به بازداشت: توضیح دا

 .آن

 

ها و فضای مجازی، سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از فعالیت در رسانه 83امیرحسین میراسماعیلی: 

 دو سال ممنوعیت خروج از کشور و جزای نقدی
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دولتی و قضایی حسب انجام وظیفه، توهین به مقدسات و ائمه موران و مسئولان أتوهین به مقامات و م» اتهام:

 «طاهرین، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی

 عمل منجر به بازداشت: توئیت طنزآمیز

 

 قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی: بازداشت

 «ملیزدن امنیت اجتماع و تبانی به قصد برهم»اتهام: 

 عمل منجر به بازداشت: حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی برای بیان اعتراض به نظارت استصوابی
*** 

 

ها افزود. اینها مشتی از خروار و خردی توان به این نمونههای جدید برای نسرین ستوده را نیز میساختن اتهام

هایی از این دست پس از اعتراضات سراسری «حکم»ها و «اتهام»های چند ماه اخیر است. سازیندهاز کلانِ پرو

 و آن نیز نیست؛ علناً  «قضایی»یت حتی قادر به حفظ رویه و ظاهر دی ماه چنان سیر صعودی یافته که حاکم

 .سرکوب هر گونه اعتراض و تحرک است مستقیماً

سلامی برای بیان حضور در مقابل مجلس شورای ا» ای چونهای ساده« عمل»های سنگین از اختراع اتهام

تن برداش»، «شرکت در تجمع»، «بیان اعتراض و انتقاد»، «توئیت طنزآمیز»، «اعتراض به نظارت استصوابی

اند، هدفی جز تحمیل سکوت های استفاده از حق آزادی بیانکه مصداق «اهراتظحضور در ت»و  «روسری

های ها و صدور حکمگورستانی بر جامعه و جلوگیری از انتقاد و اعتراض مردم ندارد. شدت دادن به بازداشت

های سنگین در شرایط کنونی گرچه مزاحمی جدی در راه آزادی بیان و کوشش برای رسیدن به خواست

ای نیست. زیرا مشکل بتواند به هدف خود که تسخیر روان جامعه با رعب کنندهه است، مانع تعیینشدانباشته

تحمل  بند به دست برایتصویر دختر جوان دانشجویی که دستاست، برسد. برای اثبات این مدعا نگاه کنید به 

دوربین بالا برده است. این شود و او دو انگشتش را به علامت پیروزی رو به کیفری ناحق به زندان برده می

انه و گیرجان آمده از انبوه مشکلات است؛ نیز بازتاب رفتارهای سختی کنونی مردم بهتصویر نمادین روحیه

تحقیرآمیز با دو وکیل معترض، قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی، را ببینید که نزد جامعه به تحقیر آمران 

 .و عاملان آن برخورد انجامید

دهند، چیزی تغییر کرده است که گرچه ممکن است های گذشته پاسخ درخور به مسائل مزمن نمیوقتی شیوه

ند کند؛ حتی اثرات سرکوب تی گذشته را به ضد آن تبدیل میبه چشم نیاید، هست. چیزی که اصرار بر شیوه

 .و خشن را
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 893۷شهریور  2

 اعتراضبازداشت، حکم اعدام، اعتصاب غذا و 

اند؛ زندانیان سیاسی به دلیل افزایش فشارها خبرها حاکی است که در یک ماه اخیر چند خبرنگار بازداشت شده

ند یا حکم گرفته بود اند؛ فعالان کارگری که قبلاًهای مضاعف زندانبانان دست به اعتصاب غذا زدهگیریو سخت

اند؛ در همین یک ماه مراسم هفدهمین سالگرد شده بردند به زندان فراخواندهسر میه در مرخصی درمانی ب

درگذشت احمد شاملو ممنوع و با بازداشت چند تن همراه شد و... و در آخرین مورد، روز گذشته حکم اعدام 

محمدعلی طاهری به وکیلش ابلاغ شد. حکمی که رسما در مقابل ابراز عقیده صادر شده است و به این معنا 

 .اعدام عقیدتی است
 

 

زندان و اعدام و تهدید و فشار و سانسور پاسخ کدام یک از مصایب جاری در جامعه است؟ پاسخ تیراژ سیصد 

حقوقی نویسندگان؟ پاسخ نیاز انسان به آزادی بیان؟ پاسخ ای کتاب و فنای هنر و ادبیات؟ پاسخ بینسخه

ل جوانان؟ پاسخ وضع اسفناک معلمان کار و استیصاها بیی کارگران؟ پاسخ میلیوندستمزدهای پرداخت نشده

خواهی بازنشستگان؟ پاسخ به یغما رفتن زندگی مالباختگان؟ پاسخ فقر و فلاکت و پرستاران؟ پاسخ فریاد حق

 فروشی گسترده؟ یا...اعتیاد و تنهای نجومی؟ پاسخ های میلیاردی و دزدیروز افزون مردم؟ پاسخ اختلاس

 کنند؟ها اعتراضشان را فریاد میپاسخ مردمی که هر روز در خیابان

فقط یک خاصیت دارد: ایجاد هراس. اما بسیارند چیزها که در تکرار، کارکرد خود را از دست  «پاسخ»این 

 !دهند؛ از جمله هراسمی

 



 

 Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran 

 Instagram: Kanoone.Nevisandegan                                                       8931، اسفند 5ی ـ شماره  بیان آزاد

Facebook: Kanoon nevisandegane iran 

Email: Kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com 

91 

 

 893۷شهریور  63

 سیاسی زندانی سه اعدام

 .شدند اعدام پناهی حسین رامین و مرادی لقمان مرادی، زانیار سیاسی زندانی سه شهریور 8۷ شنبه روز صبح

 توقف خواستار کشور خارج و داخل در بشری حقوق نهادهای و سیاسی مدنی، فعالان از بسیاری آن از پیش

 .بودند شده نفر سه این حکم اجرای

 

 

 این. شدند دستگیر مریوان جمعه امام فرزند ترور اتهام به مریوان در 8911 مردادماه در مرادی لقمان و زانیار

 رورت این در نقشی هیچ و شده اعتراف به مجبور شکنجه زیر که نوشتند اینامه در اعدام حکم صدور از پس دو

 اندنداشته

 دادگاه در هاآن پرونده که شدند اعدام محاربه اتهام به شهریور 8۷ شنبه روز حالی در سیاسی زندانی دو این

 . است باز تهران استان کیفری

 قتل پرونده که حالی در هاآن اعدام حکم اجرای که گویدمی مرادی لقمان و زانیار وکیل نیکبخت، صالح

 شده آنها متوجه قتل اتهام همین دلیل به محاربه اتهام چون است غیرقانونی نشده ثابت آنها اتهام و رسیدگی

 . است

 انقلاب دادگاه در 8932 بهمن پنجم او. بود «کومله» حزب در عضویت به متهم و ساله 61 پناهیحسین رامین

 .رسید کشور عالیدیوان تایید به 3۷ فروردین 63 حکم این. شد محکوم اعدام به سنندج

 

 در بازجویی و مقدماتی تحقیقات دوران طول در او گفتند و خواندند ناعادلانه را دادگاه روند رامین وکلای

 گرفته قرار فشار تحت تلویزیونی اعتراف برای و بوده محروم خانواده و وکیل به دسترسی از انفرادی، هایسلول

 .است

 و رد و ابهام از ایهاله در چیز همه. ندارد وجود هاپرونده این در روشنی ینکته هیچ تقریباً که پیداست خبر از

 این زج اینتیجه ناعادلانه و غیرشفاف دادرسی سیستم یک از زیرا نیست؛ عجیب هم خیلی این و است نقض
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 رایب که نیست دادرسی سیستم سر بر بحث اما اینجا. زد مثال را فراوانی هاینمونه توانمی. شودنمی حاصل

 .نروژی «برویک آندرس» دادرسی روند با کنیم قیاسش است کافی آن بودن انسانی غیر فهم

 هر عدالت، جز گیرد،می انجام جامعه وجدان و گوش و چشم از دور و دیوارها پشت که دادرسی سیستم در

 . برعکس یا ساده، متهمی از خطرناک مجرم یک یچهره ساختن حتی شود؛می ممکن چیز

  شود؛می ممکن گروگان به زندانی تبدیل سیستمی چنین در

  شود؛می ممکن گوناگون سناریوهای ناگزیرِ  بازیگرِ به متهم تبدیل

 مردم و ساخت وحشت و رعب ابزار او مجازات از نیاز وقت به و بگوید سخن خود علیه واداشت را متهم توانمی

 .ترساند وجود ابراز از را

 سربه زندان در سال 3 از بیش( زانیار و لقمان)آنها از تن دو که جوان سه زمانهم اعدام که اینجاست نکته

 خودیبه اعدام. است گرفته انجام سیاسی هدف با و رعب پراکندن برای که «عدالت اجرای» برای نه بردند،

 منظور به اگر خاصه است؛ محکوم و انسانی غیر عملی شود، اجرا که کس هر مورد در و دلیل هر به و خود

 مجازات برای انسانی غیر روش یک فقط ایران در اعدام. شود انجام مردم دهان بر زدن قفل و وحشت ایجاد

 به .سیاسی و اجتماعی هایآزادی دیگر و بیان آزادی از جلوگیری برای است ابزاری حال عین در بلکه نیست

 آزادی زا دفاع بلکه گرداندبازمی آدمی به را انسانیت تنها نه جامعه از راندنش بیرون و اعدام با مخالفت معنا این

 .هست نیز
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 893۷مهر  61

 های امنیتیهای صنفی، اتهاماعتراض

خبری، در روزهای اخیر چندین معلم در شهرهای مختلف به مراکز های ها و سایتبنا بر گزارش خبرگزاری

ها حاکی است چندین معلم معترض در تهران، قزوین، بجنورد، سقز، مریوان، اند. گزارشامنیتی احضار شده

 .اندکرمانشاه و الیگودرز به سبب شرکت در تحصن دوروزه به اداره اطلاعات احضار شده

 

ای هزاده، دبیر شورای هماهنگی تشکلگوید علاوه بر بازداشت محمدرضا رمضانیک فعال صنفی معلمان می

اند. این معلم که مایل به افشای صنفی معلمان، شماری از آموزگاران چند شهر نیز به اداره اطلاعات احضار شده

ضار طلاعات احتنها در شهر سقز هفت معلم به اداره ا»نامش نیست، به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است: 

اند اما در شهرهای دیگری چون تهران، قزوین، بجنورد، مریوان، کرمانشاه و الیگودرز نیز احضارهایی گزارش شده

 «.شده است

مهر خود را معرفی کنند. اگر جدی باشد یا قصد بازداشت آنها را داشته  61این افراد باید روز شنبه »او افزوده: 

 .«باشند، اسامی اعلام خواهد شد

مهر، شمار زیادی از معلمان در اعتراض به  69و  66در تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران در روزهای 

 .های درس حاضر نشدندشان، در کلاسدستمزد زیر خط فقر، آموزش پولی و زندانی بودن همکاران

یک روز به درازا کشید بیش از  در اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران که از اول مهر آغاز شد و بیست و

تهلاک آور مخارج و اسدویست و پنجاه راننده بازداشت شدند. پایین بودن کرایه حمل بار در کنار بالا رفتن سرسام

ها و افزایش قیمت لوازم یدکی، افزایش بهای سوخت و کمبود سهمیه روزانه گازوئیل، کمیسیون بالای کامیون

هزینه بیمه و محروم بودن از خدمات بازنشستگی، از جمله دلایل اعتراض های حمل و نقل، افزایش شرکت

المللی از این اعتصاب حمایت کردند. داران اعلام شد. چندین سندیکا و اتحادیه داخلی و بینرانندگان و کامیون

 .کنندگان سخن گفتنداعتصاب «اشد مجازات»های قضایی از در مقابل مقام
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هدید ت «اشد مجازات»کننده را به صابداران اعتیس قوه قضائیه، روز نهم مهرماه کامیونصادق آملی لاریجانی، رئ

«. ی اعتراضات را به انحراف بکشانندممکن است دشمن افرادی را اجیر کند که برخ»کرده و گفته بود: 

فته ه و گشدگان را به صدور احکام سنگین تهدید کردمحمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز بازداشت

برای هفده ترین خبر آمده است که دادگاهی در قزوین . در تازه«تواند اعدام باشدمی»بود که مجازات آنان 

 .باشد «اعدام»تواند به معنی شده که می «اشد مجازات»راننده معترض خواستار 

*** 

 های امنیتی واما دستگاهای نیست های امنیتی به هر اعتراض صنفی و مدنی شگرد تازهسنجاق کردن اتهام

کنند. اعتراض به شرایط کار و استفاده از ابزار تحصن و تری از آن استفاده میقضایی این روزها در ابعاد وسیع

ی مشاغل است. امری معمول و مرسوم و ها، حق همگان در همهتجمع و اعتصاب برای رسیدن به خواست

ها بازخواست و توان کسی را به دلیل بهره بردن از این شیوهی جهان متمدن است و نمیپذیرفته شده در همه

بازداشت کرد چه رسد به حبس و اعدام. این شیوه به حدی محق است که حتی حاکمیت ایران نیز به عناوین 

، چون نیازهایت را فریاد زدی پس تصاب کردی، چون تحصن و تجمع کردیگوید چون اعواقعی کار ندارد نمی

. و.. «اخلال در نظم عمومی»، «محاربه»، «الارضفساد فی»، «هم زدن امنیت ملی بر»ن را به محکومی، نه؛ آ

کند. کما اینکه در اعتصاب رانندگان کامیون و زند و با این اتهام محاکمه میکند، اتهام میگذاری مینام

کار را به «الطریققطاع»ی هداران در همان روزهای آغازین اعتصاب برای مجرمانه قلمداد کردن آن واژکامیون

بهانه صدور  «امنیت ملی»آنها شد. در هزاران مورد دیگر  «اشد مجازات»های قضایی خواستار برد و از زبان مقام

های اعتراضی در شرایطی های بعضا سنگین شده است. اعتصاب و تحصن و تجمع و این گونه شیوهحکم

 کیست؟ شرایط است و امنیتِازد اما آن چه اندرا به خطر می «امنیت»

های مردم باشد از هر اعتراض احساس هر جا و هر زمان که دولتی ناتوان از پاسخ دادن به نیازها و خواست

افتد وگرنه آزادی بیان و حق اعتراض و تشکل و تجمع و کند. در واقع امنیت او است که به خطر میناامنی می

افزاید. به این معنا آزادی ، بر انسجام میان آنها میبر حفط منافع مردمامنیت جامعه،  به عمل درآوردن آنها بر

ی احضارها و آزادی اعتراض و و لغو همه «امنیتی»معلمان و رانندگان اعتصابی و دیگر زندانیان به اصطلاح 

 .کندتجمع و تشکل امنیت را صد چندان می
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 893۷آذر  61

  ایران نویسندگان کانون علیه تهیه آتش و کیهان

 مطلب در. کرد منتشر ایران نویسندگان کانون علیه جداگانه مطلب سه روز 83 یفاصله به کیهان یروزنامه

 «!کرد استقبال ورشکسته تشکلی از سیبیبی»: زد تیتر آذر 83 تاریخ به اول

 . کرد چاپ «!ضدایرانی تشکلی کانون» عنوان با است، اول مطلب «نکات» بسط که را دوم مطلب آذر 8۷ در

 آذر 69 روز که است متن سومین تیتر «!گذاشت تمام سنگ وابسته و ملحد چهره یک برای شهرداری روزنامه»

 .دارد اشاره کانون به هم باز داده، قرار خود موضوع را شاملو احمد گرچه و شده چاپ

 

 
 

 اندازه این اما سابقه؛کم نه و است سابقهبی نه آن اعضای و ایران نویسندگان کانون به کیهان روزنامه هایحمله

 هاینیپراکلجن و هادروغ به گوییپاسخ قصد یادداشت این در. دارد نظیر و سابقه دوره یک در فقط فشردگی و

 وزر از ترروشن مردم عموم نزد حتی بودنشان یاوه که سخنانی به دادن پاسخ. نیست میان در کیهان روزنامه

 صرفاً  کانون به تازه هجوم از کیهان قصد هم اگر. است کوفتن هاون در آب نباشد گویییاوه اگر خود است،

 ماا گرفت؛می پاسخ سکوت با دیگر موارد بسیاری همانند که بهتر بود، دروغ با آن یوجهه و چهره کردن خراب

 روز مناسبت به کانون که ایبیانیه از ظاهراً کیهان گردانانروزنامه. است شده آغاز دیگر قصدی به تازه دور این

 اول متن در(. است موجود صفحه همین در بیانیه)اندبرآشفته کرد منتشر سانسور، با مبارزه روز آذر، 89

: اندفرموده قلمی دوم مطلب در و. «است رفته سؤال زیر مهوع و موهن آثار ممیزی بیانیه، این در»: اندنوشته

 «سانسور» موضوع علیه را ایبیانیه«  ایران نویسندگان کانون» به موسوم غیرقانونی تشکل یک پیش هفته»

 که ستا سال چهل به نزدیک. نیست عجیب البته ضدسانسور متن یک علیه اینان عناد و خشم «.کرد منتشر

 در و هستند «ممیزی» خودشان یگفته به یا سانسور تحکیم کار در طویل و عریض دستگاهی و دم با همراه

 رسانده نسخه 933 – 633 به میلیونی پنج و هشتاد ایجامعه در را کتاب تیراژ که اندرفته پیش چندان کار این
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 یردبگ قرار جامعه توجه مورد کانون سانسور ضد یبیانیه اگر حال. اندانداخته توان و توش از را هنر و ادبیات و

 در هاینک کما. دهدنمی توضیح تمامی به را کیهان یتازه هجوم نیز این اما. شوندمی خشمگین که است معلوم

 و اتهام و انگ و پردازیدروغ باقی. است نشده گفته سانسور از بیشتر جمله دو یکی کیهان ینوشته دو

 رفت؛گ سراغ توانمی ایزنجیره سیاسی هایقتل دوران در را حمله این مقصد و نظیر. است امنیتی سازیپرونده

 «یفرهنگ» یزمینه و کردندمی سازی«هویت» بودند، تهیه آتش حکم در که تصویری هایبرنامه و هانوشته در

 . ندآوردمی فراهم را سیاسی و فرهنگی منتقدان و متفاوتان دیگر و کانون اعضای قتل و زندان و دستگیری

 کاری. است حمله نوع آن از اینمونه کانون یبرجسته عضو و محبوب و سرشناس شاعر شاملو احمد به حمله

 آن به مجازی فضای و نشریات بعضی در کیهان روزنامه با همراهی در «سایه در کیهانِ » جریان روزها این که

 رد؛ک فراهم را قتلش مقدمات تواننمی «وابسته» و «ملحد» انگ با دیگر و است درگذشته شاملو. است مشغول

 داعیت منبع او از مستقل، نویسندگان و هنرمندان ردیگ و ایران نویسندگان کانون سرکوب برای توانمی اما

 !ساخت

 چیز یک است نکرده فرقی پیش سال 63 با آن اعضای و کانون با برخورد در «کیهانی» روش و ادبیات اگر

 .کندمی دگرگون را ثابت هایروش نتایج تغییر این!  جامعه شرایط: کرده تغییر
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 893۷بهمن  ۷

 ]ی ادبی به یک پناهجوجایزه اعطای[

. ستای یافته ااخیر بازتاب گسترده، در روزهای ی ادبی استرالیا به بهروز بوچانیترین جایزهخبر اعطای بزرگ

ت و حق ورود به ی مانوس زندانی اسهکنون در جزیرایرانی است که از شش سال پیش تا بوچانی پناهجویی

 ؛ان زندانی در آن جزیره رفته استچه بر او و دیگر پناهجویتجربیات خود را از آن. او خاطرات و استرلیا را ندارد

 «جز کوهستانهرفیقی ندارم ب»برگردانده و در کتابی با عنوان به فارسی نوشته و امید توفیقیان آن را به انگلیسی 

 .به چاپ رسیده است

 
که مبادا م بوده و از بیم آنرین حقوق انسانی محروتبوچانی این کتاب را در شرایطی نوشته است که از ابتدایی

و برای  نوشته، آن را تکه تکه بر روی گوشی موبایل خود میز تعرض زندانبانان در امان نماندهایش انوشتهدست

ر را ب ی این جایزه همان دولتی است که چنان ستمیکه اعطا کننده. طرفه اینکرده استمترجمش ارسال می

جدید  شکل آشکاری از استعمار )مترجم کتاب( سیاستشی امید توفیقیانولتی که به گفته؛ داست او روا داشته

 .است

ار توان اظه، نمی، به علت عدم انتشار و در دسترس نبودن در ایرانی کیفیت رمان بهروز بوچانیاگرچه درباره

است علیه سیاست کشورهایی که با ای ، ادعانامه«جز کوهستانرفیقی ندارم به»توان گفت ، اما مینظر کرد

یت لکه مسئو، بی آناندصلی بحران مهاجرت و پناهجویی، مسببان افریقاآو ناامنی در خاورمیانه و  ایجاد جنگ

 .اند، بپذیرندو دیار خود گریخته آوارگانی که از شهر یِخود را در برابر حقوق انسان

 ، پیروزی بر سیستمی بود که هیچاین»بوچانی در یک سخنرانی به مناسبت دریافت این جایزه گفته است : 

که ما را به عدد تقلیل داده  ؛ این پیروزی علیه سیستمی بودبه عنوان انسان به رسمیت نشناخت وقت ما را

 «.بود
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 8931فروردین  9

 خانه سقف تا فاجعه سیل؛

 رد غراوی، میرمحمد گلستان، داراستان معاون و هستند سیل مشقات درگیر همچنان شمالیاستان چند مردم

 .روستروبه سیلاب دوم موج خطر با گمیشان شهرستان که داد هشدار هارسانه با گفتگو

 رگویران سیل درگیر همچنان گلستان و گنبد هایاستان در زدهسیل شهرهای مردم هاخبرگزاری گزارش به

 و خرابی نفر، یازده مرگ تاکنون. است نشده آنها به چندانی کمک مسئولان سوی از و هستند اخیر روز چند

 گزارش نفر هزار هاده خانمانیبی و مسکونی محل هزاران و شهر چندین گرفتگیآب خانه، صدها رفتن آب زیر

 .است شده

 

 این روستای 83 حدود و قلاآق دوسوم» حاضر حال در اینکه به اشاره با همچنین گلستان استاندار معاون

 .ستا پذیرامکان قایق با فقط مناطق این در آمد و رفت گفت «گرفته فرا آب متر سانتی 53 تا 83 را شهرستان

 گمیشان شهرستان در گرگانرود حاشیه روستای 63 ساکنین که است شده گفته محلی هایگزارش از یکی در

 .هستند هاخانه از خروج آماده شهرسیمین و

 روستای 83 و قلاآق شهر از نیمی از بیش اینکه به اشاره با فروردین دوم جمعه روز گلستان، استاندار معاون

 .روستروبه سیلاب دوم موج خطر با گمیشان شهرستان که داد هشدار فراگرفته، آب را شهرستان این

*** 
 

 جان دارد؛ ادامه نانهمچ هایشآسیب اما گذردمی روز چند کشور شمالی هایاستان در سیل شدن جاری از

 هاده هستی شدن آب بر و خانه هزاران خرابی و کشته ده از بیش. کندمی خرابشانخانه و گیردمی را مردم

 هم باز ـ متاسفانه ـ کار پایان تا ایمدریافته تجربه به کهچنان گمانبی و است سیل آغازین .نتایج از انسان هزار

 هایرسانه دیگر و هاروزنامه نمود؟ چهره گرویران چنین سیل چرا چیست؟ سبب. شد خواهد افزوده آن میزان بر

 سبب را «رودها طغیان» و «سدها آب شدن سرریز» ،«بارش بودن سابقهبی» ،«باران شدید بارش» حکومتی

 طفق این اما است؛ شده نازل «طبیعی بلایی» که نمایانندمی چنین و کنندمی اعلام آن هایخسارت و سیل
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 قرن در که داندمی نیز عاقلی اندک انسان هر وگرنه خوردمی لوحانساده دادن فریب درد به و است مار عکس

 ،«طبیعی بلای» هیچ بروز دیگر گیری،پیش و بینیپیش و تولید قدرت و تکنولوژی پیشرفت از درجه این با و 68

 باید کردنش اثربی یا بردن میان از برای و دارد اجتماعی دلایل و است اجتماعی ایپدیده بلکه نیست طبیعی

 .برد آن اجتماعی عوامل هایریشه به دست

 تعیین اختیار از مردم اگر باشد، داشته اهمیت اشآزادی و امنیت و آسایش و انسان جان ایجامعه در اگر

 چرا. انجامدنمی بزرگ مصیبتی به هم بینیپیش غیرقابل و نادر هایاتفاق گاهآن باشند برخوردار سرنوشتشان

 هایاتفاق شود؟می تکرار مکررات چرا شود؟می منجر فاجعه پشت فاجعه به حادثه پشت حادثه کشور این در

 نانهمچ چیز یک اما تکرارها این در. .. باز و باز و باز و «مسئولان» و «مقامات» تکراری هایواکنش و تکراری

 . مردم سر بر فاجعه شدن آوار: است تازه

 یوصله با حتی و است کهنه زیادی گرفتن عتیطب سوی به اتهام انگشت هافاجعه این مسبب دادن نشان برای

 و نیبیپیش قابل هاحادثه این بیشتر که جاستاین نکته. کرد نوسازی را آن تواننمی هم «مدیریت ضعف»

 یوظیفه که لازم تمهیدات و مناسب هایزیرساخت کردن فراهم با. است گیریپیش قابل کهاین ترمهم

 به و رساند حداقل به را هایشانخسارت یا گرفت، را بروزشان جلوی توانمی است، هایشاندولت و هاحکومت

 جلوی منفعت کدام پس. است ممکن کاملاً کنونی تکنولوژی و علم پیشرفت سطح با این،. کرد جبران سرعت

 ؟شودمی مینتأ آنها به رساندن آسیب و مردم حقوق گرفتن نادیده در کسانی چه سود گیرد؟می را کار این

 میزان تنگرف اندازه جای به که است این ترصحیح شودمی منجر فاجعه به سیلاب و سیلاب به باران بارش وقتی

 لیلق ایعده نصیب مردم انسانی و شهروندی حقوق گذاردن زیرپا از که بگیریم اندازه را هاییثروت میزان باران

 .شودمی
 

 !مردم یاری هم باز

 مردم زا بخشی یشده آب بر هستی با هستیم؛ روبرو اتفاق خود با اکنون آن هایریشه و اتفاق دلایل از مستقل

 هابونتری پشت از «مسئولان» و «مقامات». هاستآن به رساندن کمک اقدام ترینلازم و ترینفوری. سرزمین این

 کدام در و)زنندمی دم «زدهسیل مردم از حمایت» و «مشکلات سریع حل» و «فوری کمک» از هامصاحبه در و

 زدهسیل مردم داد به باید ناچار که هستند مردم خود هم باز دانیممی اما تجربه به(. نتیجه؟! اند؟نزده دم حادثه

. ..و کرمانشاه و آذربایجان و بم یزدهزلزله مردم کمک به که طورهمان. بدهند آنها به یاری دست و برسند

 قحقو پایین سطح و مردم، انسانیت بالای سطح: دارد اشاره مختلف سطح دو به زمانهم کار این. برخاستند

 .آنها مدنی و انسانی
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 8931اردیبهشت  5

 ی سه نویسندههفتم اردیبهشت روز محاکمه

دادگاه سه عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان )مهابادی(، بکتاش آبتین و کیوان باژن، روز شنبه هفتم 

شود. بنا بود این دادگاه روز دوم بهمن دادگاه انقلاب به ریاست محمد مقیسه برگزار می 61اردیبهشت در شعبه 

توانستند وکلای پرونده امتناع کرده بود و وکلا نمی سال گذشته برگزار شود. از آنجا که دفتر دادگاه از ثبت وکالت

برای هر یک از آنها قرار یک  یس دادگاهئدفاع خودداری کردند. در مقابل، ردر دادگاه حاضر شوند متهمان از 

 ا را به بازداشتگاه اوین فرستاد.میلیارد تومانی تعیین کرد و آنه

 

مین شد و سه نویسنده از أها تان ایران طی چند روز وثیقهگها و برخی اعضای کانون نویسندبه همت خانواده

دیبهشت وز هفتم ارر ی وکلای پرونده در دفتر دادگاه ثبت شد.نامهبازداشتگاه خلاصی یافتند. مدتی بعد وکالت

 )مهابادی(، بکتاش آبتین و کیوان باژن به همراه وکلای خود، ناصر زرافشان و راضیه زیدی،رضا خندان 8931

ت انی به قصد اقدام علیه امنیاجتماع و تب»و  «تبلیغ علیه نظام»شوند تا در مقابل دو اتهام : ادگاه حاضر میدر د

 .دفاع کنند «ملی
*** 

 

 چهار .مور، دستبند، تهدید، حبس..أه، وثیقه، اتهام، قاضی، بازجو، مدادگاه، بازداشت، احضار، بازجویی، پروند

ها و نزدیکانشان را بر چنگک اند و خانوادهبا این کلمات محاصره کردهسال است که زندگی سه نویسنده را 

 :اند کهنگرانی آویخته

 اید؛ی داخلی کانون را منتشر کردهچرا نشریه

 کند؛دهد و اعتراض میکه: چرا کانون بیانیه می

 گیرید؛کنید و یا برای جانباختگان کانون مراسم میکه: چرا جلسات فرهنگی برگزار می
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 .ایده: چرا کتاب نوشتهک

؛ در دنیایی که باردیه و مجله و سایت و مطلب میاش نشردر دنیایی که از در و دیوارش و از لحظه لحظه

ره های گها و دستهایش هر روز صدای بلند اعتراض را نه در قالب بیانیه و برگه بلکه از قدمها و خیابانمیدان

های عزیز امری روزمره و داشت یاد انسانری جلسات فرهنگی و گرامیکند؛ در دنیایی که برگزاشده ثبت می

اری در چنین روزگ ...شودبه راحتی چاپ و منتشر می های متنوععادی است؛ در دنیایی که میلیون میلیون کتاب

برای ، ی اعتراضیی داخلی یک نهاد فرهنگی و صنفی، برای بیانیههنوز جایی وجود دارد که برای انتشار نشریه

 و کنندمی محاکمه را ـ خروار از مشتی ـجلسات فرهنگی و برای نوشتن کتاب تاریخ یک تشکل، سه نویسنده 

 تبلیغ»: جعلی هایاسم با نه خواندندمی هانام همین به و گرفتندمی کارها همین از را هایشاناتهام کاش ای

 !«قصد اقدام علیه امنیت ملی به تبانی و اجتماع» ،«نظام علیه

ر و استثنا هیچ حصخود این رفتار با نوشتن و نویسنده بار دیگر لزوم لغو هر نوع سانسور و نیاز به آزادی بیان بی

 شوند چون آزادیشوند، محاکمه میشوند، حذف میکند. نویسندگان در این سرزمین سانسور میرا یادآوری می

توانند ای قلیل که نمیقانون جاری در جامعه نیست؛ چون آزادی بیان با منافع عدههیچ حصر و استثنا بیان بی

در هوای آزادی دم بزنند، سازگار نیست. تا کی تا کجا باید زندگی نویسندگان این سرزمین آغشته به سانسور 

 !و خودسانسوری و تهدید و رنج و محاکمه و خون باشد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran 

 Instagram: Kanoone.Nevisandegan                                                       8931، اسفند 5ی ـ شماره  بیان آزاد

Facebook: Kanoon nevisandegane iran 

Email: Kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com 

15 

 

 8931اردیبهشت  86

 ایران کارگران به هدیه بازداشت؛ و جرح و ضرب

 کارگری فعال و کارگر صدها( مه ماه اول) اردیبهشت 88 روز کارگری مستقل تشکل چند فراخوان دنبال به

. پیوستند تجمع این به نیز دانشجویان و معلمان از گروهی. کردند تجمع اسلامی شورای مجلس مقابل

 «ماست مسلم حق آزادی، کار، نان،» ،«کارگر سهم زندانه اختلاسگر، همهاین»: دادندمی شعار کنندگانتجمع

 «.اتحاد اتحاد دانشجو، معلم، کارگر،» و
 

 
 

 و دندبر یورش جمعیت به امنیتی و انتظامی ماموران که بود نگذشته اعتراضی گردهمایی این از ساعتی هنوز

 است؛ شده منعکس مجازی فضای در که شاهدان یگفته به. پرداختند معترضان بازداشت و جرح و ضرب به

 رد. زدندمی کتک شدت به نیز را مسن مردان و زنان حتی آنها. بود رحمانهبی و خشن بسیار مورانمأ یحمله

 فریدونی، وحید سعیدی، حسن صمیمی، کیوان شهابی، رضا جمله از کنندگانتجمع از تن هاده یورش این

 .نیست آنها آزادی از خبری ساعت این تا و شدند بازداشت... و مقدم طالب سیدرسول اصلاغی، محمدعلی

*** 
 

 و آیندمی خیابان به کارگران کشورها از بسیاری در. است کارگر جهانی روز( اردیبهشت 88)مه ماه اول

 یدرجه به ایجامعه هر در روز این مراسم برگزاری کیفیت و میزان. زنندمی فریاد را خود هایخواست

 بیان آزادی شودمی سرکوب یا ممنوع مراسم این که جایی. دارد بستگی بیان آزادی از جامعه آن برخورداری

 اسلامی شورای مجلس مقابل در کارگری فعالان و کارگران تجمع در گذشته روز را آن از اینمونه. ندارد وجود

 جمعت حکومتی نهاد یک مقابل گذرد،می فقر خط از بسیار ایفاصله در روزگارشان که کارگرانی. کردیم مشاهده

 و گدل و مشت و باتوم با آنها پاسخ اما کنند؛ بیان را خود هایخواست و اعتراض شکل ترینمدنی به تا کردند

 و ارهاب و بارها نیست غریبی برخورد این! کارگر روز در کارگران به دولت یهدیه: شد داده بازداشت و دستبند
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 ترینبدیهی در که زندگی شرایط شدن بهتر برای اعتراض هنگام فقط نه است؛ شده مشاهده اعتراض هر در

 شانمعوقه حقوق ماه سه گرفتن برای که کارگرانی آخر. نیز افتادهعقب دستمزدهای درخواست مانند امور

 نحصرم وضعیت این! دارند؟ زندگی شدن بهتر برای اعتراضی حق چه بزنند، فریاد خیابان کف ماه یک ناچارند

 ندهنویس سه که بود پیش روز چند همین. شودمی گروه و قشر هر از معترضان یهمه شامل و نیست کارگران به

 و دزدن را معترض معلمان آن از ترپیش کمی کردند، محاکمه داخلی ینشریه انتشار و کتاب نوشتن برای را

 رگران،کا اعتراضی تجمع برگزاری هنگام دیروز و. ..را نگارانروزنامه. ..را دانشجویان انداختند، زندان به و بستند

 قح اعتراض که بگوید دیگری راه چه از جامعه این. کردند بازداشت را تن سی از بیش آنها، زدن کتک از پس

 !زبان؟ چه به خواهد؛می بیان آزادی که بگوید باید زبانی چه به دیگر اوست؛
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 8931مرداد  5

 دوم مرداد؛ شاملو در گورستان، شاملو در تلویزیون

موران امنیتی و انتظامی باز هم از گردهمایی اعضای کانون نویسندگان ایران و أروز چهارشنبه دوم مرداد م

ا نام ب «مستندی»دوستداران احمد شاملو بر مزار او جلوگیری کردند. شب هنگام نیز شبکه سه صدا و سیما 

 .قدیس پخش کرد سراپا دروغ و توهین به احمد شاملو
 

 
 

 جلات وای است و نه آلودن تصویر او در صدا و سیما و منه برهم زدن مراسم بزرگداشت احمد شاملو اتفاق تازه

حکومتی. و نه حتی این رفتار مختص و موقوف به شاملوست. هر نویسنده و هنرمند های حکومتی و شبهروزنامه

 های حاکمیتمستقل بسته به درجه محبوبیت و اعتبارش نزد مردم موضوع این رفتار و برخورد دم و دستگاه

 «کنترل»و  «نظارت»های ذیربط رمندان از سوی دستگاهبوده است. چهل سال است که نویسندگان و هن

استقلال خویش پا سفت  شوند؛ خودشان و آثارشان. از آنها که اهل متابعت و گردن گذاشتن نبودند و برمی

؛ ی مصیبت بیرون زدندی توش و توانشان را برداشتند و از دایرهکردند برخی طاقت از دست دادند و باقیمانده

نشین خود کردند؛ گروهی کار و کردشان را چنان سامان دادند که به دیده نیایند؛ شماری ناچار خانه را غربت

ا و ه«نظارت»که در مقابل ر کار خود کردند بیاشتند و دندان بر جگکسانی اما حرمت خود و هنرشان را نگه د

ی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ها سر فرو آورند. این کسان در چهل سالی که گذشت نه تنها سوژه«کنترل»

ازی س«پرونده»هایی چون کیهان و آیتم امهپراکنی روزنزنی و لجناند که موضوع ستون فحاشی و تهمتبوده

گونه بوده است. شاعر، نویسنده، ا و سیما نیز. احمد شاملو از اینهای صد«مستند» «سند»گرد و مجلات رانت

ا و از مخالفتش ب از تسلط و تعهدی که به کارش داشتمترجم و پژوهشگری توانا که شهرت و محبوبیتش را 
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ند بسیار کوشید «نظارت و کنترل»های هودستگا. صاحبان قدرت و دمدست آورده استهرچه ضدانسانی بود، به

ی به راحتی کشیدند که: تمام شد! نصیبشان شد. اینان با مرگ شاملو نفس «نه»بگیرند و همواره  «آری»از او 

شود. شاملو در میان که در مردم جاری شود تمام نمی چه و هر ؛ اما غافل بودند که هر«خطرندها بیمرده»

به  ،های استوار جنبش آزادی بیانچهرهان ادبیات و مخالفان سانسور به یکی از نویسندگان مستقل و دوستدار

دانستند، خطر او همچنان باقی نماد روشنفکر مستقل تبدیل شد و ماند. پس برای آنها که شاملو را دشمن می

رار گیرد، انی قی اتصال کساست. از نظر آنها شاملو و نه هیچ نویسنده و هنرمند مستقل و خوشنامی نباید نقطه

دار مسلح و به قدرت باشد. پس سربازهاشان را به صف کردند: سربازان گمنام، سربازان نشان «نه»یا نماد 

شاملو در حیات و ممات  های گوناگون بهها و عرصهها، لباسدست و هنرمند. اینها در نقشبهسربازان قلم 

 .... تا هنوزاندتاخته

بازان گمنام و سربازان نشاندار از برگزاری مراسم یادبود شاملو جلوگیری کردند عصر چهارشنبه دوم مرداد سر

داراند اعتبار شاملو را سر ببرند. خنده «مستند»هنگام سربازان فرهنگی کوشیدند با نمایش دادن یک و شب

اند ؛ مضحککننددارند اما دیگرانی را که قدیسی ندارند به داشتن قدیس متهم می «قدیس»ها کسانی که ده

استفاده از آن دیگرانی را که قدیس لازم ندارند به کسانی که از متد فکری پیشرو غربی بیزارند اما با سوء

وب ی سرکجنبه ها ابراز نظر و احساس نیست و صرفاً«مستند»کنند. گرچه هدف از این پروری متهم میقدیس

نباید منع کرد این حق هر  علام بیزاری نسبت به شاملودارد؛ اما این سربازان فرهنگی را از نقد و رد و حتی ا

یان های اجتماعی بی شخصیتبارهدانه فکر و احساسش را به ویژه در)حتی این سربازان( که بتواند آزاکس است

کند این مشکل و محل اعتراض نیست، مشکل جایی است که آزادی بیان به حاکمیت و پیرامون و موافقانش 

د خواهند باید بتوانند بگویناست که دیگران حق حرف زدن ندارند. مخالفان شاملو هرچه میمنحصر باشد؛ وقتی 

 .اما موافقان او نیز باید چنین حقی داشته باشند. این ملاک آزادی بیان است

کنند: است آنها از هم پشتیبانی و کارهای یکدیگر را تکمیل می «سربازان»موریت انواع أسرکوب آزادی بیان م

دارند و ی از آنها عصر با انواع تجهیزات شماری نویسنده را از برگزاری مراسم یادبود احمد شاملو بازمیگروه

ه شاملو از ب دت یافتن هجومدار کنند. اما شکوشند اعتبار او را لکهگروهی دیگر شب با استفاده از تلویزیون می

 کرده است؟ چیست؟ شاملو که همان شاملوست پس چه چیز در این میان تغییر

 

 

 

 

 

 
 



 

 Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran 

 Instagram: Kanoone.Nevisandegan                                                       8931، اسفند 5ی ـ شماره  بیان آزاد

Facebook: Kanoon nevisandegane iran 

Email: Kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com 

13 

 

 8931شهریور  82

 تپه هفت یپرونده متهمان برای زندان قرن یک از بیش

 حبس قرن یک از بیش. شد منتشر مجازی فضای در تپههفت متهمان یپرونده به مربوط احکام خبر امروز

 و محمدی عسل اللهیاری، ساناز فرد،محمدی امیرحسین خنیفر، محمد قلیان، سپیده بخشی، اسماعیل برای

 اندودهب معترض کارگران مدافعان دیگران و تپههفت نیشکر شرکت کارگر تن هفت این از تن دو. امیرقلی امیر

 قاضی فشارها، انواع و بازداشت هاماه پی در اکنون. دادندمی پوشش مجازی فضای در را اعتراضات اخبار و

 سپیده) آنها از یکی به و سال 81 حکم گام اینترنتی نشریه یکنندهتهیه و نویسنده چهار از یک هر به مقیسه

 .است داده زندان ونیمسال 83 حکم( قلیان
 

 
 

 نیاز و هااعتراض و هاخواست انباشتگی موجود، شرایط به اشاره سنگین بسیار هایحکم این صدور توضیح در

 یهرو این به نگاهی نزدیک از است بهتر. کندنمی کفایت است، لازم گرچه وحشت و رعب ایجاد به حاکمیت

 .بشناسیم را هاحکم سنگینی یتغذیه منابع و بیندازیم

 و پنجاه که است پرونده متهم هفت از تن سه بودن زن احکام، این و پرونده این نمایدوران هایویژگی از یکی

 رد وحشت و رعب ایجاد و سرکوب تشدید چه گر. آنهاست متوجه زندان حکم سال شش و صدیک از سال پنج

 و مست آنها از یکی که شوندمی تغذیه نیز منابعی از هاست،حکم گونهاین صدور یانگیزه معترض مردم دل

 روز شدگانبازداشت از امیری مرضیه و رنگریز عاطفه روزها همین در. است بودن زن است؛ جنسیتی نفرت

 وممحک شلاق ضربه هاده و زندان سال ده از بیش به یک هر خبرنگار، دیگری و پژوهشگر یکی کارگر، جهانی

 املش سنگین کیفرخواستی زنان حقوق فعال دو محمدی پروین و درکاله اسرین برای روزها همین در. اندشده

 پرونده دارای یا بند در فعال زنان فهرست. است سنگین هایحکم صدور یمقدمه که اندساخته هااتهام انواع

 .است طولانی بسیار
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 است قاتیطب ـ کارگری اعتراض شرح نوعی تپههفت یپرونده. است طبقاتی تنفر و ستم هاحکم این دیگر منبع

 ییهسو هاییاعتراض چنین که نیست آن از ترتحمل غیرقابل و ترسهمگین چیزی موجود نظم حافظان برای و

 کوممح زندان سال بیست به مجموعا تپه هفت کارگر دو خنیفر محمد و بخشی اسماعیل. کند پیدا طبقاتی

 از نت هاده و گرفته سنگین هایحکم تپههفت کارگران اعتراضات از دفاع سبب به دیگر تن پنج و اندشده

 برندمی سربه زندان در که کارگری فعالان نیز و اندشده محکوم شلاق و زندان به تپه هفت معترض کارگران

 .فراوان رسیدگی نوبت در هایپرونده و بسیارند

 پنج. است بیان آزادی از تنفر و استبداد تپه، هفت یپرونده متهمان سنگینِ هایحکم یتغذیه منبع سومین

 اعتراض .اینترنتی ینشریه یک قالب در کارگران اعتراضات اخبار به دادن پوشش جز ندارند جرمی متهمان از تن

 از یکی کردن ناکارآمد موجب و است طبقاتی ستم و جنسی ستم مخل بیان آزادی. است بیان نوعی خود

 رندبسیا. بیزارند آن از شدتبه حاکمان که نیست سبببی .شودمی خرافه و جهل یعنی آن اعمال مهم ابزارهای

 .است دهش سازیپرونده برایشان یا برندمی سربه زندان در اکنون اشانعقیده یا نظر ابراز دلیل به که کسانی

 هب. آنهاست برآیند و برآمد و است شده تغذیه منبع سه هر از تپههفت اعتراضات متهمان سنگین هایحکم

 خود مقابل در نیز را هاهمین. بیان آزادی و زنان کارگری، هایجنبش: اندتاخته جنبش سه به معنا همین

 .داشت خواهند

 سرکوب «طلایی» نتایج لابد و اندآمده 23 یدهه از احکام گونهاین صدور عاملان و آمران بیشتر که است درست

 گینسن احکام صدور با. است شده دیگر دنیا اند،همان آنها اگر که ببرند یاد از نباید اما دارند؛ یادبه را دوره آن

 راه در موانعی و تحمیل هایشانخانواده و گوناگون هایعرصه فعالان به هاییرنج و فشارها حتما وحشتناک

 .کنند غالب آنها رب توانندنمی را سکون و سکوت اما کرد؛ خواهند ایجاد مردم هایاعتراض
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 8931مهر  86

 نظر تجدید هایدادگاه در بدوی هایحکم ییدتأ

 :شد ییدتأ نظر تجدید هایدادگاه در فرهنگی و کارگری فعالان برخی احکام اخیر روز چند همین در

 سال یک فرهنگی و کارگری فعال و مترجم ثقفی رضاعلی

 سال یک کارگری فعال و نویسنده صفرزاده هاله

 سال یک کارگری فعال محمدی پروین

 سال یک طنزنویس عالمی پوریا

 ماه 3 و سال 69 طنزنویس مرزبان کیومرث

 سال 9 زنان حوزه و فرهنگی فعال زادهمطلب عالیه
 

 
 

 شده یارسانه و ییدتأ بدویشان هایدادگاه احکام اخیر هفته دو یکی در که است کسانی اسامی از بخشی اینها

 بقیه و تندهس نیز ایران نویسندگان کانون عضو( صفرزاده هاله و ثقفی علیرضا) بالا لیست نخست نفر دو. است

 است بسیار بدوی هایدادگاه در شده صادر هایحکم شمار. فرهنگ یحوزه و قلم اهل ـ محمدی پروین جز ـ

 .داریم نظر شده ییدتأ موارد به اینجا اما ؛«نظر تجدید» نوبت در و

 فراوان هایبازداشت و سنگین هایحکم صدور از هدف که شده بدل مردم عمومی معلومات به دیگر نکته این

. تنیس اعتراض و انتقاد یهزینه کردن ترسناک و سنگین و هااعتراض کردن خاموش و افکنیهراس جز چیزی

 و کندمی دنبال را هدف همین انجام و اجرا نیز نظر تجدید هایدادگاه در بدوی هایدادگاه هایحکم ییدتأ

 ییدتأ .هست نیز دادرسی روند و قاضی و دادگاه ییدتأ حقیقت در اولیه حکم ییدتأ. است پیشین مراحل مکمل
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 در بالاتر مراجع وقتی. شودمی «متهمان» با سازیپرونده آغازین روزهای از که است برخوردهایی آن یهمه

 طورهمین !بدهید ادامه: یعنی کنندمی ییدتأ را ترپایین مراجع رفتارهای و نتایج موردهاـ  همه به نزدیکـ  بیشتر

 تعریف فهد زیرا. انجامدمی برخوردها تداوم و تکرار به و دارد نهفته تشویقی خود در ییدتأ گونهاین! بروید پیش

 نتظارا دستگاهی چنین از. شودمی سیاسی ناگزیر نیز هاروش و راه و است سیاسی قضایی، دستگاه برای شده

 عتب به و مردم هایاعتراض و مطالبات که هاییدوره در و ایمبوده شاهد هادهه را این. داشت نباید قضایی رفتار

 کوتاه ستلی همین در. ایمدیده ترروشن و بیشتر است؛ یافته افزایش سیاسی و اجتماعی کنشگران فعالیت آن

 برای هآنکبی است رسیده بالاتر مراجع ییدتأ به فرهنگی و اجتماعی فعال شش برای زندان سال سی از بیش

 مینه کجای آخر. بشنوند را وکیلانشان و آنها حرف و بدهند تشکیل ایجلسه «متهمان» اعتراض به رسیدگی

 شاجرای فکر به سال هفت از پس و کنندمی محکوم زندان به را طنزنویس یک انسانی عدالت از عاری دنیای

 و سال 69 به کشور خارج هایسایت در نوشتن «جرم» به را دیگری طنزنویس که آنجا کجاست یا افتند؟می

 اراننگروزنامه و زنان و کارگران حقوق از آمیزمسالمت دفاع سبب به را کسانی یا کنند؟می محکوم زندان ماه 3

 انبی آزادی سرکوب و هاعدالتیبی و هاشیوه گونهاین که اندداده نشان تاریخی تجارب اندازند؟می زندان به

 .اندجونده موشی کنند، محکم را ایپایه که نیستند میخی
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 8931آبان  86

 سانسور و اختناق به ایرانی سینماگران اعتراض

 سررفت اگرانسینم از بخشی صبر یکاسه سرانجام قضایی، دستور با «پدری خانه» سینمایی فیلم توقیف از پس

 سینماگران از تن 633 از بیش. کردند اعتراض سینما بر حاکم وضعیت به بیانیه انتشار با آبان یازدهم روز و

 .اندکرده امضا را بیانیه این
 

 
 

 عیتممنو و زندان به محکوم انتقادی، اثری ساختن خاطر به سازانفیلم برخی: »است آمده بیانیه از بخشی در

 هافرصت توزیع در آشکار هایتبعیض: »که شده اضافه و «اندشده روروبه کار ممنوعیت با یا و کشور از خروج

 انیهبی امضاکنندگان. «است شده سینماگران از شماری ناخواسته مهاجرت موجب سانسور، و اختناق ،امکانات و

 ادیآز خواهان و کنیممی اعلام نحوی هر به محتوا و شکل تفتیش هایسیاست از را خود بیزاری: »اندکرده اعلام

 .«هستیم اندیشه و بیان

 عفریج مسعود ،فرهادی اصغر اعتماد،بنی رخشان پناهی، جعفر کیمیاوی، پرویز ،تقوایی ناصر بیضایی، بهرام

 یروستای سعید و حمیدنژاد اللهعزیز برزیده، حسن معصومی، خسرو داوودی، ابوالحسن اف،رسول محمد ،جوزانی

 .شودمی دیده بیانیه این پای امضایشان که هستند سینماگرانی جمله از

 

 از شماری گرفت انجام قضایی دستور با پیش روز چند که «پدری خانه» سینمایی فیلم توقیف دنبال به

 اولین نه «یپدر خانه» فیلم توقیف. کردند اعتراض سینما بر سانسور یسلطه به بیانیه انتشار با سینماگران

 هایفیلم گذشته یدهه چهار در. بود خواهد آن آخرین بچرخد، پاشنه همین بر در چنانچه نه، و است توقیف

 هاییفیلم. اندشده ممنوع نمایش روز چند از پس نیز موردهایی در و اندنگرفته اکران و ساخت یاجازه بسیاری

 یغت یخوردهزخم نخورد شانپیشانی بر توقیف و ممنوعیت مهر گرچه نیز درآمدند نمایش به هاسال این در که

 و ادند فراری. است مواجه آن با ایران سینمای که است هاییستم از یکی اما توقیف و سانسور. بودند سانسور

 و عانوا به «ارزشی غیر» و «غیرخودی» بازیگران و کارگردانان نویسان،فیلمنامه بایکوت و کردن کار ممنوع

 لتحمی ؛«مجوز» و سانسور و بازبینی مراکز تعدد ها؛فیلم یعرضه و تولید در تبعیض اعمال ها؛شیوه اقسام
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 مه،ه این و. نداآن گرفتار ایران در سینماگران و سینما که است مزمنی ستم از دیگر بخشی... خودسانسوری؛

 برای «رمن» پشتیبانی که ایسلطه شود مینتأ جامعه بر حاکمیت فرهنگی یسلطه که گیردمی انجام آن برای

 و کنترل و فشار میزان یکننده تعیین مردم فرهنگ با حاکمیت فرهنگ یفاصله. است «سخت یسلطه»

 .شودمی تحمیل ادبیات و هنر هایعرصه دیگر و سینما بر که است ستمی

 رهن و ادبیات مخاطبان شدید کاهش. کنند دخالت هنر و ادبیات کار در نباید حکومتی ارکان دیگر و دولت

 تواندمی آنچه. باشد هاعرصه این فعالان اختیار در آزادانه باید سازوکارها. است دخالتی چنین آثار از یکی فقط

 از گروهی یبیانیه زاویه این از. است آن به فعال اعتراض بگیرد را سانسور و آمیزاختناق هایروش جلوی

 و بیان آزادی» خواهان آشکارا که ویژه به است برخوردار اهمیت از شد منتشر آبان یازدهم روز که سینماگران

 .اندشده «اندیشه

 از و ودش ادبیات و هنر بالندگی و شکوفایی موجب تواندمی که ست«استثنا و حصر هیچبی بیان آزادی» این

 .کند جلوگیری هاخلاقیت و استعدادها شدن تباه و رفتن هرز
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 8931آبان  63

 شود؟می «مشکوک»چگونه یک مرگ 

ی جاری در بیمارستان شفا ی هفتهزبان روز یکشنبهدر خبرها آمده است که حسن حیدری شاعر جوان عرب

یقه وث اهواز درگذشت. او شاعری منتقد و معترض بود و به همین سبب چندی پیش بازداشت و سپس به قید

بودن مرگ او  «مشکوک»او و  «مسمومیت»ر خبر درگذشت این شاعر جوان خبر آزاد شده بود. همراه با انتشا

ی کوت عبدالله اهواز گروهی صورت گسترده در فضای مجازی منتشر شد. به همین مناسبت در منطقهنیز به

 .از مردم به اعتراض برخاستند

 

گوییم و امیدواریم هرچه زودتر دوستان و دوستدارانش تسلیت میدرگذشت حسن حیدری را به خانواده، 

شود اعلام می «مشکوک»ما این نخستین بار نیست که مرگی حقیقت چگونگی مرگ او آشکار شود. در ایران ا

 «وکمشک»های توان فهرستی بلند از مرگمیبه ویژه هنگامی که به افراد منتقد و معترض مربوط بوده است. 

ی بازداشتگاه کهریزک بود. گرد درگذشت رامین پوراندرجانی پزشک وظیفههمین چند روز پیش سالنام برد. 

آیا شک و عدم یقینِ مکررِ بسیاری از مردم ایران در چنین موردهایی نوعی بیماری است و یا واکنشی عادی؟ 

گرفت. شک، از ید قرار میشان مورد تردبود سلامت روانیآید عادی است آنقدر عادی که اگر نمیبه نظر می

ای که از آزادی بیان برخوردار نیست و اطلاعات شود. در جامعهغیبت حقیقت و سختی دسترسی به آن ناشی می

 «مسئولان»گویی و ریاکاری روش رایج و دروغهای قدرت است ای یک طرفه برای دستگاهای جادهدر هر زمینه

اندرکاران روز روشن چشم در چشم مردم جایی که مقامات و دست بود؟ «مشکوک»برای فریب مردم، چرا نباید 

های کوچک و نظیر است و در همان زمان مردم به سفرهکنند که رشد اقتصادی کشور در دنیا بیاعلام می

ان کنند که آزادی بیهای جهانی اعلام میکنند؛ جایی که مقاماتش پشت تریبونی خود نگاه میکوچکتر شده

هایش پر از شهروندان منتقد و معترض است؛ بیشتر از هر جای دیگر در جهان است و همزمان زنداندر ایران 

ای گروهی شود معترفان به قتل دانشمندان هستهنمایی معلوم میجایی که از پس آن همه تبلیغ و قدرت

ی قطور فساد در دست دارد هااند؛ جایی که هر جناحی از جناح دیگر پروندهخبر بودهچیز بیگناه و از همهبی



 

 Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran 

 Instagram: Kanoone.Nevisandegan                                                       8931، اسفند 5ی ـ شماره  بیان آزاد

Facebook: Kanoon nevisandegane iran 

Email: Kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com 

56 

های متمادی، همچون امری عادی، ای سالهای سیاسی زنجیرهورد زبانشان است؛ جایی که قتل «بگم، بگم»و 

نگاران هنوز در یادها و جلوی ی نویسندگان و روزنامهسازی شدههای صحنهدر آن جریان داشته است و مرگ

تر سازند تا آسانمی «اقلیت»های مختلف مردم ها از گروهها و توجیهچشمهاست؛ جایی که به انواع و اقسام بهانه

ر نباشند اگ «مشکوک»حقوق انسانی و شهروندیشان را پایمال کنند؛ در جایی که... در چنین جایی مردم اگر 

ی تردید به حرکات و سکنات صاحبان قدرت ننگرند غیر عادی و بیمارگونه است. بنابراین، اگر مردمی به دیده

 نگرند. حتیامر غریبی نیست آنها از منظر تجاربشان به واقعه میدانند می «مشکوک»مرگ حسن حیدری را 

 .کاهدای از حقانیت شک کردن مردم نمیاگر این شاعر جوان به مرگ طبیعی فوت کرده باشد ذره

خواهند بگویند و نشان آسیب اختناق و محروم کردن مردم از آزادی بیان فقط این نیست که از بیان آنچه می

شوند. سرکوب آزادی بیان حق اعتماد کردن و اعتماد داشتن، حق برخورداری از امنیت خاطر، دهند محروم می

ر کند. برای فایق آمدن بی انسان را نیز از آنها سلب میمثابه ی به حقیقت، حق احترام به خود بهیابحق دست

در جامعه جاری « استثناهیچ حصر و آزادی بیانِ بی»هاست که باید کشیها و حقها و آسیبچنین تیرگی 

 .شود
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 8931دی  2

 ادامه دارد...« آبان»

های آبان ماه و فعالان اجتماعی و سیاسی، دیروز با وجود های جانباختگان اعتراضدر پی فراخوان برخی خانواده

شدند در چند شهر هایی از مردم موفق ها از سوی نهادهای امنیتی، گروهفضای امنیتی شدید و تهدید خانواده

موران امنیتی و انتظامی نه أزیزانشان را برگزار کنند. حضور مبر مزار جانباختگان گرد آیند و مراسم یادبود ع

حل کرج، م «سکینهبهشت »شهرها نیز چشمگیر بود. گورستان  های برگزاری مراسم که در سطحفقط در محل

هم بازداشت  ضرب و جرح آنها در امان نماندند. چندین نفردفن پویا بختیاری، در قرق ماموران بود و مردم از 

های آبان. کما ی سرکوب اعتراضشدند. در برخی شهرهای دیگر نیز همینطور. این برخوردی است در ادامه

 های اعتراضی همچنان ادامه داشته است.ی این چهل روز، دستگیری افراد به ظن حضور در جمعکه در همهاین

*** 

 

ته پنجم دی بعضی از شهرهای کشور بار دیگر به رنگ و ریخت پادگان و حکومت نظامی درآمد. در روز گذش

موران مسلح ، پیاده و سواره، با لباس فرم نظامی و انتظامی و شخصی أهای بزرگ و پرتردد ما و چهارراههمیدان

ازگی ت ها اصلاًز مردم این صحنهدار ایستاده بودند. برای بسیاری اهای آبپاش و پلیس و قفسدر کنار ماشین

های آرایی کرده بود. پس از آن نیز در دههطور صحنهها حکومت پهلوی همینسال پیش برای ماه 18ندارد 

های پیشین گرچه دُرد و درد . صحنه31بعد و همین دو سال پیش بارها این صحنه تکرار شد تا رسید به آبان 

شدند. اکنون  «ای تاریخیواقعه»ل و حوش تاریخ خود به پایان رسیدند و آن در دل و جان مردم باقی ماند، حو

به پایان نرسیده است؛ برای هیچ یک از طرفین، حاکمیت و مردم معترض،  «آبان»بریم اما سر میدر دی ماه به

ی یاربه پایان نرسیده است. حاکمیت پس از گذشت چهل روز از اعتراضات مردم، با وجود قهر و خشونت تمام ع
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که در سرکوب معترضان به کار برد، همچنان در حال شناسایی و دستگیری معترضان است. هر روز شماری از 

کند؛ هر روز باید دستگاه سرکوب را در خیابان در معرض تعقیب و بازداشت می «اغتشاشگر»مردم را به عنوان 

و مجلات وابسته و رانتی هنوز  واع روزنامهتماشا قرار دهد؛ بخش نرم و فرهنگی آن در رادیو و تلویزیون و ان

های نهان و نشان کشیدن و ات آبان و خطضی اعتراانداختن سناریوهای دروغین درباره و جامشغول ساختن 

های برآمده و برملا شده از آبان همچنان ادامه دارد و هر آشکار است؛ میان نهادهای گوناگون حکومتی اختلاف

 بستشان نیز هم.سری و بنتشتت، آشفتهشود؛ تر میدم بزرگ

شان برای برگزاری مراسم یادبود های علنیآبان نزد مردم معترض نیز به پایان نرسیده است. در فراخوان

، در به صحنه آمدن و حمایت «ی راهادامه»ها مبنی بر هراس خانوادهجانباختگان آبان؛ در بیان روشن و بی

ها و جوایز دولتی و اعتراضی به وضع موجود نداشتند؛ در پس زدن برنامه هایی که تاکنونقشرها و گروه

 «آبان»توان مشاهده کرد که دولتی از سوی نویسندگان و هنرمندان؛ در همدلی فزاینده میان مردم میشبه

ست نیادامه دارد. آبان ادامه یافت یکی هم به این دلیل که امر سیاسی را اخلاقی کرد. دیگر برای کسی راحت 

نام  که احساسی بهاند مگر آنپا بر فرش قرمزی بگذارد که حکومتیان و شبه حکومتیان در برابرش گسترده

 نداشته باشد. «شرم»

 کرج در روز پنجم دی «بهشت سکینه»کنند. جایی مثل ی آبان گاه جایی با هم تلاقی میدو راه متفاوتِ ادامه

مردمی حضور یافتند که برگزاری یادمان جانباختگان را حق خود  های مشابه در شهرهای دیگر. آنجایا مکان

دانستند. مردمی که وجودشان نشان داد سرکوب بسیار خشن اعتراضات آبان با بیش از صدها کشته )در می

شان خللی ایجاد کرده است. آماری بیش از هزار( و هزاران بازداشتی نه تخم ترس در دلشان کاشته و نه در اراده

رود که به تمامی یش این است که مهمترین کارکرد دستگاه سرکوب؛ یعنی ایجاد هراس و اطاعت، میمعنا

ای را به زور سلاح و دستبند و زندان و کشتار سلب شود آزادی بیان جامعهخنثی شود. مگر تا کجا، تا کی می

دگان شنیز از اکثریت مردمش دریغ شده است. برگزاری مراسم یادبود کشته «نان»ای که کرد؟! به ویژه جامعه

معترض شکل و قسمی از آزادی بیان است و آزادی بیان حقی است که هر انسان با زاده شدنش به خود متعلق 

 کند. مقابله با آن جنگیدن با هویت انسانی است.می

رکوب هنوز مشغول شناسایی و بازداشت معترضان است و گذرد اما دستگاه سهای آبان میچهل روز از اعتراض

شبح »ا ر بود؛ اما بفرستد که ظرفیتشان پیش از این نیز پُهایی میکند و به زندانهر روز شماری را دستگیر می

هیچ  جا هست وتوان ترساند، یا گرفت و دستبند زد و بازداشت کرد. همه تواند بکند؟ شبح را نمیچه می «آبان

های شهر ها و خیابانشود میدانروست که فراخوان یادبود در بهشت سکینه موجب میست. هم از اینجا نی

)شهرها( با دهها کیلومتر فاصله از محل فراخوان، به قرق ماموران امنیتی و انتظامی درآید. تا شبح آبان هست، 

 آبان ادامه دارد...
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 8931دی  68

 تیتسل

 تیباد! به بازماندگان آنها تسل یگرام یمسافر یمایساقط کردن هواپ یضد انسان یشدگان فاجعهکشته ادی

 شوند.  نیسرزم نیو دروغ از ا تیساز رخت بربستن جناپرپر شده سبب یهاآن جان میدواریو ام مییگویم
 

 
 

تهران آتش جنوب نامعلوم در آسمان  لیبه دلا نیسرنش 8۷2با  ینیاوکرا یمایهواپ ید 81روز چهارشنبه 

 یهابودند. از همان ساعت گریچند کشور د یتبعه یو شمار رانیا یمسافران تبعه شتریب گرفت و سقوط کرد.

 غیبر تبل ید 68 نبهاعلام کردند و تا روز ش «ینقص فن»را  مایسقوط هواپ لیدل یو دولت یاول، مسئولان نظام

 مایهواپ که سقوط دادینشان م گرید لیاسناد و دلا راینشد ز رفتهیجهان پذ یکه از سو یلیآن اصرار داشتند. دل

 یمایهواپ اعلام کرد که سقوط هیانیمسلح با انتشار ب یروهاینبوده است. روز شنبه ستاد کل ن یاز نقص فن یناش

د اقرار معلوم ش نیا یبوده است. در پ «یانسان یخطا»از  یو ناش افندبرخورد موشک پد لیبه دل نیخطوط اکرا

 مورد هدف موشک قرار گرفته است.  دندیکشیانسان در آن نفس م 8۷2که  یمسافربر یمایکه هواپ
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 رانیا یبر افکار عموم رنگیدروغ و ن یهاانسان، موشک 8۷2و کشتار  مایموشک و انداختن هواپ کیپس از شل

 طیبار شرا نیطفره روند؛ اما ا ییو پاسخگو قتیاز اعلام حق «مسئولان» گریشد تا مگر بار د کیو جهان شل

اما با  رفتندیرا پذ «کیشل»ناچار شود. به تیواقع نیگزینتوانست جا نیدروغ یوهایبود که سنار یاگونهبه

است  نیداد پرسش ا لیتقل «یانسان یخطا»انسان را به  8۷2کشتار  یاگر بتوان فاجعه ی. حت«یانسان یخطا»

 ممکن ساخته است؟ عامل را نیا زیکه چه چ

اندرکار بزرگ و کوچک است که در آن هر دست یطیهم شرا یکیرا ممکن کرد  «یانسان یخطا» نیآنچه ا

 یمردم، ممانعت از دسترس انیب یدر برابر مردم ندارد؛ سلب آزاد ییگوبه پاسخ ازیاجبار و ن ،فهیحکومت وظ

وابسته و  اتیدادن به نشر دانیمستقل و م یهاها و رسانهروزنامه تی؛ ممنوعاطلاعات درست و بهنگام بهآزاد 

ردم م انیب یسرکوب و سلب آزاد در دست حکومت و کلاً یداریو شن یدارید یها، انحصار رسانهفرمانگوش به

انجام  خواهدیهرآنچه م دغدغهیراحت و ب الیتا با خ دهدیم «مسئول»اندر کار و امکان را به هر دست نیا

 ییافض نیو پاسخ بخواهند. در چن ندیکه زبان به پرسش بگشا ردیگیامکان را از مردم م نیدهد؛ در مقابل، ا

ه ب یو آنها را از دسترس ندیچشم در چشم مردم دروغ بگو توانندیحکومت م کیمختلف  یهااست که بخش

که  اسناد آن نبود بسا یو رو شدن برخ یضد انسان یفاجعه نیا یالمللنیب باًیبازدارند. اگر وجه تقر قتیحق

که خود  تیاز واقع ییهاتکه یو افشا گرانید «انیب یآزاد». ماندیم یابهام باق یهمچنان در پرده قتیحق

 ،قتیپنهان کردن حق ی، سه روز تلاش برایپراکناست، موجب شد پس از سه روز دروغ انیب یاز آزاد یصورت

، یشیفرما یویمسلط کردن سنار یبرا یوابسته و دولت یهامطبوعات و رسانه یوپخانهت یریکارگسه روز به

که  ستین یشگیساتر هم یآن پرده گریفاجعه، د نیکم در مورد ادست ان،یب یکه سانسور و سلب آزاد ابندیدر

 . ناچار لب به اعتراف گشودند.اندشدهیپشتش پنهان م

چون حکومت را پاسخگو  یعموم یهامسئولان عرصه تواندیم انیب یاز آزاد اشیبرخوردار یاندازه ههر جامعه ب

و کتاب منتشر کنند و  هیبسازند، نشر بونیخود تر یکند. هر اندازه که مردم حق داشته باشند آزادانه برا

تشکل داشته باشند  جادیو ا راضازه که حق اعتداشته باشند، هر اند اریدر اخت یداریو شن یدارید یهارسانه

را از آنها نخواهد داشت.  قتیجرات دروغ گفتن و پنهان کردن حق یمسئول و صاحب قدرت چیه زانیبه همان م

 ـیمسافر یمایبه هواپ کیشل یفاجعه ـ مورد آخر نیدر هم یوقت ردیگیرابطه قرار م نیا یکجا رانیا یجامعه

دوست را به بازماندگان و به مردم انسان مایهواپ نانیسرنششدن  کشته ختند؟یدروغ بر سرش ر محابایچنان ب

 .میدانیاندوه آنها م کیو خود را شر مییگویم تیو جهان تسل رانیا
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