
 

 
 

  
  گزارش شب های همبستگی با زندانيان سياسی و دانشجويان دربند

  )٢٠٠٧ آوريل ٢٧ و ٢٦، ٢٥در تاريخ های (
  

از سوی کانون نويسندگان ايران در تبعبد، » شب های همبستگی با زندانيان سياسی و دانشجويان در بند«برگزاری 
 مالمو سوئد به انجام رسيد و در طی آن جمع ، در شهرهای استکهلم، گوتنبرگ و٢٠٠٨ آوريل ٢٧ تا ٢٥از 

  .  ها استقبال کردند خواه و برابری طلب در همبستگی با اين مبارزات از اين شب بسياری از مردم آزادی

 های سياست، در راستای اهداف و )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران «: بودکانون در اين رابطه آمده در فراخوان 
 آزادی خواهانه و حق طلبانه نی از حرکت هایپشتيباو ی های بی حد و حصر قلم و بيان، خود، دفاع از آزاد

 ».وظايف خويش می دانداز  را ايرانشهروندان 
را نيز در پی داشت و از همين اين مبارزات، استقبال مردم  درهنرمندان آزاده و مردمی   وويسندگان، شعران همکاری

 از ايرانيان تنبيش از هزار  . است سپاسگزاراز آنان بسيار ،)در تبعيد(ن ايران  هيئت دبيران کانون نويسندگارو؛
  . ها، همبستگی خود را با اين مبارزات اعالم کردند شرکت در مراسم اين شب خواه، با یزادآ

  که فرهنگی، سياسی و اجتماعیبزرگچنين  سازمان دهی حرکت های برای ،)در تبعيد(کانون نويسندگان ايران 
، چه بسا به دشواری  شهرها اين درخودياران صميمانه بدون همکاری ، طلبد  میفراوانو هماهنگی مکانات بسيار ا

انه مستانه و صميو در فضايی داز اين رو ما توانستيم، از پس مشکالت برآئيم و. آمد از پس انجام اين کار مهم برمی
 برای ،کانون. اسی و دانشجويان در بند انتظار داشته باشيمنتايج و تاثيرات مشخصی را در همبستگی با زندانيان سي

چنان  بيان هم ز آزادی انديشه ودی ستيزی جمهوری اسالمی، و دفاع اادامه چنين سياست و مبارزاتی در برابر آزا
می نيازمند همکاری هواخواهان آزادی و برابری ست و دست همه عزيزانی را که در اين راستا به ياری ما می آيند 

  . فشارد
  

ند  بودعبارتبه ترتيب برنامه شب های همبستگی برای آزادی زندانيان سياسی و دانشجويان دربند 
  :از

بخش نخست برنامه ها، در هر سه شهر با سخنرانی بهرام رحمانی، از هيئت دبيران آغاز شد و با شعرخوانی 
طی تقسيم کاری که بين سه نفر ) مه گزارش استسخنرانی ضمي. (شعرايی که شهر به شهر تغيير می کرد ادامه يافت

در ) مقيم برلين(هيئت دبيران کانون صورت گرفته بود قرار بر اين بود که بهرام رحمانی در استکهلم، شهال آقاپور 
اما متاسفانه شهال و ستار به دليل بيماری نتوانستند در . در مالمو سخنرانی کنند) مقيم لندن(گوتنبرگ و ستار لقايی 

 . اين شب ها حضور پيدا کنند

 
  

 . در استکهلمين، رباب محبنر ذوالقرياور استوار، شهريار دادور، اکب چون  شاعران و نويسندگانی همشعرخوانی
در پور و منظر حسينی، اکبر ذوالقرنين، معصومه تقی . ، عباس سماکار در گوتنبرگعلی آينه، معصومه تقی پور

و شعرخوانی رويا مقدس بود که با ) مينياتور ايرانی( در آفيش ها نيامده بود رقص در مالمو برنامه ای که .مالمو
 . استقبال گرم حضار روبرو گرديد



 

  
 

 شميم با -شيرين مهربد ، آوازه خوانی ابی ترانه خوانی ايرج جنتی عطايی وبخش دوم برنامه در هر سه شهر، به 
   . اختصاص داشتنوازندگی يارا و مسعود

  
  

 عباس .گوتنبرگ و مالمو عباس سماکار بودنددر شهرهای  و  کريمیاوفيساستکهلم ان برنامه در شهر مجري
 از جان باختگان راه لو خواند ونپور و احمد شام سعيد سلطا وهای خود در ميان برنامه ها اشعاری از سرود،سماکار

  گارسياويکتور خارا، پوينده، مجيد شريف و العين، عشقی، سعيد سلطانپور، محمد مختاری،قرهآزادی و قلم هم چون 
فعالين مبارز مليت های تحت ستم ايران فعالين زن جنبش برابری خواه زنان و  و و زندانيان دانشجو، کارگر، لورکا
 .ياد کرد

  
برخورد شاهد صميميت و  و همگان  روبرو شدشرکت کنندگاناستقبال گرم ها با  اين شبرگزاری  بدر مجموع،
   .ن بوديمجامعه ماموسيقی و ترانه  ابی، اين چهره برجستهشاعران و هنرمندانی چون  نويسندگان، مردمی



را  خوديبانی پيام پشت ، در ايران»کميته دفاع از عابد توانچه«  در، و برابری طلبدانشجويان آزادی خواهبخشی از 
 اين پيام در برنامه استکهلم . خوانده شدگ و مالموی گوتنبرها فرستادند که در برنامه تلفنی ابراز داشتند و کتبی نيز

   .به دست ما نرسيده بود
  

شب همبستگی با زندانيان «، پيام به »کمپين دفاع از عابد توانچه«از طرف « تحت عنوان ،بخشی از اين پيامدر 
  :، آمده است»سياسی و دانشجويان دربند

  !دوستان«
ويان زندانی و از اين که خودمان را در کنار شما در صف دفاع از آزادی، در صف مبارزه برای آزادی دانشج

از اين که حضور گرم و صميمانه شما را در کنار خود . زندانيان سياسی می بينيم احساس غرور و قدرت می کنيم
از اين که . احساس می کنيم بر خود می باليم و به راه و هدف مان، و رسيدن به آن و پيروزی اميدوارتر می شويم

انيان سياسی به اين وسعت و قدرت است، عزم و اراده مان برای می بينيم صف دفاع از دانشجويان دربند و زند
  .رسيدن به هدف مان صدچندان می شود

همان طور که می دانيد دانشجويان زيادی بعد از دستگيری و تحمل شرايط سخت زندان، با قيد وثيقه های سنگين 
نوبت به احضار تک تک آن ها به دادگاه و اکنون بعد از مدتی که از آزادی اين دانشجويان می گذرد، . آزاد شده اند

اولين دانشجويی که به دادگاه احضار و برايش حکم قطعی زندان . صدور احکام قطعی زندان برای آن ها رسيده است
احضار ساير دانشجويان نيز شروع شده است .  ماه زندان محکوم شده است٨صادر شد، عابد توانچه است که به 

دور هم جمع شده ايم و سعی » دفاع از عابد توانچه«ما در کمپينی به نام . دگاه و زندان هستندهمه آنان در انتظار دا
 .مان را بر اين نهاده ايم تا در مقابل اين احکام بايستيم و مانع از اجرای حکم زندان عابد شويم
دی بی قيد و شرط عابد و ما در حرکتی مستقل و به دور از هرگونه گرايشی، صرفا در دفاع از حقوق انسانی و آزا

عابدها دور هم جمع شده ايم و دست ياری به سوی تک تک شما دراز می کنيم و در کنار خود انتظار می کشيم 
ما می توانيم در کنار هم صف قدرت مندی در دفاع از آزادی بسازيم که اين اتحاد و قدرت، . حضور گرم شما را

 »...نويدبخش رهايی دوستان مان باشد

  
  ر استکهلمشه

  
نويسندگان و شعرا و اعضای شرکت  نتوانست از ، متاسفانه به دليل مشکل مالیکانون در اجرای برنامه اين شب،

شرکت کننده از کشور آلمان با  عباس سماکار،. ددر کشورهای ديگر دعوت کن) در تبعيد(کانون نويسندگان ايران 
ابی، بحشی از . ی عطايی، نصف هزينه سفر را دريافت کرد ايرج جنت.پرداخت هزينه شخصی در مراسم حضور داشت

، کرايه  غذا ترانسپورت،، مخارج هتلها که به  برگزاری اين شب هزينه هایدر مجموع . را دريافت کرديشهزينه ها
می شد، بسيار بيش از درآمد محدود و پرداخت بخشی از هزينه سفر خوانندگان  ، کرايه سالندستگاه های صوتی

هزينه های سالن در .  هيچ کدام از هنرمندان دستمزد درخواست نکردندضمنر د . ورودی بودفروش بليطحاصل از 
دوستان زيادی در برنامه های اين شب به . تقبل کرده است) اف.ب.آ( سوئد هر سه شهر را مرکز فرهنگی کارگران

انجمن همبستگی ايران و «هم چنين از  اف و.ب. مسعود مافان و رضا طالبی از کارمندان آما کمک کردند از جمله
   .و که با ما همکاری صميمانه ای داشتند تشکر می کنيممدر مال» سوئد

 



 
  

 ست که فراخوان  حاکی،ا زندانيان سياسی و دانشجويان دربندبشب های همبستگی  از برگزاری جمالی مااارزيابی 
 آزاده روبرو شد و در سطح وسيعی در رسانه های  با استقبال ايرانيانکانون در راستای آزادی زندانيان سياسی

 گفتگو و يا پخش خبر راديويی و چند تلويزيون، اين ١٥ سايت اينترنتی، حدود ١٥حداقل . گروهی انعکاس يافت
 با اين حرکت از سوی ديگر،. برنامه ها را انعکاس دادند و به گوش ايرانيان خارج کشور و داخل کشور رساندند

 بنا به ميزان نفوذ صدا و هنرشان قادرند در گسترش ميان تاثير ،کدام  که هرآغاز شد با هنرمندانی  ای تازههمکاری
تر به همبستگی با  چه بيش کانون را ياری برسانند و توجه مردم مشتاق صدا و هنر خود را هر همبستگی ها اين

 . زندانيان سياسی برانگيزند
 

 
 شهر گوتنبرگ

  
ی که فراخوان حمايت از دانشجويان را در دسامبر سال گذشته ئ از ايرج جنتی عطا،)در تبعيد(ران کانون نويسندگان اي

ه بود  از نويسندگان، هنرمندان، دانشگاهيان، فعالين سياسی و اجتماعی روبرو شدداده بود و با استقبال تعداد وسيعی
 انمبارزهمبستگی با زندانيان سياسی، دانشجويان در بند و  کننده بر هنرمندان و نويسندگان شرکت. سپاسگزار است

، در اين شب ها در دفاع از  نيز ابی، اين خواننده پاپ موزيک سرشناس ايران.تاکيد داشتند و برابری راه آزادی
 ينکه پنج سال از بهترمهربد، شيرين .  نشان داد سياسی تالش های ارزنده ایجنبش های اجتماعی و آزادی زندانيان

 و رنج زندانی سياسی را با پوست و گوشت خود لمس کرده است ددوران جوانی خود را در زندان گذرانده است و در
.  دادضای ديگری به برنامه ها با شعر سنگسار، ف از جملهشميم،و . با احساس بی نظيری در اين شب ها ظاهر شد

مدند و رقص زيبای رويا مقدس به رآباين شب ها  کار سنگين به خوبی از عهده  جواننوازنده دو  اينسعودميارا و 
 .رمی برنامه افزودگ
 



  
 

ان در راستای دفاع از آزادی بيان، قلم، ، به عنوان ابزار مهم و بالنده نويسندگ)در تبعيد(کانون نويسندگان ايران 
 انخفق سانسور و برابردر . وظيفه خود می داند که از جنبش های اجتماعی آزادی خواه دفاع کند انديشه تشکل و

  . شودزندانيان سياسی  و به ويژه ، نويسندگان و هنرمندان و روزنامه نگاران ايرانردممبايستد و صدای رسای 
، تالش می کند به سهم خود برای تغيير وضعيت موجود در ايران به نفع آزادی و )در تبعيد( ايران کانون نويسندگان

 .  داشته باشدرهنگی دخالت فعالسی، اجتماعی و فبرابری در همه زمينه های اقتصادی، سيا
 

 
  ومشهر مال

  
 ماکنيم که به کانون بپيوندند و در همبستگی و اتحاد با  ان دعوت میدگان جو به ويژه نويسن،ما از همه نويسندگان

 .در راستای اهداف کانون بکوشند
 

  
  



***  
  )عيددر تب(متن سخنرانی بهرام رحمانی، از هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران 

  )سوئد(استکهلم، گوتنبرگ، مالمو  در شهرهای  آوريل٢٧ و ٢٦، ٢٥در شب های همبستگی 
  

   دوستان گرامی،حضار محترم،
  

قبل از هر چيز توجه شما را به اين مساله معطوف کنم که شب های همبستگی با زندانيان سياسی و دانشجويان دربند 
؛ هر چند که برگزاری اين برنامه ها هيچ اشکالی ندارد و بسيار در سوئد، شب شعر خوانی و يا کنسرت گذاری نيست

همه . اما هدف از برگزاری اين شب ها، همبستگی با زندانيان سياسی و دانشجويان دربند است. هم خوب است
ا نويسندگان و شعرا و هنرمندانی که در اين مراسم ها حضور دارند به اندازه کافی شناخته شده هستند که در اين ج

بنابراين، در يک کالم اين شب های همبستگی، تالشی برای آزادی همه زندانيان . احتياجی به معرفی آن ها نباشد
  . سياسی و دانشجويان دربند است

، از همه اين عزيزانی که دعوت ما را برای حضور در )در تبعيد(من از سوی هيات دبيران کانون نويسندگان ايران 
ادهای امر آزادی زندانيان سياسی، نه تنها امر کانون، نه. نامه ها پذيرفتند نهايت سپاسگزاری را دارماين بر

  . جامعه ايران است و عدالت خواهاب سياسی، بلکه امر همه شهروندان آزادی خواهدمکراتيک و سازمان ها و احز
قيد و شرط مبارزات خود در دفاع بی، بنا بر سرلوحه منشور و آرمان سالياِن دراز )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران 

های بر حق انسانی به کار اندازد و تا آن  کوشد تمام اراده خود را در راه تحقق خواستاز آزادی انديشه و بيان، می
کار  هاست توسط رژيم تبهای شود که سال بلندگوی صدای در گلو ماندهجهان،جا که توان دارد در اين سوی 

  .شود  میجمهوری اسالمی سرکوب
ها سرکوب، خفقان، چپاول دسترنج مردم و محروم  اکنون جامعه ايران در بحران عظيمی گرفتار است که نتيجه سال

  . آيد ترين حقوق اجتماعی و انسانی به شمار می دست از ابتدائی های تهی کردن توده
ها را برای در دست  گونه اراده همگانی آناند که هر هاست که مردم ايران رو در روی رژيمی قرار گرفته اکنون سال

گرفتن سرنوشت خود، برای برخورداری از حق آزادی انديشه و بيان، رفاه و آسايش و حق يک زندگی انسانی 
جا که  اند و هر دست کشور ما مورد اين ستم واقع شده در اين ميان بيش از همه، اکثريت تهی.  استمحروم کرده

 پاسدار و ديگر نيروهای  امنيتی،اند، نيروهای  و به پا خاسته اندصدای خود را بلند کردهبرای گرفتن حقوق خود 
  .تری آنان را سرکوب کرده است سرکوبگر رژيم جهل و جنايت با شدت هرچه سبعانه

 اعدام رژيم جمهوری اسالمی، چيزی جز غارت، کشتن، شکنجه دادن، ثمارتستم و اسکشی و   تمام تاريخچه آزادی
 ايران به جامعهترين نيروهای  ردن و سرکوب نيروی مردم نيست و تاکنون، هزاران تن از عزيزترين و بالندهک

عدالتی  های گوناگون پيکار با بی های جمهوری اسالمی از مبارزان عرصههای اعدام سپرده شده اند و زندان جوخه
  .و نابرابری آکنده است

های ملی، و  های انقالبی اقليت خواه و برابری طلب زنان، جنبش ش آزادیکم نيستند مبارزان جنبش کارگری، جنب
- روشنفکران و نويسندگان و هنرمندان که به خاطر دفاع از خواست، خواه و برابری طلب دانشجويان جنبش آزادی

  .برند ها به سر می اينک در زنداناند و يا هم  باخته های برحق خود جان
جناح کارترين  ترين و تبه مانده سال گذشته، با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد که يکی از عقببه ويژه در دو سه 

 رژيم دست  سرکوبگرهای حاکِم در ايران است، شدت اين سرکوب به مراتب بيش از گذشته افزايش يافته و نيروهای
اکنون، هر روزه موج . ی نيز نمونه استاند که در کارنامه سياه جمهوری اسالم ای زده به چنان هجوم وحشيانه

يابد و به تعداد زندانيان کارگر و دانشجو و زنان مبارز افزوده   افزايش میبا رعب و وحشت عمومیها  دستگيری
فقر، که چيزی جز يک  گيرد و خط اکنون، بيش از گذشته و هر روزه، معيشت مردم در خطر قرار می. شود می

  . نوردد رسنگی، بيماری، بيکاری و درد نيست، هستی اکثريت مردم ايران را در میزندگی سراسر مملو از گ
، ستم گرهای اجتماعی در برابر اين رژيم  با اين همه، در سراسر اين ساليان دراز سلطه جمهوری اسالمی، جنبش

امعه ما همواره در جريان ها، پيکار مردم ج اند و با وجود خفقان، بگير و ببندها، و شکنجه و اعدام خاموش نشده
کانون نويسندگان ايران نيز، چه در چارچوب همان زندان بزرگ، چه در تبعيد، بخشی از همين مبارزان . بوده است

آيد و دفاع از حقوق مردم ايران برای برخورداری از يک زندگی انسانی و  عرصه آزادی و برابری به شمار می
های همبستگی با زندانيان  شب«از همين رو، برگزاری . دهد  را تشکيل میآزاد، محور مبارزات آن شرافتمند و

  . ديگری در اين راستاست، گام» و دانشجويان دربند ايرانسياسی
های همبستگی با شب«، از همه نويسندگان، هنرمندان و شعرايی که در برگزاری )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران 

ها هر  ، در کنار ما بودند نهايت تشکر را داريم و اميدواريم اين همکاری» بند ايرانزندانيان سياسی و دانشجويان در
  .تر تعميق و گسترش پيدا کند چه بيش



امانی که در جامعه ما جريان دارد  ها و سرکوب بی ، اميد دارد که با افشای جنايت)در تبعيد(کانون نويسندگان ايران 
خواه را در سراسر  تر توجه همگانی مردم آزادی چه بيش  و برابری طلب، هرخواه و با بسيج همه نيروهای آزادی
   .باری که جمهوری اسالمی در ايران پديد آورده است جلب کند جهان به شرايط دردناک و فاجعه

ازد که به داند که با تمام نيرو به دفاع از زندانيانی بپرد کانون نويسندگان ايران در تبعيد، به ويژه وظيفه خود می
ها به سر  ها زير شديدترين فشارها و شکنجه اند و هم اکنون در زندان خاطر حقوق مردم ايران دست به مبارزه زده

 .برند می
آيد و  بی ترديد نيروی عظيم و سرنوشت ساز مردم ايران از پس سلطه رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی بر می

شک همبستگی  در اين راه، بی. شود ره و تار کنونی جامعه ما افکنده میطنين زيبای آزادی و برابری در فضای تي
 هنرمندانی که  نويسندگان وياری همه عاشقان آزادی و عدالت، کوشش و توان صميمانه خواه، هم شما مردم آزادی

رسد در  انجام میاند و تمامی مبارزاتی که در بيرون و درون ايران به  برای نمونه در اين شب همبستگی گرد آمده
  .اين رهائی نقش خواهد داشت

تر و مبارزه پيگيرتر در دفاع از   را به دفاع هرچه بيشانسان های آزاده، همه )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران 
 همبستگی با زندانيان سياسی و دانشجويان در بند برای آزاد ساختن آنان فرا  تشکل، وحق آزادی انديشه و بيان و

  . اندخو می
  

  )ديدر تبع(کانون نويسندگان ايران 
  ٢٠٠٨رم مه اچه
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