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هنرمندان 
سکوت 

نکنند

بنی االسالم علی کلمتین ،کلمة التوحید و توحید الکلمة

می شود  مطرح  دولت  یک  دید  زاویه  از  سانسور  وقتی 
کسانی  می رود.  سوال  زیر  به  دولت  آن  مدت  بلند  اهداف 
با  هستند  جهان  در  پیشرفته  و  بزرگ  ایران  یک  خواستار  که 
این  در  می توانند  هنرمندان  و  خالق  افراد  مخالفند.  سانسور 
باشند ملت  و  دولت  دلسوز  سیاستمداران  از  بیش  عرصه 

میرحسین موسوی در دیدار با هنرمندان w w w . k a l e m e . c o m

هنرمند  دوستان  دیگر  به  بایستی  پناهی، 
کنم  عرض  سینما  و  فیلم  عرصه  در  ویژه  به 
ظلمی  چنین  برابر  در  تفاوتی  بی  و  سکوت 
در  عدالتی  بی  نوع  هر  پذیرش  معنای  به 
باشد. می  بوم  و  مرز  این  هنرمندان  حق 
این  مقابل  در  هنری  جامعه  سکوت  امروز 
ننگ  یک  بعنوان  ستیزی  هنر  و  هنرکشی 
شد.  خواهد  ثبت  کشور  این  هنر  تاریخ  در 
پناهی  جعفر  از  امروز  اگر  باشید  مطمئن 
بجای  دیگر  فرداهای  و  فردا  نشود  دفاع 
خیمه  های  عروسک  مانند  بایستی  هنرنمایی 
دست  های  نخ  تا  بمانیم  منتظر  بازی  شب 
آورند. در  حرکتمان  به  و  بکشند  را  پایمان  و 
پناهی، برخورد با هنر متعهد  برخورد با جعفر 
بی بهره گان از هنر و  و مسئول است. امروز 
کسانی که سینما آتش می زدند به فیلم سازی 
مشغول اند و از همه نوع حمایت برخوردارند 
و جعفر پناهی بایستی در گوشه زندان بنشیند.
پیام حکم زندان جعفر پناهی به دیگر هنرمندان 
این است: هنری که در اختیار حکومت نباشد، 
نیاید  در  نمایش  به  حکومت  برای  که  هنری 
به  محکوم  نباشد،  فرمان  تحت  که  هنری  و 
شرایطی  چنین  در  است.  اعدام  و  نابودی 
و  کنیم  در  به  تن  از  هنر  جامه  نیست  بهتر 
نخریم؟ خود  برای  را  خواری  و  ذلت  و  ننگ 

w w w . k a l e m e . c o m             پایگاه اینترنتی کلمه   

انتشار خبر محکومیت جعفر پناهی، فیلمساز، 
ایران  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  پس  که 
تعزیری  حبس  سال   ۶ به  و  شد،  بازداشت 
فیلمسازی،  از  محرومیت  سال   ۲۰ و 
خارج  به  سفر  ممنوعیت  نویسی،  فیلمنامه 
های  رسانه  با  گفتگو  ممنوعیت  و  ایران  از 
است،  شده  محکوم  ایران  خارج  و  داخل 
و  هنرمندان  میان  در  را  اعتراض  از  موجی 
است. برانگیخته  جهان  سراسر  سینماگران 
بیش از چهار هزار و پانصد تن از سینماگران، 
با  پزشکان  و  وکال  مولفان،  بازیگران، 
نسبت  را  خود  اعتراض  طوماری  امضای 
. اند.  کرده  اعالم  پناهی  جعفر  حکم  به 
درباره  خواننده،  و  هنرمند  زمان،   حسین 
نویسد:  می  پناهی  جعفر  محکومیت 
صادر  را  پناهی  جعفر  اعدام  حکم  نبود  بهتر 
اعدام  با  فرقی  حکم  این  مگر  کردند؟  می 
بیست سال حرف  زندان و  دارد؟ شش سال 
و  ننوشتن  نامه  فیلم  نساختن،  فیلم  نزدن، 
المللی  بین  شده  شناخته  هنرمند  یک  بعنوان 
الخروج  ممنوع  و  شدن  محبوس  کشور  در 
یک  برای  اعدام  جز  دیگری  معنای  آیا  بودن 
پناهی  دارد؟ مگر  پناهی  مانند جعفر  هنرمند 
چه کرده است که باید به اشد مجازات برسد؟ 
شده  صادر  حکم  از  انزجار  ابراز  ضمن 
آقای جناب  کشور  ارزش  با  هنرمند  برای 

پیگیری رفتم، گفتند: »ما نمی دانیم قاتل کیست، 
شما بگویید که کیست تا ما دستگیرش کنیم.«
البته همان اوایل یک بسیجی را دستگیر کردند 
را  او  بعد  اما  گفتند »قاتل پسرت است«،  و 
گفت:  من  به  رو  خودش  قاضی  کردند.  آزاد 
کنم  دستگیر  را  بسیجی ها  این  نمی توانم  »من 
و با اینکه پرونده ی شما سه سال باز می ماند، 
من نمی توانم کاری کنم.« او با زبان خودش به 
بازداشت  را  نمی تواند بسیجی ها  که  من گفت 
یعنی  نمی توانم.  و  دارم  که خانواده  کند. گفت 
حساب  ساله   ۱۵ بچه ی  یک  از  هم  قاضی 
می برد. حاال نمی دانم باید برای پیگیری چه کنم.
* تا حاال کسی از مراجع قانونی یا دولتی 

به شما سر زده است؟
- بله، یک بار از شورای شهر و یک بار هم از 
هالل احمر آمدند. یک بار هم از بنیاد شهید آمدند 
و یک کارت برایم آوردند، یک کارت به جای 
پسرم. آخر این کارت به چه کارم می آید؟ پسر 
من فقط چند ساعتی از خانه بیرون رفته بود؛ 
باید جنازه اش را شب به من تحویل می دادند؟

* میثم دقیقا چگونه کشته شد؟
- دوستانش بعدا برای ما ماجرا را گفتند که 
وقتی میثم و دو دوستش را به میدان ولی عصر 
راه نمی دهند، آنها سوار اتوبوس می شوند و در 
چهارراه پارک وی پیاده می شوند؛ جایی که زد و 
خوردهایی بین معترضان به نتایج انتخابات و 
نیروهای بسیج و لباس شخصی در جریان بوده 
است. در آن محدوده ظاهرا یک بسیجی دختری 
را به شدت با باتوم کتک زده و بعد هم روی 
را  این صحنه  که  میثم  است.  زمین می کشیده 
می بیند، به شدت عصبانی می شود و اعتراض 
بود  گلوله ای  هم  اعتراضش  جواب  و  می کند 
به آن  که به شکمش اصابت می کند. میثم رو 
شخص گفته بود: »چرا با دختر مردم این طور 
می کنی؟ مگر خودت ناموس نداری؟« که بعد 
از آن صدایش برای همیشه خاموش می شود. 
بود. مسایل حساس  این  به  همیشه  او  خب، 

* حرف آخرتان؟
را  فرزندم  قاتل  خواهم  می  مسئوالن  از   -
برای  و  رفتیم  ما  همه ی  در جنگ  کنند.  پیدا 
هم  کشته  حتی  و  جنگیدیم  اکمان  از  دفاع 
دادیم. اما نمی فهمم بچه ی من و امثال او چرا 
بار  چند  می خواستند؟  چه  مگر  شدند  کشته 
مطالبی  دولتی  خبرگزاری های  من  قول  از  هم 
منتشر  کروبی  و  موسوی  آقای  درباره ی  را 
کردند که همه دروغ بودند. من از آنها شکایت 
در  اما  کردم،  هم  پیگیری  را  شکایتم  و  کردم 
نوشته،  را  مطالب  این  که  کسی  گفتند  نهایت 
انتقالی گرفته و رفته است. اما همین جا دوباره 
می گویم که آن حرفها دروغ محض بوده است.

بای ذنب قتلت 
شهید میثم عبادی  ، آیا نمونه ی شهید 
امر به معروف و نهی از منکر نیست؟

سبز  جنبش  شهدای  نخستین  از  عبادی  میثم 
روز ۲۴  در  میثم ۱۶ ساله  به حساب می آید. 
خرداد ماه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به 
خیاطی  کارگاه  یک  کارگر  او  رسید.  شهادت 
سپری  کارگاه  این  در  را  روزهایش  و  بود 
به خصوص  و  خانواده  کمک خرج  تا  می کرد 
کند. کار  نمی توانست  دیگر  که  باشد  پدرش 
گفت و گوی کلمه را با پدر این شهید بخوانید:

* آقای عبادی، شکایتتان از قاتل یا قاتالن 
میثم به کجا رسید؟

- االن شکایت در شعبه ی یک دادگاه جنایی 
ای  فایده  شکایت  ثبت  این  اما  است.  ثبت 
ندارد. من می خواهم رییس قوه قضاییه را ببینم 
بی گناهم را کشته اند؟ و از او بپرسم چرا پسر 

* چرا شکایت به مراجع قانونی فایده ای 
ندارد؟ وقتی برای پیگیری پرونده 

می روید، به شما چه می گویند؟
پسرم  »قاتل  می پرسم  و  می روم  وقتی   -
می گویند:  من  به  رو  نه؟«  یا  کردید  پیدا  را 
حتی  نرود!   بیرون  خانه  از  »می خواست 
می گویند: »کیانشهر کجا و خیابان ولی عصر 
کجا؟ چرا پسرت از خیابان کیانشهر رفته بود 
این  از شنیدن  خیابان ولی عصر!« من خیلی 
گریه  بارها  حتی  می شوم.  ناراحت  جمالت 
می شنوم،  را  حرفها  این  وقتی  می دانید  کردم. 
نمی توانم  اصال  که  می شود  گرفته  حالم  آن قدر 
پیگیری  برای  آمدنم  از  اصال  و  بزنم  حرفی 
پشیمان می شوم. یک بار که برای پیگیری به 
آنجا  در  کارمندی  رفتم،  ریاست جمهوری  دفتر 
بوده، چرا پسر من  گفت: »پسرت اغتشاشگر 
را نکشتند؟« یعنی آن روزها که نصف جمعیت 
رفته  هم  اعتراض  برای  و  بودند  بیرون  تهران 
پسر  یعنی  کشتند؟  می  را  همه  باید  بودند، 
برود؟ عصر  ولی  خیابان  به  نداشته  حق  من 
زدید؟ سر  کجاها  به  دیگر  پیگیری  برای 
به هر کجا که فکرش را بکنید. دفتر رهبری، دفتر 
ریاست جمهوری، دادستانی و دادگاه جنایی و 
… اما هیچ جا جواب درستی به من ندادند.

* ضارب را هنوز پیدا نکرده اند؟
- هر بار چیزی می گویند. دفعه ی آخر که برای 

آخرین جمالت شهید میثم عبادی در گفت و گو با پدرش

میثم در آن  لحظه چه  می گفت که  گلوله خورد؟

حکم اعدام برای جعفر پناهی بهتر نبود؟

رنجنامه ی همسر نوری زاد و همسر تاج زاده به محضر مراجع معظم 
پور  محتشمی  فخرالسادات  و  ملکی  فاطمه 
وحید  آیات  حضرات  برای  که  ای  درنامه 
جوادی  صانعی،  زنجانی،  شبیری  خراسانی، 
آملی، موسوی اردبیلی، بیات زنجانی، مکارم 
شیرازی و صافی گلپایگانی، امینی، خرازی و 
همچنین مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه 
برای  ما  که:  اند  کرده  تاکید  شده،  ارسال  قم 
افشای عمله جور که بی شرمانه روز عاشورا را 
برای حمله به خانواده مظلوم زندانیانی که در 
انفرادی و قرنطینه نگاه داشته شده و روزه دار و 
عطشان، مرگ را بر زندگی ننگین مرجح داشته 
حضور  گذاشته  کنار  را  واهمه  و  ترس  اند،  
مبارکتان عرضه می داریم که این جان ناقابل 

در برابر خون هایی که روز عاشورا برای احیای 
ندارد  ارجمندی  شد  ریخته  محمد)ص(  دین 
تهدید  نه  بنابراین  باشیم.  آن  فکر حفظ  به  که 
محتمل  آسیب  هرگونه  و  آزار  نه  و  ارعاب  و 
از  نشینی  موجب عقب  مان  خانواده  و  ما  بر 
و  فتنه  به عنوان  آن چه  بود.  راه حق نخواهد 
فساد مخالفان و منتقدان دولت مستقر توسط 
مأموران حکومت به طور مستمر عرضه می شود 
مأمور  را  ما  که خداوند  است  فریبی  و  دروغ 
بزرگواران  شما  سوی  به  و  نموده  آن  افشای 
همین  ما  گفتار  در صحت  بود.  کرده  رهنمون 
بس که آقایان نه حرمت ماه های حرام را دارند 
را. الهی  محرمات  از  یک  هیچ  حرمت  نه  و 

میالد عیسی مسیح گرامی باد


