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خواهش کردیم به مناسبت روز تولدش چند خطی بنویسد 
تولد  که  دارد  ارزش  من  آمدن  دنیا  به  همان قدر  گفت: 
دیگران. اما با این حال سطوری برای همسرش نوشت که با 

اجازه او در زیر می آید:

 عطیه جان
منیم دوغوم گونونون دئگری دونیادا اوالن هر بیر اینسانین 

آد گؤنونون دئگری قده ر اوال بیلر.
بیر  اونا  یازی  بو  اؤزره،  تورکجه  وار  باخیش  بیر  بئنیمده 
گیریش کیمی دیر. سنین ایچین یازدیم یوخسا او گون اوال 
بیلرده اولماسیندا. من ده اونو دئگرلندیرن بیر ایش گؤرمه 

دیم. اولسون 35 ایل ده یاشامیشام.

ساغ قال

یادداشت یک خبرنگار

دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم و جرم 
مردمی  همان  داشتن  دوست  است  داشتن  دوست  همان  تو 
با دست های  از خانه می روند و عصرها  نان  با غم  که هر روز 
خالی و عرقی از شرم کنار سفره هایشان می نشینند. جرم تو 
فقط دوست داشتن است، دوست داشتن زبانی که اولین کالم 
را به آن زبان بر زبان رانده ای با همان در کوچه و خیابان با 
مردمت در ارتباط بوده ای، عشقت را این گونه بر زبان آورده ای 
و از آزادی حرف زده ای. جرم تو همان دوست  داشتن است، 
دوست داشتن آزادی و عشق که حاال دهانت را می بویند مبادا 
حقت را خواسته باشی، مبادا مردمت را دوست داشته باشی و 
مبادا آگاهی را چراغ راهت کرده باشی. حاال یک سال و نیم از 

نبود تو می گذرد و هر بار خبر از ناراحتی های جسمیت همه را 
پریشان می کند و به یادمان می آورد که تو را از حداقل حقوق 
زندان  تو  که جای  هر چند  کرده اند.  محروم  هم  زندانی  یک 

نیست.
از  دور،  از  تا  است  بهانه  ما هم همین  آمده ای.  دنیا  به  امروز 
بلند فریاد بزنیم که مطمئن باش  با صدای  این جا، زادگاه تو 
تمامی تالش های تو نتیجه خواهد داد و صبح باالخره با انبانی 

از تمامی آنچه زیباست فراخواهد رسید.
روز تولدت را با امید به این که روزی درهای بسته را بشکنیم و 

از حصار برهیم جشن می گیریم.
راهت پایدار چرا که دفاع از تو همان دفاع از آزادی بیان است. 

دفاع از سعید متین پور دفاع از آزادی بیان است



2

پور  متین  سعید  تولد  سالروز   ۱3٨۹ شهریور   ۲۹ دوشنبه  امروز 
مدافع حقوق بشر و روزنامه نگار آذربایجانی است.او پس از گذشت 

چهارده ماه حبس همچنان در زندان اوین تهران به سر می برد .
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بیر کامانچانین، بیر قوپوزون، بیر ترومپتین، بیر باالبانین سسینه 
بیر سسدن  بوتون سسلر،  بیر آن  ائله بیل دونیا دورور.  یئتیشنده 
باشقا قوالغیمدا باتیر، بیر آندا بوتون پیسلیکلری، بوتون روحومدا 
بیرلشیره م.  سسله  بیر  اونودوب  آجیماالری  آجیالری،  قویالنان 
یازیب  بیر  کیمی  دیل  بیر  اونو  باشالندی.  منده  بئله  تورکجه ده 
یارادان کیمی تاپدیغمدا باشقا بیر شی لره گٌوزوم یومولدو. دونیایا 

بو دیلله باخماغا باشالدیم.
بیر دیل دونیایا پنجره اوال بیلرمی؟ دیل پنجره اولماسادا دیلسیز 
ایله  دیل  دونیاسی  اینسانین  دگیلدی.  دونیا  بوگونکو  دونیا 
دگیلدی.  بو  سورغوم  منیم  اما  آنالدیلیر.  ایله  دیل  دٌوشونولوب 
تورکجه منیم گٌوزومو آچدی. او گوندن گون یوخ دور سوروشمایام 
نه ایچین بو دیلده یازیب- اوخومانی اٌوگرتمه دیلر؟ نه ایچین اٌوزوم 
بو ایشه باشالمادیم؟ نه ایچین بو دیلده دانیشان میللتین تاریخی 

اورتایا قویولمور؟ بو میللت هانسی مدنی دٌورومو یاشاییر؟
تورکجه ایله یازیب-اوخومایا باشالدیم. نه قدر تاریخ دوالشیقالرا 
سالیلردی دیل دٌورو، آخار، درین چای کیمی ایچیمه جاالنیردی، 
ایله  ایللر تورکجه  من دیلیمدن بیر گٌوزللیک آخیدا بیلمه سم ده. 
تورکجه  یازاق،  تورکجه  آچیلمیشدی:  میللته  دیلیم  گئچدیلر. 
اوخویاق، - نه آغیر گلیردی دئمه گی – تورکجه دانیشاق. زنگان 
ایللری »یاز«، »اوخو« دئمک له یوخ، »دانیش« دئمه گه گئچدی. 

مین کلمه یه بٌورونوردوم بیر »دانیشاق« دئمه گی دئیه م.
بیر  تورکجه یه  سونرا   گئچندن  ایله  دیل  بو  گئنجلیگیم  بوتون 
جومله لیک فایدام اولماییب. اما بو دیل بوتون گئجلیگیمه معنا 
بئینیمه  دیل  باشالمیشدیم.  آنالماغا  دونیانی  ایله  فلسفه  وئردی. 
وئردی  سورغو  مساله،  منه  باشالدی.  یاراتماغا  فلسفه  گیردی، 
دیل  بو  وئرسم  زیان  بودیله  نه قده ر  چاغیردی.  چٌوزمه گه  اونو  و 

منه اینسانلیق باغیشالدی. دٌوشونجه اینسانلیقدان باشقا بیر شی 
اوالبیلرمی؟

بو گون تورکجه نین قاپیسی بوتون میللتینه آچیلیب. کیم ایسته 
سه، اونونال دوشونمه گه باشالیا بیلر. کیم ایسته سه اونون تاریخی 
اسکیکلیکلزینی،  گئچمیشینی،  تاریخینی،مدنی  میللتینین  ایله 

دیره نیشینی، اٌودوزدوقالرینی اٌوگرنه بیلر.
بو دیله گٌوز اٌورتمه گیمیز, بیزه گره ک اوالن فلسفه دن واز کئچمک 

دیر.
ایله  دوشونجه  تکجه  گیمیزه  سئچمه  یوخسا  آتیب  دیلی  بو 
امکان  یوخسا سئچمه گه  آتیب  بیزده دیل  )توتاق  اولور.  وارماق 
بو  بیز  دیر.(  کیمی  اولومسوز  اولومو  بونون  گرچکده  یوخسا  وار؛ 
دیلین قاپیسینداییق. ایللر دونیانین قاپیالرینی دوالندیقدان سونرا 
گلیب آذربایجاندا، خراساندا، کرج-تهرانین سونسوز خیابانالریندا 
کوچه لرینده دورموشوق. بویوک ائللر، باشکندلر، امپراطورلوقالرا 
صاحیب دگیلیک. بیز واریق، دیل وار، قاالن بو دیل ایله بیزیم وار 
اوال بیلر. قشقایی الرین، شاهسئون لرین پالتارینی اولدوغو کیمی 
آال بیلریک، دؤولت موزه لرینده تبریز، افشار قالیالری دووارالری 
ایللر  یوز  ساوه یه  اورمودان  کندلرده  بوجاقالریندا،  شهر  بزه ییرلر. 
بوندان اؤنجه چالدیقالری کیمی قوپوزو چالیرالر آشیق الر، هله 
تورکجه  اما  اوردادیر.  تکجه  دادی  کبابینین  آشینین  تبریزین 
اولدوغو کیمی بیر مدرسه ده ده یوخ. تورکجه، اوالن کیمی تورکجه 
دیر، اما اونالر هر شی دن اول پالتارالر، قالی الر، یئمک لر دیلر. ائله 
بو ئیرده واردیغیمیز زامان تورک فلسفه سی  باشالنیر. ایسته سک، 
تاریخ  آالجاق  دامغا  باشقا  باشالنا  نه  آیری  بوندان  ایسته مه سک 
سانیغیندا. گئجیکسه ده بو دیل ایله باشالناجاق تورک فلسفه سی، 

آذربایجان فلسفه سی؛ فلسفه ایسته سک!

تورکجه

سعید متین پور، 2شهریور 89 بند 350 زندان اوین
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 : بود  قرار  این  از  ام کرد. خبر  آشفته  کوتاه  ٨۷ خبری  تیر   ۲۰
توسط  زندان  ساله  هشت  حکم  اجرای  برای  پور  متین  »سعید 
قاضی صلواتی احضار و به زندان اوین فرستاده شد.« آخر برای 
که  بود  چه  سعید  فعالیت  مگر  بود؟  کرده  چه  سعید  مگر  چه؟ 
حکومت ایراناین چنین از دست او خشمگین شده؟ حاکمیت چرا 
قصد دارد جوانی وی را از دستش بگیرد؟ مگر آنها قبال سالمتی 
سعید را زیر شکنجه های وحشیانه از دستش نگرفته بودند؟ و 
اینها همه سواالتی بودند که پس از شنیدن  صدها سوال دیگر. 
این خبر کوتاه فکرم را مشغول کرد اما واقعا سعید چه کرده بود؟

سال ٨۲ بود که با سعید آشنا شدم و از همان ابتدا نگاه انسانی او به 
وقایع پیرامون و دغذغه هایی که در خصوص وضعیت آذربایجانیها 
در ایران داشت پایه ای شد تا در تمام دوران دانشجویی ام در 

دانشگاه زنجان با سعید رابطه ای تنگاتنگ پیدا کنم.
تصویر سعید در ذهن بسیاری از فعاالن مدنی آذربایجانی با دفاع 
از زندانیان سیاسی آذربایجان و خبر رسانی در این خصوص  او 
نقش بسته است. او با نوشتن اخبار زندانیان سیاسی آذربایجانی 
در »حاققیمیز«حق انسانی آذربایجانیها در ایران را طلب می کرد 
و این امر در فضای آن روزها که حاکمیت و قسمتی از اپوزیسیون 
سعی در انکار وجود حرکت ملی آذربایجان داشت اهمیت اساسی 

داشت.
تا  این دوران در استانداری زنجان بود و سعی داشت  سعید در 
ضمن ارتباط با روشنفکران و اصالح طلبان حکومتی در پایتخت 
ایجاد  با  و  دهد  توضیح  آنها  برای  را  آذربایجانیها  های  خواسته 
فضای گفتمانی آنها را با مسائل آذربایجانیها آشنا کند. او علیرغم 
شرکت در این جلسات همیشه هویت خود را به عنوان یک فعال 
آذربایجانی حفظ می کرد و فریفته زر و زور صاحبان قدرت نمی 

شد.
ایجاد  و  زنجان  محلی  های  روزنامه  در  نوشتن  با  همچنین  وی 
وبالگهای مرتبط با مسائل اجتماعی و فرهنگی منطقه نسبت به 
تمام وقایع پیرامون، به مانند یک آذربایجانی متعهد و معتقد به 
حقوق بشر واکنش نشان می داد و سهم بسزایی در آگاهی بخشی 
مردم داشت و باید گفت که نقش آگاهی دهنده و ارئه نوع دیگری 
از طرز زندگی و نوع رفتار اجتماعی از سوی متین پور در زنجان 

و منطقه آذربایجان حکومت را به ستوه آورده بود.
سعید بیشتر درآمد زندگیش را صرف خرید کتاب می کرد و به 
مطالعه عالقه وافری داشت. وی همواره نزدیکانش را به مطالعه 

بیشتر تشویق می کرد.
لیال  صفری،  بهروز  همچون  دیگرش  دوستان  همراه  به  سعید 
فرهنگی  فضای  بودند  تالش  در   ... و  لو  غنی  جلیل  حیدری٬ 
زنجان که زیر فشار سیستم در حال تغییر هویت و آسیمیالسیون 
بود را به حالت اولیه خود برگردانند. این افراد پس از تالشهای بی 
وقفه توانستند فضای فرهنگی شهر زنجان را به حالت اولیه آن 
برگردانند و البته حاکمیت از این امر بسیار نا خرسند بود و انتقام 
این عمل سعید و دوستانش را با شکنجه بی امانشان در بند ۲۰۹ 

زندان اوین از آنها گرفت.

سعید و اتهامات واهی
حکومت ایران در ماههای گذشته بارها از طریق صدا و سیمای 
اما  کند  می  متهم  جاسوسی  اتهام  به  را  سعید  زنجان  استانی 
واقعیت این است که سعید به هیچ مدرک محرمانه ای دسترسی 

نداشته تا به فرض محال جاسوسی کند.
آنها می توانند سعید را شکنجه کنند.آنها می توانند زیر شکنجه 
های طاقت فرسای ۷ ماهه در زندان اوین از سعید و دوستانش 
اعتراف بگیرند آنها می توانند بر اساس اعترافات ساختگی سعید 
را به ٨ سال زندان محکوم کنند اما آنها نمی توانند و نخواهند 
توانست روح آزادیخواهی، عدالت طلبی، انساندوستی و عشق به 

وطنش را در قلبش مهار کنند.
بنده به عنوان کسی که از نزدیک با سعید در ارتباط بودم گواهی 
می دهم که سعید نمونه بارز صداقت، عشق به انسانیت و نمونه 
بارز یک انسان دمکرات آذربایجانی است.او عاشق ارزشهای حقوق 

بشری است و رویایی در ذهن دارد ...
عرصه سیاست  در  انساندوستانه  و  اخالقی  نگاهی  منادی  سعید 
و مبارزه آذربایجانیها است و راهی که وی شروع کرده است هم 
سعید  جرم  است.  آذربایجان  جوانان  از  بسیاری  الگوی  اکنون 
از  دفاع  پور  متین  جرم  است.  جهل  با  مبارزه  و  بخشی  آگاهی 

حقوق بشر است. 
منبع: ساواالن سسی

جرم سعید آگاهی بخشی و 
مبارزه با جهل است

 یاشار حکاک پور، مسئول روابط عمومی انجمن دفاع 
از زندانیان سیاسی آذربایجان
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آن چه در این ۱4 ماه و ۹ روز در قالب نوشته درآورده ام برای 
پر کردن تنهایی هایم ) نمی دانم آیا با حضور سعید در ذهن و 
روحم تنهایم یا نه؟ ولی واژه دیگری نیست که با آن جمله ام 
معنا دار شود( بوده است. نوشته هایی که فقط در حضور او قابلیت 
رونمایی دارند. تنهایی که هیچ آداب و ترتیبی نمی شناسند و 

دچار کمترین خودسانسوری از جانب نویسنده آنند.
خوانده  قابلیت  که  تولدش  مناسبت  به  چیزی  نوشتن  اکنون 
به سختی سرانجام  باشد  نیز داشته  را  از جانب دیگران  شدن 

خواهد یافت.
سال ٨5 سعید کاکتوسی با گلدان پالستیکی خرید که بعدها 
گلدانش را عوض کردم. هنوز آن کاکتوس با گلدان سفالی اش 
با  که  )آخرین شبی   ٨٨ تیرماه سال   ۱۹ است. شب  خانه  در 
سعید بودم( خواب دیدم کاکتوس در گلدان نیست و به جایش 

روی گلدان پر از چمنی است که از روی آن دود باال می رود.
حس بدی پیدا کردم. نمی توانستم دود باال رونده از چمن روی 
گلدان را درک کنم. یک آن متوجه شمع روشنی داخل گلدان 
شمع  درک  بود.  چمن  زیر  شمع  سوختن  حاصل  دود  شدم. 
تا سعید را  سوزاندن درونم را تغییر داد. صبح که بیدار شدم 
بدرقه کنم به شدت نگران بودم. خواستم خوابم را برای سعید 
تعریف کنم که منصرف شدم. سعید رفت و حکم ٨ ساله اش 
اجرا شد. حکمی که در دادگاهی دو دقیقه ای به قضاوت قاضی 

پرشهرت در ۱5 ماه اخیر )قاضی صلواتی( صادر شده بود.
من مدت ها به این خواب فکر می کردم و حاال هم که ۱4 ماه و 
4 روز از آن شب می گذرد لحظاتی هست که من خواب آن شب 

را مرور می کنم که در درون آن رویا به دنبال معنا می گردم.
عالقه  مورد  کاکتوس  جای  به  ما  سفالی  گلدانی  در  شب  آن 
باال می رفت که من آن  از روی آن دود  بود که  سعید، چمن 
ماجرا  این همه  اما  معنا کردم.  ناعادالنه  اجرا شدن حکمی  را 
و  گرمی  از  نشان  که  می سوخت  شمعی  چمن  زیر  در  نبود. 
روشنی معنا در زندگی داشت بدین معنا که شاید ظاهر زندگی 
بزرگی  دیگری  هیچ  اما  گیرد  جا  قدرت  آهنین  در مشت های 
قادر نیست معنای زندگی را به اسارت درآورد. جسم سعید در 
محدوده معین دیوارهای قطور و بلند و سیم خاردار پیچ اوین 
محبوس است اما معنای زندگی در ذهن و روان او به هر جای 
ناممکن سر می زند و این راز شکنندگی همه اربابان دنیاست. 
اربابانی که بنا به تعبیر هگل برای هویت یابی به شدت نیازمند 
کردن  کار  طریق  از  او  نکند  تایید  را  بنده  ارباب  اگر  بنده اند. 
هویت می یابد. بدا به حال ارباب که اگر بنده تاییدش نکند که 
هویت اش به شدت مخدوش خواهد شد. این جاست که ارباب 
تمام تالش خود را می کند تا بنده ای را که تاییدش نکرده از 
بین ببرد غافل از این که شدت تالش ارباب برای از بین بردن 

بنده هویت مخدوش ارباب را عریان می کند.

عطیه طاهری

معنای زندگی؛ به اسارت درنمی آید

همسر سعید متین پور
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کتاب شعر را که به یاد دوست باز می کند جمله ای می خواند و برای روز تولدش 
تقدیمش می کند. کتاب یادگار همان دوست دیرین است که وقتی باز می شود 
و اشعارش به لب می آید اشک را هم بر گونه می نشاند هر چند که نه او و نه 
همسرش دوست ندارند در فقدان سعید اشک بریزند زیرا سعید با این که در 
چهار دیواری زندان محبوس است اما برای آزادی همه انسان ها همچنان تالش 

می کند.
کی و کجا با سعید آشنا شدن بهانه است که سر صحبت باز شود. که برویم 
به روزهای دور و بار دیگر پیمان دوستی و دوست داشتن را مرور کنیم. رضا 
از روزی که برای تحصیل به دانشگاه زنجان  از سال ۱3۷6 می گوید  عباسی 
رفته بود و پسری را می دید که هر چند هفته یکبار برای حضور در جلسات شعر 
می آمد. با هیجان حرف می زد و انرژی مثبتش را در میان اعضا این جلسه به 

اشتراک می گذاشت و می رفت. بدون آن که رضا نامش را بداند .
آشنایی از همین جا پا گرفت و این اول راه بود اما مسیری طوالنی را برای 

استحکام یک دوستی باید پیمود.
به هیچ وجه نمی خواهم از سعید بت بسازم. هرچه می گویم عین واقعیت است.

به  و  می دانست  تاریخ  سعید  می کند.  دوستی  راه  یادآوری  جمله  این  با  رضا 
جرات می گویم به تاریخ معاصر تسلط کافی داشت و دومین ویژگی که در ابتدا 
در سعید دیدم وسواسش بود که او را مجبور می کرد جامعه را خوب بشناسد و 
همه چیز را ببیند که من این چیزها را نمی دیدم. نوع پوشش مردم، حرف زدن 
آدم ها راه رفتنشان، همه چیز برایش مهم بود. یادم هست یک روز مرا برای 
خوردن یک پرس جغور بغور دعوت کرد و از این که هیچ وقت پا به این محل 
به برخورد  بودیم توجه مرا  را که در آن جا  نگذاشته ام شماتتم کرد. ساعتی 

آدم ها با یکدیگر جلب می کرد .
سعید دوست نداشت پوپولیست باشد ولی اصرار داشت جامعه را از دیگاه های 
مختلف بررسی کند. نه نگاه تئوریک داشت نه مثل برخی روشنفکرها از باال 
به همه چیز نگاه می کرد . بلکه می خواست همه را همانطور که هست ببیند. 
دید  با  و  داشت  فیزیکی  مختلف حضور  عرصه  در  که  بود  همین  برای  شاید 
که من دوست  بود  اتفاق ها  میان همین  در  تحلیل می کرد.  و  تجزیه  ریزبین 

خود را پیدا کردم. 
افتخار  با  اما  این که سخت است  با  نبود سعید  از  او حرف زدن  برای  و حاال 
می گوید: به نظر من وقتی او می دانست در چه راهی قدم می گذارد از حکم 
و یژگی هایش  و  می شناخت  را  حکومت  سعید  نشد.  غافلگیر  زندانش  سال   ٨
زندگی   او  چون  که  انسان هایی  گذشته  از  و  بود  خوانده  تاریخ  می دانست.  را 
می کردند اطالع داشت. نه تنها مردم عادی بلکه از روحیه روشنفکران جامعه اش 
هم مطلع بود و می دانست که در کدام عرصه ها لنگ می زنند. سعید می دانست 
انتظارش نیست.  که در راه اعتقاداتش قدم برمی دارد پس عاقبت خوشی در 
با اطمینان می گویم درست است که زندان روح و جسم سعید را آزرده  من 
از حقوق طبیعی خودش مثل برخورداری  را  او  کرده است، درست است که 
از مرخصی حتی برای درمان هم محروم کرده اند، اما بدون مبالغه از اراده اش 

چیزی کم نمی شود.
من حاال نبود سعید را تحمل می کنم چرا که او در راه مورد عالقه و اعتقادش 

قدم برمی دارد.
شب عروسی رضا عباسی را به یاد می آورم با این که می دانم اشک چشمانشان 
جاری می شود با این که می دانم برای رضا دشوار است به خاطر بیاورد که تنها 
دوست نزدیکش را که در لباس دامادی به آغوش کشید و دوربین عکاسی و 
فیلمبرداری این صحنه را ثبت کرد، یک سال ونیم است ندیده. این یک نشانه 

است که بگوید دل ها چقدر به هم نزدیکند. 
وقتی صداقت پایه و اساس یک دوستی باشد همین دلبستگی ها ایجاد خواهد 
شد. سعید صادق بود حتی در صداقتش هم صادق بود یعنی ادای صادق بودن 

را درنمی آورد. 
سعید در جامعه اش هم صادقانه زندگی می کند. او حتی با حکومت هم صادق 
بوده و هست. هر اعتقادی که داشت بدون تعارف به حکومت گفت. اگر احیانا 
جایی از عملکرد مثبت دولت حرف زده به خاطر بهره مندی از مزایای خاصی 
نبوده و اگر انتقادی کرده از روی صداقت بوده است. همه این خصوصیات نشان 
می دهد حکمی که حکومت اجرا کرده است استناد قانونی ندارد و دستگیری و 
محاکمه و اجرای حکمش همه و همه پر از ابهام است. اگر حکومت بتواند یک 
مورد را به عنوان مثال از بی صداقتی سعید بگوید من حکمش را قبول می کنم.

رضا از نبودنش می گوید، از جای خالی سعید در زندگی شخصی و فعالیت های 
اجتماعی دوستش رضا. جدا از فعالیت های سیاسی در این ۱4 ماه گذشته اگر 
سعید بود من بارها و بارها الاقل برای درددل پیشش می رفتم. می دانم سعید 
هم با شیطنت خاصی هم که داشت حرف های جدیش را با شوخی قالب من 

می کرد. 
انجام برخی  یادم می آید روزی که وزارت اطالعات استخدام من را منوط به 
کارها کرده بود رفتم پیش سعید با این که می دانستم چگونه اعتقاداتی دارد 
اما به من گفت: داشتن کار و شغل هم خیلی مهم است بهتر است بیشتر فکر 
باعث  گفتم  که  ویژگی هایی  این  همه  بود.  او  آزاداندیشی  از  نشان  این  کنی. 
شده من به لحاظ عاطفی خیلی به او نزدیک باشم با این که هر وقت شروع به 
صحبت می کردیم به جر و بحث ختم می شد اما هرگز از حضور در کنار سعید 

خسته نشدم.
از  پس  مردمی  و  سیاسی  مختلف  گروه های  حمایت های  به  ادامه  در  رضا 
دستگیری سعید اشاره کرد و گفت این نشانه ای از مردمی بودن و انسان دوستی 
اوست. حاال این سرنوشت تمامی انسان هایی است که در دل مردم جای دارند 
و برای آزادی آن ها تالش می کنند و در چنین نظام هایی زندگی می کنند. به 
نظر من حاال اتقاقی غیرطبیعی رخ نداده است. حکومتی که از سایه خودش 

می ترسد حضور انسان هایی چون سعید را برنمی تابند.
تولدش را این گونه تبریک می گویم:

روح  تسکین  دهد  می  آنچه  است  آزادی  راه  در  تاختن  آری،  شناسمت  می 
بیقرارت را.

می شناسمت آری، تاختن در راه آزادی است 

 آنچه می دهد تسکین 

روح بیقرارت را 
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فلسفه  دانشجوی  دوره سعید  آن  در  آشنا شدم.  »ایشیق«  انجمن  در  با سعید  من 
دانشگاه تهران بود. از آن روز ۱6 سال می گذرد. در این ۱6 سال ما در بسیاری از مراحل 
 زندگی همراه بودیم و در بسیاری از برنامه های فرهنگی در کنار هم حضور داشتیم.

 
عنوان  به  کسی  می شود  باعث  که  خصوصیاتی  بگویید،  او  خصوصیات  از 

دوست و همراه زندگی یک انسان انتخاب شود؟
اگر بخواهم از خصوصیات مثبتش بگویم نمی توانم از خانواده اش حرف نزنم. خانواده 
متین پور یک خانواده فرهنگی است که سعید در میان این شخصیت های فرهنگی 
بدهم  ادامه  نتوانستم  اما  بنویسم  او  مورد  در  خواسته ام  بارها  است.  یافته  پرورش 
نمی دانستم کدام بخش از شخصیتش را برجسته کنم. هیچ وقت نوشته هایم مرا قانع 
نکرد و در نهایت در تفکراتم به این نتیجه رسیدم که شخصیت او از دو جا نشات 
تحصیالتش  با  او  خانوادگی  تحصیالت. شخصیت  دیگری  و  خانواده  یکی  می گیرد؛ 

تکمیل شده است. 
یعنی  آزاداندیش  است  علمی  فلسفه  است.  فلسفه  او  تحصیلی  رشته  که  می دانید 
مصلحت و منفعت نمی شناسد. چون ریشه اش در عقالنیت است. این رشته تحصیلی 
یک  که  مقدار  آن  از  هم  سعید  آزادگی.  و  حکمت  عقالنیت،  دارد؛  ویژگی  تا  چند 
فروتنی  و  مردم داری  بود.  برخوردار  باشد،  بهره مند  خصیصه ها  این  از  باید  انسان 
این  با  دوستان  همه  بلکه  من  تنها  نه  و  یافته  تجلی  وی  در  که  است  خصوصیاتی 
ویژگی ها می شناسندش. سعید خوب شعر می گفت و در عین حال ادعایی در شاعری 
نداشت. انسان های ستمدیده را درک می کرد و دروغگویی و چاپلوسی در شخصیت 
او تعریف نشده بود. شنیده ام در زندان هم همین طور است و برای همین محبوب 
زندانی های دیگر است. شنیده ام حتی با بازجوهایش هم مردم دارانه رفتار می کند و 
جانب اخالق را رعایت می کند. او به دانایی و معرفت عالقه داشت و شاید همین باعث 
ندارد.  او  با  کاری  نداند کسی   بروز دردسر شد چون می دانید که کسی که چیزی 

در فعالیت های اجتماعی و مدنی سعید چگونه ظاهر می شد؟
سعید انسان میانه رو و مستقلی است. نه اهل تفریط است و نه اهل افراط. به همین 
خاطر هم دستگیر شد چرا که فعالیت هایش از عقالنیت ناشی می شود. او عملگراست. 

و به هر نوع حرکت اجتماعی مثل حقوق قومیت ها، زنان، سیاست و غیره با دیده 
خوش بینی می نگریست و این حرکت ها را یک کارکرد اجتماعی می دانست و می گفت 
همه جوامع همین طور توسعه یافته اند. می گفت این حرکت ها و فعالیت ها نشان از 
پویایی یک جامعه است و وظیفه ماست که آن ها را با عقالنیت و اعتدال همراه و همسو 
کنیم. او معتقد بود که باید حاکمیت هم این کار را بکند و همچنین می گفت، جامعه اگر 
عقالنی باشد، حاکمیت نیز عقالنی و معتدل می شود و خود به خود به سمت توسعه گام 
 برمی دارد، در این شرایط مطالبات مردم بی نتیجه نمانده و تهدید و سرکوب نمی شوند.

االن بیش از یک سال است که سعید در میان ما نیست. نبود چنین شخصیتی 
در فعالیت های اجتماعی و مدنی چه تاثیری دارد؟ ما حتما در این مدت به 

علم و اندیشه او نیاز داشته و پس از این نیز خواهیم داشت؟
یک  در  کنیم  توصیف  را  نفر  یک  فقدان  و  بنگریم  عاطفه  پنجره  از  بخواهیم  اگر 
برای همین  نبود سعید ضربه می خوریم. اصال زندان  از  جمله می توان گفت که ما 
است که به افراد ضربه بزند. همه پادشاهان و حاکمان با این روش افراد را از جامعه 
بیرون می کشند و زندگی دیگری را به او می بخشند که مهمترین ویژگی اش منزوی 
هم  ما  شوند.  مواجه  او  فقدان  با  اطرافیانش  تا  می شود  باعث  کار  این  است.  بودن 
اجتماعی ،  فعالیت های  به  ضربه ای  او  نبود  با  می کنیم.  حس  را  سعید  نبود  حاال 
حاکمیت  که  این  بگویم  نیست  بد  اما  است.  شده  وارد  مدنی  و  اجتماعی  سیاسی، 
من  نظر  به  چون  نیست  بد  هم  زیاد  می کند  جدا  هم  از  را  انسان ها  روش  این  با 
اکنون  او  و  داده  رخ  سازنده ای  دگرگونی های  متین پور  سعید  ذهن  در  اکنون 
شخصیت پخته تری دارد. حال در زندان انسان هایی هستند که نشست و برخاست 
هم  سعید  داشت.  خواهد  او  زندگی  در  مثبتی  تاثیرات  آن ها  با  کردن  صحبت  و 
کند. برقرار  خوبی  ارتباط  آن ها  همه  با  توانسته  قطعا  اخالق گراست  انسانی   چون 

روز 29 شهریورماه روز تولد سعید متین پور است. آقای بیانی به عنوان یک 
دوست و همکار پیغامی برایش دارید؟

به نظر من هر روز روز تولد اوست. اگر سعید دستگیر نمی شد شاید من هفته ای یک 
بار او را می دیم اما حاال هر لحظه در ذهنم به یاد او هستم. وقتی می خوابم، وقتی 
بیدار می شوم. در کالس درس و در دفتر نشریه. او بدون اغراق هر روز مثل آفتاب 

در دل من طلوع می کند.

اشاره- دست به قلم که می بری انگار تصویرها چون فیلمی از جلوی چشمت رد می شوند و قلم 
در دست می لرزد، به یاد می آوری خون هایی که در راه ایستادگی این قلم و این نوشته ها ریخته 
شده است،دست می لرزد از چهاردیواری هایی که افکار را محبوس کرده است چرا که آزاداندیشی 
را برنمی تابند. قلم که به دست می گیری یادت می افتد که روزی این قلم در دست دوستان دور 
یا نزدیکت برای آزادی انسان ها بر کاغذ می نشست و حاال در بند است. محمد علی بیانی هم قلم 
که به دست می گیرد به یاد دوست می افتد. به یاد سعیدی که روزها و ماه ها و سال ها در کنار 
هم نوشته اند تا انسان ها از حقوق خود آگاه باشند و بتوانند از آنچه حقشان است برخوردار شوند. 
شاید همین است وقتی محمد علی بیانی قلم که برمی دارد تا از سعید، همراه و دوستش بنویسد 
در میانه می ماند که نکند حق مطلب را ادا نکرده باشد و از تالش های او چیزی کم بنویسد. حاال 
این همراه که برای گرفتن حق نوشتن و خواندن به زبان مادری، برای دانستن و آگاهی مردم در 
پشت میله های زندان است با حکمی که نشان می دهد ٨ سال باید در همان جا بماند و حاال بدون 
داشتن حق مرخصی هنوز هم در دل همه آن هایی در عرصه های مختلف فرهنگی و مطبوعاتی و 

سیاسی فعالند جای دارد.
مدیر مسئول ماهنامه بایرام از همکار و دوست دیرینه اش حرف می زند.

شما به عنوان یک فعال مدنی و روزنامه نگار قطعا با سعید متین پور آشنایی 
زیادی دارید. از نحوه این آشنایی بگویید؟

سعید هر روز چون آفتاب در دل من طلوع می کند
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دوران سربازی را با بچه های مدارس روستا گذراند. زبان فارسی، زبان مادری 
بچه ها نبود و آن ها در تحصیل مشکل داشتند. سعید این مشکل را در کنار فقر 
مادی و فرهنگی آن ها برنمی تابید. برایشان کتاب می برد. فیلم پخش می کرد تا 
شاید بتواند دغده ای فراتر از آن چه دارند در ذهنشان ایجاد کند. این خاطره را 
تعریف کردم تا بگویم تحقیر شدن آدم ها برای او سخت و سنگین بود و برای 

همین انسان دوستی و انسانی زیستن هدف تمام کارهای سعید بود.
خاطرات صحبت هایش  این  با  متین پور  سعید  دوستان  از  یکی  غنی لو،  توکل 
مدنی  و  اجتماعی  و  فرهنگی  فعالیت های  از  بسیاری  در  او  می کند.  آغاز  را 
سعید  فعالیت ها  این  همه  در  می گوید  است.  بوده  سعید  همراه  مطبوعاتی  و 
احساسی  با  همین  برای  بشود.  انسان ها  آن  از  خوشبختی  نهایت  می خواست 
بود تالش می کرد چرا که درد همه  توام شده  اندیشه و عقالنیت  با  پاک که 
انسان ها را درد خود می دانست. به قضایا از منظرهای اجتماعی و حقوق بشری 
نگاه می کرد. در مورد زندانیان مطلب می نوشت برایشان وبالگ طراحی می کرد 

و خالصه از هر طریقی سعی می کرد بتواند قدمی در راه آزادیشان بردارد.
غنی لو از زمانی حرف می زند که به جای بیگانه شدن بازگشت به خویشتن و به 
ترک بودن در ذهن و دل آن ها جای گرفت و در آن زمان نشریه توقیف شده 
موج بیداری منتشر شد که باعث شد کسانی که در ذهنشان این مسیر را طی 
می کنند همدیگر را پیدا کنند. در آن زمان جلیل برادر من با برادر سعید در 
یک دانشگاه درس می خواندند. آن ها نیز همدیگر را به عنوان دو همفکر کشف 
کرده بودند. در زمان انتخابات هم ترک زبان ها در تهران دفتری برای حمایت 
از خاتمی تاسیس کرده بودند که من هم با سعید در آنجا آشنا شدم و دوستی 

ما ادامه یافت. 
جبهه مشارکت فضای دیگری بود تا من بیشتر با سعید متین پور آشنا شوم. 
به قدرت  فعالیت های زمخت و معطوف  بود که در  از معدود کسانی  او شاید 
سیاسی، نگاه انسانی خود را فراموش نمی کرد. وقتی در کنگره های شهرهایی 
و ساکنان  تهرانی ها  با  او همیشه سعی می کرد  تهران حضور می یافتیم،  مثل 
آشنایی  قومیت ها  با مشکل  را که  و کسانی  برقرار کند  ارتباط  استان ها  سایر 
مادریشان  زبان  به  نمی توانند  که  کسانی  هستند  که  کند  دغدغه مند  ندارند 
تحصیل کنند. سعید معتقد بود باید جدا از تعصب باید تالش کنیم بدون ایجاد 
نفرت بتوانیم حق خودمان را بگیریم. جدا از برخی که با دیدگاه فاشیستی ما را 
از این حق محروم می کنند، عده ای هم هستند که بدون آن که بدانند این کار 

را می کنند، وظیفه ما آگاه کردن آن هاست. 
غنی لو نبود سعید متین پور را همچون دیگر دوستان زندانی همواره در دلش 
احساس می کند . می گوید: نه تنها به خار علم و فهم و رفتار و راهکارهایی که 
او می تواند در برحه های مختلف ارائه دهد، به خاطر حضور یک دوست واقعی 

که بتوانی با او حرف بزنی و درون را از درد خالی کنی جای سعید خالیست. 
و  سیاسی  و  اجتماعی  فعالیت  هیچگونه  جای  گذشت  که  سال  در  چند  هر 
فرهنگی و مطبوعاتی باقی نمانده که من بگویم اگر سعید بود این فعالیت ها را 
انجام می داد اما در همین وضع هم می توانست با نگاه انسانیش به فهم و درک 

ما اضافه کند چرا که یکی از خصوصیاتش مدیر بوذن است. 
من برای روز تولدش فقط می توانم یک آرزو بکنم و آن این که امیدوارم در روز 

تولدش این مطالب را نه در زندان بلکه کنار ما بخواند  

 انسان دوستی 
هدف همه فعالیت ها سعید بود



نظر به این که مبنای نگرش قانون اساسی بر این پایه است که همه 
افراد از حقوق مساوی برخوردارند، لذا از منظر قانون اساسی نمی توان 
مبادرت به تقسیم زندانیان در هنگام برخورداری از تسهیالت زندان 
خاص  هیجانات  یا  خصوصی  شاکی  دارای  که  زندانیانی  البته  کرد. 
درباره  اال  و  است  این مبحث خارج  از  اجتماع هستند،  اقدامات ضد 
دیگر افراد هم قوانین داخلی و هم قواعد حقوق بشر در منظر حقوق 
بین الملل نگرشی همسان و برابری در برابر قانون را ایجاب می کند . 

بر این پایه باید گفت اگر به زندانیان پس از یک سال تحمل حبس، 
مرخصی و امکان زیست خارج از زندان را اعالم و اعطا می کنند، دلیلی 
به چشم نمی خورد که یک زندانی از این حقوق بدیهی محروم شود. 
فارغ از این مورد اصوال باید نسبت به انگیزه و خیزش جرم و هدف آن 

قائل به تفکیک باشیم. 
انگیزه های اجتماعی عموما دارای مصالح و منافع فردی نیست و در 
می شود.  نگریسته  بدان  سیاسی  جرم  عنوان  تحت  کلی  حقوق  نظام 
عموما جرم سیاسی انگیزه ای شرافت مندانه دارد و اگر متهم مبادرت 
به آن کرده باشد که در نظام قانونی جرم تلقی شود با عنایت به اصل 
نیت و قصد متهم که مبنای شرعی آن »انم االعمال و نیات« تلقی 
که  این  بر  نگریست. مضاف  آن  بر  مهرآمیزی  نگرش  با  باید  می شود 
اصل تفسیر به نفع متهم و عطوفت و رافتی که در نظام کیفری در 
مورد جرایمی که شاکی خصوصی ندارد ما را بر این می دارد که در 
موضع نگرش انسانی – اسالمی در برخورداری این گروه از زندانیان از 

تسهیالت برابر دریغ نورزیم.
در جهت  تالشگر  و  تحصیلکرده  فرهیخته،  زندانیان  برد  نباید  یاد  از 
و  موثرتر  زندان  از  بیرون  در  بی گمان  سرزمین  این  روشنتر  فردای 

 ٨ اصل  به  عنایت  با  ما  قانونی  نظام  در  زیرا  بود  مثمرثمرتر خواهند 
قانون اساسی که انتقاد از دولت و راهنمایی و اعالم نظر را وظیفه همه 
افراد ملت تلقی کرده این نگرش اجتماعی را در اختیار همه افراد قرار 
اصل  این  دارند.  را  دولت خود  از سیاست های  انتقاد  آزادی  که  داده 
نشان می دهد ، وقتی شخصی بر مبنای تلقی و برداشت خود بدون 
قانون  برنمی تابد  را  آن  اصول حاکم  که  نهد  راهی  در  گام  نیت  سوء 
به  قائل  نیز  باید در مورد متهم و مجرم  پذیرفته در چنین شرایطی 
تفکیک شد تا نگرشی همسان با کسانی که شاکی خصوصی دارند یا با 
قصد سوء، اقدام به عملی کرده اند برخورد نشود. همچنین تحت هیچ 
عنوانی سلب آزادی از این افراد صورت نگرفته و این حکم کلی برای 

همه متهمان اجتماعی و سیاسی است. 
است  آمده  مجادله  نام  تحت  سوره ای  قرآن  در  باشیم  داشته  یاد  به 
وقتی سخن  است.  مذاکره  و  مکالمه  از  تنش تر  پر  بسیار  مجادله  که 
از حقانیت مجادله می شود قطعا افراد در این نگاه حق مکالمه را نیز 

دارند.
زمانی  تا  که  بود  آن  حکومتش  مخالفان  با  هم  امیر مومنان  نگرش 
اجتماعی خود  از همه حقوق  افراد  نشود  برده  به شمشیر  که دست 
آزدای  محدودیت  تفکر  مسلحانه  اقدام  از  قبل  تا  یعنی  برخوردارند. 
ترسیم نمی شد. حال با گذشت بیش از یک سال از اجرا حکم زندان 
همچون  که  دارد  وجود  قضا  دستگاه  از  انتظار  این  متین پور  سعید 
زندانیان دیگر، این زندانی نیز با توجه به وضعیت جسمی خود از حق 
مرخصی برخوردار شود و من امیدوارم با توجه به مباحثی که درباره 
نیت و زندانیان سیاسی اجتماعی گفته شد این حق از سعید متین پور 

و خانواده اش دریغ نشود . 

یادداشتی از وکیل سعید متین پور

نباید حق برخورداری از مرخصی 
از سعید متین پور دریغ شود
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آن  دیگر هم  ۷ سال  است  قرار  است. حاال  زندان  در  که سعید  است  یک سال 
جا باشد. به او اتهاماتی چون جاسوسی می زنند. این جز خنده ای از روی تاسف 
بار نخواهد آورد چرا که همه می دانند سعید جز هدف آزادی خواهی  به  چیزی 
و آزاداندیشی چیزی در سر نداشت. او طرفدار حقوق عموم مردم بود او نه تنها 
می خواست اصل ۱5 قانون بلکه تمامی اصل هایی که باعث می شود تا مردم راحتتر 
آن ها  نیست.  جاسوسی  این ها  از  کدام  هیچ  معنای  شود.  رعایت  کنند  زندگی 

می خواهند او را و آرمانش را تحقیر کنند. 
مجید تقیلو، عضو جبهه مشارکت شاخه زنجان درباره سعید متین پور به عنوان 
یک دوست خوب حرف می زند و می گوید: سعید همواره در تالش بود تا حقوقی 
که برای مردم است رعایت شود حاال هر اتهامی هم که به او بزنند هیچ کس آن را 
قبول نخواهد کرد. او دوست ماست و هر روز که می گذرد در دل هایمان محبوبتر 
بعضی ها  می گوید:  سخن  دوست  یک  تعریف  از  ادامه  در  تقیلو  است.  دیروز  از 
و  می داند  را  دوستی  قدر  هم  خوبترهاست.  از  سعید  خوبترند.  بعضی  و  خوبند 
هم وفادار است. در دوستی نه تنها کاری را که از دستش برمی آید در انجام آن 
دریغ نمی کند بلکه در غیر این صورت نیز تمام تالش خود را به کار می گیرد. 
در حضورش نه تنها چیزی از دست نمی دهی بلکه پیوسته بر داشته هایت افزوده 

می شود چرا که سرشار از آگاهی است و همه انسان ها را آگاه می خواهد.او انسانی 
قابل اعتنا و اعتماد است پس چه در زندان و چه در کنار ما دوست داشتنی است.

از روزهایی حرف می زند که سعید نبوده است می گوید اگر به اراده خودش بود 
زیاد دلتنگ نمی شدیم، تازه اگر به اراده خودش بود هیچ وقت مردم و جامعه اش 
را تنها نمی گذاشت. او حاال باید بود جامعه، ما به عنوان دوستانش و خانواده و 
همسرش به او نیاز داریم و این اصال قابل قبول نیست که او در این مدت حتی 

نتواند برای مرخصی به خانه اش بیاید.
او را از زمانی که عضو شاخه جوانان حزب مشارکت شد می شناسد. جوانی بود 
فعال و تالشگر که همیشه خصوصا در برحه های حساسی چون انتخابات شبانه روز 
کار می کرد، در این راه هم هدفی جز تالش برای احقاق حقوق مردم نداشت. همه 

این خصوصیات خوبش را سواد باالیش تکمیل می کرد.
تقیلو دارا بودن خانواده ای خوب را که سعید در آن پرورش یافته فراموش نمی کند 
و می گوید: خانواده  آرام و خوبی داشت. وشاید خصیصه ای چون صداقت را به ارث 
برده بود. او در عقیده اش ثابت قدم بود و برای حل مشکالت همه آن هایی که به 

آنان ظلمی می شد، تالش می کرد.
سعید با این که نیست اما هنوز هم تاثیرگذار است.

با اتهام جاسوسی می خواهند سعید و 
آرمانش را تحقیر کنند

مجید تقیلو
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29 شهریور 89، جشن تولد سعید متین پور 



 می شناسمت آری، 
تاختن در راه آزادی است 

 آنچه می دهد تسکین 
روح بیقرارت را 


