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مقدمه

یا  و  بدحجابی  یا  به جرم بی حجابی  در کشوری که شما ممکن است 
مشروب خوردن یا شرکت در یک مهمانی مختلط، به جرم بهایی بودن، 
جرم  به  دیگری،  مذهب  هر  به  مسلمان بودن  از  مذهب  تغییر  جرم  به 
کمونیست بودن، دگرباش بودن، یا هر بودِن دیگری بازداشت شوید، من دو 
بار بازداشت شدم، و هر دو بار به خاطر انجام وظایف حرفه ای ام که وکالت 

بوده است. 
بار اول در شهریور 1۳۸۹ پس از اعتراضات به تقلب در انتخابات 
1۳۸۸ و پذیرش وکالت معترضان بازداشت شدم. در آن پرونده ابتدا به 
یازده سال حبس محکوم شدم و سپس این حکم در دادگاه تجدیدنظر به 
شش سال تغییر کرد و پس از تحمل سه سال حبس، از زندان آزاد شدم. 
بار دوم در خرداد 1۳۹۷، پس از دفاع از »دختران خیابان انقالب« دستگیر 
شدم. پرونده ی سنگینی تشکیل شده بود، شامِل هفت اتهام که یکی از آنان 

»تشویق به فساد و فحشا« از طریق وکالت دختران خیابان انقالب بود. 
ایران  از شهرهای دیگِر  در زمستان 1۳۹۶، شهر تهران و بسیاری 
باالی سکوها می رفتند،  با پدیده ای جالب روبرو شدند؛ دختران جوان 
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روسری های اجباری را از سر برمی داشتند و در هوا تکان می دادند. ویدا 
موحد اولین دختری بود که در خیابان انقالب، تقاطع وصال، روسری 
سفیدش را بر سر چوبی زد و در هوا تکان داد. بعد از او بسیاری از دختران 
دیگر در خیابان انقالب که از خیابان های اصلی شهر است، این کار را تکرار 
کردند و سپس در خیابان های دیگر شهر و همچنین شهر های دیگر ایران، 
این کار بارها و بارها تکرار شد. نام این دختران به خاطر اولین کنش هایی 

که در خیابان انقالب رخ داد، دختران خیابان انقالب شد. 
بود،  زنان  اعتراض  قانونی که مورد  مجازات چنین عملی، مطابق 
۵0هزار تومان جریمه بود که این نافرماناِن مدنی حاضر به پرداخت آن 
بودند. اما آنها را به اتهام سنگیِن »تشویق به فساد و فحشا« دستگیر کردند 
که می توانست ده سال حبس به همراه داشته باشد. من به درخواست هریک 
از این زنان، وکالتشان را رایگان به عهده می گرفتم. در آن ماجرا، به همراه 
همکاران جواِن دیگرم، وکیل چهار تن از آنان بودم. دستگاه قضایی که 
تحت تسلط کامل حکومت است، با آشفتگی تمام به برخی از آنان حکم 
به 400هزار تومان جریمه داد و به برخی دیگر حکم به بیست سال حبس. 
شش ماه پس از این ماجرا، هیچ یک از آنان به دلیل برداشتن روسری هایشان 
در زندان نبودند. اما داستان من پس از آن پرونده ها و تقریبًا در اتمام دفاعیاتم 

شروع شد. 
مرا به اتهام مشابِه موکالنم، »تشویق به فساد و فحشا« و اتهامات 
دیگری که برایم مهم نبودند، به ۳۸/۵  به اضافه ی 14۸ ضربه شالق محکوم 
کردند که دوازده سال از این حکم در مرحله ی اول قابل اجرا بود. پس از 
دو سال، این حکم بدون اینکه به آن اعتراض کرده باشم، به ۲۷ سال حبس 
و حذف شالق تغییر یافت که در مرحله ی اول ده سال از آن قابل اجرا بود. 
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اکنون سه سال و نیم از این حکم اجرا شده است و من از مرداد 1400 تا 
االن که در حال نوشتن این مطلب هستم در مرخصی و تعویِق اجرای حکم 

به دالیل درمانی، بیرون از زندان به سر می برم.
در این مدت بر آن شدم تا نامه هایی را که در زندان می نوشتم و برای 
خانواده و یا گاه برای برخی مقامات می فرستادم، منتشر کنم. اکنون که تا 
حدود زیادی این نامه ها را برای انتشار مرتب کرده ام، زنان و مردان کشورم به 
خیزش بزرگی دست زده اند که در رٔاس آن شعار »زن، زندگی، آزادی« قرار 
دارد و من از اینکه هم میهنانم به جای هجو شخصیت یا کیش شخصیت، 
به مفاهیم زندگی سازی روی آورده اند که پرهیز از خشونت را در بطن خود 
دارد، مسرورم. سالیان دراز حاکمیت با پوتین های مردانه اش و سایه ای که  
بر سر جامعه گسترانده بود، زنان را مورد سرکوب گسترده و سیستماتیک 
قرار می داد. این حاکمیت در مقابل هرگونه گفت وگو و تغییر در خصوص 
حق زنان مقاومت به خرج می داد. اما اکنون آنهایند که روسری ها را که 
مهم ترین نماد تحقیر آنان بوده است می سوزانند و حق خود را مطالبه 
می کنند. این حق برگشت ناپذیر است. اکنون دیگر عکس قهرمانان شهید 
انقالب در قاب های کاماًل مردانه قرار نمی گیرد. بلکه زنان در صف مقدم 
این انقالبند، انکارناپذیرند و سهم خود را در قاب  عکس های عمومی نیز 

اشغال می کنند، همان طور که خیابان ها را به اشغال خود در آورده اند.
اما گروه های دیگری هم در جامعه بوده اند که طی این سال ها مورد 
ظلم و خشونت شدید قرار گرفته اند. شما اگر عضوی از یک اقلیت مذهبی 
باشید؛ مسیحی، یهودی، بهائی، زرتشتی یا حتی سنی باشید؛ اگر اقلیت 
قومی باشید، کرد، بلوچ، ترک، عرب، لر یا از هر قوم دیگری باشید؛ اگر 
اقلیت جنسی باشید؛ اگر نوازنده باشید؛ اگر کمونیست یا الییک باشید؛ اگر 
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خیلی چیزهای دیگر باشید که امکانش هست آن گونه باشید، مورد هجوم 
بی رحمانه ی حکومت قرار می گیرید. من وکالت برخی از این »بودن ها« را 
بر عهده داشتم. بودن هایی که به تقاطع می رسیدند. تقاطع زن ُکرِد سنی، 
تقاطع بهایِی ترک، تقاطع بلوچی که ممکن است نوازنده هم باشد، تقاطع 
معترضی که اقلیت جنسی هم بوده است و هزاران تقاطع دیگر. و من با 
مراجعه ی آنها به دفترم وکالت آنها را می پذیرفتم. دلیل اصلی پذیرش این 
وکالت ها، رنجی بود که از مشاهده ی رنج آنان می بردم. من هم وکیلی بودم 
که مورد پسند حکومت نبودم. این گونه، »بودنی« دیگر را انتخاب کرده 

بودم.
با این مقدمه می خواهم به هدفم از انتشار این نامه ها که در این مجموعه 
گرد آمده است، اشاره کنم. قطعًا انتشار نامه هایم به معنی نادیده گرفتن 
سختی های تحمیل شده به دیگران، ازجمله دلتنگِی مادران دیگر در زندان 
نبوده است، بلکه این حقی همگانی است که هریک از ما از رنجی که 
کشیده ایم سخن بگوییم و حق جامعه است که از این جزییات اطالع داشته 
باشد؛ از اینکه ما چگونه و با چه وسایلی بر شرایط سخت زندان و دلتنگی ها 
فایق می آمدیم، یا به بیان درست تر سعی می کردیم بر آنها فایق آییم و توهینی 
را که به صرف بازداشِت ناموجه و غیرقانونی مان، ولو در قالب های نمایشِی 
دادگاه و حکم و قاضی اتفاق می افتاد، تحمل کنیم. از طرف دیگر می شود 
با ثبت این وقایع از تکرار نقض استقالل حرفه ی وکالت در هر حکومتی 
که بر سر کار باشد جلوگیری کنیم. چون انجام وظایف حرفه ای وکالت 
در بسیاری از موارد مورد پسند حکومت ها نیست، اما آنها باید برای حفظ 
انسجام اجتماعی و وجود حداقل های مربوط به عدالت و قانون، الزامات 

مربوط به این حرفه را تحمل کنند.
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من می خواستم در قالبی که زندگی مرا در آن قرار داده بود کار کنم. 
من نمی خواستم از هیچ یک از هویت هایی که به همراه زندگی من متولد 
شده بود بگریزم. اگر محل تولدم ایران بود، اگر گرفتار استبدادی از نوع 
ایدئولوژیکش بودم، اگر مادر بودم، اگر زن بودم، نمی خواستم از هیچ یک 
عوامل  آنها  از  هیچ یک  نمی خواستم  و  انکارشان کنم  یا  بگریزم  آنها  از 
محدودکننده ام باشند. بزرگ ترین دغدغه ام در زندان آن بود که مبادا محبت 
و عشقم را به هستی، به زندگی و طبعًا به فرزندانم و همسر نازنینم که در 
تمام طول راِه پرمشقتی که انتخاب کرده بودم، بی دریغ و به بهترین شکل 
با تدبیر و محبت مرا همراهی کرده بود، از دست بدهم. من می ترسیدم از 
»مهر« تهی شوم و این یکی از دغدغه هایی بود که باعث می شد مدام به 
نیما، مهراوه، رضا و حتی به دوستانم نامه بنویسم. به جف و مارشا نامه 
می نوشتم و در آن بر این امر بدیهی تاکید می کردم؛ اینکه ما شهروندانی از 
دو کشور هستیم و هیچ کس حق ندارد ما را از مهر ورزیدن به هم منع کند 
و اصواًل نمی توانند هم چنین کاری کنند. من در جامعه ای زندگی می کنم 
که نه تنها حکومتش می خواهد با هر برچسب دلبخواهی  آدم ها را آلوده 
نشان دهد و مثاًل بگوید فالنی بیگانه پرست است یا اغراض شخصی و 
منافع مالی اش را دنبال می کند، بلکه در چنین فضایی گاهی آدم ها، برای 
رعایت امنیت دیگری، سعی می کنند ارتباطشان را و مهر و عشقشان را 
کنترل کنند. به این ترتیب من از همه ی این ماجراها که در فضای امنیتِی 
واقعی رخ می داد و در چنبره ی دروغ محاصره می شد می ترسیدم. چنبره ی 
دروغی که ما شهروندان عادی ایرانی و آمریکایی را که مهر و عشقی عادی 
به هم داشتیم، به منافع مالی، شهرت، بیگانه پرستی و دروغ هایی از این قبیل 
متهم می کرد و آنگاه فضای امنیتی واقعِی سختی را، از قبیل زندان، بستن 
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حساب ها و آزار نزدیکان، به انسان ها تحمیل می کرد تا زنجیره ی عشق را 
قطع کند. اینها همه مرا می ترساند. از اینکه رابطه ی عاطفی ام با فرزندانم در 
اثر دوری طوالنی گسیخته شود می ترسیدم. از اینکه گرفتار خشم و نفرت 
نسبت به زندانبانان و بازجویان و قضات شوم می ترسیدم و بعد می نشستم و 
می نوشتم. گاهی به فرزندانم، گاه به خواهرم یا دوستانم نامه می نوشتم، تا از 
طریق نوشتن از کابوِس تهی شدن از »مهر« رها شوم. دغدغه ی دیگر ترس 
از محو شدن است که در زندان همراِه آدم می شود. برای غلبه بر این ترس 
نامه می نوشتم، کاردستی درست می کردم، عروسک می بافتم تا برای بچه ها 
بفرستم. حتمًا برای تولدشان چیزی تهیه می کردم، عروسک، کارهایی روی 
پارچه یا چیزهایی از این قبیل که خودم درست می کردم. وقتی سال های 
حبسم طوالنی شد و هدیه های تولد بچه ها و رضا تکراری شدند، گل 
خشک می کردم و در تابلوهای چوبِی معرقی  که بچه ها درست می کردند 
می گذاشتم. یادم است که در 1۹ شهریور 1۳۹۹، وقتی در اعتصاب غذایی 
بودم که 4۶ روز طول کشید، برای تولد نیما از ماه قبلش، گل های رز باغچه 
را خشک کرده بودم، آن موقع هنوز در زندان اوین بودم. این باغچه را یکی 
از زندانیان رسیدگی می کرد و انصافًا گل های خوبی پرورش می داد. او در 
پرورش گل تخصص داشت و گاه گل های باغچه را در گلدان های متعددی 
می گذاشت و گلدان ها را در اتاق های بند زنان پخش می کرد تا هر اتاقی 
تعدادی گلدان داشته باشد. من چند شاخه از گل های باغچه را خشک کرده 
بودم و دنبال قاب عکس برای آنها می گشتم. سپیده فرهان از دانشجویان 
بازداشتی و از بچه های نازنین بند، آن روزها دست به ابتکار جالبی زده بود. 
او قاب عکس های چوبی ای می ساخت و یک بز کوهی زیبا هم درست 
می کرد و گوشه ی آنها می گذاشت. نه تنها آن قاب عکس ها بسیار زیبا بودند 
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بلکه آن بز کوهی های کوچکی هم که کنار قاب عکس ها می چسباند زیبایی 
خاصی به کار قاب سازی او می داد. من آن سال، تولد نیما را با قاب عکس 
او تبریک گفتم. آن سال طلق گل های خشک شده را در قاب عکسی که او 
برای نیما درست کرده بود گذاشتم و برایش فرستادم. ما این کارهای دستی 
را می توانستیم ماهی یکبار به خانواده ها تحویل دهیم و من کادوی آن سال 
نیما را از همین طریق فرستاده بودم. یا یک سال دیگری از مینو خواهش 
کرده بودم مجموعه ی کیف و دستکش و جامدادی و جاکلیدی را با چرم 
به صورت ِست برای مهراوه درست کند که چیز فوق العاده زیبایی شده بود. 
همه ی این تالش ها برای این بود که فراموش نشویم. به خاطر دارم یکبار 
وقتی به نمایشگاه نقاشی محمد نوریزاد رفته بودم، وجود یک پرتره ی محو 
در نمایشگاهش نظرم را جلب کرد. وقتی از او درباره ی این پرتره پرسیدم، 
گفت این کار را در زندان کشیده ام. آنجا آدم فکر می کند چگونه دارد محو 
می شود. با حیرت به آن نگاه کردم، من این احساس را خوب می شناختم. 

پس انگیزه ی دیگرم در این نامه نوشتن ها، فراموش نشدن بود.
را  تلفن رضا  منزل و شماره  آدرس  آنها  پایان  در  نامه ها که  برخی 
نوشته ام، نشان می دهد که احیانًا آن نامه را به شخص دیگری سپرده ام تا 
به دست رضا برساند. این اتفاق زمانی می افتاد که ممنوع المالقات بودم 
یا شاید  به دستشان برسانم  را  نامه ها  تا  به خانواده دسترسی نداشتم  و 
هم در زمان هایی که مالقات حضوری ام قطع بود و امکان رساندن نامه 
زندان  از  من  نامه هایی که  مجموع  می کردم.  را  این کار  نداشت  وجود 
بیرون فرستاده ام مشتمل بر دو بخش بود، نامه هایی که بر روی دستمال 
کاغذی نوشته شده اند و نامه هایی که بر روی کاغذ، اعم از A4 یا برگ 
مددجو نوشته شده اند. طبعًا دسته ی اول از نامه ها را مخفیانه و دور از 
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چشم مٔاموران به دست خانواده می رساندم و دسته ی دوم نامه هایی بودند 
که پس از اجازه ی ارسال نامه، به صورت پستی و پس از بازرسی توسط 
زندان برای خانواده ها پست می شد. نامه ها تکراری است و به ویژه نامه های 
پستی بیشتر تکراری است. یک دلیلش این بود که در نامه هایی که برای 
خانواده پست می کردیم، ممنوعیت هایی داشتیم، مثاًل در مورد فضای آنجا 
نمی توانستیم بنویسیم، در مورد همبندی هایمان نیز نمی توانستیم بنویسیم. 
نباید حرفی در مورد مسائل سیاسی می زدیم، به عنوان مثال من در یکی از 
نامه هایم به مهراوه گفته بودم که چقدر او در تصمیم گیری های من مٔوثر بوده 
است. در این مورد، نامه را به من برگرداندند و گفتند نمی شود پست کنیم 
و بعد از چند ماه گفتند نماینده ی پست رفته است و امکان ارسال نامه ها 
وجود ندارد! من به عنوان یک مادر مجبور بودم برای حفظ رشته ی ارتباطی  
با فرزندانم، با احتیاط نامه بنویسم و تا حدودی خود را سانسور کنم، این 
مالل زاییده ی همان سانسور است، ماللی که از سانسور ناشی می شود، 
ماللی که گاه در دنبال کردن نامه ها به شما دست می دهد، ناشی از همان 
ماللی است که روزهای ما را به عنوان یک زندانی احاطه کرده بود. برای غلبه 
بر این مالل، اوراق نامه های پستی را با مداد رنگی هایی که به سختی وارد 
بند کرده بودیم، نقاشی می کردم و گل و قلب می کشیدم، یا گاه برای تولد 
رضا، کیک و شمِع تولد می کشیدم. گاهی هم نامه هایمان را با خودکارهای 
قرمز و سبز تزیین می کردیم، اما هیچ کداِم اینها جای نامه هایی را که روی 
دستمال کاغذی می نوشتیم و بیرون می فرستادیم نمی گرفت. این نامه ها را 
در بسته های خاصی بسته بندی می کردم و به طریقی بیرون می فرستادم. 
بعضی از نامه ها در جابه جایی ام از زندان اوین به قرچک نابود شدند و 
هرگز به من تحویل داده نشد. از میان آنها، چندتایی را که هنوز مضمونشان 
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خاطرم بود، بازسازی کردم و در این مجموعه آوردم. این بازسازی را در 
مرخصی طوالنی ای که آمده ام و در تاریخ هایی که در زیر نامه ها نوشته ام، 
به انجام رسانده ام. در نامه هایی که برای بچه ها فرستاده ام مضمون هایی 
است که بین من و بچه ها وجود داشت، به عنوان مثال، من و نیما همیشه 
بازی فوت دِر گوشی، اعم از گوشی تلفن، یا گوشی سالن مالقات داشتیم، 
یا همیشه وقتی بچه ها می گفتند دوستت دارم، فورًا می گفتم من بیشتر، 
بعد آنها می گفتند من بیشترین. در نامه هایی که برای بچه ها می فرستادم، 
سعی می کردم از این مضامین که به پیوند های ما کمک می کرد، استفاده 
کنم. تالشی که در نامه ها می کردم تالش یک مادر برای عادی انگاشتن 
شرایطمان بود، نمی دانم چقدر موفق بوده ام، اما نتیجه اش همین است که 

شما می بینید.
برای انتشار این مجموعه از لطف و محبت بسیاری از افراد برخوردار 
بوده ام که الزم می دانم صمیمانه از تک تک آنها تشکر کنم، از هما باقی 
دوست عزیز و ارزشمندم که مشوق همیشگی ام در نشر نامه ها بوده است. 
از منصوره شجاعی که از ابتدا پیگیر انتشار نامه ها بود و اگر پیشنهادات 
خالقانه و راهگشای او در طول کار نبود، هرگز این کار به نتیجه نمی رسید، 
و از انتشارات آسو که به عنوان بنیاد فرهنگی قدرتمندی کمر همت به انتشار 
این نامه ها بست. از همگی این دوستان بی نهایت سپاسگزارم و امید فراوان 

به تحقق آرمان های مشترکمان دارم.

نسرین ستوده
مهر 1401

تعویق اجرای حکم 
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مهراوه ی عزیز دلم
دختر  افتخارآفرینم

از بند ۲0۹ زندان اوین برایت سالم و آرزوی سالمتی می فرستم. از سبد 
سالم هایم نگرانی ها، دلتنگی ها و اشک هایم را برمی دارم تا سبدم سرشار 
از سالم و سالمتی برای تو و برادر عزیزت باشد. شش ماه است از شما 
کودکانم دور مانده ام. در این مدت، تنها امکان چند بار مالقات با شما را 
در حضور مٔاموران امنیتی داشته ام. در این مدت، حتی امکان ارسال نامه ای 
یا دریافت عکسی از شما، یا حتی مالقاتی آزادانه و بدون شرایط امنیتی را 
نداشته ام و تو نمی دانی چه غمی بر دلم چنگ می زد هربار که می دیدم در 
چه شرایطی باید با شما مالقات کنم. هربار پس از مالقات و حتی هر روز و 
هر روز در جدال با خویشتن از خود پرسیده ام: آیا حقوق کودکانم را رعایت 
کرده ام؟ و تو نمی دانی چقدر نیاز داشتم تا مطمئن شوم تو کودک نازنینم که 
به عقل و درایتت ایمان دارم، مرا متهم به نقض حقوق کودکانم نمی کنی.

می دانی مهراوه جان، اصاًل از روز اوِل بازداشتم، به تو و برادرت و 
حقوقتان می اندیشیدم و برای تو، به دلیل سن وسالت، بیشتر نگران بودم. 
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نگرانی از طاقت و قضاوت تو، نگرانی از روحیه ات و باالتر از همه، نگرانی 
از پذیرش این موضوع توسط دوستان و هم کالسی هایت. اما دیری نگذشت 
آن  از  بربستند و من دانستم هیچ یک  ابرهای تردید و دودلی رخت  که 
نگرانی ها واقعیت ندارند و من، نه، ما توانستیم محکم بر جای خویش 
بایستیم. تو به مانند من طاقت آوردی، در پاسخ به صحبتم که گفتم: »دخترم 
یک زمانی فکر نکنی کاری کردم که شایسته ی چنین مجازاتی باشم و فکر 
شما نبوده ام« و بعد با اطمینان به تو گفتم: »همه ی کارهایم قانونی بوده 
است«، به مهربانی با دست های کودکانه ات صورتم را نوازش کردی و به 
من اطمینان دادی که: »می دانم مامان... می دانم«. و من از آن روز از کابوس 

قضاوت فرزندانم رها شدم.
دخترم، نگرانی هایم بابت رابطه ی تو و هم کالسی هایت نیز کاماًل اشتباه 
بود، زیرا همیشه نسل جدید، زودتر از پدر و مادرها به خرد و اندیشه ورزی 
می رسند... و این چنین بود که من از همه ی نگرانی ها خالص شدم و محکم 
و استوار بر خانه ی اولم ایستادم. این ایستادگی را بیش از همه، مدیون تو و 

پدرت هستم. 
مهراوه ی عزیز دلم، بگذار کمی از خاطرات خوشمان برایت بگویم. 
بارها، شب ها موقع خواب در زندان، به یادم می آید چگونه تو را خواب 
می کردم. در میان الالیی های مختلف و شعرهای متفاوتی که برایت 
می خواندم، »پریا« را خیلی دوست داشتی. شب ها موقع خواب »پریا« را 

می خواستی و من شروع می کردم؛

یکی بود یکی نبود             زیر گنبد کبود
لخت و عور، تنگ غروب، سه تا پری نشسته بود
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دخترم، یکی از مهم ترین انگیزه هایم برای پیگیری حقوق کودکان 
تو بودی. همواره فکر می کردم و هنوز هم فکر می کنم که نتیجه ی همه ی 
تالش هایم برای احقاق حقوق کودکان، به هیچ کس، به اندازه ی کودکانم 
و  تو  می رسیدم  خانه  به  آزاردیده  دادگاه کودکاِن  از  که  هربار  نمی رسد. 
برادرت را بیشتر و بیشتر در آغوشم می فشردم. هنوز هم دلیل آن را نمی دانم. 
اما گویا از این طریق می خواستم آزار کودکان قربانی را جبران کنم! یادم 
است که یکبار گفتی دلت نمی خواهد هجده ساله شوی و وقتی دلیلش را 
پرسیدم، جوابی دادی که گویی، کودکی امتیازهایی دارد که نمی خواهی از 
دستشان بدهی و تو نمی دانی این جوابت چقدر مرا خوشحال کرد. در میان 
حرف هایت چقدر شده که به من و پدرت گوشزد کرده ای که هنوز کودکی 
و باید حقوق کودکانه ات را رعایت کنیم و اینکه هنوز هجده سالت نشده. 
و به این ترتیب، ما را وادار به رعایت حقوق خودت می کردی و چه کار 
خوبی می کردی. چون، گاه، حتی غفلت می تواند حقوق دیگران را پایمال 
کند، هرچند آن دیگری فرزند شخص باشد. رعایت حقوق، گرفتن حق، 
عدالت طلبی، قانون محوری و خالصه، داستان ترازو و شمشیر، همه همان 
است که تو با زبان کودکانه ات می خواستی و ما را که خودمان را بزرگ ترین 

غمخوار و ولِی تو می دانستیم هشیار می کردی.
مهراوه ی عزیزم، همان طور که هرگز نتوانستم حقوق تو را نادیده بگیرم 
و در حد توان خویش در راه حفظ حقوقت تالش کردم، به همان ترتیب، 
هرگز نتوانستم حقوق موکالنم را نیز نادیده بگیرم. چگونه می توانستم وقتی 
موکالنم در زندان اند، به محض دریافت احضاریه، از میدان به در بروم؟ 
چگونه می توانستم وقتی آنها به من وکالت داده بودند و در انتظار محاکمه 

بودند، آنها را رها کنم؟ هرگز نمی توانستم.
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در پایان دوست دارم به تو بگویم که بازهم برای حفظ حقوق بسیاْر 
کسان و از جمله کودکانم و آینده ی شما، وکالت چنین پرونده هایی را 
پذیرفتم و بر این اعتقادم که سختی هایی که خانواده ی ما و بسیاری از 
موکالنم طی سال های اخیر تحمل کرده اند، بی نتیجه نیست. عدالت درست 
در همان زمان که از او کاماًل قطع امید کرده اند، از راه می رسد. بی گمان 
می رسد. برایت دنیایی کودکانه و پر از شادی و شادمانی آرزو می کنم. اگر 
بابت پرونده ام از بازجویان یا قّضاتم ناراحت و دلتنگی، با ندای کودکانه ات 
برایشان آرامش طلب کن تا شاید از این راه ما نیز به آرامشی شایسته دست 

یابیم.

دلتنگ توام، 
صد بار می بوسمت
مامان نسرین
تهرانـ  زندان اوین
 ۸ اسفند 1۳۸۹
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نیمای عزیزم، سالم

نامه نوشتن برای تو خیلی سخت است، تو که آنقدر معصومی که نمی توانم 
برایت بگویم از کجا نامه می نویسم. تو که از مفاهیم زندان، بازداشت، 
حکم، دادگاه، ظلم، سانسور، خفقان یا رهایی، آزادی، عدالت، تساوی و... 
خبر نداری. از چه با تو سخن بگویم که با »اکنون« تو حرف زده باشم و نه 
آینده ات. چگونه برایت توضیح بدهم که آمدنم به خانه دست خودم نیست 
تا به سویت پر بکشم. تو که به پدرت گفته بودی به مامان بگو کارش را 
تمام کند و به خانه برگردد. چگونه برایت بگویم هیچ »کاری« نمی تواند مرا 
این همه از تو دور کند. در واقع هیچ »کاری« حق ندارد این همه مرا از تو 
دور کند. هیچ »کاری« حق ندارد اینقدر حقوق کودکانم را نادیده بگیرد که 
طی شش ماه بازداشت، به من اجازه ی یک ساعت مالقات بدهد. با تو چه 
بگویم که هفته ی گذشته از من پرسیدی »مامان با ما به خانه می آیی؟« و من 
در مقابل چشم مٔاموران بازداشتگاه به تو گفتم »کارم طول می کشد و دیرتر 
می آیم« آن وقت تو با سر تکان دادنت گفتی باشد و دستم را کشیدی و با 

لب های کوچکت بوسه ای کودکانه بر دست هایم زدی.
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نیمای عزیزم، در طول شش ماه گذشته، دو بار به شدت گریستم. بار 
اول در سوگ پدرم بود که از عزاداری و سوگواری نیز محروم بودم و بار 
دوم همان روز بود که نتوانستم با تو به خانه برگردم و وقتی به سلولم برگشتم 

بی اختیار و بلند بلند گریستم.
نیما جان، بارها در پرونده های مربوط به حضانت کودکان، دادگاه ها 
چنین رٔای داده اند که نمی توانند مالقات کودک سه ساله را برای ۲4ساعت 
متوالی به پدر بسپرند. در چنین آرایی مهم ترین استناِد دادگاه ها به سن 
چنین کودکانی است که نمی توانند ۲4ساعت دور از مادر بمانند، زیرا برای 
کودک آسیب روحی ـ روانی به همراه دارد. اما همین دستگاه قضا می تواند 
حقوق کودکی را نادیده بگیرد که تصور می کند مادرش درصدد اقدام علیه 
امنیت او است! البته که دلم نمی خواهد با تو از اینکه درصدد هیچ اقدامی 
علیه امنیت »آنها« نبوده ام و فقط به عنوان یک وکیل به آرای قضایی و آرایی 
که علیه موکالنم صادر شده بود معترض بوده ام، بگویم. البته که مایل نیستم 
به تو ثابت کنم و مثاًل بگویم متن مصاحبه هایم همگی عیان است و علنی، 
و اکنون به دلیل انتقاد از آرای قضایی که حرفه ی اصلی هر وکیلی است 
شایسته ی یازده سال حبس شناخته شده ام. اما مایلم بگویم: اواًل نخستین 
کسی نیستم که چنین حکم ناعادالنه ای دریافت کرده ام. اما امیدوارم آخرین 
آنها باشم. هرچند بسیار بعید می دانم. ثانیًا از اینکه در کنار موکالنم در زندان 
هستم، موکالنی که دفاعیات من ]از آنها[ به دالیل غیرقضایی و غیرحقوقی 

مٔوثر نیفتاد و آنها روانه ی زندان شدند، بسیار خشنودم و دست کم آرامم.
ثالثًا دوست دارم بگویم به عنوان یک زن، از اینکه افتخار دفاع از 
بسیاری از فعاالن مدنی و معترضان انتخاباتی را به عهده داشته ام، به دلیل 
حکم سنگینم به خود می بالم. زیرا دوست تر داشتم به عنوان وکیل آنها، 
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حکمی سنگین تر از آنان دریافت کنم. حاال دیگر تالش زنان ثابت کرد 
که دیگران، اعم از مخالف و موافق، نمی توانند آنها را نادیده بگیرند. اما 
نمی دانم آن را که از همه بیشتر دوست دارم، چگونه به تو بگویم. چگونه 
بگویم برای قاضی یا بازجویم یا دستگاه قضا دعا کن. دعا کن تا به عدالت 
قلبی و آرامش روح برسند تا شاید ما نیز در آرامش زندگی کنیم، مثل خیلی 
از کشورهای دنیا. عزیزم، آنچه در چنین پرونده هایی برنده ی نهایی است، 
دفاع قضایی خوب یا بد نیست، که از این بابت وکالیم در دفاع بی نظیرشان 
سنگ تمام گذاشتند، بلکه معصومیت و مظلومیت انسان هایی است که در 
چرخ دنده ی چنین آرای عجیبی له می شوند. آن معصومیت قطعًا برنده ی 
بازی است. برای همین از معصومیت کودکانه ات می خواهم برای آزادی 

همه ی زندانیان بی گناه، و نه فقط زندانیان سیاسی دعا کنی.

به امید روزهای بهتر
مامان نسرین
بند ۲0۹ زندان اوین
14 اسفند 1۳۸۹
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مهراوه ی عزیزم

از بازداشتم بیش از هشت ماه می گذرد و از انتقالم به بند عمومی دو هفته 
و نیم می گذرد. تا زمانی که در بند ۲0۹ بودم، به دلیل محدودیتی که بابت 
نگاه داشتن خودکار و نوشتن یادداشت داشتیم، نمی توانستم برایت چیزی 
بنویسم. اما حاال که اینجا امکان داشتن خودکار و نوشتن هست، تصمیم 
گرفتم ]دفتر[ خاطرات روزانه ات را از زندان ادامه بدهم. می دانی عزیزم، 
معلوم نیست مسئوالن زندان از کجا می گویند خاطره نویسی ممنوع است. 
اما به هرحال، تصمیم گرفته ام بنویسم و به یک طریقی برایت بیرون بفرستم.

عزیزم، نمی دانم چگونه برایت بگویم که از اولین روز بازداشتم، بیش 
از هر چیز نگران تو بودم. نگران نگرانی هایت بودم. استداللم هم این بود که 
نیما نمی داند زندان چیست و کجاست، اما مهراوه می فهمد. به ویژه نگران 
برخورد دوست هایت و هم کالسی هایت بودم. یادم می آید که تقریبًا چهل 
روز پس از بازداشتم، یکی از مسئوالن دادسرا آمده بود و به من گفت اگر 
می خواهید، برای خانواده نامه بنویسید. نامه ای که البته بعدًا به شما تحویل 
ندادند. در آن نامه، ضمن شرح نگرانی هایم برای پدرت، از رضا خواسته 
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بودم چنانچه تو در مدرسه از طرف هم کالسی هایت تحت فشاری، تو را 
به مدرسه ی غیرانتفاعی ببرد که با تینا، دوست قدیمی ات هم کالس شوی. 
غافل از اینکه هم کالسی هایت چقدر لطف داشته اند و مدرسه چه توجه 
ویژه ای به تو داشته است. کم کم دریافتم که تو جای نگرانی کمتری داری 
و نیما وضعیت بدتری دارد. هربار تو را می دیدم یا تلفنی با تو صحبت 
می کردم، بشاش بودن و زنگ صدایت خیالم را راحت می کرد. مهراوه 

جان، فقط می توانم بگویم »بی نظیری«.
بارها به تو گفته ام که به تو افتخار می کنم و تو اخیرًا یاد گرفته ای 
که بگویی من هم همین طور. این جمله ی تو اشک شوق را در چشمانم 
می نشاند. عزیز دلم، در آخرین مالقات، به تو گفتم این روزهای سخت 
تمام می شود. با اطمینان و آرامش گفتی می دانم مامان. عزیزم، بدان که هر 
سختی ای تمام می شود، اّلا احساس ظلم. به همین خاطر، سختی زندان 
برایم به مراتب قابل تحمل تر از آرای ظالمانه ای است که در دادگاه انقالب 

علیه موکالنم صادر می شد. 
مهراوه ی عزیزم، بارها در دفتر خاطراتت، ذهنم به طرف ماجرای کودکان 
بازمانده از قربانیان سیاسی دهه ی 1۳۶0 می رفت، اما چون نمی خواستم دفتر 
خاطراتت تلخ و اندوهگین باشد، همیشه از ورود در این بحث خودداری 
می کردم تا افکار معصومانه ات مسموم نشود. ولی حاال که خود به آن دچار 
شده ایم، بگذار حقیقتی را با تو در میان بگذارم. عزیزم، این کودکان در 
کنار تلخی زندانی شدِن پدر یا مادرشان و گاه هر دو سرپرستشان، دردی 
بزرگ تر را بر شانه های کودکانه شان حمل می کردند. درد طردشدگی، درد 
رانده شدن از عرصه های اجتماعی، مدرسه، محله، درگیری با موضوعات 
سال های جنگ. وحشت از اینکه یک شبه مادر یا پدر قهرمانشان به یک 
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لولو، یک جنایتکار سیاسی یا حتی اخالقی یا یک قاتل تبدیل می شد و 
رهسپار چوبه ی دار می شد. عزیزم، من برخی از این کودکان را دیده ام. 
تو هم دیده ای. حتی اگر اسمشان را بیاورم یادت می آید. فقط آن زمان 
داستان اینها را برایت نگفتم و تو داستانشان را نمی دانی، ولی می دانم که 
دوستشان داری. اینها بچه هایی بسیار دانا، بدون خشونت، صبور، بردبار 
و با ویژگی های شخصیتی خاصی هستند. من جز آنکه اینان را سرمایه های 
مّلی بدانم، چیز دیگری نمی توانم به آنها بگویم. اما حاال تو در کنار تلخی 
زندانی شدن مادرت، حس شیرین این همه لطف و رحمتی که به سوی شما 
دو کودک معصومم سرازیر است را درک می کنی. من هزاران بار با خود 
اندیشیده ام، راجع به شما دو تن، و به این نتیجه رسیده ام که اگر آن بچه ها 
از میان فاجعه ی یک دهه بالیدند، پس نباید خیلی نگران باشم. اما اینها 
همه استدالل دودو تا چهار تای یک مادری است که سعی می کند منطقی 

بیندیشد. قلبم اما نگرانتان است و دلتنگتان.

فعاًل خداحافظ
زندان اوین
۲4 اردیبهشت 1۳۹0
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رضای عزیزم، سالم

ساعت از یِک نیمه شب گذشته و من در رٔویای همیشگی ام، قانون و عدالت، 
غرقم. نمی توانم بخوابم. بارها از خود پرسیده ام: آیا بیرون مفیدترم یا اینجا؟ 
اصاًل می دانی زندانی همیشه از خود سٔوال می کند آیا کارم درست بوده 
است یا نه؟ آیا راه دیگری وجود داشته است یا نه؟ آخرین وسوسه ی مسیح 
هر روِز خدا همراه زندانی ای است که فکر می کند باید مدتی طوالنی را در 
زندان بگذراند. اما آنچه همه ی تردیدها را در من می سوزاند و خاکستر 
می کند رٔویایم است. رٔویایی که چندان دور و دست نیافتنی نیست. رٔویایی 
که دیگران در پایش جان باختند تا به وجودش آوردند؛ قانون و عدالت و 
»عدالتخانه« را. اما این موجود نیمه محتضر، دشمنان زیادی داشته است. 
بنابراین وقتی به دست ما رسید، چیزی از حیاتش باقی نمانده بود. حاال 
یک عده پیدا شده اند و می گویند می توانند به این موجود نیمه جان، جانی 
ببخشند! شاید بگویی ممکن است بتوانند، ممکن است نتوانند. اما تا وقتی 
در زندانم به تو عزیز دلم با قاطعیت می گویم: »ما می توانیم«. یادم می آید 
وقتی کار وکالت را آغاز کردم، پرونده های بسیار سختی در پیش رویم بود 
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که به شدت روح و روانم را مجروح کرده بود. پرونده های کودک آزاری های 
خانگی یادت می آید؟ مقاومت دادگاه ها در قبال آن پرونده ها آزاردهنده تر 
از خود ماجرا بود. ولی یادت هست با صبر و تحمل، آرایی را از همان 

دادگاه ها گرفته بودم که کار پیگیری آن پرونده ها را برایم سهل تر کرده بود؟
عزیزم، زندان از بیرون البته رعب آور است. اما بگذار به تو بگویم، 
و  با همه ی سختی ها  است که  باغچه ای  مثل  زندانی سیاسی  زنان  بند 
پرورش  آبیاری و  آن مشغول  از  محدودیت هایش، هرکس در گوشه ای 
گل های خودش است. هرکدام از ما در گوشه ای از این باغچه رٔویاهایمان 
را پرورش می دهیم. برخی از ما نهالی را که از بیرون با خود آورده ایم در 
باغچه غرس کرده ایم و هر روز با صبر و حوصله به آن آب می دهیم و در 
حیاط کوچک زندان مراقبیم تا آفتاب ببیند و عشق و محبت می ورزیم تا 
نهالمان رشد کند و قد بکشد. برخی از ما بذر گل هایمان را اینجا تهیه 
کرده ایم و در حیاط کوچکمان کاشته ایم تا رشد کنند و بار بدهند و برخی 

دیگر.
روز تحقق رٔویاهایمان دیر نیست. اصاًل دیر نیست. شاید باور نکنی. 
اما در زندان احساس آزادی و رهایی بیشتری دارم. وقتی به روزهایی که 
بیرون بودم فکر می کنم، به دادگاه هایی که بابت هر دفاع ساده ای، مرا تهدید 
به بازداشت می کردند و احکام غیرعادالنه ای که در بساط هیچ قانون و 
عدالتی یافت نمی شود و رنجی که از آن آرا  تحمل می کردم، احساس می کنم 
هزاران بار در زندان آزادتر و قدرتمندترم. راستی بارها از خود پرسیده ام بهای 
عدالت چیست؟ بهای آزادی چیست؟ چون تو هم همراه من پیامدهای 
زندانی شدنم را تحمل می کنی، پس فکر می کنم تو هم بارها این سٔوال را 
از خود پرسیده ای. بازجویانی که ایستادگی زندانی را تا حد لودگی پایین 
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می آورند، البته به هدف خویش نزدیک می شوند. اما خوشبختانه در علوم 
انسانی، تجربه ها یکسان ایجاد نمی شوند. همان القای لودگی، به سادگی، به 
مقاومت متهم سیاسی مدد می رساند و متهم تنها با اشراف بر این روش های 
مسخره، می تواند جلسه ی بازجویی اش را مدیریت کند و تحت مدیریت 

مضحک بازجویش قرار نگیرد. 
اما رضای عزیزم بگذار بگویم بهای آزادی چیست. غالبًا می گویند اگر 
بدانیم آزادی با این روش به دست می آید، حتمًا زندان را تحمل می کنیم، 
اما هیچ کس نمی تواند به آنها اطمینان دهد که آزادی حتمًا و به زودی از 
راه می رسد. پس بهای آزادی بیش از زندان، شک و تردید است. اما بگذار 
بگویم در مسیر طوالنی آزادی و عدالت، هرجای آن که قرار گرفته باشم، چه 
فاصله ی زیادی با آزادی و عدالت بیرونی داشته باشم و چه نداشته باشم، 

این را می دانم که در مسیر آزادی و عدالت قرار دارم. همین مرا بس. 

می بوسمت
نسرین
تهرانـ  زندان اوین
مرداد 1۳۹0
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رضای عزیزم سالم
     

می گویند زندان است و دلتنگی هایش. می خواهم برایت بگویم زندان است 
و غافلگیری هایش. نمی توانی تصور کنی نسل جدید چه فضای جدیدی 
را در زندان ایجاد کرده است! همان فضای غافلگیرکننده ای که در بیرون 
است، در رگ های زندان جریان دارد و این حیات جدیدی را به جامعه 
و زندان می بخشد. این زندگی گاه شاد است و سرحال، گاه آرام است و 
سربه زیر، گاه نظاره گر و تحلیلگر، اما در همه حال متحمل و اهل مدارا، و 
تحمل همان است که آنها را به هدف می رساند. زیرا تو خودت بهتر می دانی 
که آنچه می تواند سنگ را شکاف دهد و سختی ها را از جلوی راه بردارد 

انعطاف و تحمل آب است.
عزیزم، هرکس در زندان به آزادی اش فکر می کند. من هم آزادی ام 
برایم مهم است، اما مهم تر از آن عدالتی است که نادیده گرفته می شود. 
معلوم است که رٔویایم مثل هر زندانی، یک مسافرت رفتن با خانواده است، 
یا قدم زدن آزادانه در زیر باران بهاری، نگاهی به درخت، کوچه یا با بچه ها 
یک عصر را در پارک گذراندن. راستی یادت هست چگونه وقتی عصرها 
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به خانه می آمدی هر سه با شادمانی به استقبالت می آمدیم؟ ما خانواده ی 
جلسه ی  اولین  در  بازجویم که  تهدید  برخالف  ولی  بودیم،  خوشبختی 
بازجویی گفت تو و شوهرت را از حّیز انتفاع ساقط می کنم، هنوز هم 
خوشبختیم، زیرا نمی دانم چرا آقای بازجو نمی دانست خوشبختی در دل 
آدمی وجود دارد. همه ی اینها را دوست دارم، معلوم است که همه ی اینها 
برایم مهم است. اما مهم تر از آن، صدها سال حبسی است که برای موکالنم 
و دیگر آزادی خواهان به جرِم ناکرده صادر شده است. تعدادی از آنها و فقط 
بعضی از آنها موکلم بوده اند و چه پروانه ی وکالت داشته باشم یا نداشته 
باشم، به احکام ناعادالنه ی آنها معترضم. می خواهند دادگاهی برپا کنند تا 
پروانه ی وکالتم را ابطال کنند. البته پروانه ی وکالتی دارم که سعی کرده بودم 
ضمیمه ی شرافتم باشد. اگر روزی حکومتی پروانه ی وکالت را از من بگیرد، 
شرافتم را که با هیچ حکمی نمی تواند بگیرد. همان مرا بس! تا زمانی که این 
احکام ناعادالنه به حیات خود ادامه می دهند و تا زمانی که دادگاه انقالب به 
صدور احکام اعجاب انگیز خویش ادامه می دهد، عزیزم، من بی پروانه ی 
وکالت یا با پروانه، به این احکام معترضم. اعتراض به احکام ناعادالنه نیاز 
به پروانه ی وکالت ندارد. به آنها بگو پروانه ام را از من بگیرید، عدالت را نه!

زندان اوین،  
بند زنان سیاسی
خرداد 1۳۹0
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مهراوه ی عزیزم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد. ساعت نزدیک پنج بعدازظهر است و من 
روی تختم نشسته ام و دارم تندتند نامه هایتان را می نویسم، تا فردا از طریق 
عروسک برایتان بفرستم. ضمنًا هنوز بعضی از کارهای فوک مانده. مثاًل 
هنوز مارک اونی که هانیه برایم بافته وصل نکرده ام. قرار است فریبای عزیز 
این کار را بکند. توپ فوک را هم هنوز آماده نکرده ام. باید هرچه زودتر 
این چرت وپرت ها  از  می دانم  است.  آماده اش کنم. کارش کمی سخت 
خوشت می آید. بنابراین دارم با همه ی وجودم زور می زنم تا هرچه بیشتر 

برایت چرت وپرت بنویسم تا تو بیشتر بخندی.
مهراوه ی جشنی عزیزم، ما اینجا حداقل هفته ای یک جشن تولد داریم. 
دیشب تولد الله بود، یکی از آن دخترهای خوشگل بند ما. کاله سفید تو 
را سرش گذاشت و جشن تولد گرفتیم. الله همان کسی است که شالت را 
بافته است. خیلی خوشگل و خیلی باسلیقه است. همه می گویند این شال 
و کاله پرنسسی برازنده ی مهراوه است. نمی دانم چرا همه تو را خوشگل 
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می بینند. ِا... مامان! یعنی من خوشگل نیستم؟ چرا هستی، به چشم من، تو 
خوشگل ترین دختر نوجوان دنیایی. 

سالم مرا به صبا جشنی برسان. راستی یادت میاد تو و نیلوفر و صبا 
باهم مسابقه گذاشته بودین؟ به تو گفتم اتاقت نامرتب است. می گفتی بیا 
اتاق صبا را ببین. یا مثاًل مامان نیلوفر بهش می گفت چقدر لجبازی. او 
به مامانش می گفت، مهراوه را ندیدی که به من می گویی لجباز. خالصه 
هرکدومتون یه جور ما را دست به سر می کردید که با خودمون فکر کنیم که 
به به چه دختر نازنازی ای دارم، از دوستاش بهتره که! ِا... مامان دفعه ی دیگه 

اومدی بهم بگو. فعاًل خداحافظ باید برم توپ فوک را درست کنم.
                                                                                                     

هزار بار می بوسمت 
مامان نسرین
زندان اوینـ  تابستان 1۳۹0
ماچ و مـــــوچ هزار بار کمه، صدهزار بار
همراه  استیکر
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نیمای عزیزم، سالم

ساعت نزدیک پنج بعدازظهر است و من از بند زنان سیاسی این نامه را 
برایت می فرستم، تا فردا که روز مالقات است این را همراه فوکی که با 
عشق و محبت برایت بافته ام بفرستم تا بدانی که بیش از هر چیز و هرکس 

به یادت هستم و به عشق توست که می توانم زندان را تحمل کنم.
نیمای عزیزم، بدان که برای ساختن دنیایی بهتر برای تو و خواهرت 
فعالیت می کردم. به همین خاطر است که مّنتی بر کسی ندارم. به عشق 
دنیایی باصفاتر و صلح آمیزتر فعالیت می کردم. حاال هم به همین عشق 
است که می توانم زندان را تحمل کنم و دوری از شما را. این عشق چندان 
دور و دست نیافتنی نیست. ایمان دارم که به زودی به آن دست می یابیم. 
نیرویی در درونم مدام فریاد می زند که »ما می توانیم« و این بیهوده نیست. 

نیما جان »ما می توانیم«. 
از اینکه شما را دارم، تو، خواهرت و پدر نازنینت را هزاران بار خدا را 
شاکرم. از اینکه خاله ات و مادربزرگ و پدربزرگ و عموها و دایی احمد 
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را داریم، هزاران بار خدا را شاکرم. از اینکه ما خانواده ی خوشبختی هستیم 
هزاران بار خدا را شاکرم.

می بوسمت، هزار بار
ماچ و موچ، همراه استیکر که نتوانستم بزنم

مامان نسرین 
اوینـ  تابستان 1۳۹0
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رضای عزیزم سالم

یکشنبه ی سختی را پشت سر گذاشتید. کم وبیش در جریان اینکه چند ساعتی 
را گروگان دادسرای اوین بوده اید هستم. خواهش می کنم شرح کامل ماجرا 

را برایم بنویس و بفرست تا بتوانم تصمیم درستی بگیرم.
عزیزم، از آن روز، هم برای رئیس قوه ی قضاییه نامه داده ام و هم برای 
سرپرست دادسرای اوین نوشته ام که خوفناک ترین دادسرای ایران به طور 
غیرقانونی خانواده ی مرا به اتفاِق دو کودک خردسالم ساعاتی به گروگان 
گرفته است و چون طی یک سال گذشته، بارها خانواده ی اینجانب مورد 
مجازات قرار گرفته اند )که نمونه اش بازداشت و پرونده ی خود توست( به 
نشانه ی اعتراض به هتک حرمت خانواده ام و مجازات خانوادگی و از آنجا 
که این نحوه ی مالقات های امنیتی با حضور مٔاموران اطالعات، باعث 
آسیب بیشتر به فرزندانم می شود، من تا اعاده ی حیثیت کامل از خانواده ام 
و وصل نمودن تلفن بند که در عصر ارتباطات حق هر زندانی است و حق 
کودکانم است که هر روز صدای مادرشان را بشنوند، از مالقات با آنها 
خودداری می کنم. بازهم خواهش می کنم تو مصاحبه نکن، ولی موضوع را 
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اعالم کن. اگر می توانی یکشنبه یک سر برای مالقات، تنهایی بیا تا ارتباطت 
با خانواده ها قطع نشود.

من این نامه را کمی با عجله نوشتم تا زودتر به دست بچه ها بدهم که 
به تو برسانند. نامه ات را، به نظرم، از طریقی که خودت می دانی بده. پول من 
هنوز واریز نشده، لطفًا واریز کن. بی پول مانده ام. پتوی سفری و کرم بزرگ 
آلوورا )قوطی( برایم بفرست. دوستت دارم. به مهراوه بگو برای اینکه کمی 

عدالت و قانون به بچه هایم برسد بر سر مواضع قانون و عدالت هستم. 

قربانت
نسرین
زندان اوینـ  تابستان 1۳۹0
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رضای عزیزم، سالم

امروز نازنین به زندان بازگشت و خبرهایی را از تو و بچه ها برایم آورد. 
نمی دانی چقدر خوشحال شدم که با وجود همه ی گرفتاری ها، این کار را در 
کارهایت گنجانده بودی. طبق معمول خوبی ها و صفایت جلوتر از تصور 
من حرکت می کند. بارها به دوستانم گفته ام و به خودت هم گفته ام که تو 
خیلی خوب تر و نازنین تر از آن چیزی بوده ای که من انتظار داشته ام، یا در 

تصورم می گنجیده است.
رضا جان، نازنین به من گفت که تو نگران آثار اعتصاب غذایم هستی. 
باور کن آن اعتصاب ها با همه ی سنگینی ای که داشت هیچ اثر سوئی بر من 
نگذاشته. به هرحال باورم نمیشه اینقدر سخت جان بوده باشم، ولی بودم. 
مثل اینکه ژن مقاوم بابا کار خودش را کرده بود. نمی خواهم از دلتنگی ام 
بگویم. چون بیشترین دلتنگی را برای تو دارم که مایه ی افتخار و سربلندی ام 

هستی. ولی می خواهم روزی صد بار به تو بگویم که »دوستت دارم«.
رضا جان، نامه هایی که هست را لطفًا طبق شماره تلفن ها به دست 
به  و  پیدا کن  را  احمد  ایمیل  آدرس  می توانی  اگر  و  برسان  صاحبشان 
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خانواده ها بده تا ایمیل کنند. لطفًا متن فارسی و انگلیسی مرا کمی دیرتر 
)نزدیک به آمدن احمد( برایش ایمیل کن. ضمنًا نامه ی مرا به رئیس قوه ی 

قضاییه )سپاسگزارم( منتشر کن.

دوستت دارم
نسرین
تهرانـ  4 تیر 1۳۹0
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رضای عزیزم، سالم

هفته ی گذشته نامه ات به دستم رسید. مثل زندگی بود که در وجودم آواز 
می خواند. آن شخصیت مهربان و صمیمی که همواره در کنار خود داشتم، 
آن سرمایه ی بزرگ زندگی ام، آن شانس بزرگ، همه روبرویم نشسته بود 
و با من حرف می زد. چه خوب گفتی که بزرگ ترین شانس ما آن است 
که همدیگر را داریم و چه خوب گفتی که معلوم نیست چرا بازجو این 
را نمی فهمد که تا وقتی ما یکدیگر را داریم، امکان ندارد شکسته شویم. 
هرگز نمی شکنیم و در پی شکستن هیچ کس هم نیستیم. رضا جان، می دانم 
که همچنان نگران وضعیت ما در اینجا هستی. به هرحال اگر بگویم هیچ 
ماللی نیست جز دوری شما، راست گفته ام. یک سالن بزرگ با تلویزیون و 
یخچال و آب سردکن و فرش و تخت در اختیار ماست. خرید از فروشگاه 
و میدان تره بار داریم و خودمان سالن را نظافت می کنیم و حسابی تمیز 
نگه می داریم. همان طور که گفته بودی من چند هفته ای بود که نگران بچه ها 
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شده بودم، ولی باز با مالقات حضوری و دیدن شما این نگرانی ها برطرف 
شد. بازهم تکیه ام به همان سرمایه ی بزرگ زندگی ام است.

رضای عزیزم، نمی دانی وقتی به سختی های این ده ماه برای تو و 
خودم فکر می کنم چقدر خداوند را شاکرم؛ به روزهایی که حکمم صادر 
شده بود و تو را نیز همزمان بازداشت کرده بودند، به روزهایی که دو ماه 
تمام بچه هایم را ندیده بودم، روزهایی که در اتاق انفرادی سوگوار پدرم 
بودم، هشت ماهی که از مالقات حضوری با تو عزیز دلم محروم بودم و 
تنها بعد از هشت ماه بود که توانستم تو را ببینم و در آغوش بگیرم. روزهای 
سختی بود. اما خدا را شاکرم که نه تنها نشکستم، بلکه همه ی این تهدیدها 
به فرصت های طالیی تبدیل شد. فرصت هایی که دیگر در زندگی ام تکرار 
نمی شوند. نمی توانم برایت بگویم که تا وقتی در بازداشتگاه ۲0۹ بودم، تا 
کجا دلم می خواست هرچه  زودتر آزاد شوم. اما چقدر خوب شد این آرزوی 
من برآورده نشد. زیرا اگر من به بند عمومی نمی آمدم تا با زناِن دربنِد ایرانی 
از نزدیک زندگی کنم، از بازداشتم جز سختی و مشقت چیزی عایدم نشده 

بود.
اینجا در بند زنان زندانی سیاسی، رٔویاهای بزرگی زندگی می کنند و 
زندگی می بخشند. آنان که بابت عقایدشان دربندند از مسیحیان و بهائیان 
و مسلمانان تا کمونیست ها و الئیک هایی که در صلح و صفا با یکدیگر 
زندگی می کنند، همگی ثابت کردند که اگر دولت ها بذر دشمنی نیفکنند، 
آنان می توانند زندگی شادی را در کنار یکدیگر تجربه کنند. من شک ندارم 
روزی رٔویاهای بزرگ زناِن در بنِد ایرانی به واقعیت می پیوندد، رٔویاهایی که 

با صلح و آرامش و دوستی قرین است. آن روز خیلی دیر نیست.
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پنداشتیم تهی دستیم و بی چیز
اما زمانی که آغاز شد از دست دادن همه چیزی،

هر روز برایمان خاطره ای شد، آنگاه شعر سرودیم
برای سخاوت پروردگار

آنا اخماتووا

هزاران بار می بوسمت
نسرین
زندان اوینـ  تابستان 1۳۹0
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نیمای عزیزم، سالم

بعد از آنکه دفترچه ی خاطراتت را در تفتیشی که از خانه کرده بودند بردند، 
من موفق شدم بعد از یک اعتصاب غذای پنج روزه، برخی از وسایل تو و 
خواهرت را بگیرم و از زمانی که بازداشت شدم، موفق به نوشتن خاطرات 
برای تو پسر عزیز دلم نشدم. اما حاال که به بند عمومی آمده ام و خودکار و 

وسایل در اختیار دارم، تصمیم گرفته ام بنویسم. 
عزیزم، من نزدیک نه ماه است که بازداشت شده ام، در این میان، دفعاتی 
که می توانستم تو را حضوری ببینم خیلی خوشحال بودی و شیرین زبانی 
می کردی و به خواهرت اجازه نمی دادی صحبت کند و تند تند رویم را 
برمی گرداندی تا با تو صحبت کنم. وقتی برایت یک شکالت یا پاستیل 
می خریدم خیلی کیف می کردی. اما همیشه از مالقات کابینی گریزان بودی. 
از وقتی که به بند عمومی منتقل شده ام، سه بار به مالقات کابینی آمده ای و 
هربار با ناراحتی برگشته ای. مخصوصًا وقتی زمان تمام می شود و پرده پایین 
می آید دچار وحشت می شوی و جیغ می زنی. خیال نکن غرور مردانه ات 
انکار  را  را درک نمی کنم. هرچند فمینیست ها می خواهند غرور مردانه 
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نمایند، اما دیدم که این بار چگونه کمی دورتر ایستادی و آرنجت را بغل 
کردی و یک وری و چپ چپ و با حالتی قهرگونه نگاهم کردی. همه ی زنان 
زندانی سیاسی متوجه غرور تو شده اند و همه می گویند اصاًل به ما محل 
نمی گذارد. نمی دانند تو تا چه پایه خوش اخالقی. اما فکر می کنم چند 

هفته ای که مالقات حضوری نداشته ای تو را کالفه کرده است.
 دارم برایت یک عروسک دلقِک تقریبًا بزرگی می بافم. البته وقتم را می گیرد. 
وقت مطالعه ام را می گیرد، اما عشق مادری مدام وادارم می کند تا هرگاه که 
بیکار می شوم، به سراغ عروسکت بروم. کمی نگران و بی تابم که آیا خوب 

درمی آید یا نه. ولی خیلی امیدوارم خوب شود. 
از تو، خواهرت و  امیدی روزهای سخت و دوری  به چه  می دانی 
پدرت را سر می کنم؟ به امید روزهایی بهتر برای کودکانم و همه ی کودکان 
سرزمینم. اما بارها از خود پرسیده ام آیا ذره ای از رٔویایم به حقیقت خواهد 
پیوست؟ و آیا ذره ای از این تضییع حقوِق دو کودک خردسال من و همه ی 
مادرانی که زندان تحمل کرده اند، جبران می شود؟ به هرحال هر مادری به 

این امید زندان را تحمل می کند.

اوینـ  بند زنان زندانی سیاسی
1 خرداد 1۳۹0
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دختر عزیزم، مهراوه ی نازنینم

نمی دانی اکنون که ساعت ۲:۳0 بامداد روز اول شهریور 1۳۹0 است، من 
تا چه اندازه دلتنگ تو هستم. عزیزم، حتم دارم بخشی از تاریخ زنان ایران 
را من و تو داریم می نگاریم، هرچند نقشمان کوچک باشد، اما تاریخ در اثر 
مرور زمان و تکمیل شدن تاریخ سرزمینمان دوباره رنج ها و شادی هایمان 

را می نگارد، اما این بار با واقعیت بیشتر و بی طرفِی بیشتر.
مهراوه جان، دوست دارم دفتر خاطراتت را از زندان کامل کنم. چون 
قصد دارم آن را در تولد هجده سالگی ات، یعنی پایان کودکی ات به تو عزیز 
دلم تقدیم کنم. دوست داشتم این موضوع را تا هجده سالگی پنهان نگاه 
دارم، اما نشد. عیب ندارد. ناراحت نیستم. این هم یک جور کیف دارد، 
مگر نه؟ تمام روزها به یاد خاطرات کودکی و نوزادی ات هستم. شعرهایی 

که برایت می خواندم:
پاشنه طال، مهراوه

دندون طال، مهراوه
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دستا طال، مهراوه
پاها طال، مهراوه

مهراوه، مهراوه، مهراوه، مهراوه آی مهراوه
دلم برای آن نگاه مهربان و مقیدت تنگ شده. نگاه ُپرنازت که نگاهم 
می کردی. عیب ندارد. این روزها، روزهایی است که به نشانه ی اعتراض به 
بازداشتتان، مالقاتم را قطع کرده ام. به هرحال نمی توانستم ساکت بنشینم. 
چشمان گریان تو عزیز دلم از خاطرم نمی رود. چیزی که حتی تصورش را 
نمی کردم ]این بود که[ اینها تا این درجه وقیح باشند. چند روزی است یک 
ژیله برای بابا سر انداخته ام و دارم می بافم. خواهش می کنم به بابا نگو. حاال 
می روی می گویی و اضافه می کنی، مامان گفته نگم. ضمنًا شنیدم نامزدی 
عمو اصغر است و حتمًا به تو یکی که خوش می گذرد. از قول ما هم تبریک 
بگو. نمی دانی از اینکه شما دو تا بچه هستید، چقدر خوشحالم. می دانم 
که با چه محبتی با نیما بازی می کنی و من از این بابت چقدر خیالم جمع 
است. خب فعاًل برای امشب کافی است. سعی می کنم بعد از این، بیشتر 

برایت نامه بنویسم. فعاًل خداحافظ.

می بوسمت 
مامان نسرین
زندان اوینـ  1 شهریور 1۳۹0
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نیمای عزیزم، سالم

در  من  و  دوم شهریور سال 1۳۹0 شده ایم  وارد  است که  یک ساعت 
راه پله ی بند زنان زندانی سیاسی که البته محل مطالعه و بیدار ماندن شبانه ی 
زنان است، بیدار مانده ام تا هم بخوانم و هم برای تو بنویسم. عزیزم، بدان 
که مادری که با اهداف اجتماعی مبارزه کرده است و اکنون با داشتن فرزند 
سه ساله اش به زندان افتاده، همیشه به حقوق کودکش فکر می کند. اینکه؛ آیا 
درست بوده؟ آیا کار درستی کرده که با داشتن بچه ی کوچک، فعالیتی کرده 

که به زندان افتاده؟ اما عزیزم بدان که:
 اواًلـ  به واقع کاری نکردم که شایسته ی زندان باشم. اگر روزی بزرگ تر 
شدی و خواستی درباره ی من قضاوت کنی، بدان که جز دفاع از موکالن 
بی گناهم کاری نکردم. موکالنی که آشکارا مورد ظلم قرار گرفته بودند. و 
من وکیل بودم و شرافت حرفه ای ام اقتضا می کرد، بدون توجه به تهدیدها 

و بی آنکه تسلیم ترس هایم شوم، از آنان دفاع کنم.
ثانیًا ـ اگر نتوانم طبق معیارهای رایِج حرفه ای که وکالت است، در 
راه احقاق حق کسانی که مورد ظلم قرار گرفته اند، قدمی بردارم، همان بهتر 
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که در کنار آنها در زندان باشم. وکیلی که به دلیل مناسبات ظالمانه، قادر به 
احقاق حقوق موکلش نیست و تنها نقش دکور در دادگاهی را بازی می کند 
که رٔای خود را بنا  به دستور کسانی دیگر، قباًل صادر کرده است، همان به 
که در زندان باشد. فرشته ی عدالت هرگاه در جایگاه خود نباشد، باید بتواند 

جامعه را به چالش بکشاند. 
و تو می دانی که بخش مهمی از دغدغدی عدالت من، تو و خواهرت 
هستید. می خواهم در جامعه ای با مناسبات عادالنه زندگی کنید. پس وقتی 
این گونه می بینم، هرگز فکر نمی کنم حقوق شما را نادیده گرفته ام، یا یک 

سال گذشته را بیهوده در زندان سپری کرده ام.
خاطره ای در درونم است

چون سنگی سپید درون چاهی
سرستیز با آن ندارم، توانش را نیز

برایم شادی است و اندوه

به امید عدالت، آزادی و قانونمندی
می بوسمت پسرم، هزاران بار، نیمای عزیزم 
مامان نسرین
زندان اوینـ  شهریور 1۳۹0
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رضای عزیزم، سالم

نامه ی عزیزت هفته ی گذشته به دستم رسید. نمی دانی چقدر خوشحال 
شدم. اآلن که دارم نامه می نویسم ساعت نزدیک پنج بعدازظهِر پنجشنبه 
است و من و هانیه سوپ شیر بار گذاشته ایم تا تعدادی از بچه ها را مهمان 
کنیم. آزادِی نزدیک به ده نفر از بچه ها خیلی خوب بوده است. از جمله 
کسانی که آزاد شدند سما، دختر جوانی بود که یک سال حکم داشت و آمده 
بود طبقه ی دوِم تخت من مستقر شده بود. خوشبختانه بیست روز بیشتر 

در زندان نبود.
عزیزم، گفته بودم که این هفته را برای مالقات می آیم. اما چون دیروز 
حفاظت اطالعات مرا خواسته و راجع به بچه ها و حضور لواسانی صحبت 
کرده ام و قول داده است دیگر لواسانی نیاید، اجازه بده تا حاال که اینقدر 
سختی کشیده ایم، کمی بیشتر صبر کنیم تا انشاءالله نتیجه بدهد. البته مسئول 
حفاظت اطالعات ظاهرًا آدم منطقی ای است و همیشه با احترام با من رفتار 
کرده است. دیروز هم درظاهر برای اینکه چرا شما چادر استفاده نمی کنید، 
مرا خواست. من هم موضوع لواسانی و آن روز شانزدهم مرداد را گفتم و از 
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او درخواست پیگیری کردم. به من قول پیگیری داده است و گفته است اگر 
نامه بدهید من برای مدیر کل سازمان زندان ها )آقای سلیمانی( می فرستم و 
بعد هم، دو سه بار از من خواست که این هفته به مالقات بیایید، من خودم 
به سالن می آیم و صراحتًا گفت لواسانی نباید به سالن بیاید. من هم فعاًل 
از او عذرخواهی کرده ام و موکول به پیگیری نامه ام و عذرخواهی از شما 
کرده ام. بعد به من گفت، من همه چیز را نمی توانم به شما بگویم، ولی آقای 
لواسانی را محدود کرده ایم. من هم فعاًل یک گزارش تهیه کردم و فرستاده ام 
تا ببینم چه می شود. خیلی دلم برایتان تنگ است، اما می دانم تو هم با 
من موافقی که کمی دست نگه داریم. عزیزم جزوه های دکترا دستم رسید. 
ممنون. فقط بگو کدامیک از بچه ها برایم تهیه کرده است؟ از وسایلی که به 
بهاره داده ای ممنون، فعاًل دارند وارسی می کنند و ممکن است کمی دیرتر 
به دستمان برسد. عزیزم کیف دستِی قرمز و مشکی را فریبا )خانم روح الله( 
بافته است و لطف کرد و داد به من که حتمًا به دست تو برسانم. مارک آن 

و رضا جان را هانیه بافته بود. 
رضا جان گفته اند دنبال دفترچه ی وکالتم می گردی. اینجا همراهم 
نیست. آخرین روزی که مرا به زندان رساندی، دفترچه را با چند عدد چک 
و مدارک دیگر در یک پوشه ی پالستیکی دکمه دار گذاشته بودم که در آن 
قسمت در جلو که همیشه می نشستم گیر داده بودم. کنار دستمال کاغذی و 
اینها، ولی فکر می کنم تو هیچ وقت آن پوشه را پیدا نکردی. گمانم به این رفته 
است که ممکن است آن پوشه گم شده باشد. ازجمله چک افشین ایقانی و 
آقای شکاری داخل آن بود. دفترچه ی وکالتم هم باید آنجا باشد. اگر نبود 
یا در میز کارم یا کیف های دیگرم است. جای مشخصی به نظرم نمی آید. 
امیدوارم مشکلی پیش نیاید )ببخشید همراهم بوده و برایت می فرستم(. 
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چند روز پیش رفته بودیم بهداری، کلی بچه ها را آنجا دیدم، علیرضا رجایی 
را هم دیدم. حکمی برایش صادر نشده، ۵0 میلیون وثیقه صادر شده که به 
زودی آزاد بشود. کتاب مبارزه  ی عاری از خشونت را می خواهم. نمی دانی 
از خواندن کتاب خاطرات ماندال* چقدر لذت می برم. اصاًل ایده می دهد و 
من کلی نظرم نسبت به همه ی مسائل تغییر کرده است. از این کتاب کاماًل 
می توان درک کرد که مبارزه ی بدون خشونت به هیچ وجه عدم فعالیت یا 
این چیزهایی که در ایران رایج شده است نیست. ما راحت طلبی هایمان 
را به عدم خشونت نسبت می دهیم که هیچ نسبتی باهم ندارند. ممکن 
است عده ای فکر کنند من تند روی می کنم، اما واقعًا اینطور نیست. هنوز 
روش های هیچ کدام از ما به پای عدم خشونت ماندال نمی رسد. به آقای 
کیخسروی سالمم را برسان و بگو داشتم خاطراتی را برایشان می نوشتم، 

ولی گذاشته ام کتاب ماندال تمام شود که یک مقاله ی خوب دربیاید.
رضای عزیزم، من همچنان در خصوص آن جایزه مصّممم. برای 
محکم کاری ایده ام را با آقای سلطانی در میان بگذار، سالم مرا برسان و بگو 
البته من تصمیمم را گرفته ام، در پیامم هم هیچ حرف تندی نزده ام. اما اگر 
ایشان جای من بودند، این کار را می کردند یا نه؟ بگو که می دانم این یک 
اظهارنظر حقوقی نیست و البته چیزی است که باید خودم تصمیم بگیرم، 
اما در واقع می خواهم با ایشان مشورت کنم. فعاًل تا مراسم جایزه، هیچ خبر 
و نامه ای از من منتشر نشود و مسائلم خبری نشود. به هرحال اگر قرار شد 

پیامم ارسال شود، متن زیر به آن اضافه شود. 
»من به عنوان یک زن مسلمان و با توجه به اینکه قرآن تٔاکید دارد که 

* کتاب راه دشوار آزادی: خاطرات نلسون ماندال.
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هیچ اجباری در دین نیست و در احترام به حقوق بنیادین بشر مبنی بر آزادی 
عقیده و مذهب این جایزه را... .«

چون وقت تبادل نظر نداریم. طبق نظر آقای سلطانی عمل کن و اگر 
پیام نیاز به هر اصالحی دارد، اصالح کن و حتی اگر نظر شما دو نفر این 
است پیام نفرستم، نفرست. عزیزم، فکر نمی کنم حمایت قشر مذهبی را 
از دست بدهم. فقط ممکن است شرایطم را در زندان سخت تر کند و ما 
)من و آن دو نفر دیگر زندانی( را یک جور از هم جدا کنند که اگر مرا انتقال 
دهند، دست به اعتصاب غذا می زنم. در جایزه ی قلمم، همان روِز اعطای 
جایزه، مرا از بند ۲0۹ به بند عمومی آوردند. البته به نفعم شد، اما به این 
مفهوم بود که حاالحاالها باید زندان را تحمل کنم. به هرحال نمی توانم به 
امید آزادی، دست از اعمال مثبت بکشم که آیا آقایان مرا آزاد کنند یا نکنند. 
تو را که خوب می شناسم تا کجا صبور و مقاومی، اما بازهم تٔاکید می کنم 

که چشم به راه آزادی ام نباشید تا بتوانم آزادانه کار کنم.

4 شهریور 1۳۹0
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نامه از طرف رضا خندان
نسرین جان، سالم

چند هفته است همدیگر را ندیده ایم. دلمان تنگ شده برایت. یادداشت 
فرستاده بودم، دستت نرسیده است. شرح ماجرای بازداشتمان را نوشته 
بودم. با آقای سلطانی هماهنگ کردم، این هفته علیه لواسانی شکایت 
می کنیم. دیشب نازنین اس ام اس زد که عفو شده. قرار بود برایت یک سری 
وسایل بیاورد. خالصه ی ماجرای بازداشت این بود که هر کاری کردند که 
اجازه ی بازرسی بدهیم ندادیم. باآلخره خود محّبی آمد، باز ندادیم. تا اینکه 
منتظر شدیم رشته احمدی آمد و نامه ی رسمی نوشت داد، و ما اجازه دادیم 
بازرسی کنند. البته من و گیتی خانم را بازرسی بدنی کردند و کاری به بچه ها 
نداشتند. ولی هیچ چیزی پیدا نکردند. اخبار بازداشت خیلی وسیع پخش 
شد. اآلن هر هفته یکشنبه، نیامدن تو را اعالم می کنم. بازتاب دارد، ولی 

موج خبری سنگینی ندارد. در حد معمول همه مطلع اند.
اصاًل نگران ما نباش. بچه ها خیلی خیلی حالشان خوب است. آن 
روز هم ما اذیت نشدیم. لواسانی آنها را گیر انداخته بود. می خواستند ادامه 
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بدهند. خیلی برایشان گران تمام می شد. هر موقع احساس کردی نیازی 
به ادامه ی این وضع نیست می توانی مالقات بیایی و اعالم می کنم بچه ها 
خبر  قبلش  هفته ی  بیایند،  مالقات  هم خواستند  بچه ها  اگر  خواستند. 
می دهم. دفتر را تحویل مستٔاجر دادم )رهن کامل 4۵ میلیون( امروز بقیه ی 
پول را بعد از مالقات می دهم. از طریقی جور کردم. وام دو هفته ی دیگر 
آماده می شود. فعاًل وکالت بالعزل می گیرم. خیلی دوستت دارم. خیلی 

مراقب سالمتی خودت باش.

می بوسمت 
رضا
۶ شهریور 1۳۹0
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نیمای عزیزم

ساعت ۲ بامداد روز ۹0/۶/۷ است. دلم برای تو و خواهرت خیلی تنگ 
شده. آرزوی بغل کردنت را دارم. آغوشم از تو خالی است و این برایم 
عذاب آور شده است. دلم می خواهد لب های کودکانه ات را هزار بار ببوسم. 
می خواهم صورت کودکانه ات را نوازش کنم و تو را در آغوشم بفشارم. 
عزیزم، آغوشم از تو تهی است و شبانه روز و تند تند دارم برای تو و خواهر 
عزیزت سبد  سبد گل و مهربانی و عشق و صفا و »عدالت« و »قانون« 
جمع می کنم. هرگز حتی برای لحظه ای فراموش نمی کنم که تو و خواهرت 
را گذاشته ام و آمده ام زندان و هزار بار سٔوال می کنم که آیا کار درستی است؟

نیما جان، می دانم بزرگ شوی سٔواالت زیادی از مادرت داری. البته 
این حق توست که هر سٔوالی داری بکنی یا هر انتقادی داری به من بگویی. 
اما من همواره در ذهنم از کودکانم می پرسم که اگر جای من بودند چه 
می کردند؟ آیا »تو« خودت فکر می کنی باید به عنوان یک وکیل از کنار 
همه ی بی عدالتی ها با سکوت می گذشتم؟ دوست دارم فکرم را با تو در 
میان بگذارم. من فکر می کنم کودکانم به پدر و مادر احتیاج دارند. همان طور 
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که به هوا، غذا، خورشید، آب، عدالت، قانون و آزادی احتیاج دارند. عزیزم 
کی می شود تو آنقدر بزرگ شده باشی که نظرت را به من بگویی؟ البته به 
نظرت هرچه باشد احترام می گذارم. اما لطفًا تو نیز حرمت نظر و راهی را 

که انتخاب کرده ام نگاه دار.
بسیار  آزاد  در جوامع  آزادی  و  دمکراسی  مظاهر  البته  عزیزم،  پسر 
خوشایند است. اما بدان که هرگز و در هیچ نقطه ای از جهان آسان به دست 
نیامده است. تاریخ اروپا سرشار از مبارزات مردم است که برای حقوق و 
آزادی خود ایستادگی نمودند و از سر ناتوانی از گرفتن حقوق خود صرف نظر 

نکردند تا اسم آن را »گذشت« »عدم خشونت« یا هر چیز دیگر بگذارند.
عزیزم، من بر سر دو واژه ی »قانون« و »عدالت« ایستاده ام. نه پیمان 
می شکنم، نه اجازه می دهم با من پیمان شکنی کنند. »قانون« و »عدالت« 
همان قدر فرزندان این مرزوبوم اند که »نیما« و »مهراوه«ی من، و اگر نسیم 
»قانون« و »عدالت« وزیدن آغاز کند، قبل از همه به »نیما« و »مهراوه«ی من 

می رسد. پس برای زندگی بهتِر فرزندانم بازهم تالش خواهم کرد.  

هزاران بار می بوسمت
مامان نسرین
۷ شهریور 1۳۹0
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رضای عزیزم

از صبح پا شدم، یادم آمد که تولد نیماست. احتمااًل دیروز بچه ها آمده اند 
و تولد گرفته اید. نیما جان، تولدت مبارک! بچه ها دیروز برای عاطفه تولد 
گرفتند. از من هم خواستند به جای نیما کیک ببرم. رضا جان، به هرحال 
تصمیم گرفتن در مورد جایزه ام را کاماًل به تو واگذار کردم. پیامم را بده 
ایشان بخوانند و نظرشان را بگویند. تصمیم نهایی، هرچه بگیری مورد تٔایید 

من است. 

شنبه  1۹شهریور1۳۹0 

دیروز که داشتم می نوشتم، این خانم های مٔامور برای انجام کاری وارد بند 
شدند و من مجبور شدم یادداشت را کنار بگذارم. به هرحال عزیزم از همه ی 
خبرهای خوبی که همیشه برایم راجع به بچه ها می فرستی، ممنونم. اگر 
بچه ها اینقدر خوب اند به خاطر تو و زحمت مادر و محبت های پدر است. 
پدر و مادر را از طرف من ببوس و تشکر کن. به گیتی و مامان و احمد سالم 
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برسان. واقعًا شرمنده تان هستم که امروز نمی آیم. یک موقع می بینی یکی دو 
جلسه پایداری نتیجه می دهد. رویت را هزاران بار می بوسم. دلتنگ توام 

خیلی زیاد.

یکشنبه ۲0 شهریور 1۳۹0 
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گیتی عزیزم

می دانی نامه ات تا چه اندازه زنده ام کرد؟ اآلن ساعت 11:۳0 شب چهارشنبه 
۹0/۶/۲۳ است و من در تخت پایینی ام که از چشم دوربین ها مخفی است 
مشغول نامه نگاری هستم. عزیزم در یکی از عکس ها تو بودی و نمی دانی 
دیدن عکس زیبایت چقدر برایم غنیمت بود. قشنگ بودی. همه اینجا 
می گویند چقدر خواهرت قشنگ است و واقعًا موهایت را در آن عکس چه 

رنگ زیبایی کرده ای.
گیتی جان، نمی دانی چقدر خوشحالم که بازداشت من اینقدر تٔاثیر 
مثبت روی تو داشت. حاال فکر می کنم تو بیشتر از قبل به من حق می دهی 
که برای رفع ظلم از موکالنم دنبال کارهایشان را می گرفتم و خود را در 
معرض خطر قرار می دادم. عزیزم، همیشه نگران بودم که اگر بازداشت 
بشوم، تو نتوانی بازداشت مرا تحمل کنی. اما فکر می کنم برعکس شد. 
نمی دانی از خواندن نامه ات چقدر خوشحال شدم و با شنیدن اخبار نازیال، 
دایی علی، فریبرز و لطف یک یک شان بی اختیار اشک شوق می ریختم و 
گریه می کردم. متوجه نشدم لباسی را که گفته بودی برای همه تون، برای 



5۸     نامه های زندان

همه ی زندانی ها یا برای خانواده. طبق معمول برایت دردسر درست کردم 
و شرمنده ات شدم، مثل همیشه. اما خودت میدانی که تکیه گاه محکمم 

بودی، همیشه و از بچگی.

هزار بار می بوسمت و خیلی خیلی خیلی دوستت دارم
نسرین
 اوینـ  شهریور 1۳۹0
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رضای عزیزم، سالم

یک دنیا سالم و محبت و بوس و سپاس و هزاران چیز خوب دیگر برایت 
دارم. امروز چهارشنبه ۹0/۶/۲۳ است. از صبح دوست داشتم برایت نامه 
بنویسم. مدتی است تو این فکرم که دلم می خواهد نامه هایی برایت بنویسم 
که بگویم چقدر دوستت دارم، نه نامه های کاری. این را بگیر، آن را بفرست، 
آن را بخر. عزیزم، تقریبًا تمام چیزهای ضروری ام چیز جور شده است. تابه 
و کاموا و چیزهای دیگری را که تو، گیتی و سوسن زحمت کشیده بودید، 
رسید. تابه را به صورت عمومی استفاده می کنیم، چون گاهی می توانیم 
چیزهایی را خودمان بپزیم. بقچه ی لباس ها، همه چیز بوی تو را می داد و 
کلی خوشحالم کرد. خالصه وسایل بهاره را دادند. از صبح تا حاال، اول 
از همه با مهوش و فریبا مطالعه ی مشترکی انجام دادیم، بعد با هانیه ناهار 
)پلو قیمه( خوردیم. هانیه از قبل خورشت هویج درست کرده بود، جایت 
خالی آن را خوردیم. بعد کمی کاموا بافتیم و بعد کتاب خاطرات ماندال را 
در طبقه ی باالی تختم که رو به کوهپایه است خواندم. بعد خوابیدم. عصر 
با شعله درس حقوق مدنی داشتیم، بعد از کالس، ورزش داشتیم و بعد 
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که آمدیم، دیدیم از بند ۳۵0 مردان برایمان کلی میوه و صیفی جات آمده. به 
درخواست بچه ها، بادمجاِن سهم خودمان و جامعه ی بهایی را کبابی کردم 
تا فردا ناهار میرزاقاسمی بپزم. خالصه غذاهایی که بیرون درست نمی کنم، 

اینجا درست می کنم.
نمی دانی، چقدر اینجا به تو و بچه ها فکر می کنم. بیش از هر چیز به 
تو و خوبی هایت. نمی دانی چقدر دیدن عکس ها مرا خوشحال کرد. به 
معصومه داده بودی. اگر برایت زحمت نیست لطفًا چندتایی )۵ ـ ۶ تا( 
چنگال بفرست. فروشگاه اینجا قاشق می دهد، ولی چنگال نداریم. البته 
چیز مهمی هم نیست. می دانم وقتت خیلی کم است و می دانم این مدت 
خیلی زحمت کشیدی، اما عزیزم همان طور که گفتم چیزهای ضروری ام 
تکمیل شده. اما یک خواهش مهم! اگر می توانی ایمیل نلسون ماندال را 
پیدا کن. کتاب خاطراتش خیلی شوق برانگیز است. اول از همه ببین آیا 
سن وسالش در حدی هست که اصاًل متوجه مسائل شود؟ و آیا می تواند 
به نامه ی من پاسخ دهد؟ اگر می شد با کسی، مثاًل نوشین، مشورت کنی 
خوب بود. من از مواضع کنونی ماندال در قبال اینجا بی خبرم، ولی به عنوان 
یک وکیل و همکار می خواهم با  توجه به تجربیات مشترکمان که خیلی زیاد 
است، برایش نامه ی سرگشاده بنویسم و درخواسِت اعالم موضع کنم. اما 
نمی دانم، می گویم بی گدار به آب نزنم. من از ماندال، تلفنی، به اسم »دایی 
رحیم« نام می برم. از احمد شهید، احمد. لطفًا اول ماه صد و پنجاه تومان 
برایم بریز. چقدر عکس ها زیبا بود. خانه را دیدم و کلی زنده شدم. صبح 
نامه ای را به دفتر زندان دادم و در آن نامه، با عنوان »رئیس زندان اوین«، 
گفتم که جلوگیری از مالقات و عدم اعزام به بهداری برای اجبار زنان به 
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استفاده از چادر، تخلف آشکار از قوانین و سوء استفاده از مقام دولتی در 
مقابل زنان زندانی است و من قبل از هرگونه اقدام قضایی و شکایت رسمی 
از مسئوالن رده باالی زندان، مراتب را جهت حل و فصل مشکل به شما 
اعالم کردم و تقاضای مالقات نمودم. تا ببینیم چه می شود. اما اگر تصمیم 
بگیرم بیایم، فکر نمی کنم اینها زورشان بابت چادر به من برسد. فعاًل توی 
این فکرم که این هفته چه کنم. دیروز هم بعد از مدت ها لواسانی، این بار به 
همراه دادیار ناظر زندان که یک خانمی هست، آمده بود و خیلی در موضع 
ضعف بود، اما خودش را نباخته بود و به یکی از خانم ها گفته بود هفته ی 
گذشته خیلی َسَرم شلوغ بود، به طوری  که حتی نتوانسته بودم سالن مالقات 
بیایم. می دانی که هفته ی گذشته کیانی به من گفته بود نمی آید. حاال دارم 
فکر می کنم آیا همچنان ایستادگی کنم یا بیایم. تا ببینم یکشنبه چه می شود. 
رضا جان خبر دستگیری آقای سلطانی را شنیدم. کمی نگرانم. ولی لطفًا به 
خانمش بگو آقای سلطانی بلد است. از پس خودش برمی آید. بگو همه ی 
خانم ها نگران آقای سلطانی هستند. سالمم را به خانم سلطانی برسان. به 
نازنین عزیزم سالم برسان و بگو خبرش را داشتم که تولد نیما آمده بود 
خانه مان. از مامان هانیه و سوسن هم خیلی خیلی تشکر کن. رضا جون، 
گفتند وسایل بهداشتی را تحویل می گیرند. اگر می توانی چند صابون، دو 
شامپوی داو تراپی، یک خمیر دندان، یک اسپری، یک مام، دو قوطی کرم 
مای برایم بفرست. کرم دست و صورت مای بزرگ، فقط پلمپ باشد، 
قوطی هم شد اشکالی ندارد. جمعه ها عصر جلسه ی جمعی کتاب خوانی 

داریم.



6۲     نامه های زندان

شنبه ۹0/۶/۲۶
عزیزم، امروز شنیدم که لواسانی به دفتر بند زنان گفته که امروز و فردا را 
نمی آید. بنابراین ممکن است فردا بیایم و ببینمتان. از حاال خیلی هیجان 
برایتان درست کردم طبق معمول  ناراحتی که  این همه  بابت  از  و  دارم 
شرمنده ام. اما همه ی اینها هرقدر هم که تکرار شود، الزم است، تا بیشتر از 

اینها اذیتمان نکنند.
رضا جان، اگر یک موقع پشت سرهم نامه بیرون می دهم، نگه دارید تا 
یک زمانی که فضا بسته تر می شود، منتشر کنید. هنوز هم در خصوص آن 
جایزه، تمایل شخصی ام بر ارسال آن است. اما به هرحال تو طبق جمع بندی 

خودت عمل کن. 
خواهش می کنم با خانم سلطانی تماس بگیر و بگو اگر ایشان در 
وضعیت بدی هستند، دست کم من خودم می توانم از یک راه هایی، انتشار 
نامه یا غیره، اعالم همبستگی کنم. یا به بان کی مون نامه بنویسم و خواستار 
توقف برخورد با وکال شوم. حتی احتمال می دهم به خاطر فعالیت هایی 
که برای پرونده ام کرد )پرینت حکمم را گرفته بود تا اقدام کند( او را گرفته 
باشند. سالمم را خیلی برسان و بگو قدر همه ی زحمت هایشان و لطف 

بی پایانشان را می دانم.

یکشنبه
رضای عزیزم، دیشب، آخر شب یکی از بچه ها را کیانی )رئیس حفاظت 
اطالعات( خواسته بود. در مورد من سٔوال کرده و گفته او چه می خواهد؟ 
دو هفته است که لواسانی نیامده. چرا مالقات نمی آید؟ من قباًل به کیانی 
گفته بودم که باید از خانواده ام عذرخواهی شود. حاال هم سر حرفم هستم. 
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اگر تو کیانی را دیدی بگو که دست کم از مهراوه عذرخواهی شود. بنابراین، 
این هفته هم نمی آیم. ببخشید، تا ببینم خدا چه می خواهد. مادر و پدر را از 

طرف من ببوس. به گیتی سالم برسان. از حال مامان بی خبرم.

می بوسمت، هزاران بار
خیلی خیلی دوستت دارم 
مهراوه و نیما را یک میلیون بار می بوسم
قربان همگی 
نسرین
۲۷ شهریور 1۳۹0
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رضای عزیزم، سالم

مطابق معمول، دلم برایت خیلی تنگ است و بسیار نگران نیما و مهراوه 
هستم. خواهش می کنم چنانچه نیما مشکلی دارد، از من پنهان نکن. 

ضمنًا وسایل زیر را برایم تهیه کن و بفرست:
روان نویس uniball شش رنگ، یک بسته، اما مشکی و نقره ای و . 1

سبز هرکدام دو عدد
خمیر دورگیری P.B.O یک عدد سفید و دو عدد مشکی. ۲
آبرنگ پلیکان دوازده رنگ یا بیست  و چهار رنگ، یک بسته. ۳
گواش سرمه ای یک عدد. 4
قلم مو شماره ی ده، یک عدد، مارک پارس. ۵
چسب ماتیکی خوب، سایز بزرگ، دو عدد )اینها، همه را باید از . ۶

لوازم التحریری پاساژ تهیه کنی.(
چشم عروسک )خرازی(. ۷
تور لباس یک سانتی، دو جور )یکی کتان و یکی معمولی( هرکدام . ۸

سه متر، برای لباس عروسک. )خرازی(
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تور لباس )دانتل(، رنگ سفید و صورتی یا هر رنگ دیگر نیم متر. ۹
خرده پارچه های  قشنگ. 10

لطفًا این وسایل خرازی و پارچه فروشی را به گیتی بگو تهیه می کند. 
به عالوه یک نسخه کنوانسیون حقوق کودک را می خواهم که هم دارای متن 
فارسی و هم انگلیسی باشد. این کتاب یا باید در کتابخانه ی اتاق دفتر یا هال 

دفتر باشد. اگر پیدا نکردی لطفًا از لیلی ارشد بگیر.

هزار بار می بوسمت
مادر جون هزار بار می بوسمتان، گیتی عزیزم دلتنگتم
مهراوه و نیمای عزیزم، ماچ و موچ
نسرین
بدون تاریخ
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مهراوه ی عزیزم، سالم

امروز اول مهرماه است و من برای دومین سال پیاپی در بازگشایی مدارس 
کنارت نیستم. نمی دانی وقتی اول مهر می شد، خودم چه ذوق و شوقی 
برای رفتن به مدرسه داشتم. اولین روز مدرسه ی تو را نیز هیچگاه فراموش 
نمی کنم که با چه ذوق و شوقی من و پدرت تو را راهی مدرسه کردیم. اما 
اکنون دو سال است من از این حق طبیعی ام محرومم، مثل خیلی از حقوق 

طبیعی دیگری که در یک جامعه ی استبدادزده از مردم سلب می شود.
عزیزم، بارها از خود پرسیده ام: »آیا حقوق شما )تو و برادرت( را 
رعایت کرده ام؟« می دانی که در این مورد حساسم و مدعی. بگذار ابتدا از 
جایی شروع کنم که به قبل از بازداشتم برمی گردد. به فعالیت هایم، می دانی 
به تو و برادرت  از موکالنم برمی داشتم،  که در هر گامی که برای دفاع 
از بابت خطری که به جرم ناکرده مرا  اندیشه ی من فقط  می اندیشیدم. 
تهدید می کرد نبود، بلکه از این جهت بود که به حقوق اجتماعی شما دو 

تن می اندیشیدم.
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عزیزم ، تو و هر کودک دیگری همان قدر که حق دارید سالم زندگی 
کنید، از تغذیه ی مناسب برخوردار باشید، در محیط خانواده با صلح و 
امنیت زندگی کنید، از تحصیل و آموزش برخوردار شوید، از تفریح و بازی 
لذت ببرید، البته حق دارید در جامعه ای »صلح آمیز«، »قانونمند« و عاری از 
ترس و خشونت »به ویژه خشونت رسمی« و »با مناسبات عادالنه« زندگی 
کنید. نبوِد هریک از این حقوق به اندازه ی گرسنگی یا محرومیت از بازی و 
تفریح، می تواند به روح و روان شما آسیب برساند. من برای تحقق آرماِن 
»قانون عادالنه« پا در رکاب وکالت حقوق بشری نهادم و البته در این 
اعتقاد، راسخم که نسیم عدالت به کودکان من نیز می رسد. در قطع مالقاتم 
با شما، قبل از هر تصمیمی، از خود پرسیدم: »برای کودکانم چه می توانم 
بکنم؟« یادم نمی رود با چشم گریان از من خداحافظی کرده بودی و من 
به عنوان یک زندانی هیچ راهی جز قطع مالقاتم برای اعالم اعتراض نداشتم. 
این صیانت از حقوق و شٔان انسانی تو به اندازه ی تغذیه و آموزشت برایم 
اهمیت داشت. رفتار غیرقانونی ای که با شما شد و بازداشتی که متعاقب آن 
صورت گرفت و مجازات شما در طول یک ساِل گذشته، هیچ راهی جز این 
برای اعالم اعتراضم باقی نگذاشته بود. و البته اگر شرایط اصالح نمی شد 
حاضر نبودم به دالیلی خودخواهانه و ]به خاطِر[ دلتنگی های شخصی، در 

شرایط رعب آوِر گذشته مالقاتتان کنم. 
در هر ادعای حقوقی و قانونی لحظه ای فرا می رسد که باید بین دو 
راِه باقی مانده یکی را انتخاب کنی؛ یا ماندن در وضعیت سابق و بازی 
با حقوقت که دست کاری شده و نصفه نیمه پیشکشت کرده اند و تحمل 
اقدامات غیرقانونی؛ و یا چشم پوشی کامل از حقوقی که بارها لگدمال امیال 

شخصی شده است. 
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و  دست کاری کرده اند  دیگران  را که  قانونی ام  ندارم حقوق  دوست  من 
مثله شده تحویلم داده اند تحمل کنم تا وضعیتم خراب تر نشود. طبیعی 
است چنین توهین بزرگی را برای خانواده و کودکانم هم نمی پذیرم. من 
آنها  از  زندگی عافیت طلبانه  برای گذراندن یک  و  را می شناسم  حقوقم 

چشم پوشی  نمی کنم.
از ما، فعاالن مدنی، با صبر و تحمل، بر عدم  البته هنوز بسیاری 
خشونت پای می فشاریم. اما عزیز دلم به تو بگویم که عدم خشونت آن نیست 
]که[ طوری رفتار کنیم که هرگز اعتراضی نداشته باشیم. عصبانی نشویم، 
خشمگین نشویم، فشار خونمان باال و پایین نرود، کاری نکنیم به زندان 
بیفتیم و روی هم رفته زندگی آرام تؤام با مبارزه ای  را تجربه کنیم. به هیچ وجه. 
هر بی عدالتی ای، هرکجای گیتی، اولین واکنشی را که در هر انسان سالمی 
برمی انگیزد آن است که من برای رفع این بی عدالتی چه می توانم بکنم؟ و 
اگر نتوان هیچ کاری کرد، البته خشم هر انسان سالمی برانگیخته می شود. 
با عافیت طلبی مترادف  از اوقات  بنابراین نفی خشونت که در بسیاری 
می شود، به هیچ وجه به معنی آن نیست که طوری رفتار کنیم که نه به کسی 
چیزی بگوییم، نه کسی به ما چیزی بگوید و آرامش خودمان را حفظ کنیم و 

خالصه خونمان را کثیف نکنیم!
مهراوه ی عزیزم ، دوست دارم بدانی به  خاطر کودکانم، در قانونی ترین 
چارچوب ممکن کار کرده ام و در بسیاری از موارد از حقوق قانونی ام نیز 
صرف نظر کرده بودم. اما فعاًل سرنوشت صدها انسان را بیش از دو سال 
است که یک روز، فقط یک روِز انتخابات، دارد رقم می زند که من هم یکی 
از آنها هستم. بنابراین بدان که صدها کودِک دیگر نیز غمی مشترک با تو 
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دارند. در پایان، عزیزم، یادت نرود، بخشی از تاریخ ایران زمین را من و تو، 
باهم داریم می سازیم. »من و تو«. دوستت دارم و هزاران بار می بوسمت.

به تو افتخار می کنم
 مامان نسرین
اوینـ  1 مهر 1۳۹0
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نامه از طرف رضا خندان
نسرین جونم، سالم

اول از همه باید بهت بگم، خیلی دوستت دارم. خیلی دلم برایت تنگ شده 
است. چقدر یادداشت هایی که می فرستی خواندنش لذت بخش است. با 
خانم سلطانی تماس گرفتم و پیغامت را دادم خیلی سالم رساند. گفت 
سلطانی یک هفته ی اول، سه چهار بار زنگ زد ولی اآلن نه روز است که 
دیگر زنگ نزده است. گفت اگر ادامه پیدا کند، به دبیرکل سازمان ملل نامه 
می نویسد. برایش اتهاماتی شبیه تو، به عالوه ی »تحصیل مال نامشروع« 
زده اند. یعنی دریافت جایزه. شهرداری فلورانس دیروز پیغام به زبان ایتالیایی 
فرستاده. تا این لحظه نتوانستم ترجمه اش کنم. ولی ظاهرًا یکی دو هفته ی 

دیگر مراسم برگزار می شود. پیامت را به طور کامل می فرستم.
موردی را این روزها خیلی از افراد به من گفتند که از تو بخواهم که 
کمی نحوه ی مبارزه ات را با اینها تغییر بدهی و کاماًل رودرروی اینها نباشی. 
سعی کنی با سیاست بیشتر رفتار کنی. چون در حالت رودررو خشونت به 
خرج می دهند و جواب هم معمواًل نمی دهد و بیشتر لج می کنند و موقع 
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مذاکرات، باب مذاکره را نبندی. ضمنًا پتوی سفری و وسایل دیگری را به 
لیال داده بودیم، ولی خوشبختانه فعاًل ماندگار شده است. همان طور که گفته 
آن جایزه ی مهمی که مدت ها قبل صحبتش بود، جایزه ی ساخاروف بوده 
است که هفته ی قبل اسمت به عنوان کاندید به فینال رفت. خانم عبادی اسامی 
و حمایت برندگان نوبل را هم برای این کار گرفته است. امید معماریان هم 
گفت دارند یک فیلم پنج دقیقه ای ِ خیلی حرفه ای تهیه می کنند، برای معرفی 
در جلسه ی انتخاب. امید گفت که تبرئه شده و خیلی برات سالم و تشکر 
فرستاد. تا چند وقت دیگه برنده ی جایزه  مشخص خواهد شد. فعاًل قرار 
نیست کسی از این موضوع اطالع داشته باشد، تا برنده ی نهایی اعالم شود. 
عینکت را که خیلی نمره اش باال رفته از عینک فروشی روبروی اریکه گرفتم. 
بچه های آنجا با دیدن من و بچه ها خیلی خوشحال و ذوق زده شده بودند و 
یکی شان نمی توانست جلوی اشکش را بگیرد. به من گفت که »بهتان تبریک 
می گم«. خودشان یک عینک یدک هم دادند که اگر یکی مشکل پیدا کرد، 

دومی را استفاده کنی. خیلی سالم رساندند.
ضمنًا تابستان یک بار برای نرگس که کفیلم بود نامه آمده بود که من 
را ظرف بیست روز معرفی کند. از طرف نرگس نامه نوشتم و با پیک پست 
سفارشی فرستادم که باید طبق اصل صد و چهل به خودم می فرستادند و در 
صورت امتناِع من، می توانستند به نرگس )کفیل( اخطار بدهند. این اتفاق 
اخیرًا دوباره افتاد که مهلت بیست روزه اش دوم مهر تمام می شد و من 
ببینم چه تصمیمی  تا  فرستادم  اعتراضیه  نامه ی  از طرف کفیل،  دوباره 
می گیرند. خیلی مواظب سالمتی خودت باش. فکر می کنم دیگر مالقات 
را هیچ وقت قطع نکنی، تا اگر ادامه پیدا کرد، همه بتوانیم انرژی به اندازه ی 

کافی برای ادامه ی راه داشته باشیم. خصوصًا بچه ها. 
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خیلی دوستت دارم. به تو افتخار می کنم. دلتنگ همه ی لحظه های با 
تو بودن و در کنارت بودن هستم.

با یک دنیا بوسه
رضا
شنبه ۲ مهر 1۳۹0
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۹0/۷/4
رضای عزیزم، سالم

سالم و هزاران درود و بوسه بر تو باد. نمی دانی از دیدن نامه ات چه جان 
تازه ای گرفتم. عزیز دلم، خبر احتمال دستگیری ات مرا خیلی نگران کرد. 
تمام دیروز را بغض داشتم و دلم می خواست جایی را پیدا کنم و گریه کنم، 
اما باآلخره با خیلی از بچه ها صحبت کردم. یکی از بچه ها حرف خیلی 
خوبی زد. گفت آن جور که من فهمیده ام آقای خندان خیلی مرد بزرگی است. 
خداوند اینطور مقدر کرده است. حاال که او این همه در این ماجرا صدمه 
دیده است، با زندان آمدنش بازهم بزرگ تر و بزرگ تر می شود. بوسیدمش 

و گفتم بهترین عبارت را به کار بردی. 
رضا، تو واقعًا مرد بزرگی هستی. به آن دوستم گفتم در طی هفده سال 
زندگی مشترکمان، خیلی مسائل و مشکالتی پیش آمد، ولی هربار، رضا 
بیش از حِد انتظاِر من بزرگ بود و هربار هر مشکلی بازهم بیشتر و بیشتر ما 
را به هم نزدیک تر کرد. ولی عزیزم، آنچه من با خودم توانستم حل کنم این 
بود که اینها از ابتدای کار، تِه تِه دنیا را با ما رفتند. اما کم کم مجبور شدند 
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از تِه تِه  دنیا به وسط دنیا برگردند. در مورد تو هم بگذار تمام بازی هایشان 
را دربیاورند. وقتی همه ی برگه های آسشان را روی میز چیدند، آن وقت 
بازی شان تمام می شود، و اینطوری کمی آرام تر شدم. به من توصیه کرده 
بودی روش مبارزه را عوض کنم، حتمًا همه ی سعی ام را می کنم. حرفت را 
تمام وکمال قبول کردم. در مورد جایزه، به دلیل خبر دیروز، بازهم بهتر است 
احتیاط کنیم و همان پیام را با حذف اهدا بفرستیم. در واقع اصاًل جایزه 
را به کسی اهدا نکنم، این عقالنی تر است. در مورد عینک، دستت درد 
نکنه، چه عینکی است! اینقدر به صورتم زیباست! شیشه اش خوب است و 
جنسش هم خیلی عالی به نظر می رسد. از همه باالتر، وقتی به چشم می زنم، 
یک دنیا عشق و محبت آن دختر خانم ها را با سلیقه ای که به خرج داده اند 
می بینم. به آنها بگو همین پیام های مهر و دوستی است که برایم یک دنیا 
می ارزد. تو هم خوب می دانی چه چیزهایی را به من بگویی. دیروز، ضمنًا 
از قسمت مردان، یکی از آنها یک گردنبندی را که جزو صنایع دستی شان 
است و با هسته ی خرما درست می کنندـ  که خیلی کار سخت، پرزحمت و 
ارزنده ای استـ  برایم فرستاده بودند. گفته بودند به فالنی بگویید با عشق 
و محبِت تمام، فقط برای او درست کرده ام. خالصه خیلی  هوایم را دارند.
رضای عزیزم، البته که من طاقت مجازات تو را ندارم، اما شاید اینها 
می خواهند از این طریق مرا رام کنند. شرایطت را درک می کنم و سعی 
می کنم بازهم هرچه بیشتر آرام و آرام باشم. می دانم به  خاطر بچه ها چقدر 
نگرانی و این سایه ی ناجور اینها که باالی سر آدم باشد خیلی بد است. 
اما می دانم ظرفیت و تحمل تو خیلی بیش از این حرف هاست. می دانم 
به  خاطر خرید ملِک دفتر، خیلی تحت فشار مالی هستی. اما اگر بازهم 
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شرایط برایت سخت شد، به همان صندوق حمایت وکال مراجعه کن. 
ببین می توانی برای مدتی پرداخت اقساط بانکی را معوق بگذاری یا از خود 

صندوق پولی بگیری؟

۹0/۷/۵
امروز سه شنبه است. صبح که بچه ها داشتند می رفتند بهداری، به آنها سپردم 
که اگر از آقایان کسی را دیدند، بپرسند که آیا تو را بازداشت کرده اند یا نه. 
نمی دانم چطوری است که آنها به رادیو فردا دسترسی دارند. خالصه یکی 

را دیده بودند و گفته بودند خبری اعالم نشده. خالصه خیالم جمع شد.

جمعه ۹0/۷/۸
رضای عزیزم، امروز ناهار میهمان یکی از بچه ها بودیم که آبگوشت پخته 
بود. غذای زندان گاهی اوقات قابل استفاده نیست. گاهی اوقات غذای 
اینها  عزیزم،  می کنیم.  درست  خودمان  هم  می خوریم. گاهی  را  اینجا 
می گویند برای عید غدیر و قربان آزادی خواهند داشت، بعید است که اسم 
من جزو آزادی ها باشد. ولی باآلخره بدم نمی آید درگیری ها را کم کنم. به 
همین خاطر، خواهش می کنم از متن پیامم، اهدای جایزه را حذف کن و 
هرچه می توانی مالیم َترش کن به طوری که اصاًل تندی نداشته باشد. من 
چرک نویس متن را اینجا ندارم. به سلیقه ی خودت قسمت های تندش را 

حذف کن. به کسی هم اهدا نکن. به هیچ کس.
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شنبه ۹0/۷/۹
ساعت ده شب است و هوای خنکی از کوهپایه می وزد و من به یاد تو و 
بچه ها هستم و به یاد همه ی خوبی های دنیا و همه ی دوستان و بستگان 

خوبی که داریم، از جمله پدر و مادر عزیز. بهشان سالم برسان.

می بوسمت
نسرین
4 و ۵ مهر 1۳۹0
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نامه از طرف رضا خندان
نسرین عزیزم، سالم

چند روز دیگر پانزدهم مهر است، سالگرد ازدواجمان. این دومین سالگردی 
است که کنار هم نیستیم، ولی بیش از همیشه به یاد هم هستیم. سال گذشته 
هیچ مالقاتی نداشتیم، حتی امکان نوشتن نامه و تلفن. در چنین روزها و 
مناسبت هایی جایت بیش از روزهای دیگر خالی است، ولی اطمینان دارم 
تو هم مثل من، بیش از همه ی سال های گذشته به این روزها و خودمان و 
بچه های زیبا و خوبمان فکر می کنی. ولی عزیزم، با این که از هم دوریم، 
اما نه تنها خودمان، بلکه همه ی دوستانمان به یاد ما هستند و لطفشان 
آنقدر زیاد است که در همه ی مناسبت ها کنار ما و به یاد تو هستند. دوستان 
عزیزی که هر روز بر تعداد آنها اضافه می شود و پیغام ها و یادداشت های 
محبت آمیزشان اشک را بی اراده جاری می سازد. امسال هم مثل همه ی 
سال های گذشته، گل های مریم را به یاد تو و همه ی سال هایی که در کنار 
هم بودیم، تهیه کردم تا شاید یاد آن روزها تداعی شود. عزیزم، همیشه به 
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یادتم و بیشتر از همیشه دوستت دارم. دو شاخه گل مریم هدیه به تو، برای 
همه ی خوبی هایت.

می بوسمت، هزاران بار 
دلتنگ تو رضا
یکشنبه 10 مهر 1۳۹0
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نامه از طرف رضا خندان
سالم نسرین عزیزم

خیلی دوستت دارم و هر روز بیشتر و بیشتر. ساعت ده شب است. اولین 
جمله را که نوشتم نیما آمد منو بغل کرد و گفت »بابا این روز را بهت تبریک 
می گم«. منظورش روز کودک است. مهراوه تازه خوابیده چون صبح باید 
ساعت ۶:۲0 بیدار شود. نیما سعی می کند برایت نقاشی بکشد. دیروز به 
پیشنهاد مهراوه، سه تایی عصر جمعه رفتیم درکه. گفت که »بابا، هم شلوغ 
و سرسبزتر از ولنجک است، هم مشرف به اوین« خیلی جایت خالی بود. 
تابلوی پرنده ی صلح و آزادی که درست کرده بودی فوق العاده بود. آن را 
)عکسش( در صفحه ی فیسبوک گذاشته بودم. آنقدر واکنش ایجاد کرده 
بود. آنقدر جمالت زیبایی را در وصف تو و تابلوی زیبایت گفته بودند که 

حد نداشت.
بازداشت کنند.  را  عزیزم فهمیدم خیلی نگران شدی که شاید من 
می دانم که به هر کاری ممکن است دست بزنند. می دانم که تنها بودن بچه ها 
یک فاجعه است، ولی اگر این کار را می کردند برای خودشان گران تر تمام 
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می شد. مراسم جایزه عقب افتاده. شاید دو هفته ی دیگر. قرار شده متن را 
تعدیل کنم، همان طور که خواسته بودی. نوبل امسال را، احتمااًل شنیده ای، 

به سه زن از یمن و جای دیگر داده اند.
هفته ی گذشته موقع رفتن، برگه ی یادداشت هایم را ندادند. گفتند که 
بروم از رشته احمدی بگیرم. به خاطر نیما سعی کردم ماجرا را پیگیری 
نکنم و به کیانی گفتم شما جزوه ای منتشر کنید و در آن حرف هایی را که 
می شود زد مشخص کنید و واژه ها و موضوعات و جمالت ممنوع در سالن 
مالقات را اعالم کنید. چون کیانی به من گفت که »بیست دقیقه مالقات 
دارید. حرف های معمولی تان را بزنید چرا حرف سیاسی می زنید؟« هفته ی 
گذشته انگار لواسانی را با نقشه ی قبلی آورده بودند تا نشان دهند که قدرت 

فریب دارند. چون چند هفته نیامده بود تا آب ها از آسیاب بیفتد.
پنجشنبه بچه ها را آوردم دادسرا، شاید اجازه ی مالقات حضوری 
بدهند که رشته احمدی راه نداد. دادستانی هم تقاضای ما را بی جواب 
می گذارد. خانم محتشمی پور فردا از مجلسیان، وقت گرفته بود که سه نفری 
)از خانواده های زندانیان( برویم. من به خاطر مالقات نمی توانم بروم. 
نامه ای را به یونیسف نوشته ام که دوشنبه می فرستم. فقط در خصوص 

جلوگیری از مالقات حضوری بچه هاست.
هم من برایت صد هزار تومان پول ریخته ام، هم خواهرزاده ی خانم 
اقدام دوست ریخته اند(. روز جمعه  به حساب خانم  )البته  اقدام دوست 
سوسن خانم، با خانواده، چند ساعتی آمدند خانه. بچه ها باهم خیلی خوب 
بازی می کنند و باهم باشند خیلی خوش می گذرد. احتمال کمی می دهم که 
فردا به من اجازه ی مالقات ندهند، چون لواسانی تهدید کرد، گفت شاید 
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دادستان مالقات شما را ممنوع کند. که گفتم ما را از قطع مالقات نترسان. 
خانمم به اختیار خودش یک ماه و نیم مالقات نیامد.

خیلی دوستت دارم. می بوسمت هزاران بار
رضا
1۶ مهر 1۳۹0



۸۲     نامه های زندان

رضای عزیزم، سالم

تولدت مبارک!
 شنبه 10 صبح

امروز، از صبح، فکر تولد توام و اینکه سال های قبل، تولد می گرفتیم و 
اآلن دو سال است پیش تو نیستم تا تولد بگیریم. اما می دانم مهراوه این کار 
را به بهترین نحو انجام می دهد. امروز صبح هانیه به من گفت امروز چه 
روزی است؟ ۲۳ مهر است. حواسش به تولد تو بود. عزیزم در نامه هایم از 

فشارهای روانی صحبت کرده ام که خواهش می کنم جدی نگیر.
10 شب 

امروز دادستان آمد و با بعضی ها صحبت کرد. مهم نبود. بعضی ها را تهدید 
کرد. بعضی ها را دعوا کرد. و یک نفر را هم که قباًل هزار بار عفونامه نوشته 
بود امشب مرخصی دادند. خالصه چیز مهمی نبود. مرا هم نخواست که 

خیلی خوشحال شدم.
رضا جان ، یکی از دوستانم در اینجا عینک نداشت یکی از آن عینک ها 
را که بچه ها با عشق و عالقه داده بودند با همان عشق و محبت به او دادم. 
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اگر آنها را دیدی، به آنها بگو و سالم مرا هم برسان.
ضمنًا پولی به حساب دوستم نیامده. چون حسابش مسدود بوده. پس 
به خواهرزاده اش بگو برود آن پول را پس بگیرد و به این شماره ی ..... بانک 

پاسارگاد واریز نماید.

قربانت 
نسرین
اوینـ  مهر 1۳۹0
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نامه از طرف رضا خندان
نسرین عزیزم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد. دو تا خبر خواستم بدهم. یکی اینکه خیلی 
دوستت دارم. دوم اینکه چند روز قبل اعالم شد که انجمن قلم کانادا جایزه ی 
امسالش را به تو می دهد. البته به فاصله ی دو روز، یعنی پنجشنبه مراسم 
برگزار کردند و آقای سهیل پارسا ـ نامی که هنرمند و کارگردان و نویسنده ی 
تئاتر است جایزه را گرفت )البته من هیچ شناختی در مورد ایشان ندارم و 
تماسی هم تا حاال نگرفته اند.( فقط »بی بی سی« با او و چند تن از مسئوالن 
انجمن مصاحبه ی کوتاهی کرد. جایزه ۵ هزار دالر به همراه »صندلی خالی« 
جشنواره ی ۳۲ آن انجمن بود که در نبوِد فرد، به او اختصاص می دهند. 
خبر ممنوع المالقات شدن به دلیل اجبار مسئولین زندان به پوشیدن چادر و 
ایجاد تنش ِ متعاقب آن در سطح وسیع منتشر شده است. برنامه ی فلورانس 

معلوم نیست کی برگزار خواهد شد، منتظریم.
ما همه خوبیم. پنجشنبه ها سعی می کنم با مهراوه به دادسرا بیایم تا 



نسرین ستوده   ۸5

باآلخره اجازه ی مالقات بدهند. نیما را نمی آورم تا مطمئن شوم و هر لحظه 
اجازه دادند، قرار شد زنگ بزنم کسی بیاورد. این جوری بهتر است. دوشنبه 
کتاب هایی را که خواسته بودی تحویل خواهم داد. احمد شهید گزارش 
خیلی خوب و جامعی را منتشر کرده و در بخش وکال، اولین نفر که 
مبسوط توضیح داده راجع به تو است. فشار خیلی زیادی را دارند به دولت 

وارد می کنند. امیدوارم تٔاثیر داشته باشد.
احمد شهید در مصاحبه اش با »بی بی سی فارسی« گفت که انتظارش 
در مورد نقض حقوق بشر خیلی کمتر از اینها بوده است، ولی عماًل مشاهده 
کرده که نقض حقوق بشر خیلی سنگین بوده است. ضمنًا دستت درد 
نکنه، چقدر پلیور قشنگی بافتی و چقدر رنگ های قشنگی استفاده کردی. 
زمستان و پاییز می پوشمش. اینطوری احساس خواهم کرد که همیشه پیش 

هم هستیم اگرچه شبانه روز دلم پیش توست.
نمی توانی تصور کنی که چقدر همه اظهار ارادت می کنند و می گویند 
مایه ی سربلندی و افتخار هستی. من هر هفته یکشنبه ها تنهایی به سالن 
مالقات می آیم تا بتوانم در ارتباط باشم. اصاًل نگران هیچ چیز نباش. از 
موضوع ممنوع المالقات شدنت جا نخوردیم. دیگه به این چیزها عادت 
کرده ایم. اینها فقط خودشان را ضایع می کنند. برای دنیا خیلی عجیب 
است که زنی را به خاطر چادِر اجباری ممنوع المالقات می کنند. تاوان بدی 
را پس می دهند و خواهند داد. به نفعشان بود کمی مراعات می کردند، ولی 

شیوه های نادرست و تمامیت خواهانه شان کارشان را خراب تر می کند.
لیال توسلی گفته بود وسایل من را اگر بچه ها به مرخصی آمدند، بدهید 
کم کم بیاورند. مواظب خودت و سالمتی ات باش. باید مقاوم و سالم باشی 
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تا بتوانی پایداری کنی، مثل همیشه. دیدن پیمان عارف رفتیم. می دانی که 
۷4 ضربه شالق وحشیانه زدند، ولی تصاویر پشِت شالق خورده اش آنقدر 

پخش شد که آبروی نداشته شان را هم برد.

قربانت، رضا
می بوسمت
شنبه ۳0 مهر 1۳۹0
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نامه از طرف رضا خندان
نسرین عزیزم، سالم

روز  مالقات  باشی.  سرحال  و  خوب  همیشه  مثل  همچنان  امیدوارم 
چهارشنبه خیلی خوب بود. نیما به طرز عجیبی خوشحال و سرحال بود. 
همه اش می خندید. از سالن که بیرون می رفتیم، گفت که »منظورم یک روز 
این جوری بود. خیلی خوش گذشت«. خیلی جمله اش عجیب و بزرگ بود. 
من ارتباطم را با خانواده حفظ می کنم. همه خوِب خوب هستیم. مهراوه هم 
خیلی خوبه، مثل همیشه. نمی دانم این موضوِع مدرسه را کی ساخته بود. 
اصاًل عصبی نشده بود و یک اتفاق خیلی عادی بود و مهراوه هیچ وقت 
راجع به موضوع مالقات و غیره با مسئولین مدرسه صحبت نمی کند. با 
وقار تمام به مدرسه می رود و همه احترامش را دارند. خوشبختانه آرامش 
خوبی در خانه داریم. بچه ها همه اش مشغول درس و بازی هستند و خیلی 
خوب با موضوع کنار آمده اند و همه تعجب می کنند. از آن موکلت هم پولی 

را که گفته بودی گرفتم. دستت درد نکند.
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نامه ام را داده بودم و راجع به جایزه ی انجمن قلم کانادا نوشته بودم 
نمی دانم دستت رسید یا نه. چون جزو نامه هایی نبوده که فرستاده بودی. 
همین اآلن متوجه شدم جایزه ی ساخاروف را به کشورهای عربی داده اند. 
نمی دانم چه کسی دریافت کرده است. هرچی باشد من خیلی دوستت دارم. 

همین که من تو را دارم این یعنی همه چی.
سالم ویژه به هانیه ی عزیز و محبوبه و بقیه ی دوستان برسان.

می بوسمت، هزاران بار
رضا 
یکشنبه آبان 1۳۹0
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رضای عزیزم، سالم

امیدوارم که حالت خوب باشد و روحیه تان را از دست نداده باشید. من 
مثل همیشه خوبم و روحیه ام خیلی خوب است. سخت دارم برای دکترا 
درس می خوانم، چون سه کتابی که داده بودی )حقوق بین الملل عمومی، 
معاهدات و تعارض قوانین( خیلی زود یعنی سه شنبه به دستم رسید. فعاًل 
دیگر کتابی الزم ندارم. تقریبًا هیچ وسیله ای هم دیگر الزم نداریم. طی این 
همه ماه، تو همه چیز برایم فرستاده ای. رضای عزیزم، می دانی که خیلی 
دوستت دارم و همه ی خوشحالی ام در زندان، آن است که اآلن که زندان 
آمده ام نیست که َقدرت را می دانم. می دانی که همیشه برایم عزیز بودی و 
در بهترین جای قلبم جا داشتی. تمام روزهای زندانم که به پشت گرمی تو 
گذشته است، خوشحالی ام این بود که چقدر قبل از زندان به تو گفته بودم 

»دوستت دارم«. هنوز هم همان طور »دوستت دارم«.
عزیز دلم برای یکشنبه و مالقات با شما روزشماری می کنم. اگر 
توانستی صد تومن پول برایم واریز کن. خبرهایی که برایم می فرستی همگی 
معرکه است و خیلی در حفظ روحیه به من کمک می کند. نامه های خودت 
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را که بیرون می دهم جای امنی نگهداری کن، قصد دارم آنها را نگه دارم. 
فقط همان طور که گفتم، چون در انتخاب خبرها استاد شده ای و دقیقًا 
می دانی چه خبرهایی برایم مهم است، فقط خبرهای خوب را نفرست، 
خبرهای بد را هم به من بگو تا در تصمیم گیری ها، تصمیم درست بگیرم. 
فعاًل قصد هیچ نوع مبارزه ای را ندارم و تا مدتی قصد انتشار هیچ نامه ای را 
ندارم. عزیزم، یک ماجرایی را برایت تعریف کنم. هفته ی گذشته که مهوش 
خانم و یکی دیگر از خانم های بهایی نزِد خانم سلیمی زاده )نماینده ی رشته 
احمدی( برای مالقات بچه هایشان رفته بودند، از طرف خودشان راجع به 
مالقات من با بچه ها )حضوری( صحبت کرده اند، دختر مهوش که خیلی 
هم دختر فهمیده ای هست به مادرش گفته مامان، این حرف ها چیست 
راجع به خانم ستوده می زنید؟ شما می دانید خانواده ی این خانم و خودش 
در چه جایگاهی هستند؟ بعد شما آمده اید راجع به مالقاتش صحبت 
می کنید؟ اصاًل شٔان فالنی را پایین می آورید. نمی دانی شنیدن این خبرها 
چقدر برایم هیجان انگیز است و نمی دانی چقدر در عرض این یک سال 
و نیم به قدرت من افزوده شده است. حاال فکر می کنم خیلی از کارها را 

»می توانم« انجام بدهم.
رضای عزیزم، ساعت چهار بعدازظهر روز شنبه است. یکی دو ساعِت 
پیش، به من گفتند کاًل مالقات های من از روزهای یکشنبه به چهارشنبه 
منتقل شده است و این یعنی چند روز دیگر تٔاخیر در مالقاتم. عزیزم، از تو 
انتظار دارم بازهم با همان متانت همیشگی، صبر و آرامش خودت و بچه ها 
را حفظ کنی. اینها همه سرمایه های سربلندی آینده ی ماست. رضا جان، 
به دالیلی که فعاًل نمی توانم توضیح بدهم و شاید تا چندی دیگر خودت 
بفهمی، نیاز به آرامش و عدم هرگونه برخوردی دارم. در حاِل ]انجاِم[ یک 
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کار مهم )دکترا( هستم. می دانم که همه ی جاروجنجال ها را اینها درست 
می کنند، ولی باید به آنها حالی کنیم که عمل ما بیش از این حرف هاست. 
تصورم آن است که یا می بینند سر چادر ایستاده ام و می خواهند اگر بی چادر 
می روم بچه ها نبینند؛ و یا اینکه می خواهند رابطه ی تو را با خانواده ها محدود 
کنند. به هرحال هرچه باشد فعاًل هیچ واکنشی نشان ندهید. شاید اصاًل 
مثبت باشد. مثاًل اگر در مورد چادرم باشد ترجیح می دهم به همین ترتیب 
باشد. به هرحال حرف آخرم این است که خیلی دوستت دارم و تا تو را دارم 

پشتم به کوه وصل است.
تمام جزوات که زحمت کشیدی، عالوه بر آن سه کتاب به دستم 
رسید. حاالحاالها دیگر چیزی الزم ندارم. فقط مراقب خودت باش. امروز 
بارانی است و من نگران عالفی های تو هستم که با بچه ها سخت است. اما 
این روزها می گذرد و ما سرمایه ای بزرگ را پشت سر می گذاریم. خواهش 
می کنم مواظب خودتان باشید. سالمم را به مادر و پدر عزیز هم برسان. به 
گیتی بگو خیلی دلم براش تنگ شده و همه اش به او فکر می کنم. هزاران 

بار می بوسمت.

نسرین
اوینـ  آبان 1۳۹0
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رضای عزیزم سالم

امیدوارم حال همگی تان خوب باشد و آرامشتان برقرار. من اینجا حالم 
خیلی خوب است. یک کیف برای مادر بافته ام که می دهم بیاید. منتظر 
شنیدن خبرهای جوایز زنبق و ساخارف هستم. کم وبیش نظرت را راجع به 
نامه به بچه ها بنویس. اگر ضعیف است، دفعه ی بعد بهتر بنویسم. خواهش 
می کنم نزد نمایندگی یونیسف در ایران برو و بگو طبق ماده ی ۶۳۸ »قانون 
مجازات اسالمی«، من موظف به رعایت حجاب هستم و با وجودی که 
باحجاب نیستم، ولی این را رعایت کرده ام. اکنون زندان می گوید باید با 
چادر به دیدن بچه ها بروم، درحالی که این دستور زندان برخالف قانون 
است. بگو برای رعایت حقوق کودکانم تدابیری اتخاذ کنند. بگو اگر نامه 
بنویسم، زندان اجازه نمی دهد به دستشان برسد. اما برای هفته ی آتی سعی 
می کنم برای نمایندگی یونیسف نامه بدهم. به همگی سالم برسان. دلم برای 
همه تان تنگ شده، بچه ها، تو، مادر، پدر، گیتی و خالصه همه، اما چیز 

سختی نیست. نامه ی یونیسف را نوشته ام. می دهم.

قربانت، نسرین
اوینـ  آبان 1۳۹0
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دختر عزیزم
مهراوه ی قشنگم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد. ساعت سه بعدازظهر پنجشنبه، پنج آبان است. 
دیگر مطمئن شدم که امروز نمی بینمتان. ولی با وجودی که دلم برایتان تنگ 
است، فکر می کنم من و تو قوی تر از این حرف ها هستیم. عزیزم، خواهش 
می کنم ناراحت نباش. فکر کن مامان به یک مسافرت خارج از کشور رفته 
و کمی دیر کرده. تصمیم گرفته ام بعد از این، برایت هر هفته نامه بدهم. تو 
هم لطفًا گاهی برایم نامه بده. خودت نامه را بنویس و اگر دوست نداری بابا 
بخواند، لطفًا به او بگو، مطمئنم اگر بداند که خواسته ات چیست، رعایت 

می کند. خودت که بابا را بهتر می شناسی.
دیروز نماینده ی دادسرا آمده بود. من گفتم که می خواهم بچه هایم را 
حضوری ببینم، به آقای رشته احمدی هم نامه داده ام، البته تا حاال با نامه ام 
مخالفت نکرده، ولی هنوز تصمیمی نگرفته است. همین که هنوز تصمیمی 
نگرفته می تواند معنی خوبی داشته باشد. خواهش می کنم آرامشت را حفظ 
کن تا به نتیجه برسیم. تصورم این است که دوباره مالقات بدهند. عزیزم، 
من در نامه ی قبلی که منتشر شد، گفته ام که با چادر مالقات نمی روم. ولی 
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بعد، تصمیم گرفتم که اگر مالقات ها برقرار شد، با چادر یا بی چادر به 
دیدنتان بیایم. بازهم دوست دارم نظر تو را بدانم.

عزیزم، شنیده ام جلوی مدرسه تان مقنعه ات را برداشته ای و با صدای 
اما  است.  بوده  خیلی شجاعانه  تو  این کار  البته  اعتراض کرده ای.  بلند 
یادت هست وقتی کوچک تر بودی گاهی که ناراحت می شدی، می گفتی 
تو می خواهی مرا عصبانی کنی، اما من عصبانی نمی شوم؟ ممکن است 
بازجویان من فکر کنند تو دختر عزیزم که خیلی هم باصبر و تحمل هستی، 
صبر و تحملت را از دست داده ای. بازهم خواهش می کنم آرامشت را حفظ 
کن. من هم اینجا آرامشم را حفظ کرده ام و روزگار خوبی را می گذرانم. 
شاید اگر مدتی بگذرد و به من مالقات بدهند، از اینها بخواهم یک روز 
شما را به سالن بیاورم. ضمنًا دارم سعی می کنم سالن را برایت بکشم، 
همان طور که خواسته بودی. همه اینجا دوستت دارند و با تحسین از تو 
یاد می کنند. من هم طبق معمول به تو افتخار می کنم و منتظر دیدارت 
هستم. قسمت زیاد موضوع گذشته و کمش مانده است. باید همه مان صبر 
و حوصله به خرج دهیم. تا این نامه به دستت برسد، سه هفته هم تمام شده 

و یکشنبه ی بعدش همدیگر را می بینیم.

هزاران بار می بوسمت
قربانت
 مامان نسرین
اوینـ  ۵ آبان 1۳۹0

ضمنًا عزیزم، برای تولدت یک ِست کامل درست کرده ام که می دهم از 
حاال برایت بیاورند. سه تا کاله خوشگل هم هست که یک قرمز و یک 
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صورتی اش مال توست و یک قرمز مال صبای عزیزم است. هر سه تا را 
خاله هانیه بافته است. اگر دوست داشتی یک نامه ی تشکر برایش بنویس. 
گاهی می گوید من خاله ی مهراوه ام، گاهی می گوید آقا رضا برادرم است و 
من عمه ی مهراوه ام. خالصه خیلی دوستت دارد. برای نیما هم یک ژیله 

مثل بابا می دهم بیاورند. برای مادر جون هم یک کیف.

قربانت، مواظب خودت باش

زندان اوینـ  ۵ آبان 1۳۹0
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مادر جون عزیزم، سالم

امیدوارم حالتان خوب باشد. می دانید که چقدر دوستتان دارم و همیشه 
ممنوِن محبت هایتان هستم. مادر جون، از پیغامی که برایم فرستادید بسیار 
ممنونم. خیلی خیلی به مدیریت و درایت شما همیشه ایمان داشته ام و 
دارم. من سعی کردم توصیه ی شما را گوش کنم و برای مهراوه هم نامه ای 
نوشته ام. این روزهای سخت برای همه ی ما تمام می شود، اما من هیچگاه 
محبت شما را فراموش نمی کنم. امیدوارم پدر و بچه ها همگی حالشان 
خوب باشد. به همه سالم مرا برسانید. نمی دانید چقدر دلم برایتان تنگ 

شده است.

به امید دیدار هرچه زودتر
نسرین 
اوینـ  ۶ آبان 1۳۹0
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رضای عزیزم، سالم

امروز جمعه است و هوا بارانی بود. می دانی که عاشق هوای بارانی ام و اینجا 
هم که پای کوهیم و منظره ی کوهستاِن بارانی و ِمهی که از صبح نوک کوه 
را گرفته بود، خیلی زیبا بود. بیش از هر زمانی، به تو و خوبی هایت فکر 

می کنم و می فهمم که چقدر دوستت دارم.
رضای عزیزم، می خواهم خواهشی از تو بکنم و آن این است که فقط 
خبرهای خوب و جایزه و... را به من نده. خبرهای بد را هم بده، زیرا من بر 
اساس خبرهای تو باید در روش هایم تجدید نظر کنم. مثاًل باید همان موقع 
خبر احضارت را می دادی. به هرحال می خواهم بگویم، بیشتِر ممنوعیت 
مالقاتم سپری شد و از هفته ی دیگر، به هر قیمتی شده، به دیدنتان می آیم. 
برای مهراوه هم نامه نوشته ام، لطفًا به او بده بخواند و حتمًا برایم جواب 
بنویسد، حتی اگر شده چند خط. هنوز نمی دانم در مورد چادر چه کنند، اما 
به هرحال اگر من برای مالقات هم مجبور به استفاده از چادر شوم، برای 
مالقات می آیم، ولی به مبارزه ام در این خصوص ادامه می دهم. سعی کنید 
آرام باشید و آرامشتان را حفظ کنید. دو روز پیش، از کارگران آمده بودند برای 
کار فنی، شماره ی تو را دادم. امیدوارم زنگ زده باشند، جرم عادی هستند. 
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می دانست ممنوع المالقاتم و از اول که به سالن آمده بود، سراغ مرا از بچه ها 
گرفته بود. دو روز پیش هم خانم سلیمی زاده، نماینده ی رشته احمدی، آمده 
بود. رفتم پیشش تا در مورد مالقات صحبت کنم. سعی می کرد خودش 
را بی اطالع نشان دهد، اما همه چیز را می دانست. صحبتی که کردیم به 
نظرم مثبت آمد. بعد گفت حاال اگر کارشناست بیاید )بازجو را می گویند( 
صحبت می کنی؟ گفتم آخر فایده ای ندارد. این خانم کمی برخوردش مثبت 
است. حتی اینها با بچه های سازمان هم وارد مذاکره شده اند، تصور من 
این است که می خواهند زن ها را آزاد کنند، اما حاال آخرش اینقدر خّست 
به خرج می دهند تا به یک موضوع بی خاصیت تبدیل شود. این هم که 
این خانم گفته »کارشناست بیاید صحبت می کنی؟« حرف آنهاست که 
بهش گفته اند. چون من در ۲0۹ گاهی می شد که بازجویم می آمد، می گفتم 
نمی روم با او صحبت کنم. حتی تصورم این است که می خواهند همه جور 
فشار را روی من بیاورند و بعد وارد مذاکره شوند تا آزادم کنند. خالصه 
خواهشم این است که آرامشتان را حفظ کنید. به همه سالم مرا برسان. به 
آنهایی که بابت چادر پیغام می دهند بگو بیش از موعظه به حمایتشان بابت 
چنین کاری نیاز دارم. اگر می توانی و وقت داری یک َسری به آقای آوایی 
بزن و بگو دستورالعمل قوه ی قضاییه، مبنی بر عدم اجبار چادر، صادر شده 
و هنوز برای من مشکل درست می کنند؛ می گویند چون مقاومت می کنم. 

می بوسمت
نسرین
اوینـ  ۶ آبان 1۳۹0
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مهراوه ی عزیزم، سالم

امروز یکشنبه صبح است و من نگران آنم که شما بیایید و اینجا بفهمید که 
مالقات های من از یکشنبه ها به چهارشنبه ها منتقل شده است. مهراوه جان 
من بازهم از تو خواهش می کنم صبر و تحملت را ادامه بدهی، چون هنوز 
هم نمی دانم آیا این انتقاِل مالقات مثبت است یا منفی. بنابراین تا چهارشنبه 
صبر کن. خواهش می کنم از اوضاع خودت برایم بگو و از درس هایت، 
مدرسه ات، نیما و همه ی چیزهای خوب. بگو ببینم بابا شماها را کجاها 
می برد؟ چه کسانی پیشتان می آیند؟ من اینجا خیلی اوضاعم خوب است. 
فقط دلتنگی شما مرا اذیت می کند. عزیزم ما که این همه صبر کردیم، این 

هم رویش. این چند روز چیزی نیست.
جمعه ظهر که من و هانیه و محبوبه کرمی باهم ناهار می خوردیم، یاد 
تو افتادم و گفتم یکی از خوبی های مهراوه در میان هزاران خوبی اش، این 
است که خیلی دوستانش را دوست دارد و گفتم دوستانش را خانه جمع 
می کرد و من از این کاِر مهراوه خیلی لذت می بردم. خاله هانیه گفت قربونش 
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برم. محبوبه کرمی هم که همیشه می گوید دخترمان و به نیما هم می گوید 
پسرمان. مهراوه جان راستی اگر دوست داشتی برایم از نیما بنویس، چه 
کارها می کند؟ آیا هنوز هم دنبالت راه می افتد که هر کاری می کنی او هم 

بکند؟ از کارهایش برایم بنویس.
اینجا همه از عکس های  تو می خندند و کلی عشق وحال می کنیم. عکس 
باله ات را کنار عکس مردانه ات زده ام و همه وقتی می بینند کلی می خندند. 
مهراوه جان، من منتظرم کمی رابطه ام با اینها بهتر شود تا درخواست کنم 
یک روز تو و نیما را از صبح به سالن بیاورم و یک روز را باهم باشیم. آن 
بافتنی ها را برای تولدت آماده کرده بودم، اما چون دیدم که فعاًل مالقات 
قطع است، صالح دیدم که زودتر به تو بدهم. امیدوارم خوشت آمده باشد. 
از اینکه زندان هستم ناراحت نباش، درعوض، در زندان می شود کارهای 
بزرگی انجام داد. یک مٔاموریت همیشگی داری که از طرف من نیما را 

ببوسی و بگویی از طرف مامان است. به مادر و پدر هم سالم برسانی.

هزاران بار می بوسمت
به امید دیدار
مامان نسرین
اوینـ  چهارشنبه 1۵ آبان 1۳۹0

مهراوه ی عزیزم، امروز دوشنبه است و اینجا حسابی برفی است. صبح 
که از خواب برخاستم و چشمم به بیرون افتاد دیدم زمین سفید شده. 
یاد آدم برفی هایمان افتادم. یاد روزهایی که باهم آدم برفی درست می کردیم. 
دوباره باهم آدم برفی درست می کنیم. کلی حرف باهات دارم که باید باهم 
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بزنیم. دوباره باهم پاساژ ارغوان برویم. دوباره پارک برویم و دوباره آدم برفی 
درست کنیم. باآلخره آن روز از راه می رسد.
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نامه از طرف رضا خندان
نسرین جونم، سالم

خیلی دلم برایت تنگ شده است. امیدوارم امروز، یکشنبه، ببینمت. ما چند 
ساعت دیگر باید راه بیفتیم. از دیشب باراِن حسابی می آید و من همه اش 
به یاد تو و خوبی هایت هستم. مهراوه مدرسه رفته و نیما در حال تماشای 
کارتن »شرک« است. شنیده ام احتمال دارد هانیه آزاد بشود. خیلی از این 
بابت خوشحالم. حتمًا همه ی شما را دیر یا زود باید و مجبورند آزاد کنند. 
یونیسف را پیگیری کردم، ولی مسئولش تا ۲۲ آبان مسافرت است. ما 
هر هفته پنجشنبه ها به دادسرا سر می زنیم، ولی تا حاال موفق نشده ایم. از 
هفته های بعد هم هر هفته می رویم تا موفق شویم. اینها فکر می کنند با این 
کارها می توانند ما را ُخرد کنند. کور خوانده اند. نگران سرمای آنجا هستم. 
امیدوارم مشکل آب گرمش حل شده باشد. ما همه خوِب خوب هستیم. 

اصاًل نگران نباش. امیدوارم امروز ببینمت. دوستت دارم. 

رضا

یکشنبه 1۶ آبان 1۳۹0
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مهراوه ی عزیزم سالم

اواًل که چهارشنبه خیلی خوشگل شده بودی. ثانیًا از هفته ی قبل که فهمیدم 
چهارشنبه مدارس تعطیل است، کلی خوشحال شده ام که پس تو می توانی 
مالقات بیایی. ثالثًا که چهار شنبه ی قبل خیلی مالقات دلچسبی بود و من 

هنوز شارژ شارژم.
مهراوه جان، خیلی دلم برایتان تنگ می شود. اما در واقع طاقت می آورم. 
امیدوارم تو دختر عزیز و عاقلم هم بتوانی طاقت بیاوری. روزی که بیرون 
بیایم کلی حرف های گفتنی برایت دارم. فعاًل نیما را از طرف من ببوس. 
صبا را هم همین طور. سالم مرا به ماماِن صبا برسان. مواظب خودت باش. 
راستی امیدوارم هایپر استار خوش گذشته باشد. راستی هایپر استار چه جور 

جایی است؟ دوستت دارم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی... زیاد.
از بدخطی نامه ام معذرت می خواهم. بعدًا دلیلش را برایت می گویم.

صد بار می بوسمت 
مامان نسرین

اوین ـ آذر 1۳۹0  
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رضای عزیزم، سالم

امیدوارم بعد از مالقاِت خوبی که چهارشنبه داشتیم، حالتان خوب تر شده 
باشد. من که از آن روز خیلی فرق کرده ام، چون خیلی مالقات دلچسبی بود. 
اما از آنجا که نمی خواهم به تو سفارشاتی بدهم که بنویسی و داشتن کاغذ 
فعاًل برایمان شده است دردسر، ترجیح دادم سفارشات زمستان را برایت 

بنویسم.
دو عدد. 1 کرم مای آلوورا 
یک عدد. ۲ کرم ضد آفتاب 
یک عدد. ۳ اسپری  
مام               دو عدد. 4
نخ دندان                 دو عدد. ۵
جلیقه ی کاپشن قهوه ای ام که در خانه است.. ۶
ژاکت مشکی. ۷
یک عدد سویی شرت از بیرون بخرید، فقط جنسش گرم و خوب . ۸

باشد.
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دو بلوز آستین کوتاه می خواهم )مغازه ی یوسف آباد سر آن پاساژ، . ۹
معمواًل بلوزهای خوبی دارد.(

  یک گلیم و یک عدد بلوز و شال خوب یادت نرود.. 10
  کمی کاموا، کرم و قهوه ای هم باشد و صورتی و بنفش و سفید.. 11

رضا جان، بدان که خیلی دوستت دارم و می بینم که با چه توانایِی 
قابل تحسینی بچه ها را اداره می کنی. طبق معمول به تو افتخار می کنم و 
همیشه از اینکه شوهری مثل تو دارم خدا را شاکرم. از اینکه سفارشاتم در 
زندان بیشتر از بیرون است از تو عذر می خواهم. بعدها می توانم دلیلش را 
برایت بگویم. گرچه دلم برایتان خیلی تنگ شده، ولی روی هم رفته، روزهای 
خوبی را سپری می کنم و راضی هستم. به همگی سالم برسان، پدر و مادر 

را از طرف من ببوس. به فاطمه و حبیب سالم مرا برسان. 

صد بار می بوسمت
نسرین
بدون تاریخ
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رضای عزیزم

و  و حبس  در معرض صدور حکم  می دانی که  نیک  و خودت  می دانم 
بازداشتی. شاید کسانی فکر کنند تو را به خاطر من محاکمه و مجازات 
می کنند. من اما این سخن را قبول ندارم. تو آنقدر آزادی خواه بودی که روزی 
گرفتار نظامی شوی که حتی شک و تردید در انتخاباتش را برنمی تابد و 
شک کنندگان و خانواده های آنان و وکالیشان را به حبس های طوالنی مدت 
محکوم می نماید. من البته از قضاوت در صحت انتخاباتی که دست کم 
منجر به صدور بیش از ششصد سال حبس و قریب سی حکم اعدام شده 
است، خودداری می کنم. اگر برای تو نیز حکمی صادر شود، آن حکم سهم 

تو از جنبش دمکراسی خواهی ایرانیان است.
انتخابات  از  زندانِی پس  مانند صدها  تو  برای  اگر  رضای عزیزم، 
حکمی صادر شود، من بازهم به همان رٔویاهای دیرینم که با هر حکمی در 
من سر برمی کشید، می اندیشم. رٔویایی که خود می دانی سال هاست به یکی 
از دیرینه ترین آرزوهایم بدل شده است. می دانی استقالل قضایی برای من 
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و بسیاری از وکالی دیگر حائز اهمیت بی بدیلی است. استقالل قضایی 
همان اصل مهمی است که قاضی را مکلف می سازد هر حکمی را بر اساس 
دالیل و مدرک قضایی صادر کند و نه توصیه ی افراد یا نهادهای امنیتی 
خاصی. تاکنون تالش هایی هم برای حفظ استقالل قضایی در ایران شده 
است، اما هربار به دالیلی سیاسی دیر نپاییده است. در دوره ی مصدق 
تالش هایی برای محاکمات سیاسی در خارج از دادگاه نظامی به عمل آمد، 
اما آن نیز به دالیل سیاسی عمر کوتاهی داشت. بنا بر همین تجربه بود که 
اصل 1۶۸ قانون اساسی ایران یکی از شرایط محاکمات سیاسی را محاکمه 
در دادگاه های عمومی قرار داد. اما این اصل قانون اساسی هرگز اجرا نشد 
و متهمان سیاسی برای اینکه قانون همچنان نقض شود، از سوی حکومت 
ایران، امنیتی خوانده شدند. اما متهمان سیاسی ایران اولین متهمانی نیستند 
که امنیتی خوانده می شوند. ماندال هم در شرح خاطراتش می گوید که به آنها 
نیز متهمان امنیتی گفته می شد و این یکی از چالش های آنها بوده است که 
مطابق قانون، متهم سیاسی محسوب می شده اند. بنابراین، سیر محاکمات 
در ایران به راهی رفت که محاکمه ی متهمان سیاسی در دادگاه های عمومی 
به ورطه ی فراموشی سپرده شد و دادگاه انقالب جایگزین دادگاه نظامی ای 

شد که تا قبل از انقالب به متهمان سیاسی می پرداخت.

تهرانـ  زندان اوین
1 دی 1۳۹0
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رضای عزیزم، سالم 

مدت هاست دوست داشتم برایت نامه ای بنویسم تا به جای آنکه به تو بگویم 
چه چیزهایی الزم دارم، برایت از احساسم، احساس خوب با تو بودن، 
سخن بگویم. برایت تکرار کنم که چقدر دوستت دارم. اما نه بیشتر از آنچه 
بیرون دوستت داشتم. هرچند میله های زندان بازهم تو را برایم عزیزتر و 
عزیزتر کرد و ما را به هم نزدیک تر کرد، اما آنقدر در آزادی دوستت داشتم 
که زندان نمی تواند آن را بیشتر کند. تو را به خاطر زندانی شدنم، دوری از 
تو و دلتنگی ام دوست نمی دارم. تو را از آن  رو که گرفتار شده ام بیشتر دوست 
نمی دارم. تو را همواره به خاطر همه ی خوبی هایت و صداقت و صمیمیت 

استواری که در تو جاری است دوست داشته ام و خواهم داشت.
تو البته در طی مدت بازداشتم، به دیگران نشان دادی تا کجا دمکرات 
آزادی خواهانه ات  عملکردهای  از  هیچ کدام  در  من  معهذا  آزادمنشی.  و 
نداشتم.  تردیدی  حبسم کوچک ترین  و  محاکمه  بازداشت،  جریان  در 
هرگز فراموش نمی کنم که در جریان ازدواجمان چگونه تمامی معیارهای 
مردساالرانه ی رایج اجتماعی را نادیده گرفتی. در پاسخ به سٔوال من که از 
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تو پرسیدم »می دانی یک سال کوچک تر از منی؟« گفتی »خب پس نتیجه 
می گیریم من باید اول سالم کنم!« یادت می آید تو تا آن روز، مرا فقط در 
محل نشریه و با لباس رسمی بیرون که حجاب هم جزئی از آن بود دیده 
بودی و وقتی از تو پرسیدم که اصاًل می دانی من باحجابم یا نه، با کمال 
ناباوری شنیدم که گفتی »این موضوعی است که مربوط به تو است. تو 
خودت باید پوششت را انتخاب کنی.« در آن روزها و حتی امروزه نیز مردان 
حق خود می دانند که در خصوص نوع پوشش زنان و دست کم همسرشان 
اظهارنظر کنند! و تو همه ی معیارهای سنتی و مردساالرانه را به سخره 
گرفتی. تو به من گفتی من خودت را دوست دارم. نمی دانم تو مرا بابت 
چه چیزی دوست داشتی. اما می خواهم بگویم برای چه اینقدر دوستت 
داشته ام و هر روز بیشتر و بیشتر دوستت دارم. من تو را در زندان یا آزادی، 
بابت همین منش دمکراتیکت دوست داشتم. تو را بابت صداقت عاری از 
سیاستت دوست داشتم. همان شخصیت صمیمی و متعادل که می دانستم 
در هیچ شرایطی تنهایم نمی گذارد. رضای عزیزم، تو بعد از بازداشت و 
تهدیدهای بازجویانم، مرتکب هیچ اشتباهی نشدی. تو مغرورانه ایستادی. 
هیچ می دانی خبرهایی که با وسواس برایم جدا می کردی و می آوردی و با 
شور و شوق یک آزادی خواِه عدالت طلب برایم تعریف می کردی تا کجا به 
روحیه ام کمک می کرد؟ آنقدر دقیق و درست خبرها را جدا می کردی که من 

بسیاری اوقات از این دقت کار تو در شگفت می ماندم.
صادقانه می گویم تردیدی ندارم محاکمه ی بسیاری از محکوماِن پس 
از انتخابات در دادگاه های عمومی که قضاتشان با سوگند و وفاداری به نظام، 
مورد گزینش سخت قرار گرفته اند، سرنوشت سیاسی ایران و بسیاری از 
محکومان را به گونه ای دیگر رقم می زد. زیرا عمدتًا، قضات دادگاه های 
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عمومی به اندازه ی قضات دادگاه های انقالب از اصل مهم »وجود دالیل و 
مدارک محکمه پسند« چشم پوشی نمی کنند. به این دالیل بود که در بسیاری 
از موارد هرگاه رسیدگی به اتهامات موکالن سیاسی به دادگاه های عمومی 
می رفت، وکال موفق به اخذ حکم برائت برای کسانی می شدند که در دادگاه 

انقالب بسیار آسان به حبس های طوالنی مدت محکوم می شدند.
می دانم که روزهای سختی را می گذرانید. می دانم که سخت تر از آن، 
این سٔوال همیشگی است که آیا راهی که برگزیده ایم صحیح است؟ آیا 
نتیجه خواهد داد؟ اما رضای عزیزم، بگذار به تو بگویم که آنها هم که این 
اصول را در جامعه ی خود مستقر کرده اند، راهی مشابه ما رفته اند. پافشاری 
و اصرار بر حقوق قانونی مان ما را به قسمتی و فقط قسمتی از آرزوهایمان 
نزدیک می کند. بخش دیگر آرزوهایمان را آیندگانی که با ما در این رٔویا 
شریک می شوند، محقق می کنند. آنها خود راه خود را برمی گزینند و سهم 
خود را از رٔویاهایمان پرداخت می کنند تا قسمتی دیگر از رٔویاهایشان را 

محقق سازند.

دوستت دارم چونان آزادی
اوین ـ 1 دی 1۳۹0
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مهراوه ی عزیزم، سالم

می دانی که بیش از هر چیز در طول شبانه روزی که در این چهاردیواری هستم 
به تو و نیما می اندیشم. از تو چه پنهان، بارها از خود صادقانه پرسیده ام که 
کدامتان را بیشتر دوست دارم. اما هرچه بیشتر کاویده ام کمتر به نتیجه 
رسیده ام. من تو و نیما را مساوی مساوی مساوی مساوی دوست دارم. 
خیلی خیلی خیلی خیلی زیاد هم دوستتان دارم. یادت می آید وقتی برای 
اولین بار فهمیدی که نیما را باردارم، خیلی خوشحال و هیجان زده شده 
بودی، ولی بالفاصله گفتی باید قول بدهی او را بیشتر از من دوست نداشته 
باشی؟ من صادقانه بر سر قول آن روزم هستم که گفتم هرگز نیما را بیشتر از 

تو دوست نداشته باشم.
دختر عزیزم، من روزها و شب ها به شما دو تن می اندیشم. به لحظاتی 
که نیاز دارید در کنارتان باشم. لحظه هایی که شاید از مدرسه با دلخوری به 
خانه می آیی و دوست داری درد دل کنی و من نیستم. خیلی طبیعی است، 
گاهی وقت ها برای آدم چنین لحظاتی پیش می آید. یا نیما... اما همه ی 
دلخوشی ام به رابطه ی عالی شما دو تا با پدرتان است. می دانم بابا این کار 
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را به نحو احسن در غیاب من انجام می دهد و این مرا خیلی آرام می کند، 
چون می دانم در چنین لحظاتی حتمًا تو با پدر درد دل می کنی و بابا هم با 

حوصله ی تمام به حرف های تو گوش می دهد.
مهراوه جان، تو امسال کالس اول راهنمایی رفته ای. یعنی به دوره ی 
جدیدی از زندگی ات پا گذاشته ای که از آن به دوره ی نوجوانی یاد می کنند. 
این دوره دوره ی حساسی است و به همین دلیل، بیشتر ناراحتم که در 
چنین دوره ی گذاری در کنارت نیستم. اما آنچه مرا دلگرم می کند، عقل و 
منطق توست که می دانم در سختی ها به کمکت می آید. تو از بچگی دختر 
بسیار خردمندی بودی و هستی. می دانم و خوشحالم از اینکه بازی ها و 
شادمانی هایت را داری. می دانم که خودت و بابا و مامان بزرگ و حاجی بابا 
و خاله گیتی نمی گذارند به تو بد بگذرد. اما آنقدر بی اعتنا نیستم که باآلخره 
ندانم روزهای سختی را می گذرانی. این سختی را درک می کنم. اما مهراوه 
جان، امیدوارم روزهای روشن تری در انتظارمان باشد تا سختی های این 

روزها برای تو عزیز دلم جبران شود.

مٔاموریت تو: ماچ گنده از نیما و مادر جون و خاله گیتی
پیام من: یک دنیا بوس و ماچ برای تو دخترم که بهت افتخار می کنم.

 
دوستت دارم خیلی خیلی خیلی زیاد
اوین ـ 1 دی 1۳۹0
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مهراوه ی عزیزم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد. آنقدر خانم شده ای که مردم برای حرف زدن با 
تو باید کمی مواظب حرف زدنشان باشند. هفته ی گذشته که برای مالقات 
آمده بودید، به تو گفتم »با بابا کجاها می روید؟ آیا سینما می روید؟« گفتی 
»آره، هایپر استار می رویم و...« بعد برگشتی روی سر پدرت را که نشسته 
بود، دست کشیدی و گفتی نه، پسر خوبی است. من و پدرت از این شوخی 
تو خیلی خنده مان گرفت. هربار که مالقات می آیی، می بینم که رشد کرده ای 
و رفتارت هم خانمانه تر شده است. روحیه ی تو و برادرت نیما مورد تحسین 
همه است. عزیزم، من فکر می کنم هرکس که این همه حمایت و لطف را 
پشِت سر خود داشته باشد، باید هم از چنین روحیه ای برخوردار باشد. ما با 
همه ی سختی هایی که کشیده ایم، خانواده ی خوشبختی هستیم، زیرا عالوه 
بر اینکه روابط خوبی باهم داریم، این حمایت بین المللی هم خودش عامل 

مهمی برای حفظ روحیه مان است.
مهراوه جان، هفته ی گذشته، خاله گیتی در مورد دندان هایت گفت که 
بروی و دندان هایت را بکشی، اما من اطمینان دارم تو باآلخره این کار را 
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می کنی، اما نه با تکرار و یا زور من و بابا و خاله و عمه و... تو خودت باید 
این تصمیم را بگیری. اخالقت را هم خوب می شناسم. روزی که این تصمیم 
به دندانپزشکی  با پدرت  ناراحتی، خودت  را بگیری، بدون کوچکترین 
می روی و آنقدر آسان این کار را انجام می دهی که همه تعجب خواهند کرد. 
اخالقت را می شناسم. آن تصمیم گیری ات است که کمی طول می کشد. بعد 
از آن دیگر کاری ندارد. بنابراین خودت هر موقع تصمیم گرفتی به بابا بگو 

که ببردت و دندان هایت را بکشد. او حتمًا این کار را می کند.
 مهراوه ی عزیزم، نمی دانی از دیدن نقاشی ات چقدر خوشحال شدم. 
خیلی زیبا بود. مدرن بود و از سبکی بود که من دوست دارم. قرار شده آن 
نقاشی ات را که عکس یک زن و مرد در حال کار کردن است برایم بیاوری. 

اینها همه عالئم رشد و پیشرفت توست. 

دوستت دارم. خیلی خیلی زیاد. 
مامان نسرین
اوین ـ 1۳ دی 1۳۹0
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نیمای عزیزم، سالم

هنوز کوچکی و تازه چهارسالگی را تمام کرده ای. بنابراین مجبورم با زبان 
کودکی با تو سخن بگویم. پس از مدت ها، دو روز پیش به من مالقات 
با تو و خواهرت و برادر و خواهر و مادر خودم دادند. و تو  حضوری 
چه کردی. از بغلم پایین نمی آمدی. مرتب و با تمام وجود گردنم را گرفته 
بودی و مرا محکم می بوسیدی. به تو می گویم دوستت دارم، خیلی زیاد. 
دلتنگ تو و خواهرت هستم، خیلی زیاد. اما خوشبختانه آنقدر روحیه ی 
شما دو تا خوب است که نگرانتان نیستم. همه می دانند که روحیه ی من 
و خانواده ام تا کجا خوب است و این فقط به خاطر وجود پدرت است. 
طبق تعریف مهراوه، هفته ی پیش تو رفته ای بغل خواهرت و گفته ای »آخر 
من چه کار کنم که شما سه تا اینقدر خوبید؟« مهراوه گفته »کدام سه تا؟« 
گفته ای »تو، بابایی و مامانی.« و تو نمی دانی من از شنیدن این خبر چقدر 
خوشحال شدم. آخر عزیزم، بزرگ ترین دغدغه ی هر مادر زندانی آن است 
که آیا بچه اش او را از خاطر می برد یا نه؟ و من با شنیدن این خبر دانستم که 

تو اصاًل مرا از خانواده جدا نکرده ای.
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دیگر آنکه رفته ای بغل بابا و گفته ای »بابا اآلن احساس می کنم چه 
احساس خوبی دارم«. دو هفته پیش با پدرت آمده بودی مالقات، پدرت 
به من گفت که تو خیلی ترکی خوب یاد گرفته ای و گوشی را نزدیک دهانت 
گرفت تا ترکی حرف بزنی، گفتی اول بگذار شارژ شوم. که خیلی باعث 
خنده ی من و پدرت شد و سپس به ترکی یک جمله ی بلندی گفتی که اآلن 
یادم نیست. یکی از بازی های من با تو این است که به تو می گویم مادر جون 
را از طرف من ماچ گنده می کنی؟ و تو با شیطنت ابروهایت را باال می اندازی 
و می گویی »نوچ«، اما این بار که پدرت همراه شما نیامده بود، گفتم بابا را 
از طرف من ماچ گنده می کنی؟ و فورًا با تعجب نگاهم کردی، یک لحظه 
گیج شده بودی. نمی دانستی شیطنت کنی یا قبول کنی. ولی باآلخره قبول 
کردی و پشت سر هم سرت را به نشانه ی تٔایید تکان دادی که یعنی بابا را 
ماچ گنده می کنم. دوستت دارم، خیلی خیلی زیاد. عکست را کنار تختم به 

دیوار زده ام و هر روز صد بار آن را نگاه می کنم.

مامان نسرین
اوین ـ 1۳ دی 1۳۹0
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رضای عزیزم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد. می دانم آنقدر در مدیریت کارهایت مهارت 
داری که بر مشکالت غلبه کنی، اما علت این نامه آن است که می خواستم 
در نظر داشته باشی اگر با دوستم اشرف تماسی داشتی یا اگر به هرحال آنها 
تماسی داشتند و ارتباطی برقرار بود، با رعایت کلیه ی نکاتی که خودت بهتر 
می دانی، پیشنهاد ارتباط آنها با آن دوست آینه کارمان و احیانًا مالقاتشان را 
بده. بگو که همگی به خاطر اظهارنظرهای شجاعانه ی پدرشان ممنون و 
متشکریم. ما مسلمانان به دلیل اظهارات مترقی پدرشان خیلی خوشحالیم 
و از بین آنها، الاقل این دو خانمی که من در اینجا با آنها در ارتباط هستم 
می گویند که فتوای پدرشان، آنها را از اعدام نجات داد. به هرحال سالم مرا 

خیلی برسانید و بگویید ما به آنها و خانواده شان افتخار می کنیم.
به هر حال به دلیل فشارهایی که این مدت بر آنها و خانواده هایشان 
آمده، چنین مالقاتی برای ترمیم روحیه شان خیلی مفید است. خواهش 
می کنم ارتباط خودت را هم با آنها حفظ کن و حتمًا یک جلسه را به اتفاِق 
کسانی که خودت صالح می دانی )پیشنهاد من خانواده ی افراد سرشناس و 
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مسلمان و خانم یا حتی آقایی مثل نوریزاد یا کسانی از این دست است( به 
مالقاتشان بروید، هم فریبا و هم آن یکی دوستم. همه ی اخبار و پیگیری ها 
و توجهاتی که از تو به من می رسد، برایم افتخار آفرین است و باعث مباهات 
و سربلندی من است. می دانم که تقریبًا حواست به همه چیز جمع است و 
هوای همه چیز را داری. از بابت همه ی اینها که برای دلت انجام می دهی 
و مرا هم خوشحال می کنی سپاسگزارم. سالم مرا به پدر و مادر برسان و 
یک شکلک هم از طرف من برای مهراوه و نیما دربیاور. بعدًا اگر خواستی 

آنها را ببوس.

قربانت
 نسرین

اوین ـ دی 1۳۹0 
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مهراوه ی عزیزم، سالم

از روزی که مادر شدم، یک آرزوی بزرگ در دل داشتم و تمام تالشم را 
نیز در این راه به کار بردم و آن این بود که بچه هایم کودکی شان را کودکانه 
بگذرانند. از اینکه شما را، تو و برادرت را، پارک می بردم یا باهم به پاساژ 
سوپر  به  را  شما  می خریدم،  پاستیل  برایتان  راه  سر  می رفتیم،  محلمان 
می بردم و شما سوپر را روی سرتان می گذاشتید، برایتان از آن فروشگاِه ته 
پاساژ کفش و لباس می خریدم، لذت می بردم. از اینکه دنبالتان می کردم و 

قهقهه تان خانه را پر می کرد لذت می بردم.
مهراوه ی عزیزم، یادت هست که وقتی نیما خیلی کوچک بود، جمعه ها 
بابا  می رفتیم؟  به سینما  باهم  دوتایی  و  می سپردیم  بابا  به  را  او  عصر، 
هیچ وقت از این بابت گله نمی کرد، اما من دوست نداشتم از گذشت او 
سوءاستفاده کنم. بنابراین پیشنهاد من این بود که یک هفته نیما پیش من 
باشد و تو با بابا سینما بروی و هفته ی دیگر نیز نیما پیش بابا باشد و من 
و تو باهم سینما برویم. مهراوه یادت هست خیلی زود زیر این قرار زدی و 
گفتی دوست داری هر هفته من و تو باهم به سینما برویم؟ مدام می شنوم که 
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با بابا به فروشگاه های بزرگ می روید و هر هفته خریدهای اساسی می کنید. 
می دانم که بابا در این مواقع بیشتر از من به تو امتیاز می دهد. خودت هم این 
را خوب می دانی، چون هفته ی پیش به من گفتی مامان تو نیستی، ما زیاد 

فروشگاه می رویم.
از اینکه تو و نیما اینقدر همدیگر را دوست داشتید، لذت می بردم. 
گاهی نیما به عنوان برادر کوچک ترت در دست و پایت می آمد و در همه ی 
بازی های تو و دوستانت می خواست شرکت کند و سنش خیلی کمتر بود 
و دردسرساز می شد و من از تو می پرسیدم که »نیما را ببرم؟« می گفتی 
نه. تو بدون هیچ ناراحتی، او را در بین بازی هایتان جا می دادی و این کار 
را مدیریت می کردی. یادت هست جمعه ها که باهم به خانه ی بابابزرگ 
و  مادرجون  به خانه ی  تابستان ها که  و  مامان بزرگ می رفتیم؟ عیدها  و 
حاجی بابا در تبریز می رفتیم؟ همه ی آنها یادت هست؟ من از همه ی آنها 
لذت می بردم. عصرها که بابا به خانه می آمد و تو و نیما برای بازکردن در 
خانه مسابقه می گذاشتید و تو همیشه عمدًا به نیما می باختی؟ من از همه ی 

آنها لذت می بردم.
با دقت و  با شما بودن لذت می بردم و واقعًا  از  مهراوه جان، من 
وسواس مراقب بودم در هیچ گامی از حقوق شما هزینه نکنم. واقعًا هم 
نکردم، ولی باآلخره گرفتار شدن من بر حقوق شما هم تٔاثیر گذاشت و من 
که مراقب بودم بچه هایم حتی خبرهای بدی نشنوند، حاال برای دیدن مادر 
باید به زندان بیایند و بدتر از آن اینکه مالقاتشان با چه دردسرهایی همراه 
شود. دو هفته است که وقتی برای مالقات می آیی، دم در دادسرا به تو 
بابت حجابت تذکر می دهند و تو از این بابت ناراحت می شوی. آخر تو تا 
حاال کوچک بوده ای، ولی کم کم پا به دوران نوجوانی گذاشته ای، تو امسال 
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اول راهنمایی هستی و هفته ی پیش متوجه شدم جوش های جوانی روی 
پیشانی ات زده، خیلی خوشحال شدم. اما جوانی و زیبایی در ایران دردسر 
شده است. تو آمده بودی و با درایِت تمام سعی داشتی ناراحتی ات را از من 
پنهان کنی. خودت که بابت تذکر مٔامور چیزی نگفتی و وقتی از تو پرسیدم 
که چرا چشمت قرمز است، بازهم نگفتی. نیماگفت که تو نمی خواهی به 
من بگویی. بازهم آرام و آهسته از تو پیگیری کردم تا گفتی که مٔاموِر دم در 
از تو خواسته است مقنعه ی مدرسه ات را که روی دوشت بوده است، بر 
سر بگذاری. تو هم گذاشته ای، اما گویا مٔامور همچنان بر این موضوع که 
مقنعه ات را جلو بکشی پافشاری کرده است و بابا با او درگیر شده است. 

فورًا پشت سرش گفتی نه، اصاًل درگیری ای نبوده.
عزیزم، می بینی چگونه می خواهی با این سن کمت، همه چیز را از من 
پنهان کنی؟ تا مبادا نگران شوم، من هم به تو گفتم که هر موقع اینطور شد، 
اگر دلت خواست، نیا. عزیزم، معلوم است که من به مالقات با تو احتیاج 
دارم، خیلی هم احتیاج دارم. اما نمی خواهم این نیازم به مالقات با تو، تا این 
اندازه تو را ناراحت کند. تو گریه کرده بودی و داشتی از من پنهان می کردی. 
تمام این رفتارهای عاقالنه ی تو که با خودداری و کف نفسی همراه است که 
از کودکی داشته ای باعث می شود بازهم بیشتر و بیشتر به تو افتخار کنم. 
مهراوه ی عزیزم، همان طور که در مالقات حضوری گفتم، اگر مالقات ها 
با مسائلی همراه است که تو را اذیت می کند، تا حدی که ترجیح می دهی 
نیایی، نیا. من به تصمیم تو و انتخاب تو احترام می گذارم و می دانم که 
اگر چنین کاری را انتخاب کنی، حتمًا خیلی اذیت شده ای. معلوم است که 
دیدن ما اهمیت دارد، اما قبل از آن، احترامی است که باید به شٔان انسانی تو 
گذاشته شود، انسانی که در جامعه مورد ظلم قرار گرفته است. بیش از آنچه 
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در یک سال و نیم گذشته اذیت شده ای، دوست ندارم مورد آزار قرار بگیری 
و نمی خواهم مالقات با من این همه دردسرساز شود. یک سال و نیم است 
که خانواده ی آرام ما به سوژه ی خبری تبدیل شده است. می دانی وقتی یک 
خانواده به سوژه ی خبری تبدیل می شود چه مفهومی دارد؟ اولین مفهوم آن 
این است که آرامش آن خانواده به هم خورده است. همان چیزی که همیشه 
از آن گریزان بوده ام. فکر می کنم سلیقه ی تو هم در این خصوص مثل من 
است. تو هم همیشه به آرامش و همبستگی خانواده عالقه ی زیادی داشتی.
امیدوارم هرچه زودتر خانواده ی ما از تیتر خبرها خارج شود و دور 
هم، کنار شومینه، در یک روز سرد زمستانی، درحالی که آدم برفی مان را در 
کوچه جا گذاشته ایم، شیر و کیک پرتقالی مان را بخوریم! یادت هست؟ 
دوستت دارم، چیزی را از من پنهان نکن. من هم به اندازه ی تو قوی هستم. 

به تو افتخار می کنم.

دوستت دارم، هزاران بار
مامان نسرین
اوینـ  ۵ اسفند 1۳۹0
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ریاست محترم شعبه ی اول دادگاه انتظامی وکال
قضات گرامی 

با احترام، در پاسخ به اتهامات مطروحه علیه اینجانب که ظاهرًا توسط 
نماینده ی دادستان اعالم شده است، مراتب زیر را به استحضار می رساند.

پاسخ اینجانب مبتنی بر دو محور زیر است که با ذکر دالیل به عرض 
می رسانم:

الفـ  علت صدور حکم علیه اینجانب، انجام وظایف حرفه ای ام بوده 
است.

بدین وسیله اعالم می دارم علت دستگیری و فشارهای رو به تزاید علیه 
اینجانب و خانواده ام دفاع از حقوق بشر و موکالن دگراندیش بر اساس 
سوگندنامه ی شرافت بوده است. در اثبات این مدعا، توجه دادگاه را به 

نکات زیر جلب می نماید.
1ـ  وجود سٔوال کتبی در پرونده توسط دادیار: چند پرونده ی سیاسی 
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داشته اید؟ نام موکالنتان چه بوده است؟ آیا طرح این سٔواالت به لحاظ 
حقوقی وجهه ی قانونی داشته است؟ آیا قاضی حق طرح هرگونه سٔوالی را 

دارد؟
۲ـ  سه تن از پنج وکیل اینجانب تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند که 

هم اکنون نیز یکی از آنها در زندان به سر می برد.
از طرح اظهارات بازجویم مبنی بر اینکه حتمًا برای ابطال پروانه ی 
وکالتم اقدام خواهد کرد تا دیگر به عنوان وکیل نتوانم وکالت و اظهارنظر 

نمایم، صرف نظر می کنم.
ضمن اعالم انتظار حمایت شایسته از وکالی مستقل توسط کانون 
وکالی دادگستری، اعالم می دارم اینجانب باید بین سوگندنامه ای که به 
کانون وکالی دادگستری سپرده بودم و توصیه ی بازجویانم، یکی را انتخاب 
می کردم. من در انتخاِب عمل به سوگندنامه ی حرفه ای ام لحظه ای تردید 

نداشته و ندارم.
ب ـ دادگاه انقالب فاقد صالحیت برای رسیدگی به اتهام اینجانب 
بوده است. همچنان که قضات محترم دادگاه مستحضرند، دادگاه انقالب 
پس از سال 1۳۵۷ و در اثر تحوالتی که ۳۳ سال پیش به وجود آمده بود، 
تٔاسیس شد. اکنون ۳۳ سال از پیروزی انقالب می گذرد و ادامه ی فعالیت 

دادگاه انقالب با فلسفه ی وجودی آن مغایر است.
در ذکر دالیل غیرقانونی بودن فعالیت دادگاه انقالب، توجه قضات 

محترم را به نکات زیر جلب می کنم.
1ـ  نوع فعالیت و نحوه ی رسیدگی قضایی در دادگاه انقالب به نحوی 
است که اساسًا حق دفاع از بسیاری از متهمان سلب شده است. وجود 
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اعالن رسمی و کتبِی »از پذیرفتن وکیل معذوریم« در پشت دِر شعب دادگاه 
انقالب نشان از محاکمه ی متهمان بدون حضور وکیل طی سالیان متمادی 
داشته است. شایسته ی آن است که ابتدا دادگاه انقالب پاسخ سال ها اقدامات 
غیرقانونی خویش را بدهد تا زمینه ی دفاع شایسته و عدالت قضایی نسبی 

فراهم گردد.
۲ـ  طبق اصل 1۶۸ قانون اساسی، به کلیه ی اتهامات سیاسی باید در 
محاکم عمومی، با حضور هیئت منصفه و مطلقًا به صورت علنی رسیدگی 
شود. در طی ۳۳ سال گذشته، به کلیه ی اتهامات سیاسی، بدون استثنا، 
در دادگاه انقالب )دادگاه ویژه(، بدون حضور هیئت منصفه، و اساسًا 
غیرعلنی رسیدگی شده است. بنابراین با وجود دادگاه انقالب کلیه ی حقوق 
مطرح در اصل 1۶۸قانون اساسی تعطیل مانده است. دادگاه انقالب حق 
کلیه ی دگراندیشان، اعم از دگراندیشان مذهبی، عقیدتی، مدنی و سیاسی 

را نادیده گرفته است.
۳ ـ قضات محترم این دادگاه به اهمیت اصل »استقالل قضایی« در 
اجرای »قانون« و تٔامین »عدالت« واقف اند. استقالل قضایی و استقالل 
قوه ی قضاییه به معنی استقالل از قوه ی مجریه، قوه ی مقننه و دیگر نهادهای 
حاکم، ازجمله وزارت اطالعات و امنیت است. آیا اصواًل در چنین دادگاهی، 
با چنین شاکله ای که بنیان آن بر عدم حضور وکیل و غیرعلنی بودن دادگاه ها 
بنا شده است و متهم را از شرایط کاماًل امنیتی، بازداشتگاه ۲0۹ و سلول 
انفرادی برای محاکمه اعزام می نمایند، امکان رعایت استقالل قضایی و 
بی طرفی قاضی وجود دارد؟ اصل »استقالل قضایی« که به عنوان اصل مهم 
و بنیادین در کلیه ی سیستم های قضایی مورد توجه خاص است، آیا در 
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دادگاه هایی که با گزارش نهایی بازجویان تشکیل می شوند، قابل رعایت 
است؟ گزارش هایی که نوع جرم را تعیین می کنند، مدارک مورد ادعای 
خود را برای قاضی برمی شمرند و مجازات مورد درخواست را نیز تعیین 

می کنند؟ 
با احترام به تالش همکارانی که صادقانه در دادگاه انقالب فعالیت 
می نمایند، اعالم می دارم امر دفاع از موکالن در دادگاه انقالب چندان دشوار 

شده است که دفاع از کلیه ی دگراندیشان را بی تٔاثیر نموده است.

با احترام
نسرین ستوده
وکیل پایه یک دادگستری
سال 1۳۹0
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ریاست محترم ... )نمی دانم برای کجا فرستادم، اما هرچه هست برای یکی 
از کانون های وکال است(

همکاران محترم و گرامی 
خانم ها و آقایان

درودهای صمیمانه و بی پایان مرا از زندان اوین پذیرا باشید. همچنین تشکر 
مرا بپذیرید. بی شک تعلق چنین جایزه ی ارزنده ای از سوی همکارانم در آن 

سوی دنیا، باعث بسی افتخار و مباهات اینجانب است.
این جایزه بیش از آنکه جایزه ای شخصی تلقی گردد ، اعالم حمایت از 
آرمان های مشترکی است که بین انسان ها در چهار گوشه ی دنیا جریان دارد. 
آرمان هایی چون آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و عدالت مفاهیم مشترکی 
ابناء بشر را گرد هم جمع می کند. تالش ها و سختی هایی که  است که 
بشریت برای تحقق این آرمان ها کشیده است، به ما اجازه نمی دهد در 

قبال پایمال شدن چنین مفاهیمی سکوت اختیار کنیم.
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به  راستی من از اقدام همدالنه ی شما برای تحمل حبسم سپاسگزارم.  
به ویژه شاید شما نیز مانند بسیاری دیگر نگران وضعیت دو فرزند خردسال 
اینجانب باشید. مع هذا صادقانه به شما اذعان می دارم که تحمل بیداد 
اجتماعی با وجود دو کودک خردسال بسی سخت تر از تحمل زندان است. 
چگونه می توان بیداد را مشاهده کرد و از آن روی گرداند؟ یا در مقابل آن 
سکوت کرد؟ درحالی که بدانیم این بیداد بر آیندگان، یعنی کودکان امروز ما 
خواهد رفت، همچنان که بر گذشتگان رفته است و درد سکوت جانگزای 

آن بسی رنج آورتر از بیداِد رفته بوده است.
بسیاری از سر لطف و به گمان آنکه کاری ارزشمند انجام داده ام، مرا 
مورد تفقد قرار داده اند. اما می خواهم در برابر شما همکاران بزرگوارم اذعان 
نمایم که من به حکم وظیفه ی حرفه ای ام و سوگندی که بابت آن یاد کرده 
بودم، فقط سکوت نکردم! و این البته کار دشواری نبوده است. تالش های 
آنها که پیش از ما برای حفظ این مفاهیم کوشیده اند از ما می خواهند که 
سکوت اختیار نکنیم. من به  سهم کوچک خود ، تالش هایی اندک به خرج 
داده ام، مع هذا هنوز احکام ناعادالنه ی بسیاری که از سوی دادگاه انقالب 
صادر شده است بر دوش زندانیان سیاسی ایران سنگینی می کند. احکامی 
که به هیچ روی با ترازوی عدالت سنجیده نشده اند. تا زمانی که اجرای این 
احکام ناعادالنه در جریان است، مسلمًا و قطعًا نمی توان از انجام انتخاباتی 
آزاد و دمکراتیک سخن گفت و مادام که ماشین دادگاه انقالب، آماده ی 
صدور چنین احکام ناعادالنه ای باشد، خشونت قضایِی حاصله اجازه ی 
هیچ فعالیت آزادانه ای را در ایران نمی دهد. انحالل دادگاه انقالب اولین گام 
برای زدودن خشونت هایی است که فضای قضایی ایران را فرا گرفته است.
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بار دیگر مراتب تشکر و قدردانی خود را از همکاران محترم و عزیزم 
اعالم می دارم و کتمان نمی کنم که توجه افکار عمومی در آن سوی دنیا، تا 

چه اندازه برای ما گرمابخش و انرژی زا است.

با بهترین احترامات
نسرین ستوده 
وکیل دادگستری 
ایرانـ  اوین 
۹1-۹0
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مهراوه و نیمای عزیزم

مسئوالن دوشنبه ی پیش، در عرض چند ساعت، دو خبر کاماًل متناقض 
به من دادند. در ساعت دو بعدازظهر به من گفتند عالوه بر مالقات های 
هفتگی، مقامات قضایی با مالقات های حضوری من در روزهای پنجشنبه 
نیز موافقت کرده اند و سپس در ساعت پنج بعدازظهر گفتند طبق تصمیم 
مسئوالن زندان اوین، به دلیل عدم استفاده از چادر، تنبیه شده ام و سه هفته 
از همان مالقات کابینی نیز محروم هستم! خانواده ی ناهماهنگ مسئوالن 
بین خودشان هم به احترام و محبت رفتار نمی کنند. نوعی هرج ومرج بر 
تصمیم گیری ها حاکم است. به یاد داشته باشید هرطور با دشمنانتان رفتار 
کنید، با دوستانتان رفتار خواهید کرد. دشمنی دشمنان هرگز خشونت 
رفتاری هیچ انسانی را توجیه نمی کند، چه رسد به آنان که دشمن نیستند. 
به جرئت به هردوی شما می گویم نه با آنان که خود را دشمن من می پندارند 
دشمنی دارم، نه خود را در گرداب قهر و کینه ای که آنها به وجود آورده اند 

غرق خواهم کرد.
مهراوه و نیمای عزیزم، می دانید که چقدر دوستتان دارم. می دانید 
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که مانند هر پدر و مادری در آرزوی سعادت و نیک بختی شما هستم. اما 
بدانید هر تصمیمی بگیرم، بیش و پیش از هر چیز به شما می اندیشم، زیرا 
موقعیت کودکان به گونه ای است که باید در هر تصمیم گیری، ابتدا به آنان 
فکر کرد. معلوم است که مالقات با شما برایم مهم است. معلوم است از 
اینکه ماه هاست شما را بغل نکرده ام، رنج می برم. از اینکه حتی از شنیدن 
صدایتان محرومم رنج می برم. اما عزیزانم، کارهای من، چه بخواهم چه 
نخواهم، روزی مورد قضاوت شما قرار خواهد گرفت. بنابراین دوست 
دارم بدانید که: »اجازه نمی دهم برخالف قانون، مرا با هیئتی اجبارآمیز به 
دیدارتان بیاورند. ترجیح می دهم کل سالیاِن تحمل حبسم را از دیدارتان 
محروم شوم تا به دلیل اسیر بودن به ناحق، به آنان اجازه دهم هرگونه اراده 
می کنند با من رفتار کنند و برخالف قانون مرا به حجابی اضافی و با اجبار 

مضاعف وادار کنند.
بله، عزیزانم سال ها قبل قانونی تصویب شد که همه ی زنان ایرانی را 
ملزم به استفاده از حجاب شرعی نمود. زنانی که حجاب را قبول داشتند 
یا نداشتند این حجاب را رعایت کردند، زیرا اگر رعایت نمی کردند طبق 
اما اکنون سخن مسئوالن زندان آن است که  قانون مجازات می شدند، 
چون شما اسیر مایید، باید از حجابی مضاعف )یعنی چادر( استفاده 
کنید، درحالی که نه تنها قانون چنین شرطی را برای حجاب نگذاشته است، 
بلکه حتی زندانیان سیاسی از استفاده از لباس فرم زندان معاف هستند. 
من به قصد »مقاومت« کاری نکردم. به قصد اجرای قانون در تمامیتش 
اقدام کردم و از پوشیدن چادر امتناع نمودم. چون نمی خواستم خانواده ام 
و به ویژه کودکان خردسالم با مشاهده ی چادر اجباری برای مادرشان که 
چادری نبوده است، بدانند تحت چه فشار روانی و تحقیرآمیزی زندگی 
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می کنیم. با خود فکر می کردم این کار من که با ظاهری آرام به دیدن خانواده 
می روم، به نفع مسئوالن زندان است، زیرا مدام فشار روانی شبانه روزی خود 
را از خانواده پنهان می کنیم. اما به هرحال حتی اگر به نفع زندان هم باشد، 

من هدفی جز اجرای »تمامیت« قانون ندارم.
مهراوه و نیمای من، بدانید، در کنار همه ی هویت های اجتماعی، 
شغلی و خانوادگی ام به مادر بودنم و به ویژه اینکه مادر شما دو تن هستم 
می بالم و به این یکی بیش از همه چیز می اندیشم و فکر می کنم. بنابراین با 
صدای بلند اعالم می کنم: »من یک مادرم«. و نمی خواهم کودکانم مرا در 
هیئتی اجبارآمیز و تبعًا تحقیرآمیز ببینند. نمی خواهم کودکانم فکر کنند که 
دیگران می توانند با استفاده ی نابجا از قدرت، هر عمل غیرقانونی را به آنها 
تحمیل کنند. می دانم شما به آب، غذا، خانه، خانواده، پدر و مادر، محبت 
خانواده و دیدار با مادرتان نیاز دارید. اما به همان اندازه به آزادی، امنیت 
اجتماعی، قانون مداری و عدالت نیاز دارید و بدانید که این مفاهیم در هیچ 
کجای دنیا با نوشتِن »قانون« روی کاغذپاره ها، اجرا نشده اند. درخواست 
و پافشاری ما برای اجرای قانون، به قانون هویت و موجودیت می بخشد. 
بنابراین بدانید »من« و »شما« باهم قانون را می سازیم. می بوسمتان، هزاران 
بار و از اینکه ماه هاست آغوشم از شما تهی است البته رنج می برم، اما امیدم 

به آن است که این رنج ها بیهوده نباشد.
 

قربان هر دوی شما
سال 1۳۹0
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شعر مهوش ثابت برای نسرین ستوده

آسمان به رنگ خاک
و خاک به رنگ خون 

زنان به بند       و مردهای مرد     به زیر تازیانه در نبرد
و خون به رگ، به جوش

و موج غم درون سینه ژرف و پرخروش
خروش

به قلب شهر خفته و خموش
سکوت

صدای پای صبح
میان ظلمِت طویل شب به گوش ماه می رسد

خموش
زنی ز راه می رسد

ز مرکبی که حامل سیاهی شب است
زنی به رنگ نور
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خموش و پرصالبت و صبور
چه روزها به بند

به اتهام دانش و شعور!
زنی چو صخره ای رفیع و استوار و پرغرور

به شهر خفته در عبور...
زنی ز راه می رسد

ز مرکبی که حامل سیاهی شب است
دو دست او به دستبند ظلم و جور بسته، لیک

هنوز خنده  بر لب است!
کسی، تو گوئیا، که درب خانه اش به روی او گشود

و او دو دست بسته را به آسمان نمود
قدم به خانه اش نهاد

در آرزوی داد!
خموش

بدون واژگان 
به روح خسته ی زمان اشاره کرد

جهان دو دست بسته را نظاره کرد
و در سراسر جهان 

قلم ز دست هر وکیل پاک ِ پرتوان
وکیل مردمان خسته جان

به ناگهان        فتاد!
و من به سجده می روم
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 گشوده باد همیشه درب های افتخار     به روی این چنین زنی 
گشاده باد              دست های این چنین زنی 

ستوده باد             این چنین زنی!

با محبت و احترام 
تقدیم به سرکار خانم نسرین ستوده 
مهوش ثابت )شهریاری(
زندان اوینـ  بند زنان
۹ خرداد 1۳۹0
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رضای عزیزم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد. نمی دانی ندیدن شما برایم چقدر سخت است، 
اما نمی توانم از کنار قضیه ی به آن مهمی بی تفاوت بگذرم. بگذار به تو مژده 
بدهم که از آن روز تا به حال، تا حدود زیادی سایه ی سنگین لواسانی روی 
سر ما کوتاه شده است. آنطور هم که از بچه ها شنیدم، در آخرین مالقات 
به سالن نیامده بود. به هرحال باید ببینیم چه می شود. قباًل لواسانی هفته ای 
یکی دو بار به بند زنان می آمد. فعاًل در طی دو هفته ی گذشته، یکبار آمده و 
کاًل رفت وآمدش به بند زنان کمتر شده. آرزوی ما این است که کنار گذاشته 
باشندش. رضا جان، احیانًا خبر بازداشت وحید )شوهر مهدیه( را شنیده ای. 

خبر بدی بود، ولی ما از آن بیدها نیستیم که به این بادها بلرزیم.
عزیزم، خواهشی از تو دارم که علیه لواسانی شکایت رسمی کنی. 
شکایت را باید به دادسرای کارکنان دولت )میدان ارگ( بدهی. لطفًا از 
آقای سلطانی راهنمایی بگیر و شکوائیه را تنظیم کن. همین که در عرض 
یک روز آن را ثبت کنی کافی است. دیگر دنبالش هم نرفتی مهم نیست. 
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عزیزم، می دانم شرایط تو بسیار سخت تر از من است، ولی برایم نامه بنویس 
و از همین طریق بفرست. سعی کن تا چند دقیقه ای بعد از مالقات در 
سالن بمانی تا اگر چیزی داده ام به دستت برسد. ضمنًا برایم بگو بازتاب 
خودداری از مالقات چیست. از وضع مالی ات هم بگو. راستی کتاب ها به 
دستم رسید. به زودی مطالعه ی آنها را شروع می کنم. ممنونم. مخصوصًا 

خیلی ذوق و شوق کتاب ماندال را دارم.
رضا جان، یک تابلوی نیمه کاره فرستاده ام که خواهش می کنم آن را 
برای تکمیل، به دست نازنین برسان که در مرخصی است. سعی کن از 
طریق تلفن نباشد. ضمنًا قبل از آنکه آن را برای نازنین بفرستی، دو عدد 
گواش سرمه ای ضمیمه اش کن. به نازنین بگو تابلو )دست و پا و صورت 
بچه ها( را تکمیل کند و بدهد به بچه های سوسن. )یا تو از او بگیر و به 
بچه های سوسن بده(. چیزهایی که نازنین باید تکمیل کند، دست و پا و 
صورت بچه ها روی مقوا است که مقواها را باید دربیاورد و بچسباند و 
همچنین رنگ خورشید و ماه )شب و روز( خورشید و ماهش را و ستاره ها 
را ما می چسبانیم. فقط رنگ نارنجی و سرمه اِی زمینه را بزند. بچه ها را 
هم اگر چسباندنش زحمت دارد، فقط روی مقواها دربیاورد. ما خودمان 
می چسبانیم. زیاد تلفنی با او صمیمی صحبت نکن و به او اطمینان بده که 

از این بابت مراعات می کنی.
ماجرایی را برایت بگویم. من در آخرین جلسه ی مالقات، حرف ستاره 
و هانیه را با تو زدم. فرداش لواسانی به بند آمد و از دفتر زندان این دو نفر 
را خواست و گفت »چه دوستی ای با نسرین ستوده دارید؟« ستاره )اشرف 
علیخانی( خیلی ترسیده بود، ولی هانیه خیلی شجاعانه جلویش ایستاد و 
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جوابش را نداد. اینها اینقدر خرند که غالبًا از مواجه شدن با من هراس 
دارند. از آن سر تا تهشان یک جورهایی از روبرو شدن با من پرهیز می کنند.
راستی رضای عزیزم، خیلی دلم می خواهد نظر تو را راجع به برنامه ای 
که برای جایزه ام ریخته ام بدانم. می دانی که نظر تو برایم مهم است. حتی اگر 
فکر می کنی این کار را نکنم، بگو تا درباره ی آن فکر کنم، یا اگر فکر می کنی 

کار درستی است، دوست دارم دالیلت را بشنوم. ممنونم.
شنیدم مراسم نامزدی اصغر است. از قول من به هردوشان تبریک 
بگو. اگر دست و بالت باز است، از طرف من یک چیزی بخر و بده. اگر نه 
که همان کادوی مشترک را بده. ضمنًا از پولی که برای من و ستاره ریختی 
ممنونم. لطفًا به گیتی بگو از کاموای مارک کریستال، سفید و مشکی اش 
برایم چهار عدد بخرد و بفرستد. این یکی را فورًا الزم دارم، بدهید به 

بچه های سوسن بیاورند.
رضا جان، بازهم تٔاکید می کنم که اگر با برنامه ی جایزه ام موافقی، آن 
را همان طور رد کن تا تاریخش نگذرد. اگر هم موافق نیستی که جایزه ام را 
به دیگران بدهم، متنی را بده نوشین ویرایش کند و قسمت اعطای جایزه به 

دیگران را حذف کند و بعدًا بفرست. قربانت.
ضمنًا یادم آمد اصاًل الزم نیست برای نازنین توضیح بدهی چکار کند. 
تو همان دو عدد گواش سرمه ای را ضمیمه کن و بفرست. توضیحات را 
نوشته ام و داخل نایلون زرد رنگ انتشارات اطالعات گذاشته ام. آن نایلون 
را همان طوری به دستش برسان. ضمنًا یک بلوز یا یک چیز ارزنده، تمیز 
و شیک را بگیر و همراهش بگذار. بگو کادوی ناقابلی از طرف من است. 
از اینکه نامه ام این شکلی است تعجب نکن. این نامه را طی سه روز نوشته ام 
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و هی برنامه هایم تغییر کرده است. اما به هرحال بعد از اینکه کار نازنین تمام 
شد )به او بگو اگر امکان دارد، ظرف یک هفته، کارش را انجام دهد و به تو 
برگرداند( بعد از آن، تابلو را به شوهر سوسن )آقا سیاوش( بده تا برگرداند 

داخل زندان.

زندان اوینـ  سال 1۳۹0
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رضای عزیزم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد. ممنون از نامه ات که نازنین برایم آورد. آیا آن 
بسته ای که شال و بلوز داخل آن بود مال من بود؟ رضا جان برای زمستان 
برایم بلوزهای زمستانی زیادی بده. از همان ها که در خانه دارم، مخصوصًا 
آنها را که خیلی گرم است. یک پولیور سبز و یک پولیور مشکی دارم که 
خیلی گرم است. لباس خواب زمستانی را که شهناز فرستاده برایم بده. پتوی 
سفری فکر می کنم باالی کمد اتاق نیما باشد. لطفًا برایم بده. شاید هم در 
اتاق های دیگر باشد. اگر نبود، برایم یک پتوی سفری بخر و بفرست. آن 
سوتین نخی که برایم داده بودی خیلی خوب بود. اگر می توانی دو رنگ 
دیگر آن را که رنگی باشد سفید و آبی برایم بخر و بفرست. جوراب گرم 
خیلی الزم دارم. شلوار راحتی، برای خواب یکی و شلوار راحتی رسمی مثل 
شلوار ورزشی تمیز، یکی. از سفارش هایم که تمامی ندارد عذر می خواهم.

ضمنًا خواهش می کنم با آقای سلطانی صحبت کن. بگو می خواهم 
علیه پیرعباسی شکایت کنم. او، هم در جلسه ی دادگاه من و وکالیم را تهدید 
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کرد و گفت وکالیی را که انتخاب می کنی روی حکمت تٔاثیر می گذارد؛ و 
هم در آن جلسه ای که دوربین آورده بود، فقط به دلیل استفاده ی من از حق 
سکوتم و جواب ندادن به سٔواالتش، قرار پنج روز بازداشت برایم صادر 
کرد. )البته به او بگو من هنوز نمی دانم آیا واقعًا پنج روز را صادر کرده یا نه. 
ولی به هرحال دست کم تهدیدش را کرد.( ضمنًا در جلسه ی علنی از حضور 
کیخسروی در دادگاه ممانعت به عمل آورد و دست آخر حکم را به شکل 
قانونی به وکالیم ابالغ نکرد. اگر خودش صالح می داند، علیه قضات 
تجدیدنظر هم که تاکنون حکم را ابالغ نکرده اند اعالم شکایت کند. بگو 
یکی از کارآموزها را معرفی کند. دو تا بقچه ی زیپ دار برایم بده. احتمااًل 

لیال برگردد داخل، بده برایم بیاورد.
عزیزم، خوشحال شدم که گفتی می خواهی علیه لواسانی شکایت کنی. 
حتمًا این کار را بکن. نمی دانی تا کجا ناراحتم که در این شرایط سخت که 
مسئولیت دو تا بچه را داری، من اینجایم و هیچ کمکی نمی توانم بکنم. 
خواهش می کنم بگو موضوع شکایت میرزاده به کجا رسید. در نوع خود 
می تواند خطرناک باشد. آیا باآلخره یارو دعوا را پس گرفت؟ چه شد؟ این 
روزها مراسم ازدواج اصغر است. از قول من به هر دوشان تبریک بگو. دلم 
برایتان تنگ شده. احتمااًل از هفته ی دیگر برای مالقات بیایم. البته اگر در 

مورد چادر به توافق برسیم. چون با چادر نمی آیم.
عزیزم، بدان که ما اینجا هیچ سختی ای نداریم و خواهش می کنم از 
این بابت ناراحت نباش. فقط نگران آن همه مسئولیت و کاری هستم که 
به دوش توست. سالمم را به گیتی، مامان، مادر، پدر و خالصه همه ی 
دوستان برسان. گرچه می دانم طبق معمول از پس همه ی کارها به بهترین 
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به  و  دارم  دوستت  هستم.  نگران سالمتی خودت  فقط  برمی آیی.  نحو 
پشت گرمی تو و همه ی خوبی هایت محکم ایستاده ام.

بدون تاریخ
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مهراوه ی عزیزم، دختر نازنینم، سالم

می دانم دو هفته ی پیش، یکشنبه ی سختی را پشت سر گذاشتید. وقتی 
شنیدم شما را هم به همراه بابا و خاله به دادسرا برده اند خیلی ناراحت 
شدم و درحالی که شدیدًا گریه می کردم، به دفتر اینجا اعالم کردم که وارد 
اعتصاب غذا می شوم. فورًا کارم را پیگیری کردند و گفتند که شما رفته اید.

مهراوه جان، تلخی این ماجرا هیچ جور از دلم نمی رود. هرچند به تو 
ایمان دارم و می دانم تو قرص و محکم هستی. اما بدان که برای تو و برادرت 
و برای اینکه با دیگر کودکان سرزمینم در فضایی عادالنه تر و قانونمندتر 
بزرگ شوید، هر کاری حاضرم بکنم. اما عزیزم، طاقت دیدن سختی های 

شما را ندارم.
مهراوه جان، برای دادستان، رئیس قوه ی قضاییه و سرپرست دادسرا 
تا  و  عذرخواهی کنند  شما  همه ی  از  فورًا  باید  و گفته ام  نوشته ام  نامه 
عذرخواهی نکنند، من هم به مالقات نمی آیم. زیرا فکر می کنم این جور 
مالقات ها بیشتر شما )تو و برادرت( را اذیت می کند. اما بدان که اگر تو 
بخواهی من به خاطر تو به مالقات می آیم. زیرا من و تو باهم مادر و دختریم 
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و نه هیچ چیز دیگر، خوشحالم که دختر نازنینی مثل تو دارم، ولی من برای تو 
نه یک قهرمان، وکیل یا هر چیز دیگرم، بلکه فقط یک مادرم و هرچه که تو 
بگویی برایم اهمیت دارد و به آن عمل می کنم. بدان که این روزهای سخت 
تمام می شود و روزهای سخت ما نیز به پایان می رسد. کسانی بوده اند که 

شرایطی به مراتب سخت تر را تجربه کرده اند، اما تمام شد. 
به هرحال منتظر جواب تو هستم. حتی اگر شفاهی پیغام بفرستی هم 

به گوش من می رسد.

هزار بار می بوسمت
مامان نسرین
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رضای عزیزم، سالم

هر کاری می کنم، تلخی آن روز بازداشت شما از دلم نمی رود. چون همگی 
شما را دوست دارم. خواهش می کنم مرا از بازتاب عدم مالقات ها مطلع کن 
و بگو آیا از لواسانی شکایت کرده ای؟ آیا اصاًل تابه حال از شما عذرخواهی 
شده؟ خواهش می کنم کل ماجرای آن روز را برایم بنویس. بچه ها چطورند؟ 
و طاقتشان چطور است؟ می دانی که آخرین بار در پشت برگ مالقات 
نوشتم که: به دلیل وجود شرایط امنیتی در سالن مالقات، و آسیبی که از این 

شرایط به بچه ها وارد می شود، از مالقات خودداری می کنم. 
دلم برایت خیلی خیلی خیلی تنگ شده. بچه ها را ببوس. مادر را ببوس 

و گیتی عزیزم را سالم برسان.

قربانت
نسرین
می بوسمت
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پولی که ریخته بودی )هم برای من و هم دوستم( رسیده. دستت درد نکند. 
از وضعیت ملک دفتر که اآلن در چه وضعیتی است مرا مطلع کن. نامه ات 
را از همین طریق به من برسان. ضمنًا اسامی نامه که جا افتاده بود از این قرار 
است؛ آقایان جمال الدین خانجانی، بهروز توکلی، سعید رضایی، عفیف 
نعیمی و وحید تیزفهم، لطفًا آخر آن نامه جمله ی زیر را اضافه کن: »بار دیگر 
از آن شهردار محترم و کمیته ی صلح ایتالیا تشکر می نمایم و حتم دارم که 
چنین حمایت هایی به گسترش و تحقق حقوق بشر مدد می رساند و امید 
دارم دولت ها نیز بر حقوق شهروندانشان بیش از پیش احترام بگذارند تا 
صلح و آرامش بر گستره ی زمین سایه افکند«. ولی فعاًل نامه را نگهدار و 
نفرست. ضمنًا دو تا عروسک کوچولو می فرستم که زندانیان مرد سیاسی بعد 
از اینکه شنیدند شما را گرفته اند، برای بچه ها درست کرده اند و فرستاده اند. 
سبزه مال نیماست و زرشکی مال مهراوه. حاال هرجور خودشان می دانند. 
پیمان عارف و تعدادی از بچه ها با یک نامه ی محبت آمیز آنها را فرستاده اند 

که به دلیل بازرسی های گاه به گاه، نامه ها را نگه نداشته ام.

بدون تاریخ
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رضای عزیزم، سالم

باشد. نمی دانی چقدر نگرانتان هستم. خواهش  امیدوارم حالت خوب 
می کنم نگرانم نباش، چون اوضاع برای من هیچ فرقی نکرده. همیشه به 
کسانی که بیرون هستند سخت می گذرد. عزیزم، آن روز، بعد از شنیدن خبر 
توقیفتان، اول تصمیم به اعتصاب غذا گرفتم و به دفتر زندان اعالم کردم، 
بالفاصله پیگیری کردند و به من گفتند که شما آزاد شدید. بعد از آن بود که 
تصمیمم برای قطع مالقات در اعتراض به مجازات خانوادگی قطعی شد.

عزیزم، قباًل فراموش کردم به تو بگویم که طبق پرینت وضعیتی که 
به من و زندانیان دیگر داده اند، حکمم شش سال شده است. این پرینت 
تا حدود زیادی مطمئن است، اما به هرحال تا به وکالیم ابالغ نشود، ما 
هیچ حرفی نمی زنیم. ضمنًا در میان عکس ها و آلبوم هایمان، چند تا عکس 
داریم که مراسم تحلیف وکالت من است. فکر می کنم آن عکس ها در یک 
پاکت باشد. لطفًا آن را پیدا کن و از طریق نازنین یا هرکس که خودت فکر 
می کنی، مثاًل آقا سیاوش )شوهر سوسن(، به دلیل مالقات بچه ها برایم 
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بفرست. به گیتی بگو از آن کاموای صورتی مالیم برایم چهار عدد بفرستد. 
این را زودتر بفرستد.

عزیزم، پیامم را برای شهرداری فلورانس می فرستم. هرجا نامه نیاز 
به اصالح دارد، درستش کن. مثاًل نمی دانم، آیا درست نوشته ام کمیته ی 
صلح ایتالیا؟ ضمنًا این جور نامه ها را از باکس خودت به هیچ وجه نفرست. 
به بچه ها بده تا از یک کافی نت، و از یک باکس جدید بفرستند. حتم دارم 
بازجویانم در حال سنگین کردن پرونده ات هستند و تو می دانی نفس من به 

تو بسته است.

دوستت دارم خیلی زیاد، هزار بار می بوسمت
نسرین
 اوین 1۳۹0
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مهراوه ی عزیزم، سالم

نمی دانی از دیدنت در روز چهارشنبه چقدر خوشحال شدم و به ویژه آنکه 
دیدم روحیه ی تو و نیما چقدر عالی است. و تو همان مهراوه ی عزیز دلم 
هستی که همیشه شاد و سرحال بود. همان مهراوه ی جشنی خودم! مهراوه 
جان، من از اینکه چهارشنبه ها همدیگر را می بینیم و احتمااًل وقت بیشتری 
هم به ما می دهند اصاًل ناراحت نیستم. امیدوارم تو هم ناراحت نباشی. اینها 
چون می خواهند مرا بی چادر بیاورند و ضمنًا جلوی زندانیان دیگر نباشد، 
این کار را کرده اند تا دیگران نبینند که من بی چادر می آیم. برایم از نیما و 
کارهایش بنویس. قربون هردوی شما می روم، خیلی دلم برایتان تنگ است. 
مزه تان با هم فرق می کند. یعنی هر کدامتان یک مزه ای می دهید. اما واقعًا 

هردوتایتان  خوش مزه اید! 

دوستت دارم و هزاران بار می بوسمت
مامان نسرین
اوینـ  ۲1 آبان 1۳۹0
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رضای عزیزم، سالم

عید نوروز مبارک باد. اآلن ساعت چهار و پانزده دقیقه ی بعدازظهر است و 
سال نو در ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه ی صبح تحویل شد. ما اینجا 
همگی سال نو را با سرود »ای ایران« آغاز کردیم. سپس به حیاط زندان 
رفتیم و سرود »سر اومد زمستون« را با آن قسمت مربوط به رٔای و رٔای گیری 
و »تنم پاره پاره شد از ضربه های مرد سفاک...« خواندیم و به اتاق برگشتیم. 
کادوهایمان را به هم دادیم و گرفتیم و رقصیدیم و خندیدیم. و البته پیروان 
هر مذهبی در ابتدا مراسم نیایشی بنا به رسم مذهب خود خواندند. بهائیان 
طبق دعاهای دیانت خود، مسلمانان همین طور و مسیحیان هم مطابق 
روش دیانت خود نیایش کردند. من هم مرور خیلی کوتاهی بر خاطرات 
تلخ و شیرین یک سال گذشته کردم و گفتم که گرچه سال گذشته را با از 
دست دادن  هاله و هدی خیلی تلخ شروع کردیم، اما در طی سال گذشته، 
شرایطی را پشت سر نهادیم که دست کم شرایط حبسمان را قابل تحمل کرده 
است و مسئوالن زندان روش مذاکره و صحبت را با ما پیش گرفته اند. من 
اشاره کردم که دست کم در چهار مورد، ما دسته جمعی با مسئوالن زندان 
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صحبت کردیم که هر چهار مورد موفقیت آمیز بوده است. یا به اصالح 
قانون مجازات اسالمی و محدود شدن اعدام زیر هجده سال و سنگسار 
اشاره کردم. اصرار من بر این موفقیت ها آن بود که توجه به چنین موارد 

موفقیت آمیز می تواند در باال بردن قدرت روحی ما مٔوثر باشد. 
رضا جان، شما باید امروز را در تبریز گذرانده باشید. امیدوارم به شما 
هم به اندازه ی ما خوش گذشته باشد. رضا جان خواهشی دارم. می خواهم 
در مورد دادگاه آسیایی حقوق بشر تحقیقاتی انجام بدهم. بنابراین خواهش 
می کنم در کامپیوتر جست وجو کن روی اسم دادگاه آسیایی حقوق بشر، 
هم فارسی و هم انگلیسی. منابع مهمش را برایم پرینت بگیر، به شکل جزوه 
دربیاور و روی آن هم یک کاور درسی بگذار و برایم بده. احتمااًل چون 
بحث حقوقی است، اجازه ی ورودش را هم خواهند داد. فقط بدان که 
به ویژه می خواهم بدانم اآلن پیشنهاد تٔاسیس دادگاه آسیایِی حقوق بشر در 
چه مرحله ای است. و آیا در جریان تٔاسیس قرار دارد یا نه؟ اگر توانستی از 
پسر آقای حامد توسلی کمک بگیر. او خیلی خوش فکر است و در این زمینه 
می تواند کمک نماید. سالم مرا به او برسان و اصاًل کار جست وجو و تهیه ی 
جزوه را به او بسپار. از قول من به او بگو طرحی دارم که اگر بداند حتمًا 
خوشحال می شود. بگو اگر لطف کند و در جمع آوری اطالعات مربوطه 
کمک نماید در هیچ مرحله ای این لطفش را فراموش نمی کنم. این کارم 
عجله ای است و می خواهم تا هفته ی آینده یا دست کم تا تاریخ مالقات 
حضوری مان که حدود بیست فروردین می شود این جزوه به دستم برسد. 
می دانم این کار خیلی انرژی می برد. ممنونت هستم ولی باور کن خیلی 
ضروری است. می بوسمت هزاران بار و دوستت دارم. خیلی خیلی خیلی 

زیاد.
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رضای عزیزم، اگر می توانی دو عدد فالسِک یک ونیم لیتری برایم 
بخر. آن را اجازه می دهند. اگر شبیه فالسک خودم باشد خیلی خوب است. 

مثاًل مارِک یونیک و استیل. ممنون.

قربان یو
نسرین
اوینـ  1 فروردین 1۳۹1
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رضای عزیزم سالم

شنبه عصر است و من بیش از همیشه دلتنگ تو و بچه ها هستم. دلم خیلی 
هوای تو را کرده است. تو با همه ی خوبی هایت. عزیزم، فکر می کنم با 
دادگاه کانون وکال، احیانًا زمینه ی جایزه ی »مارتین انالز« برایم فراهم شود. 
فقط باید برای آن روز همگی مهیا باشیم. در مورد آوردن بچه ها و به ویژه 

نیما تردید دارم. شاید کمی درگیری ایجاد شود که بهتر است نیما نباشد.
رضا جان، خیلی داشتم به روزهایی که باهم گذراندیم فکر می کردم. 
به عصرهایی که تو در شرکت می ماندی و من و بچه ها به پاساژ می رفتیم. 
به پارک سپهر که دسته جمعی می رفتیم. به پاساژ میالد نور، به تبریز و به 
همه ی جاهایی که باهم رفتیم. با خود فکر می کردم آیا دوباره آن روزها 
تکرار می شوند؟ آیا دوباره ما باهم به مهمانی می رویم؟ در همین فکرها بودم 
که به همان سٔوال همیشگی رسیدم. راستش مدت هاست که می خواستم 
موضوعی را با تو در میان بگذارم و نظر تو را بدانم. به ویژه آنکه تو در 
این میان صادقانه بهای زیادی را داری پرداخت می کنی. عزیزم، من بعید 
می دانم حتی اگر آزاد هم بشوم، زندگی ما مثل سابق آرامش خود را بیابد؛ 
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در فضایی که جامعه هم روز به روز امنیتی تر می شود. من مصّمم به مقاومتم. 
مع هذا همیشه به تو و بچه ها می اندیشم و به ویژه به تو. چون تا وقتی تو در 
کنار بچه ها هستی خیالم جمع است و فقط دلتنگی دارم. با دلتنگی می شود 
کنار آمد، اما با نگرانی نه. عزیزم، می دانم دست کم به اندازه ی خودم، اگر نه 
بیشتر، آزادی خواهی. می دانم هر تصمیمی بگیری سهم تو از آزادی خواهی 
است و نه من. اما بازهم می خواهم بدانم آیا وضعیت تو و بچه ها طوری 
هست که ما بی آنکه درجه و شدت مقاومتمان را افزایش دهیم، به همین 
ترتیب ادامه دهیم؟ آیا وضعیت تو و بچه ها روبه راه است؟ یا ترجیح می دهی 
یک جوری با بازجویانم کنار بیایم؟ تقریبًا مطمئنم این آخری منتفی است. 
چون آخرین بار هم که با تو صحبت کردم، نظر خودت را گفتی. اما اگر باز 
پیشنهاد یا توصیه ی دیگری داری بگو تا راجع به آنها نیز فکر کنم. می دانی 
که خیلی دوستت دارم و می دانی که چقدر برایم عزیز و محترمی. نظراتت 

برایم همیشه ارزشمند و راهگشا بوده است. منتظر جوابت هستم.

قربانت
می بوسمت، هزاران بار
نسرین
اوینـ  ۲۳ اردیبهشت 1۳۹1
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دختر عزیز ممنوع الخروجم مهراوه جان، سالم

دیگران دوست دارند بگویند تو شجاعی، نترسی، و سخنانی از این قبیل... 
من دوست تر دارم بگویم تو زیبایی، دلنشینی، عاقلی و زیرک. دوست تر دارم 
بگویم از بچگی خیلی عاقل بودی و به چشم من زیبا، خیــــلی زیبا! یادت 
هست می گفتی، »دوست ندارم هجده ساله شوم، چون تا وقتی کودکم 
حقوقم بیشتر است«؟ یادت هست هروقت می خواستی از حقوقت دفاع 
کنی، می گفتی، »خب من که هنوز هجده  سالم نشده، شده؟« و من تصدیق 
می کردم هنوز هجده سالت نشده. شش ساله بودی به کتاب های قانون اشاره 
می کردی و می گفتی، »می دانم در اینها چه نوشته شده. در اینها نوشته اند 
بچه ها تا هفت سالگی مال مادرند و پس از آن به پدر تحویل می شوند.« 
کم وبیش از صحبت های تلفنی من یک چیزهایی فهمیده بودی. بااینکه 
هرگز با این مشکل روبرو نشده  بودی، اما فکر کنم در ته ذهن کودکانه ات به 
رنج آن کودکانی که پدر و مادرشان از یکدیگر جدا می  شوند می اندیشیدی 
و به مالقات های گاه پردردسر آن کودکان. من هم ازاین رو بود که وقتی از 
حقوق کودکان دفاع می کردم، مشتاقانه به خانه بازمی گشتم تا تو و برادرت 
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را در آغوش بکشم. گویی می خواستم همه ی رنج کودکانی را که مورد ستم 
قرار گرفته  بودند با محبت کردن به شما جبران کنم، اما نمی توانستم. با دفاع 
از کودکان می  خواستم دنیایی بهتر برای همه ی کودکان، ازجمله کودکان 
خودم بسازم. برای استقرار »قانون« و »عدالت« کوشیدم تا شاید فرزندانم 
در کنار دیگر فرزندان این مرز و بوم در پناه »قانون« آسوده زندگی کنند. اما 
گمان نمی کردم تندباد قانون شکنی این چنین به سرعت دامان کودکانم را 
بگیرد. سربلندم از آنکه برای کودکان سرزمینم و استقرار حقوق کودکانه شان 
کوشیده ام و باور دارم، هستند کسانی که برای حقوق کودکانه ی فرزندانم 

تالش نمایند.
مهراوه ی عزیزم، می دانی که متوجه مسئولیت مادرانه ام هستم. می دانی 
که روزوشب به تو و نیما فکر می کنم و دلتنگتان هستم. بارها با خود 
می اندیشم اگر من در آستانه ی پنجاه سالگی بی تاب دیدارتان می شوم، پس 
نیما که پنج سال هم ندارد، چگونه بر این ظلم تاب می آورد؟ آرزو داشتم در 
سختی ها و شادی ها کنارتان باشم. آرزوی همان روزها که دور هم بودیم. 
باهم به مسافرت می رفتیم. دوست داشتم در این سنین نوجوانی کنارت 
بودم. دوست داشتم روزهایی که در مدرسه از چیزی دلخور می شدی، وقتی 
به خانه بازمی گشتی، مرا در خانه می یافتی تا برایم صحبت کنی. دوست 
داشتم بازهم با نیما بازی می کردم تا صدای خنده اش خانه مان را پر می کرد.

اما دختر نازنینم بگذار حقیقتی را با تو در میان بگذارم. بر این طریق 
نیستم که تسلیم تهدیدها و فشارها شوم. کاری نکردم که شایسته ی تهدیدها 
و فشارها باشم. قانونی ترین کارهای ممکن را کردم. اما اگر بنایشان بر آن 
است که با تهدیِد فرزندان و خانواده ام، مرا وادار به تسلیم کنند، تسلیم 
نمی شوم. تو هم این راـ  هم امروز و هم فردایی که هجده سال به باال شدیـ   
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از من نمی خواهی. از دادستان خواسته ام مقدمات مالقات من و تو را برای 
مذاکره در خصوص اتهامت و امضا وکالت نامه و مطالعه ی پرونده فراهم 
کند. آرزویم آن است که دفاع از کودکم را خود به عهده بگیرم و امیدوارم 

بتوانم این کار را بکنم.
عزیزم، نامه هایم را به فرزندانم و فرزندان سرزمینم و به ویژه فرزندان 
زندانیان سیاسی می نویسم. زیرا هیچ مقامی رسمی تر از کودکان سرزمینم 
رسمی ترین،  مهم ترین،  آنها  ندارم.  سیاسی  زندانیان  فرزندان  به ویژه  و 
قدرتمندترین و رساترین فریاد جریان آزادی خواهی در ایران زمین اند. کیانا 
و علی و نرگس و علی های دیگر و زینب ها و پویاها و پارساها و پرهام ها 
و پگاه ها و ساراها و زهراها و یاسمن ها و ترانه ها و نیکان ها و طاهاها و 
آیلین ها و... مخاطبان اصلی عدالت طلبی ایرانیان اند. آنها اکنون اند نه آینده، 
رنج آنها اکنون جاری است و آنها مهم ترین قربانیان این خشونت اند. اکنون، 

نه آینده! 

دوستت دارم و هزاران بار می بوسمت
مامان نسرین
اوینـ  تیر 1۳۹1
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مهراوه ی عزیزم سالم

امیدوارم حالت خوب باشد. خبر ممنوع الخروجی ات را با خنده و شوخی 
از خودت و بابا شنیدم. من هم مثل تو در دلم به اینها خندیدم. تو پرسیدی، 
»حاال کی خواست برود خارج؟« راست گفتی. وطنمان را بگذاریم تا در 
کجا سِر آرام بر بالش بگذاریم. من زنداِن وطن را بر خارج ترجیح می دهم.
عزیزم، به تو و برادرت زیاد فکر می کنم. شما دو تن مانند فرزندان 
همه ی زندانیان سیاسی بیشترین هزینه را از زندانی شدن مادرتان پرداخت 
می کنید. نامه ای را برای شما فرستاده ام که باوجود گذشِت سه هفته، هنوز 
به دستتان نرسیده است و من چاره ای ندیدم جز آنکه این نامه را مخفیانه 
به دستتان برسانم. روزی به تو و نیما خواهم گفت چگونه در طی مدت 
بازداشتم، شرافتمندانه سهم کودکانه ی شما دو تن را پرداخت کردم. اما با 
این همه، بی فایده بود. خوشحال و سربلندم که در پرداخت سهم دو کودک 
خردسالم غرور و سرسختی به خرج ندادم. اما اینکه تالش افتخارآمیزم 
برای اینکه در کنار شما باشم بی ثمر ماند، واقعًا از اختیارم خارج بود. دو 
سال را با سربلندی پشت سر نهادیم. شما هم در این رنج با من سهیم بودید. 
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از این بابت عمیقًا متٔاسفم. هرگز دوست نداشتم کودکانم را در رنج هایم با 
خود شریک کنم.

دختر عزیزم، نمی توانم نامه ای طوالنی برایت بنویسم. می دانم که هنوز 
برای تحمل رنج هایی که بر تو تحمیل می شود کوچکی. اما بدان تو تنها 
نیستی که در میان کودکان سهمی از رنجی بزرگ را بر دوش می کشی. یک 
ملت در جای جای تاریخش نیاز دارد به آنچه نباید اتفاق بیفتد »نه« بگوید. 
برای اثبات هویت آزادی خواهانه اش و هویت ملی اش نیاز دارد بایستد، 

همین! چیز ساده ای است، اما در عمل است که پیچیده اش می کنند.

می بوسمت، هزاران بار
مامان نسرین
اوینـ  ۲۵ تیر 1۳۹1
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ریاست محترم مٔوسسه ی مارتین انالز
اعضا  گرامی

احترامات فراوان مرا از سرزمینم، ایران، پذیرا باشید و تشکرات صمیمانه ی 
مرا بابت انتخابم به عنوان یکی از نامزدهای این جایزه ی ارزنده از زندان 

اوین بپذیرید.
بسیار مفتخرم از جانب مٔوسسه ی شما که بنیادی بسیار معتبر است، 
نامزد یکی از مهم ترین جوایز فعاالن حقوق بشر شده ام. من با شادی و 
سرور مطلع شدم که مراسم انتخاب نهایِی برنده ی جایزه ی »مارتین انالز« به 
زودی برگزار می شود و از این بابت الزم دیدم مطلبی را تهیه کنم، هرچند به 
درستی نمی دانم چه مطلبی باید ارائه نمایم، زیرا شرایط فوق امنیتی که در آن 
به سر می برم و ممنوعیت تلفن برای کلیه ی زندانیان سیاسی، مانع دسترسی 
من به اطالعات کامل گردیده است. مع هذا همواره به دنبال فرصتی هستم 
تا از وضعیت حقوق بشر در ایران سخن گویم و از این بابت، از فرصت به 

دست آمده بسیار خرسندم.
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ابتدا الزم می دانم مراتب احترام کامل خود را به کلیه ی فعالیت های 
شایسته ی دو نامزد دیگر این جایزه ..... اعالم نمایم و صادقانه اذعان کنم 
که برنده شدن هر یک از آنها نیز باعث شادی اینجانب خواهد شد، زیرا 
توجه بین المللی به موضوع حقوق بشر در سراسر دنیا حائز اهمیت است. 

عالقه ی من به عدالت، همانند شما، از کودکی با من بود و همراه من 
بی تابانه رشد کرد و بالید. در اوان جوانی متوجه شدم انتخاب رشته ی 
حقوق و حرفه ی وکالت می تواند به خواسته ام پاسخ دهد. وکالت و دفاع 
از حقوق کودکان، زنان و کسانی که به جرم آزادی خواهی حقوقشان نقض 
می شود، با همه ی دشواری ها، رٔویای دستیابی به عدالت را امکان پذیر 
می کند. بدون عدالت، عدالت نسبی، زندگی غیرقابل تحمل بود. من نیز به 

سهم خود برای تحقق آن عدالت نسبی تالش کردم.
می دانید که قوانین کشورم ایران، در پی تحوالت سیاسِی خاصی، 
تغییرات اساسی نمود. ازجمله قوانین مربوط به زنان و کودکان تغییر کرد و 
قانون منع اعدام افراد زیر هجده سال ملغی شد. بنابراین کودکان هم وطنم 
سال ها در معرض مجازات اعدام قرار داشتند. البته تالش گروه کثیری از 
وکال و فعاالن حقوق بشر در جهت لغو اعدام زیر هجده سال طی سالیان 
متمادی به نتیجه ی نسبی رسید و اعدام زیر هجده سال را محدود نمود. به 
خاطر دارم این فعالیت ها که به حبس برخی وکال نیز منجر شد، به دغدغه ی 
هر روزه ی بسیاری و ازجمله من تبدیل شده بود. گاه در ناامیدی کامل احاطه 
می شدیم و گاه دوباره برمی خاستیم و فعالیت خود را از سر می گرفتیم. 
همزمان، دستگیری گسترده ی زنانی که به تبعیض قوانین علیه خود اعتراض 
داشتند، من و همکارانم را درگیر مبارزه ای کرده بود که البته صدایش در 
جهان شنیده شد. بنابراین هرچند وجدان های حساس بشری در هر نقطه ی 
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دنیا حق دارند از هر ایرانی بپرسند که برای حفظ حقوق بشر، حقوق زنان 
و کودکان چه کردند، اما درعین حال ایرانیان این کارنامه ی درخشان را نیز 
با همه ی سختی ها و رنج هایی که برای آنان دربرداشت به ثبت رسانیده اند. 
در زمانی که با اعالم نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری سال 1۳۸۸، 
بسیاری از مردم ایران دستگیر و روانه ی زندان ها و بازداشتگاه ها شدند، 
اینجانب و بسیاری از همکارانم با تکیه بر قوانین حقوق بشر و قانون اساسی 
ایران که حق دفاع را یکی از حقوق مسلم همه ی متهمین می داند، کار دفاع 
از متهمان سیاسی و معترضان انتخاباتی را به عهده گرفتیم. مدتی پس از 
دفاعیات وکال، آنها نیز راهی زندان شدند تا به همراه موکالن خود تحمل 
حبس نمایند. صادقانه به شما می گویم که در زمان دستگیری های گسترده ی 
انتخاباتی، ناامید از اصالح قانون اعدام کودکان، به کار دفاع از متهمان 
سیاسی مشغول بودیم. اما خبر تغییر قانون مربوط به اعدام کودکان زیر 
هجده سال و محدود کردن اعدام کودکان را در زندان شنیدم. اکنون با خود 
می اندیشم تا لغو کامل اعدام زیر هجده سال امید خود را از دست نخواهیم 
داد و بیمی از حبس و زندان نداریم. شنیدن این خبر در زندان، به راستی 
سختی تمامی روزهایی را که دور از خانواده و در حبس گذرانده بودم، از 

جانم زدود.
دوستان ارجمند، خانم ها و آقایان محترم، پس از بازداشتم، خانواده ام تحت 
فشار شدید قرار گرفتند که منجر به بازداشت همسرم و ممنوع الخروج شدن 
دختر دوازده ساله ام گردید. اما با همه ی دشواری ها، به عنوان یک وکیل، 
همچنان خرسند و امیدوار، بر این باورم که گریزی جز انجام وظیفه ی 
صادقانه در قبال کودکان، زنان و متهمانی که حقوقشان نادیده گرفته شده 

بود نداشتیم.
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اندیشه، حقوق  و  بیان  آزادی  بشر،  قانون، حقوق  مفهوم عدالت، 
اقلیت ها و همه ی مفاهیمی که در اعالمیه ی جهانی حقوق بشر تصریح شده 
است و به قوانین اساسی کشورها راه یافته است، مفاهیمی است که زندگی 

را به یکسان برای افراد بشر در سراسر کره ی زمین قابل تحمل می کند. 
این مفاهیم، به عنوان میراث مشترک بشریت، زندگی را برای بشر قابل 
زیست می کند و به فعاالن حقوق بشر امکان می دهد تا مرعوب فشارها و 

تهدیدات بازجویان نشوند.
به راستی در دنیای امروز، هیچ کس حتی در سلول انفرادی اش نیز 
تنها نیست. جامعه ی ایران سال هاست در برابِر نادیده گرفتن حقوق خویش 
پیگیری  و  از خشونت  پرهیز  و  درایت کامل  با  و  است  ایستادگی کرده 
روش های مسالمت آمیز، سعی در متقاعد کردن مسئوالن جهت گردن 
نهادن به حقوق خویش داشته است. بنابراین جامعه ی ایران هیچگاه از 
حقوق خویش غافل نبوده است و در این راه از پرداخت هزینه های سنگین، 
و  ممنوع الخروج شدن  و  قضایی  تعقیب  و  بازداشت  و  ازجمله حبس 
ممانعت از شغل و حرفه نهراسیده است. افتخار معترضان انتخاباتی آن 
است که از خشونت متقابل خودداری کرده اند و البته من نیز به عنوان وکیل 
آنان، با افتخار از تک تک پرونده هایی که وکالت آنها را به عهده داشته ام، 
دفاع می کنم و البته از اینکه در کنار موکالن بی گناهم تحمل حبس می نمایم 

راضی و خرسندم.
در پایان مایلم توجه فعاالن حقوق بشر را به حقوق کودکانی جلب 
می برند  سر  به  زندان  در  سیاسی،  زندانی  به عنوان  والدینشان  نمایم که 
و آنها سالیانی است دور از پدر یا مادر خود، روزها را سپری می کنند و 
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مالقات هایشان دستخوش امیال و تصمیم گیری های غیرقانونی مقامات 
امنیتی است. بار دیگر مراتب سپاس و قدردانی خود را تقدیمتان می نمایم 
و از نتیجه ی انتخاب شما پیشاپیش تشکر می نمایم و به هر یک از دو نامزد 
دیگِر این جایزه که برندگان احتمالی این جایزه هستند تبریک می گویم و 

آرزوی موفقیت در راه ارتقا و گسترش اهدافشان را دارم. 

با بهترین احترامات
نسرین ستوده، وکیل دادگستری
ایرانـ  تهرانـ  اوینـ  مهر 1۳۹1
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نیمای عزیزم، سالم

امروز جمعه است و من خیلی دلم برایت تنگ شده. نشستم برایت نامه 
بنویسم تا بگویم که خیلی دوستت دارم. راستی روز مالقات چرا در تلفن 
فوت می کنی؟ شیر هم که می شوی من خیلی می ترسم. عکست را اینجا 
به دیوار زده ام تا هروقت دلم تنگ می شود عکست را ببینم، اما من دلم 

می خواهد خودت را ببینم.

دوستت دارم، خیلی خیلی خیلی 
مامان نسرین
اوینـ  مهر 1۳۹1
نیمای عزیزم

دوستت دارم 
ماچ و موچ

مامان نسرین 
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مهراوه ی عزیزم

دختر نازنینم، خیلی دلم برایت تنگ شده، اما هرگاه می بینم که تو تا چه 
اندازه بزرگ شده ای و عاقل و سرحالی کلی خوشحال می شوم. مهراوه 
جان، هرکس که تو را دیده، خیلی از تو تعریف می کند و من مثل همیشه به 
تو افتخار می کنم. می دانم طاقت و تحمل تو زیاد است، درعین حال هر روز 
برای بازگشت به خانه و ماندن در کنار تو و نیما روزشماری می کنم. چون 

خودت می دانی که چقدر دوستتان دارم.

دوستت دارم، بسیار بسیار بسیار بسیار
مامان نسرین
اوینـ  مهر 1۳۹1

مهراوه ی عزیزم دوستت دارم 
ماچ و موچ 
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مهراوه ی عزیزم، سالم

امروز چهارشنبه است و برای دومین هفته بود که تو به دلیل سنگینی برنامه ی 
درسی ات نتوانستی به دیدنم بیایی. البته که برایم مثل هر مادری ندیدن تو 
سخت است، اما همه ی مادرها به آینده ی بچه هایشان، به توانایی علمی آنها 
و درس و تحصیلشان بیش از این مسائل اهمیت می دهند. مخصوصًا وقتی 
از بابا شنیدم که تو سخت مشغول درس خواندن هستی، خیلی خوشحال 

شدم. 
مهراوه جان، نمی دانی چقدر کسانی که از بیرون می آیند از تو تعریف 
می کنند، از شخصیتت، سرزندگی ات و بقیه ی چیزهای خوبی که خودت 

می دانی و من چقدر به تو افتخار می کنم.
مهراوه جان، می خواستم این هفته راجع به اعتصاب غذایم با تو 
صحبت کنم. اما نیامدی. مخصوصًا کلی حرف هایم را جمع وجور کرده 
بودم تا با تو در میان بگذارم، خصوصًا که می دانستم این هفته این طرف 

کابین می آیید. اما خب تو نتوانسته بودی بیایی. 
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عزیزم، می دانم حق توست که اینقدر نگران مادرت نباشی که در زندان 
است. هرگز دلم نمی خواست دست به کارهایی بزنم که تو را تا این اندازه 
ناراحت کنم. اما عزیزم، می خواهم به تو بگویم من در دو سال پیش، دست 
به اعتصاب غذای سختی زده بودم و بااین حال حالم بد نشد. من اصاًل قند 
نمی خوردم. ولی این بار نمی خواهم اینقدر سفت و سخت اعتصاب کنم. 
قند و نمک را خاله گیتی می داند چقدر مهم است، می خورم. فقط ممکن 

است کمی الغرتر شوم. خواهش می کنم کمی صبر و طاقت به خرج بده.
عزیزم، طی ماه های گذشته خیلی به همه ی ما فشار آوردند. تو و بابا 
را ممنوع الخروج کردند. مالقات های حضوری ما را ممنوع کردند، مرا از 
مالقات با خیلی ها ازجمله مادر و برادرم محروم کردند. در آخرین اقدام هم 
که با درخواست من برای تغییر روز مالقات، که تو را بتوانم ببینم، مخالفت 
کردند. چیزی نزدیک به شش ماه است که در شک و تردید بودم که وارد 
اعتصاب غذا بشوم یا نه. خیلی تصمیم گیری دشواری بود. فقط به تو و 
نیما فکر می کردم. که حتی یکبار هم از تو پرسیدم که نظرت منفی بود. من 
از تو سٔوال کردم مهراوه جان می خواهم در اعتراض به ممنوع الخروجی تو 

اعتصاب غذا کنم. گفتی اگر برای من است این کار را نکن. 
عزیزم، بگذار یک چیز به تو بگویم، دردناک ترین خبری که طی دو 
سال بازداشتم داشتم یکی همان بازداشت چند ساعته ی شما در دادسرا 
بود که پارسال تابستان اتفاق افتاد و یکی هم همین ممنوع الخروجی تو. 
آخر من که خودم از نقض حقوق کودکان بر می آشفتم، حاال که دستم از 
همه جا کوتاه است، چگونه چنین ظلمی به کودک خودم را ببینم و ساکت 
بنشینم؟ بااین حال بازهم به همان دالیلی که گفتم وارد اعتصاب غذا نشدم. 
اما عزیزم اینها فکر کردند که دیگر هر کاری می توانند با ما بکنند و این مرا 
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خیلی رنج می داد. حاال خواهند فهمید که هر کاری نمی توانند بکنند. من 
حتی اگر الزم شد، شیر هم می خورم. نگران نباش. مثل همیشه به تو افتخار 

می کنم و روی ماهت را هزاران بار می بوسم.

قربانت
 ماچ و موچ   
مامان نسرین 
اوینـ  ۲۷ مهر 1۳۹1

نیمای عزیزم سالم

امروز صبح با تو مالقات داشتم. چون خیلی دلم تنگ شده بود. دوباره رفتم 
و گفتم که بگذارند بیایم پیش پسرم، اما بازهم نگذاشتند. 

نیما جان، یک روزی من پیش تو می آیم. نمی دانم کی، ولی دعا کرده ام 
که هرچه زودتر بتوانم بروم پیش پسرم. یادت نرود که مهراوه را هزار تا 

ببوسی. 

مهراوه جان، به نیما می گویم مهراوه را ببوس می گوید »چنتا؟« می گویم 
بیست تا، کمی فکر کرده می گوید بیست تا کم است. گفتم هزار تا... 

قربانت 
مامان نسرین
می بوسمت، هزار بار

    ماچ و موچ 
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]نامه ی پستی[
نامه به فرزند پسرم، نیما                             

نیمای عزیزم، سالم

مامان از اوین و از اتاقش برای تو نامه می نویسد. اآلن که دارم برایت نامه 
می نویسم، عکس های تو و مهراوه را آورده ام تا ببینم. آخر می دانی؟ من دلم 

برایت خیلی تنگ شده. 
نیما جان، شنیده ام که خیلی خوب ِبلز می زنی و در کالس موسیقی 
خیلی خوشحال و شادی. ما هم اینجا موسیقی گوش می کنیم و خیلی 
خوشحالیم. نیما جان، همه ی دوستان من در اینجا تو را خیلی دوست دارند. 
آخر تو واقعًا پسر خوبی هستی. فقط شیطونی یادت نره تا من برگردم. بابا و 
مادرجون و عمه جون و خاله جون را هم خیلی بوس کن. مثاًل هزار تا. اسم 

دوستات رو هم برام بگو تا بابا بنویسد و بفرستد. 

خیلی خیلی خیلی خیلی دوستت دارم.
نیمای عزیز ماچ و موچ

مامان نسرین 
اوین ـ آذر 1۳۹1   
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رضای عزیزم سالم

امیدوارم حالت خوب باشد. ساعت از دوازده شب گذشته است و من در 
تختم مشغول نوشتن برایت هستم. در اینجا ما برای تخت هایمان پرده های 
حائلی درست کرده ایم و از فروشگاه چراغ مطالعه خریده ایم و بدین ترتیب 
من می توانم شب ها را، بعد از خاموشی، با چراغ مطالعه به کتاب خوانی و 
نوشتن بگذرانم و از این بابت راضی و خرسندم. این روزها چندین کتاب از 
گاندی به دستم رسیده که خیلی آنها را دوست دارم و مشغول مطالعه ی آنها 
هستم. همان نظریه ی »عدم خشونت«، »نافرمانی مدنی«، »مقاومت منفی« 
و همه ی واژگانی که ما هزاران بار در جنبش به کار می بریم. من به این روش 
خیلی خیلی امیدوارم و عمیقًا فکر می کنم باید خود را با این روش ها مسلح 
کنیم و من شخصًا به تمرین و ممارست زیاد برای تطبیق اخالق شخصی ام 

با این روش نیازمندم. 
عزیزم، من فکر می کنم هربار که دست به اعتصاب غذا زده ام، حق 
من بوده است. چون هربار همه ی مسیرهای اعالم خواسته و ارسال نامه را 
طی کرده ام و با بی اعتنایی کامل مواجه شده ام. اآلن نیز که در اعتصاب غذا 
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هستم، کاماًل این حق را به خود می دهم. هم در خواسته ام که کاماًل مشروع 
است و هم اینکه تمام راه های الزم را قباًل طی کرده ام. پیش از بازداشت هم 
که تمامی روش هایم از جهت عدم استفاده از روش های خشونت آمیز کاماًل 
درست بوده است. آنچه به تمرین و ممارست نیاز دارم، مربوط به خلقیات 
شخصی ام است که زود عصبانی می شوم، که قطعًا باید با آن مبارزه کنم. از 
این بابت تالش می کنم و زندان نیز یک فرصت طالیی برای اصالح چنین 

نقطه ضعف هایی  است.
رضای عزیزم، در تمام طول روز و شب هایی که در زندان هستم، به 
روش ها و استراتژی های خود، به پایبندی ام به اصول اخالقی و وسواس در 
آن می اندیشم، به اینکه تحت هیچ شرایطی نسبت به حقیقت بی اعتنایی به 
خرج ندهم. من بارها با خود اندیشیده ام که یارای تحمل زندان بدون هیچ 
دستاوردی را ندارم. استراتژی من ایستادگی تؤام با آرامش در مقابل تمامی 
دستورات غیرقانونی است. اعم از آنکه منشٔا این دستورات زندان، دادستان 
یا وزارت اطالعات و یا حتی قوانین ناعادالنه باشد. انصافًا تا اینجا از 
دستاوردهای خود راضی ام. از روز اولی که علیه چادر به عنوان آشکارترین 
نماد اقداِم غیرقانونِی زندان مبارزه کردم، از نتیجه ی کارم مطمئن نبودم. اما 
اکنون با شادمانی به تو می گویم که دستاورد مهمی بوده است، زیرا خودت 
می دانی که صحبت کردن در این خصوص تا چه اندازه تابو و در نتیجه 

رعب آور بوده است. 
اکنون نیز فکر می کنم خواسته ام مبنی بر کوتاه کردن سایه ی مٔاموران 
اطالعات به نتیجه برسد. اقدامات آینده ام نیز بستگی به آینده دارد. شاید 

بیشتر در خصوص مجازات خانوادگی تمرکز کنم. 
امیدوارم این حرف هایم تو را خسته نکرده باشد. هرچند همواره تو در 
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این امور از من ثابت قدم تر، استوارتر و مدبرانه تر قدم بر می داشتی. اما مایلم 
با این مقدمات، موضوعی را با تو در میان بگذارم. موضوعی که یکبار در 
یکی از نامه هایم اشاره ای کوتاه به آن داشته ام. من در آن نامه اشاره کردم که 
دیگر برای آزادی تالش نمی کنم، چون آنچه دستگیرم شده است آن است 
که بیروْن زندانی بزرگ تر از داخِل زندان است و سایه ی مٔاموران اطالعات 
که مدام باالی سر زندانِی آزاد شده است زندگی را سخت می کند. اما اینجا 
ما زنانی قدرتمندیم. می دانی که همیشه با حضور مٔاموران اطالعات در بند 
مبارزه کرده ام. اآلن این روحیه در خیلی از زندانیان به وجود آمده است. اینجا 
وقتی مٔامور اطالعات می آید، ما اعتراض می کنیم. حدود یک ماه پیش و 
درست مقارن با شروع اعتصاب غذایم، چند تن از مٔاموران اطالعات 
آمده بودند. جلسه ای در دفتر بند زنان تشکیل دادند. از چند تن از خانم ها 
خواستند برای صحبت با آنان پایین بروند. بعد دوباره از طریق آیفون اطالع 
دادند که اگر خانم ستوده هم مایل است، بیاید. من نرفتم. بعد از دقایقی 
دوباره زنگ زدند و گفتند که پایین بروم. این بار رفتم. البته ما صحبت را 
بیشتر متمرکز کردیم روی ضرورت تلفن بند زنان که البته بی نتیجه بود. 
اما روز بعد دادستان یکی از بچه ها را که قباًل مرتکب جرائم عمومی شده 
بود و فعاًل به دلیل تماس با یکی از فعاالن سیاسِی خارج از کشور در بند 
سیاسی به سر می برد، خواست و گفت، »چرا شما اجازه می دهید مٔاموران 
اطالعات به بند بیایند؟ ما هم تا یک جایی می توانیم از شما حفاظت کنیم. 
بیش از آن نمی توانیم. شما نباید اجازه دهید. اصاًل به چه اجازه ای به بند 
آمده اند!« حاال تمام این دو سال، بند زنان حیاط خلوت مٔاموران اطالعات 
بوده، جز در مواقعی که پای لواسانی را کوتاه کرده بودیم. بنابراین می بینی که 

این اقدام تا کجا موفقیت آمیز بوده است.
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رضای عزیزم، تو عمق عشق مرا به خودت و خانواده ی خوشبختمان 
از داشتن همه ی شما احساس خوشبختی  می دانی و می دانی که چقدر 
می کنم. اما فکر می کنم دارد یک اتفاقی می افتد. اتفاقی که از اراده ی من 
خارج است. من در وضعیتی قرار دارم که بی آنکه بخواهم و بی آنکه اساسًا 
بتوانم چنین کاری بکنم، باید بین خانواده و فعالیت اجتماعی ام یکی را 
انتخاب کنم. این بدین معنی است که سالیانی را باید در زندان بگذرانم که 
البته خارج از اراده ی من و پیش بینی من است. وقتی اقدامم به اعتصاب 
غذا تا این اندازه به شما فشار وارد می کند که طبیعی هم هست، من کجا 
دارم به وظایفم عمل می کنم؟ اما قصد من از اعتصاب غذا آن است که در 
حیطه ی اجتماعی توجه عمومی را به مجازات خانوادگی جلب کنم که فکر 
می کنم بتوانم این کار را انجام دهم. می دانی با خود چه فکر می کنم؟ با خود 
می اندیشم که آیا ما دوباره با آرامش دور هم جمع می شویم؟ با همان آرامشی 
که ترس باالی سرمان نباشد؟ نمی دانم. اما این را می دانم که کارهایی از من 
بر می آید که نمی توانم انجامشان ندهم. کارهایی از جنس عدالت که من و 

تو، هر دو، عاشقش هستیم. 
از اینکه نامه هایم اینقدر عجوالنه نوشته می شوند، از تو عذرخواهی 

می کنم. شرایط زندان است و دوربین هایش.

دوستت دارم، خیلی زیاد
نسرین
اوین ـ آذر 1۳۹1

رضای عزیزم، ضمنًا من در مورد جایزه ی ساخاروف نمی توانم متنی را تهیه 
کنم. اما اگر تو، پس از مشورت هایت، به این نتیجه رسیدی که متنی از 



نسرین ستوده   1۷5

من ارسال شود، از بین متن هایی که قباًل فرستاده ام یک چیزی را انتخاب 
کن. مثاًل اگر متن مارتین انالز قرائت نشده، متن خوبی است. در غیر این 
صورت چیزی نفرست. شرایط زندان و اعتصاب من هم توجیه گر این 
وضعیت است. اما اگر قرار شد متنی بفرستی، متن زیر را به یک جای آن 

اضافه کن. 
حوالی سال هایی که مبارزات پیگیر مارتین لوتر کینگ در 
اعتراض به تبعیض نژادی می رفت تا به ثمر بنشیند، در نقطه ای 
دیگر از دنیا، نلسون ماندال با همان اتهام، قریب سه دهه حبس 
را تجربه کرد و در سال آزادی وی، در قاره ای دیگر، زنی مبارز 
در برمه به جرم آزادی خواهی بیش از دو دهه حبس را تجربه 
سان سوچی،  آنگ  آزادی  با  مقارن  سال های  در  اکنون  کرد. 
آزادی خواهان ایرانی به جرم آزادی خواهی و استفاده از روش های 
طوالنی مدت  حبس های  روانه ی  مسالمت جویانه،  کاماًل 
شده اند. اینها همه یک نشانه را حکایت می کنند. مشعل آزادی 

دست به دست می گردد، اما خاموش نمی شود.
از این رو من این جایزه را به تمام زندانیان سیاسی ایران 
تقدیم می نمایم و به ویژه به اقلیت های دینی که به نام اسالم، 
مذهبی که من پیرو آن هستم، بر آنان جفا روا داشته شده است. 
هم وطنان بهایی و مسیحی ام و همچنین معترضان انتخاباتی که 
همه ی افتخارشان به آن است که دست به هیچ گونه خشونتی 
نزده اند و با صبر و بردباری تحمل کیفر می کنند و دیگر زندانیان 

سیاسی.
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رضا جان
دوباره سالم، امروز به این نتیجه رسیدم که متن ساخاروف را تهیه کنم. 

بنابراین منتظر باش. 

قربانت نسرین



نسرین ستوده   1۷۷

سخنی با هم وطنانم

آیا مجازات خانوادگی اتفاقی است؟
چهل و نه روز در اعتراض به مسائل مختلف و ازجمله مجازات 
خانواده ام، در اعتصاب غذا بوده ام. در این مدت نگرانی های زیادی به 
وجود  آمد که همگی از سر لطف و محبت به یک خواسته ی عمومی بوده 
است و آن یک »نه « ی بزرگ به مجازات خانوادگی است.  وظیفه ی خود 
می دانم تا مراتب سپاس و قدردانی خود را تقدیِم اشخاصی نمایم که با 

لطف و محبت خاص خود به موضوع توجه کرده بودند:
مادران عزاداری که فرزندانشان را در جنبش سال ۸۸ از دست دادند 
و اینجانب افتخار وکالت تعدادی از آنها را داشتم؛ مادران صلح و فعاالن 
جنبش زنان؛ زندانیان سیاسی که افتخار تحمل حبس در کنار آنها را دارم؛ 
همبندیان عزیزم که در طی این مدت نامالیماِت مربوط به اعتصاب غذای 
مرا تحمل کردند و البته همسر و دختر کوچکم که رنج فراوانی را تحمل 
کردند؛ فعاالن حقوق بشر در سراسر جهان؛ مهاجران ایرانی که پس از 
جنبش سال ۸۸ نشان دادند تا چه اندازه حضورشان منشٔا خدمات ارزنده ای 
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برای احیای حقوق بشر و دمکراسی در ایران است؛ فعاالن حقوق بشر در 
سراسر جهان که مرا در ایستادگی و مقاومت یاری نمودند و من هربار با 
خود می اندیشیدم که در آن سوی اقیانوس ها، انسان های شریفی هستند که 
در پاسداشت ارزش های واالی انسانی با من همدردی می کنند و تحمل 
این بار سنگین را بر من و خانواده ام هموار می نمایند؛ کسانی که از حقوق 
و آزادی های فردی شان استفاده کردند و مرا و خانواده ام را در خواسته ای 
که ظاهرًا به خانواده ی کوچک ما محدود می شد تنها نگذاشتند، افرادی که 
شجاعانه و با تصمیم شخصی شان در اعتصاب غذای من مشارکت کردند 
و البته مرا نیز در تجربه ی نگرانی عمومی از اعتصاب غذا شریک نمودندـ  
آنها به من فهماندند که چگونه اعتصاب غذای یک انساْن دیگری را نگران 
می کند. اقدام آنها مسئولیت سنگین تری را برای من به همراه آورده بود، زیرا 

آنها در حمایت از تصمیم من دست به اعتصاب غذا زده بودند. 
من می دانم از اعتصابم نگران بودید، می خواهم بدانید من نیز بابت 
همه ی نگرانی ها و دلواپسی هایتان نگران بودم. اما چرا حاضر نبودم به 
اعتصابم پایان دهم؟ من در کنار موکالنم و ده ها زندانی سیاسی که صرفًا به 
دلیل شرافتمندانه ترین اعمالشان در زندان هستند، روزهای هرچند دشوار، 
اما پرارزشی را می گذرانم؛ در کنار فعاالن مدنی، سیاسی و زندانی های 
عقیدتی، هم وطنان بهایی و مسیحی ام که افتخار وکالت برخی از آنها را 
داشته ام و اکنون نیز با افتخار با آنان تحمل حبس می نمایم، کسانی که صرفًا 
به دلیل زیستن بر اساس اعتقادشان به احکام غیرعادالنه ای محکوم شده اند. 
آوردند.  روی  به مجازات های خانوادگی  مظالم،  از همه ی  آنان پس  اما 
ابتدا همسرم را تحت تعقیب قرار دادند، سپس پرونده ی جدیدی برای 
او تشکیل دادند، بعد از بازداشت خانواده و کودکانم، طی چند ساعت، 
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مجددًا پرونده ی جدیدی برای دختر دوازده ساله ام تشکیل دادند و سپس 
در اقدامی عجوالنه او را به مجازات ممنوع الخروجی رساندند. دختر من 
مثل هر کودکی، و نه بیش از کودکان دیگر، حق دارد در این سنین فارغ از 
ترس و تهدید و مجازات، زندگی کند. پیش از این، افتخار دفاع از بسیاری 
از کودکان سرزمینم را داشته ام. مجازات کودکان مطلقًا ممنوع است، چه 
رسد به مجازات های سیاسی به خاطر والدینشان. اما البته این مجازات 
خانوادگی مختص من و خانواده ام نبوده است. برای بیان گستردگِی این 
روش غیرعادالنه کافی است به خاطر داشته باشیم از بین ۳۶ زنی که در 
بند زندان سیاسی تحمل حبس می نمایند، بستگان درجه یِک سیزده تن از 
آنان یا در زندان و یا تحت تعقیبند و این رقم بیش از یک سوم زنان زندانی 
سیاسی را تشکیل می دهد. در این میان هستند کسانی که بیش از یک عضو 
خانواده شان در زندان یا تحت تعقیب اند. در اعتراض به مجازات های 
خانوادگی که مجازات خانواده ی من نیز یکی از نمونه های آن بوده است، 
دست به اعتصاب غذا زدم. امیدم به آن است که مجازات های خانوادگی 
از سیاست های تهدید و فشار حذف گردد. بار دیگر از همه ی اشخاصی که 
در این راه با همدلی های مداوم خود، مرا تنها نگذاشتند مراتب سپاس و 
قدردانی صمیمانه ی خود را تقدیم می نمایم و اطمینان خود را از نتیجه ی 

راهی که به عدالت و قانون و دمکراسی ختم می شود، اعالم می دارم.

به امید آزادی و رهایی
نسرین ستوده
اوین ـ آذر 1۳۹1
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]نامه ی پستی[
نیمای عزیزم سالم

امروز جمعه است و من خیلی خیلی دلم برایت تنگ شده است. آخر نیما 
جان میدانی؟ من تو را خیلی خیلی زیاِد زیاد دوست دارم. آن دفعه که برایم 
ِبلز زده بودی، همه ی دوستانم خوششان آمده بود و دلشان می خواست 
برای آنها هم بلز بزنی. من هم گفتم هر موقع آمدید خانه مان، اگر نیما دلش 

خواست و حالش را داشت، برایتان بلز می زند.
نیما جان، ما اینجا تئاتر و نمایش و فیلم داریم. عروسک هم می بافیم. 
گاهی هم جشن تولد می گیریم. اما واقعًا دلم می خواهد بیایم پیش تو و 
مهراوه. چون شما را خیلی دوست دارم. راستی ماهان چطور است؟ از 
طرف من ماهان را ببوس و به سمیه جون سالم برسان. خاله گیتی و عمه 
فاطمه و مادرجون را از طرف من ببوس، خیلی زیاد. هر چند تا که دلت 

خواست. مواظب خودت باش.

خیلی خیلی دوستت دارم 
مامان نسرین 
اوین ـ 1۵ دی 1۳۹1
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]نامه ی پستی[ 
رضای عزیزم 

در این نامه بیش از این نمی توانم چیزی بنویسم، جز آنکه بازهم بگویم: 
دوستت دارم! ضمنًا اگر می توانی لیست زیر را تهیه کن و برایمان بفرست.

1ـ   پاکت نامه 40 عدد / تمبر 400 تومانی 100 عدد.
۲ـ   دو میل بافتنی خوب از شماره ی ۲/۵ تا ۵، هر شماره ۵ جفت / 

دو میل ۶ و ۷، هر شماره ۳ جفت. 
۳ـ  سینک ظرفشویی یک متری )۲ لگن داشته باشه( + یک آب چکان 

مناسب برای آن.
4ـ   پیشدستی آرکوپال 1۲ عدد. 

۵ـ   خورش خوری پیرکس ۶ و ۸ نفره. هرکدام ۲ عدد. 
۶ـ  کتاب )نامه های اولگا( واتسالو هاول

 ضمنًا تاالر هنر برای بهمن و اسفند 1۳۹1، نمایش جاری مثل جویبار 
را برای بچه ها گذاشته است . اگر می توانی بچه ها را ببر.

دوستت دارم نسرین
دی 1۳۹1
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مهراوه ی عزیزم، سالم

از هفته ی گذشته که در مراسم مامان بزرگ ساعاتی در کنارتان بودم، دوست 
داشتم برایت نامه ای بنویسم. از خاطرات کودکی ات در خانه ی مامان بزرگ. 
از اینکه چقدر مامان بزرگ تو را دوست داشت و همیشه تو را مغز بادام صدا 
می زد . تو هم از بچگی ، از زمانی که هنوز خیلی کوچک بودی، مامان بزرگ 
تماشایش می شدی. خیلی  وقتی غذا می خورد محو  داشتی.  را دوست 
وقت ها من و خاله گیتی از فرصت سوءاستفاده می کردیم و تند و تند به تو 
غذا می دادیم و تو در همان حال که محو تماشای مامان بزرگ بودی ، تندتند 
غذا می خوردی. راستش خیلی این کارت خنده دار بود و باعث تفریح ما 
می شد. یکی از سفارش هایی که مادرم چندین بار به من کرده بود این بود 
که »مبادا یک موقع از گریه های مهراوه خسته بشوی و با او بداخالقی کنی. 
بعدها که یادت بیاید، ناراحت می شوی.« اما فکر می کنم باآلخره گاهی هم 

شده که با تو بداخالقی کرده باشم، ببخشید.
مهراوه ی عزیزم، من مادرم را خیلی دوست داشتم و مخصوصًا تمام 
مهربانی ها و مراقبت هایش را که از زمان کودکی از ما می کرد در خاطر دارم 
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و به یاد می آورم. یادم است به درس و مشق ما خیلی اهمیت می داد. یادم 
است هنوز مدرسه ای نشده بودم، یعنی سنم به سن مدرسه رفتن نرسیده بود، 
ولی عاشق کیف و دفتر و کتاب بودم. آن زمان ها کیف جزو چیزهای گران 
بود و همین طوری برای بچه ای که به مدرسه نمی رفت، کیف نمی خریدند. 
ولی مادرم با همه ی گرفتاری هایی که با چهار تا بچه داشت، برایم دفتر و 
کتاب خریده بود و من سعی می کردم از روی کتاب کالس اول بنویسم. 
نمی دانی چقدر غلط می نوشتم، ولی از همان نوشتن لذت می بردم و یادم 
است مادرم گوشه ای را در کنار یکی از طبقات کمد چوبی مان تعیین کرده 
بود که من دفتر و کتابم را آنجا می گذاشتم. مهراوه جان، البته ازدست دادن 
ادامه  اما داستان زندگی همین طور است که  مادرم خیلی سخت است، 

می یابد. مرگ پایان کبوتر نیست! مهم آن است که زندگی ادامه دارد... .

فعاًل خداحافظ
شش بعدازظهر جمعهـ  1۵ دی 1۳۹1

آن یادداشت را چند ساعت پیش برایت نوشته بودم و حاال ساعت نزدیک 
را  نامه  ادامه ی  برایت  در تختم هستم که  نیمه شب است و من  یِک  به 
می نویسم. من دوست دارم در طول روز چندین بار برایت نامه بنویسم. 
می دانی مهراوه جان؟ من همین طور در طول روز با تو و نیما و بابا و خیلی 
از دوستانم صحبت می کنم. برای همین دوست دارم همین طور که با شما 
صحبت می کنم، برایتان هم بنویسم. فقط امروز یاد دوران کودکی ات و 
می گفتی،  تو  است؟  یادت  جون  آرزو  بودم.  افتاده  مهدکودِک گل پرور 
»مامان ببین موهایش چقدر قشنگ است!« عاشق آرزو جون بودی. امروز 
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با یکی از بچه ها که دانشجوی تئاتر است راجع به کودکی تو و تاالر هنر و 
روزگار خوشی که باهم به تاالر هنر می رفتیم، صحبت می کردیم. حیف 
که به سن نیما قد نداد. بعدها هروقت زنگ زدم، غالبًا یا کسی گوشی را 
برنمی داشت و یا می گفتند فعاًل نمایشی ندارد. یادت هست چه نمایش های 
قشنگ عروسکی ای نشان می دادند؟ من و تو و بابا تقریبًا هر جمعه به آنجا 
می رفتیم. از تو چه پنهان که ما هم به اندازه ی تو از آن نمایش های عروسکی 
لذت می بردیم. یکبار یادم است که عروسِک نمایش یک االغ بود . یعنی 
آدمی که لباِس عروسکِی االغ را پوشیده بود آمد بین تماشاچیان. چقدر 
جشن می گرفتند، جشن های متعدد، مثاًل جشن تابستان و یا جشن های 
دیگر. واقعًا خوب بود. مهراوه جان، می دانم که از جشن و تئاتر و نقاشی و 
هنر و موسیقی کم نمی آوری. تاالر هنر باشد یا نباشد، تو خودت به تنهایی 
یک تاالر هنری! از این بابت نگران نیستم. فعاًل خداحافظ چون می خواهم 

بروم کتاب بخوانم.

شب بخیر، خیلی خیلی دوستت دارم
مامان نسرین
4۵ دقیقه ی بامداد
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رضای عزیزم، سالم

ساعت دو و سی دقیقه ی صبح سه شنبه است. در واقع دوشنبه را تازه تمام 
کرده ایم. خوابم نمی آید فکر می کنم رفت وآمِد واژه ها و گفت وشنودهای 
ذهنی ام با تو نمی گذارد بخوابم. حرف های ناگفته ام با تو و اندیشیدن به 
سختی هایت بخشی از برنامه ی هر شب قبل از خوابم است و امشب البته 
نمی گذارد بخوابم. من می دانم و از طریق دیگران نیز در جریانم که تا کجا 
به فکر تربیت و آسایش بچه ها هستی. به همین جهت، من بیش از هر چیز 

نگران سالمتی خودت هستم.
می دانم خیلی قوی و قدرتمند هستی ، این موضوع در طی این دو سال 
و نیم بر من ثابت شد. اما من نیز حق دارم به تو بیاندیشم. دوست ندارم بیش 
از این برایت بگویم که به دلیل دوست داشتنت چقدر نگران سختی هایی 
هستم که به تو تحمیل شده است، بلکه بیشتر دوست دارم به یاد بیاورم 
در میانه ی همه ی سختی ها، مشکالت را با یک شوخی غیرمنتظره محو 
و بی رنگ می کردی . می دانم هنوز هم با این سالح قدرتمند بر مشکالت 
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فائق می شوی و نمی دانم می دانی یا نه که تا کجا این ویژگی ات را تحسین 
می کردم.

دیروز، یکشنبه، مالقات حضوری داشتیم. بعد از مدت ها به گیتی هم 
مالقات داده بودند و خیلی خوب بود. فردا هم با بچه ها مالقات حضوری 
دارم و فکر می کنم بخشی از بی خوابی ام از شوق دیدار آنها نیز هست. 
نامه ی قبلی ام هنوز به دستت نرسیده و این موضوع مرا ناراحت کرده است 
و از نامه نوشتن دلسرد شده ام. اما پافشاری ام بر نوشتن این نامه ها از آن 
روست که این کمترین حق یک زندانی است که نامه هایش به موقع به دست 
اعضا خانواده اش برسد. دیروز برای نیما و مهراوه ماکارونی پخته بودم، از 
آنجا که نیما بهانه گرفت که کتلت می خواهد، برای فردا کتلت  آماده کرده ام.

به اولگا هستم. گاهی  نامه هایی  این روزها مشغول خواندن کتاب 
می پردازد.  مهمی  موضوعات  به  و  می گیرد  اوج  خیلی  نامه ها  مضمون 
اما گاه نیز خیلی پیش پاافتاده است و به موضوعات تکراری و تکراری 
می پردازد که برایمان خیلی خسته کننده می شود. راستی می دانی هاول نیز 
یکبار با درخواست آنچه خودش آن را »آزادی« می نامد آزاد شد؟ یعنی 
خودش می گوید، »درخواست آزادی کردم«. اما تصورم آن است که وی با 
درخواست عفو و بخشودگی آزاد شد. بخشی از نامه هایش جدال درونی اش 
برای رسیدن به پاسخی روشن و مشخص در چرایِی نوشتن چنین نامه ای 
است. بسیار جالب و شجاعانه است. او در آن نامه سه موضوع را مطرح 

می کند:
1ـ  اساسًا چرا و چطور چنین کاری را انجام داد؟

۲ـ  چرا درحالی که هیچ کاری از دستش برنمی آمده است، خود را 
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مورد سرزنش و مالمت قرار داده است؟
 ۳ـ  این موضوع چه تٔاثیری بر روی هویت او گذاشت؟

و این سه موضوع را برای اولگا تشریح می کند. او در پاسخ به سٔواالت 
باال، شقوق مختلف موضوع را تبیین می کند و سپس شجاعانه می گوید: 
»هیچ کِس دیگری جز خودم را نداشتم که سرزنشش کنم. مرا نه مجبور به 
آن کار کرده بودند، نه رشوه ای از آن بابت به من پیشنهاد کرده بودند. درواقع 
سردرگم هم نبودم و فقط به خاطر این بود که به گونه ای غیرقابل بخشش 
سپر اخالقی خود را انداخته بودم.« من ضمن تحسین شجاعت اخالقی این 
نویسنده ی چک، بازهم به این فکر کردم که چقدر باید به فکر زندگِی پس 
از زندان بود و اینکه چطور انسان بتواند با خودش کنار بیاید و با خودش 

زندگی کند.

فعاًل خداحافظ
1۵ اسفند 1۳۹1

ساعت 1۲:۳۵ بامداد است. امشب هم دچار بی خوابی شده ام. فکر نکن 
هر شب دچار بی خوابی می شوم. اتفاقًا یکی از ویژگی های مثبت زندان 
این است که خیلی خوب می خوابم. اما این دو شب استثنا شده است. 
امشب دیگر در تختم نیستم. آمده ام در راهروی پشتی، پشت میزی نشسته ام 
که میترا برای هویه کاری پارچه درست کرده است. اما چون اآلن در بند، 
خاموشی است و اینجا روشن است، آمده ام تا بتوانم نامه ام را برایت تمام 

کنم.
امروز روز مالقات بچه ها بود، دوتایی حسابی شاد و سرحال بودند. 
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این که این بچه ها اینقدر خوشحال و شادند به خاطر وجود توست که از 
این بابت هزاران بار از تو ممنونم. مهراوه گفت که امروز با خانم انصاری 
راجع به کتابش مالقات دارد. امیدوارم به نتیجه ای منجر شود که هرچه 
بیشتر به رشدش کمک کند. خودش که خیلی هیجان داشت. از تو چه 
پنهان که من هم هیجان زده ام. نیما خیلی سرحال بود، کلی بازی کردیم و 
به ما خوش گذشت. وقتی رسیدند، مهراوه به من گفت که نامه ها، همان 
نامه هایی که دو ماه پیش نوشته بودم به دستتان رسیده است. همین امروز 
صبح. خیلی خوشحال شدم و تصمیم گرفتم نامه ات را که از دیشب شروع 
کرده ام، امشب ادامه دهم. تمبر و پاکت هم که دارم. تا حرف نامه ها شد، 
نیما درحالی که دو دستش را به دسته های صندلی گرفته بود و به پشت تکیه 
داده بود، با لبخندی معنادار و نگاه شیطنت آمیزی به من گفت، »اما مامان 
من نمی دانم تو چند تا من را دوست داری. من که اصاًل نمی دانم.« اشاره ی 
او به نامه ام بود که از وی پرسیده بودم »آیا اصاًل می داند چند تا دوستش 
دارم؟« ولی بعد با هیجان زیاد به من گفت که »نامه ات خیلی قشنگ بود!« 

و من کلی خوشحال شدم.
رضای عزیزم، هشت مارس و روز زن در پیش است. امسال هشت 
مارس را در زندان می گذرانیم. برای کسی مثل من سومین هشت مارسم 
در زندان است، اما کسانی هستند که ششمین هشت مارسشان را در زندان 
می گذرانند. از این بابت گله مند نیستم. راستی هشت مارس همیشه مرا به 
یاد آن زمستانی می اندازد که باهم در دفتر مجله کار می کردیم. من با هشت 
مارس و روز جهانی زن در آن زمستان آشنا شدم. ذهنم تازه درگیر موضوع 
حقوق زنان شده بود و البته جوان بودم، بیست وهشت ساله، ولی به ویژه 
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بدترین شکل خشونت آقایان دور و اطرافم مرا متحیر کرده بود. آنها هیچ 
کاری نمی کردند، فقط با بی اعتنایی از کنار همه ی کارهایم می گذشتند و 
گاه اگر آنها را قابل اعتنا می یافتند، مورد انتقاد شدید قرار می دادند و تا 
حذف مطلب پیش می رفتند. این موضوع مرا واداشته بود تا به حقوق 
زنان به طور جدی بیاندیشم و از آن زمان در کنار همه ی مسائل الینحل 
دیگر، این موضوع هم گوشه ای از زندگی مرا شکل داده است، که از آن 
خشنودم. در آن میان، مردانی هم بودند که خاطره ی رفتاری تؤام با احترام 
و اعتماد به کارهایم از خود نشان می دادند. یکی از همان دوستان که هنوز 
نیز دوستی مان ادامه دارد، به من گفت هشت مارس روز جهانی زن است. 
سالم مرا به آن دوست عزیز و خانمش برسان. همان دوستی که در سرویس 

هنری و اقتصادی کار می کرد و بگو آن کار نیکش یادم است. 
برایت آرزوی سالمتی، شادی، نیک بختی و آسودگی می کنم. تقریبًا 
مطمئنم به یک بی خوابی و کم خوابی مداوم دچاری. فشار کارها و مدرسه 
و مهد کودک بچه ها و بیماری نیما و استرس همیشگی ات علی القاعده باید 
تو را دچار بی خوابی کرده باشد. امیدوارم مثل همیشه سالمت و سرحال 

باشی.

هزار بار می بوسمت
نسرین
 1۶ اسفند 1۳۹1
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]نامه ی پستی[
مهراوه ی عزیزم، سالم 

اآلن که دارم این نامه را برایت می نویسم ساعت یک و پانزده دقیقه ی شب 
است. ما امروز در سالن، مالقات حضوری داشتیم. در واقع روز سه شنبه 
تمام شده و وارد روز چهارشنبه شده ایم. تو امروز در مالقات برایم گفتی که 
قرار است با خانم انصاری مالقات داشته باشی و از این بابت هیجان زده 
بودی. راستش من هم هیجان زده ام. دوست دارم نظر خانم انصاری را 
راجع به کتاب بدانم، چون آدم صاحب نظری است. فکر کنم تا این نامه به 
دستت برسد، هزار روز از تاریخ اعالم نظر خانم انصاری گذشته باشد، ولی 

باالخره اآلن دغدغه ی ذهنی ام همین است.
مهراوه جان، دو تا از دفترچه یادداشت های قدیمی ام اینجا همراهم 
است. داشتم ورق می زدم که یک دستخط از تو دیدم. دیدم در یکی از 
صفحات که کارهای روزانه را که باید انجام می دادم نوشته ام، به ترتیب 
نوشته بودم الیحه ی شعبه ی 4۵ تهیه شود، به فالنی تلفن شود و... در 
شماره ی شش دستخط تو بود که نوشته ای »استخر با مهراوه«. یادت می آید 
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چقدر باهم استخر می رفتیم؟ ان شاءالّله بازهم خواهیم رفت. راستی مهراوه، 
امروز دو تا از همبندی هایم، عسل و نسیم، که هر دو بچه ی بزرگ خانواده 
هستند، با من سر شوخی گذاشته بودند که من به اندازه ی کافی به مهراوه 
توجه نمی کنم و همه اش به بچه کوچیکه می رسم. عسل می گفت، »کتلت 
هم شد غذا برای مهراوه ی بیچاره درست کردی بردی؟ این بچه از نجابتش 
چیزی نمی گوید، اما چون نیما گفته زود درست می کنی و می بری.« حاال 
هرچی می گم مهراوه هم کتلت را دوست دارد، این دفعه نسیم جوابم را 
می دهد که »خب بچه ی بیچاره چه باید بگوید؟ باید به تو بگوید کتلت 
را دوست ندارم؟ معلوم است به خاطر برادر کوچیکه میگه دوست دارم.« 
را  تو  غصه ی  و کلی  نسیم  یکی  می گفت،  عسل  یکی  نوبتی،  خالصه 
می خوردند و می خندیدند. من هم با آنها خندیدم. اما می دانی مهوش چه 
گفت؟ گفت که شما نمی دانید دختر چه حسی به آدم می بخشد. راست 
می گفت مهوش. حس تو و حس نیما دو دنیای قشنگ و جداگانه است. 
هر دویتان را می خواهم، هر دویتان را دوست دارم و هزار بار می بوسمتان.

فعاًل
خداحافظ
ماچ و موچ همیشگی
نسرین
سه شنبه 1۶ اسفند 1۳۹1
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]نامه ی پستی[
نیمای عزیزم، سالم

اول از همه بوس، بوس، بوس، بوس، بازهم بوس و بعد بازهم بوس. بعدش 
امروز که دارم این نامه را برایت می نویسم، مالقات داشتیم و تو آن کاپشن 
سبزت را پوشیده بودی و خیلی خوشگل شده بودی. کمی  هم شیطونی 
کردی، یعنی در واقع سالن مالقات رو به هم ریختی. با همدیگر به آن یکی 
سالن هم رفتیم و آب برداشتیم و بازی کردیم و خالصه هرچی می دویدم به 
تو نمی رسیدم و تو همه اش برنده می شدی. حاال خودمونیم، چقدر خوب 
بلدی بازی کنی، مخصوصًا توی بازِی »گرگم به هوا« که ماهری، همیشه 
برنده می شی. یا خودت روی صندلی می شینی یا دستت رو می گیری. تا 
می آمدم بگیرمت، یک جا را پیدا می کردی و می نشستی. تصمیم گرفته ام 
دفعه ی دیگر حتمًا خودم برنده شوم. باید خودم را حسابی تقویت کنم تا 

بتوانم تند و تند دنبالت بدوم.
فعاًل خداحافظ
بوس، بوس، بوس، بوس، و... بازهم بوس
خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی هزار تا دوستت دارم
ماچ و موچ همیشگی
مامان نسرین
اسفند 1۳۹1
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ریاست محترم دانشگاه......
اعضای محترم......

خانم ها و آقایان

 درود های صمیمانه ی مرا از ایران پذیرا باشید. همچنین احترام فراوان 
خود را تقدیم جایگاه علم و خرد می نمایم و سپاس فراوان خود را تقدیم 
رئیس محترم و مسئوالن گرامِی دانشگاه پرآوازه ی اتاوا می نمایم که افتخار 
بزرگی را نصیبم کرده اند. می دانید من نیز در یکی از دانشگاه های ایران درس 
خوانده ام. دانشکده ی حقوق، دانشکده ای که من در آن تحصیل نموده ام، به 
آموزش اصول اخالق حرفه ای و تسلط حقوقی دانشجویانش بسیار اهمیت 
می داد. اما بیش از هر چیز دوست دارم به شما بگویم چطور شد رشته ی 
حقوق را انتخاب کردم، و چطور شد به فعالیت در زمینه ی حقوق بشر 

پرداختم؟
زمانی که جوان بودم و قرار بود رشته ی تحصیلی ام را انتخاب کنم، 
سخت آرمان گرا بودم و تشنه ی حقیقت و عدالت. به این نتیجه رسیده بودم 
که می توانم این دو را در رشته ی حقوق بیابم. اکنون که به آن روزها فکر 
می کنم، به یاد می آورم برای به دست آوردن حقیقت حاضر بودم دست به 
هر خطری بزنم. اندک اندک مثل همه ی انسان ها دریافتم کل حقیقت نزد 
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هیچ کس نیست. اما همچنان که می خواهم ـ باآنکه از داشتن کل حقیقت 
محرومم ـ حقوقم به عنوان یک انسان محترم شمرده شود، پس حقوق 
همگان نیز باید با همه ی اشتباهاتی که در طول زندگی مرتکب می شوند، 
محترم شمرده شود. بدین ترتیب بود که وارد دنیای پرپیچ وخم حقوق شدم. 
حقوق در خصوص باید ها و نباید های اجتماعی سخن می گوید. از حقوق 
افراد و تکلیفشان سخن می گوید. از جرم و مجازات ها سخن می گوید. از 
حق مالکیت انسان ها، از حق آزادی بیان، آزادی مطبوعات، تساوی حقوق 

زن و مرد، حقوق کودکان و غیره... .
اینها همه از این جهت که راهی روشن را نشان می داد برایم جالب 
و شگفت آور بود. بااین همه، در دنیای حقوق و به ویژه حرفه ی وکالت، 
شما همیشه هم با قضیه ی کاماًل روشنی مواجه نیستید. موضوع پرونده 
در سایه روشن های متوالی، متناوبًا رنگ می بازد و وکیل یا قاضی پرونده 
را دچار تردید می کند. معهذا »حقوق بشر« این سایه روشن ها را راحت تر 
پشت سر می گذارد. اقلیت های دینی حق دارند مطابق باور های دینی شان 
زندگی کنند. مطبوعات باید از حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات برخوردار 
شود. مردم حق برخورداری از اطالعات آزاد و صحیح را دارند. کودکان 
حق برخورداری از حقوقشان را دارند. زنان و مردان، و کهن ساالن، با هر 
رنگ و نژاد و جنس و زبان و قوم و مذهبی، حق دارند از حقوق انسانی شان 
برخوردار شوند. آنها حق دارند از تعقیب غیرقانونی در امان بمانند، حق 
دسترسی به دادرسی های عادالنه را دارند، حق برخورداری از وکیل را دارند، 

وکیلی که فارغ از ترس و تهدیدی مداوم، به دفاع از موکالنش بپردازد.
برای تحقق این حقوق، کوشش الزم است و به ویژه پرهیز از سکوت، 
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روی گردانی یا کتمان، که هر سه از ویژگی های بارز جامعه ی استبدادزده 
است. صادقانه اذعان می دارم، در زمانی که به دفاع از موکالنم می پرداختم 
و نومیدانه مشغول کار فشرده بودم، دلیلی برای کار خود نمی دیدم. من 
برای دفاع از کسانی اقدام می کردم که در جلوی چشمانم مورد ظلم و ستم 
قرار گرفته بودند و حقوق بنیادین آنها مورد بی اعتنایِی قدرت رسمی قرار 
گرفته بود و این طبیعی ترین کاری بود که انجام می دادم، زیرا سوگندی که 
در ابتدای کار وکالت یاد کرده بودم مرا از سکوت در قبال ظلم آشکاری که 
بر هم وطنانم می رفت منع می کرد. می دانید که هم اکنون در زندان به سر 
می برم. زندان فرصتی است تا نگاهی دقیق تر به گذشته بیاندازید و ژرف تر 
از خود پرسیده ام چطور شد که زندگی ام  بارها  آن را بکاوید. در زندان 
این گونه رقم خورد؟ می دانستم گریزی از آن وجود ندارد، اما رنجی مرا 
از درون به اعتراض وامی داشت؛ اعتراض به نقض مستمر حقوق بشر 
در جامعه ای که من، خانواده ام و میلیون ها انسان دیگری که به آنها عشق 
بااین حال حقوق، وکالت، قضاوت،  آن زندگی می کردیم.  می ورزم، در 
حقوق بشر، نهادهای حقوقی، منطقه ای، دادگاه های حقوق بشر، دیوان 
کیفری بین المللی، کمیسیون های حقیقت یاب و دیگر مفاهیم حقوقی و 
باالتر از همه »حقیقت« و »عدالت« راه را همواره پیش چشم ما روشن نگاه 
می دارند. می دانیم چه می خواهیم و می دانیم چگونه آنها را به دست بیاوریم. 
آرام  و صبورانه گام برمی داریم تا استقالل قضایی و نهاد های حافظ حقوق 

بنیادین بشر را در جامعه ی خویش مستقر کنیم. 
بار دیگر مراتب سپاس و تقدیر خود را تقدیم ریاست محترم دانشگاه 
اتاوا و مسئوالن و اساتید گرانقدر آن می نمایم و برای دانشجویان آن دانشگاه 
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آرزوی موفقیت در راهی که انتخاب کرده اند دارم. باور دارم تالش های 
مشترک ما برای بسط و گسترش مقوله های حقوق بشر در جای جای کره ی 

زمین به نتیجه خواهد رسید.

با شایسته ترین احترامات
نسرین ستوده

ایرانـ  اوینـ  اردیبهشت 1۳۹۲ 
آوریل ۲01۳
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نام: نسرین 
نام خانوادگی: ستوده  

سابقه ی کیفری: دلم برات تنگ شده!
موضوع درخواست: خیلی دوست دارم.

نیمای عزیزم سالم

امیدوارم حالت خوب بشه زود و در شیطونی هایی که می کنی موفق باشی 
و حسابی شیطونی کنی. من هم اینجا مشکلی ندارم جز اینکه دلم برای 
نیما کوچولوی عزیزم خیلی خیلی خیلی و باز خیــــــلی تنگ می شه. آنقدر 
دلم تنگ می شه که گاهی اشکم درمیاد. می دانی نیما، مامان ها دلشان برای 
بچه هایشان خیلی تنگ می شود؟ بیشتر از بچه ها. نیما جان، برای چهارشنبه ی 
این هفته که جای سه شنبه که روز تعطیل بود، مالقات حضوری داریم، 

برات مرغ سوخاری و سیب زمینی درست می کنم. امیدوارم خوشت بیاد.

ماچ و موچ ! شیطونی یادت نره!
»فقط لطفًا سس بازی یادت نره.«
خیلی خیلی خیلی خیلی خیـــــــــــلی دوست دارم. هزار بار می بوسمت
مامان نسرین

اوینـ  مرداد 1۳۹۲ 
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]نامه ی پستی[
نام: نسرین

نام خانوادگی: ستوده
نام پدر: مرحوم آقاجان

نوع جرم: سیاسی

نیمای عزیزم، سالم

این نامه را برای بزرگسالی ات می نویسم. آنگاه که بزرگ شده ای و من البته 
کمی سالمند شده ام و تفاوت نسل ها نمی گذارد از پِس منطق تو برآیم. پس 
اکنون می نویسم تا منطق امروزم را با تو در میان بگذارم تا نه تنها در آرامش 
و منطق خود با تو سخن بگویم، بلکه دوست دارم بدانی که به عنوان یک 

مادر، تا کجا همواره دغدغه ی تو و مهراوه را داشته ام.
پسر عزیزم، امروز ما طبق روال سه شنبه ها مالقات حضوری داشتیم. 
فقط من و تو و مهراوه. از یکشنبه که تو را پشت شیشه دیده بودم که چگونه 
با تمام قدرت گوشی را می بوسیدی تا شاید فشارهای دست و گونه ات 
بر گوشی، بوسه هایت را بهتر به من منتقل کند، بی صبرانه منتظر سه شنبه 
بودم تا تو را در آغوش بگیرم. اما امروز به محض ورود به سالن مالقات 
حضوری، به یک بهانه   ای تو با من »قهر« کردی و تا آخر وقت هم قهر باقی 
ماندی. دلیلش هم این بود که وقتی مسئول سالن مالقات با لحن مٔودبانه    ای 
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از من خواست که به خاطر وجود ماه رمضان که ماه روزه ی مسلمانان است، 
در سالن عمومی غذا نخوریم، از تو خواستم کمی صبر کنی تا میِزمان را 
در اتاق بغل بچینیم. وقتی علت را پرسیدی، گفتم که دیگران روزه اند. فورًا 
گفتی، »اما من روزه نیستم.« خالصه تا اتاق بغل خالی شود و ما بتوانیم 
آنجا ناهارمان را پهن کنیم، حدود یک ربع طول کشید و تو البته از این طول 

کشیدن خسته شده بودی.
برای روشن شدن موضوع باید به عقب برگردیم، به دهه ی 1۳۶0. 
پس از انقالب، حکومت قانونی را تصویب کرد که خوردن روزه در ماه 
رمضان در مألعام ممنوع است. این قانون با چنان شدت و حّدتی اجرا 
می شد که حتی خوردن روزه در پستوی ادارات یا مراکز دیگر که مألعام 
محسوب نمی شد هم ممنوع بود و اگر کسی را در حال خوردن روزه مثاًل 
در جایی دورازچشم هم پیدا می کردند، اذیت می کردند. به یاد دارم که 
در دوره ی دانشجویی ام که بین سال های ۶۳ تا ۶۸ طول کشید، همیشه با 
روزه خوردن در روزهای ماه رمضان مشکل داشتیم. گاهی در کالس را 
می بستیم و با سرعت زیاد ساندویچی را که با خود از منزل آورده بودیم 
می خوردیم، یا گاه جایی پرت و دورافتاده در تپه های دانشگاه شهید بهشتی 
پیدا می کردیم و در اثناء خوردن، مواظب بودیم کسی ما را نبیند. اآلن البته 
سخت گیری ها به آن شدت نیست. اما اینطور هم نیست که کاری نداشته 
باشند. بااین حال طی این مدت، ما در سالن مالقات خوراکی می بردیم و 
در ایام ماه رمضان الاقل بچه ها غذا می خورند. اما امروز به هرحال از من 
خواهش کردند این موضوع را مراعات کنم. بعد هم گفتند فرصتی بدهید، 
ما سالن کناری را خالی می کنیم تا شما با بچه ها آنجا بروید. هرچه بود تو 
بهانه به دست آوردی با من قهر کنی. مثل خیلی از اوقات دیگر. می دانم 
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که ناراحتی. می دانم که از کل این وضعیت ناراحتی. می دانم تحمل این 
وضعیت برایت سخت است. اما اگر امروز این نامه را برایت می نویسم به 
آن دلیل است که احتمالی می دهم. احتمالی ضعیف. شاید روزی تو از من 
بپرسی، »چرا چنین کردی؟ چرا وقتی بچه داشتی، دست به چنین کارهایی 
زدی؟« نمی دانم اوضاع در آن روز چگونه باشد. شاید وضع خیلی بدتر یا 
بهتر از حاال باشد، ولی تو بگویی که حاضر نبودی چنین بهایی را بپردازی. 
نمی دانم آن روز من باشم یا نباشم. اگر نباشم تو ناگزیر این سٔوال ها را از 
خودت، پدرت یا خواهرت که هشت سال بزرگتر از توست، می پرسی. 
تو او را عقل کل می دانی. اما چون »من« باید به این سٔوال های تو پاسخ 
بدهم، دوست دارم خودم با تو سخن بگویم تا اگر نباشم هم جواب امروزم 
را داشته باشی و بدانی برای چه با داشتن کودکانی خردسال قدم در این راه 

گذاشتم.
با  بوده و هستم. مرا  همان طور که خودت می دانی من یک وکیل 
»قدرت« کاری نبوده است. بااینکه چه کسی رئیس  جمهور، رهبر یا وزیر و 
وکیل می شود کاری نداشتم. یا الاقل کار آشکاری نداشتم. اما با »حقوق« 
مردمان کار داشتم. با »حقوق« آن کسان که به رئیس  جمهور و رهبر و وزیر 
و وکیل کار داشتند، کار داشتم. سوگند خورده بودم از حقوق آنان دفاع 
کنم. از حقوق آنان هم که مسلمان نبودند و دین و مذهب دیگر داشتند 
نیز دفاع می کردم. از حقوق زنان و کودکان هم دفاع می کردم. می دانستم 
که حکومت کارهایم را برنمی تابد. زیرا همه ی موضوعات برای حکومت 
»خط قرمز« بود. حقوق زنان، اعدام زیر هجده سال، اپوزیسیون، بهایی ها، 

سازمان و... هزاران موضوع دیگر.
اما چنین فشار سنگینی از سوی حکومت به دلیل دفاعیاتم برایم البته 
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غیرمنتظره بود. وقتی فشار را به نهایت رساندند، نمی توانستم جلویشان 
سر خم کنم. می دانی عزیزکم، جایی می رسد که انسان برای حفظ شٔان و 
هویت انسانی اش نیاز دارد »نه« بگوید و من که »سهم« شما را شرافتمندانه 
پرداخت کرده بودم، از سهم انسانی خودم »نه« گفتم. و خیلی ها همزمان با 
من و قبل و بعد از من »نه« گفتند و اکنون همگی ما زیر یک سقف حبس 
می کشیم. اینها برهه هایی از تاریخ یک ملت است که ملت باید »نه« بگوید 

تا خودش را حفظ کند و تداوم خود را شرافتمندانه تضمین کند.
من وارد عرصه ی جدیدی از مبارزه شده بودم. اکنون دیگر امکان 
دفاع در دادگاه و وکالت و قانون و... وجود نداشت. اکنون من زندانی 
حکومت بودم و شما زندانی »مادر«. موضوع حساس بین من و شما )تو و 
خواهرت( که این همه برایش مقدمه چیده ام همین است. منطق امروز من 
چنین است. من برای کارهای شرافتمندانه ا م که از تک تک آنها دفاع می کنم، 
گرفتار آمده ام. البته که  یک مادر وظیفه دارد به امور کودکش به نحو احسن 
رسیدگی کند. او باید به تغذیه ی کودک، به آرامش روانی اش، تحصیل و 
تربیتش و... رسیدگی کند. اما  یک مادر درعین حال باید ارزش های انسانی 
را نیز به بچه هایش بیاموزد. و عالوه بر این، باید به آنها بیاموزد که حفظ این 
ارزش ها نیازمند پافشاری بر آنهاست و پافشاری بر آنها نیازمند هزینه است 
و هزینه همین است که پرداختش دلتنگمان می کند و ما را برای یکدیگر 

نگران می کند و... .
من کار خود را با کار ساده ی هرروزه ی پدر و مادرهایی مقایسه می کنم 
که برای تربیت صحیح بچه هایشان، آنها را به مدرسه می فرستند و ساعات 
زیادی از روز را بدون بچه ها سر می کنند، اما همه به این دوری از خانه و 
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تکالیف و غیره به چشم یک تکلیف نگاه می کنند، تکلیفی که برای تربیت 
کودک الزم است. کودکان ما زندانیان نیز می آموزند که برای احقاق حق 
»هزینه« الزم است. می دانم این »هزینه« با مثاِل باال تفاوت های زیادی 

دارد، اما »نتایج« آنها نیز فرق های زیادی باهم دارد.
از من خواهی  بزرگسالی چنین سٔواالتی  در  تو  نمی دانم  هنوز هم 
داشت یا نه. اما امیدوارم اگر سٔواالتی از این قبیل داشتی جوابت را به 
طرز قانع کننده ای داده باشم. از طرف دیگر مطمئن نیستم اگر هیچ کاری 
جز بزرگ کردن تو و خواهرت نمی کردم، تو از من نمی پرسیدی، »مادر 
برای اینکه ما در جامعه ای بهتر زندگی کنیم چه کاری کردی؟ چرا کاری 
نکردی؟« مطمئن نیستم اگر برایت تعریف می کردم که چگونه باید شاهد 
اعدام کودکان، اعتراض زنان، اعتراض مخالفان و دگراندیشان و سرکوب 
آنها می ماندم و سکوت اختیار می کردم، و در زیستنی دیگر، این گونه عمل 
می کردم، آنگاه »تو« پسر عزیزم و خواهر خوشگلت لب به شکوه و گالیه 
را  آن  بشری ام  انتخاب کردم که وجدان  را  راهی  نمی گشودید. پس من 

برگزید، به این امید که انتخاب شما نیز آن را تٔایید کند.

هزاران بار می بوسمت
دوستت دارم، برای همیشه
مامان نسرین
اوینـ  ۵ مرداد 1۳۹۲
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نام: نسرین
نام خانوادگی: ستوده

نام پدر: مرحوم آقاجان
شماره ی شناسنامه ۷۳۶

نوع جرم: سیاسی

رضای عزیزم، سالم

چهارشنبه پنجم مرداد است و ساعت سی دقیقه ی نیمه شب است و من 
در تختم نشسته ام تا برایت نامه بنویسم. روز گرمی را پشت سر گذاشتم. 
کولرهایمان خراب است، از گرما له شده ایم. مغزم از کار افتاده. از صبح 
می خواهم برایت نامه بنویسم اما نمی شود، چون اصاًل مغزم کار نمی کند و 

باقی ماجراها.
رضای عزیزم، جمعه شب است. جمعه شب ها شب خوبی است. 
چون تعطیالت تمام شده است. تحمل تعطیالت در زندان خیلی سخت 
باز  فروشگاه  می افتد.  به جریان  زندگی  دوباره  شنبه،  روزهای  از  است. 
می شود. کالس های معّرق و هویه و گلیم دایر می شود و جنب وجوش بند 
بیشتر می شود. اما پنجشنبه از دفتِر بند خواستم فکری برای کولرهایمان 
بکنند. آنها هم دیروز آمدند و کولرهای جدید نصب کردند و پس از دو ماه 
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باآلخره کمی خنک شدیم. از وقتی از مرخصی برگشته ام، می خواهم برایت 
نامه بنویسم. اما راستش را بخواهی به خاطر گرما و شرایط نامساعد اینجا 
اصاًل مغزم برای نامه نوشتن کار نمی کرد و موضوع جالبی در ذهنم جاری 

نمی شد که به نوشتنش بیارزد.
من هم وقتی ذهنم خودش کار نمی کند و بخواهم دست وپا بزنم 
تا چیزی بنویسم احساس بدی دارم. گفتم نمی نویسم، طوری نمی شود. 
خالصه خودم را آزاد گذاشتم، تا اینکه چند روزی است همین طوری دارم 
در ذهنم یکسره با تو حرف می زنم. همان طور که در مالقات قبلی به تو گفتم 
طرح های جالبی دارم که هنوز هیچ کدام از آنها در ذهنم آنقدر پخته نشده اند 
تا به اجرا برسند، اما به همه ی آنها دارم فکر می کنم. گاهی با خودم فکر 
می کنم اگر در بیرون به آدم بگویند زندانی می شود تا چه اندازه دچار وحشت 
می شود. به نظر من وحشت از زندان نه تنها به دلیل برچسب طردکننده ای 
است که با خود حمل می کند، بلکه تصوری از زندانی شدن وجود دارد که 
»زندگی متوقف می شود«. در حالی که زندان هم درست مثل بیرون است. 
بر اساس انتخاب های تو می تواند شکل بپذیرد. مفید باشد یا نباشد. لذت 
ببری یا نبری، تٔوام با مبارزه باشد یا بی دردسر زندانت را بکشی و بیرون 
بروی. یک درگیری مداوم، بی منطق و خشم آلود پیرامون خودت درست 

کنی یا یک گفت وگوی منطقی با دوستانت و حتی مسئولین.
امروز منیژه حکمش را سه سال و نیم کشیده و آزاد شد. تقریبًا مطمئنم 
برای استقبالش آمده بودی، منتهی چون خیلی تٔاخیر داشت و به ساعت 
ناهار خورده بود، دیگر فکر کنم با بچه ها به خانه برگشته بودی چون حدود 

ساعت چهار بعدازظهر بیرون آمد.
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به همه ی این توجهاتت افتخار می کنم و مثل همیشه دوستت دارم. 

می بوسمت
نسرین

اوینـ  ۵ مرداد 1۳۹۲ 
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مهراوه ی عزیزم

ساعت چهار صبح است. از سِر شب راحت خوابیدم، اما ناگهان بیدار و 
بدخواب شدم. دیدم از همه بهتر آن است که بیایم در قسمت راه پله که میز 

مطالعه داریم و دارای روشنایِی شبانه است برایت نامه بنویسم.
عزیزم، »شب قدر« یکی از شب های مهم مسلمانان است. در قرآن هم 
سوره ای به نام »قدر« هست که خداوند در آن سوره آورده است که ارزش 
شب قدر از هزار سال بیشتر است. می گویند هر شبی از زندگی بشر که در 
آن برای آدمی تحول روحِی مهمیـ  که به رشد او کمک کندـ  رخ دهد، شب 
قدر اوست. اما حاال شب قدر برای خیلی از مسلمانان مفهوم مبهمی دارد 
که با شب زنده داری مترادف است. اما اینکه در آن شب چه تحول درونی ای 
برای آنها رخ می دهد فراموش شده است. اما من احساس خوبی نسبت به 
این شب ها دارم چون در کودکی و جوانی ام، ما بچه ها با مادرم تا سحر 
می نشستیم و دعا می خواندیم. من آن دعاها را خیلی دوست داشتم. ولی 

رفته رفته ... . 
از این بحث ها بگذریم. دوست دارم کمی در مورد خودمان بنویسم. 
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مهراوه جان، سه ساِل پیش که این ماجرا شروع شد، اصاًل در تو و البته 
خودم چنین انرژی و ایستادگی ای را سراغ نداشتم. وقتی تو را ترک کردم، 
بچه بودی، اما حاال نوجوان شده ای و همه چیزت با آن موقع فرق دارد. 
بچگی ات خیلی شیرین بودی و حاال نوجوانی ات چقدر به چشم من زیبا 
و غرورآفرین است. تو خودت بدوِن دخالِت من بسیاری از راه های زیبا و 
عاقالنه ی زندگی را پیدا کرده ای و نمی دانی چطور مرا با حرف های قشنگت 

غافلگیر می کنی.
نیما( هیچ  بابا و  اینجا جز دوری شما )تو،  مهراوه ی عزیزم، من 
ناراحتی ای ندارم. البته زندگی جمعی کمی سخت است. اما شیرینی های 
خاص خودش را دارد و گاه باید با صبر و حوصله مشکالت را از سر راه 
برداشت. می دانم اآلن که داری این نامه را می خوانی به خودت یا شاید 
به پدرت بگویی مامان چقدر قلمبه سلمبه نوشته. آخه خیلی این اخالق 
را داری. خب پس کمی هم خودمونی حرف بزنیم. بگو ببینم از درس و 
مدرسه و مبتکران و »اسمش را نبر« چه خبر؟ َاه! خب از استخر و پیانو و 
کالس نقاشی و طراحی شما هنرمندان معظم)!( چه خبر؟ یادت هست؟ 
گرافیست های مهمی مثل تو و بابا! معذرت می خواهم که گرافیست های 
مهمی مثل تو و بابا را تنها گذاشته ام و آمده ام اینجا خوش می گذرانم! 
بگذار نامه را با یک خاطره  از کودکی ات تمام کنم که به خرگوش می گفتی 

»آگوشت«!

دوستت دارم خیلی خیلی خیلی خیلی زیاد 
هزاران بار می بوسمت
مامان نسرین
اوینـ  دوشنبه ۷ مرداد 1۳۹۲
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رضای عزیزم، سالم

ساعت تقریبًا سی دقیقه ی بامداد است و من مثل همیشه دلتنگ توام. 
دلتنگ همه ی خوبی هایت، دلتنگ همه ی صمیمیت ها و استحکام ساده ای 
که همیشه و همیشه داشتی. دلتنگ حرف های نزده به توام و دلتنگ آنم که 
به تو بگویم خواهش می کنم  از حبس کشیدنم ناراحت نباش. راستی اگر 
بخواهم با صداقت با تو سخن بگویم، باید بگویم از این بی عدالتی ناراحت 
نباش! ناراحت نباش، داستان عدالت اینطوری است. دو کتاب برای امشبم 
کنار دستم است، همه ی مردم برادرند از گاندی و قدرت نرِم جین شارپ 
که هر دو را دکتر داده است. می بینی؟ سال ها بود وقت مطالعه نداشتم 
و اآلن نمی دانی با چه لذتی کتاب می خوانم. الاقل این سرمایه ی اندک را 

می توانم در زندان بیاندوزم.
رضا جان، من در مورد وثیقه بیش از این اظهارنظر نمی کنم، چون یک 
طرِف قضیه شما هستید و مخصوصًا تو که بار اصلی این ماجرا را به دوش 
می کشی، وگرنه من که در زندان نشسته ام و مسئولیت خانه و بچه ها را به 
دوش نمی کشم. قباًل یکبار نظرم را در مورد وثیقه گفته ام که مایل نیستم 
اصواًل هیچ نوع وثیقه ای سپرده شود، ولی دیگر هرجور خودت تصمیم 

بگیری.
بدون تاریخ
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رئیس جمهور محترم، جناب آقای روحانی

آدم ربایی و قتِل یکی از هم وطنان بهایی مان در آغاز دوره ی ریاست جمهوری 
شما یادآور قتل های زنجیره ای است و انتظار ما آن است که قبل از ادامه ی 

چنین رفتارهای سبعانه ای، چشم فتنه را از کاسه خارج کنید.
تحمل  دلیل  به  و خانواده ی محترمشان  مرحوم عطاءالله رضوانی 
مصائب و شداید فراوان برای بسیاری از ما آشنایند. اینجانب با خواهر 
ایشان حبس کشیده ام و افتخار وکالت دیگر بستگان ایشان را نیز داشته ام. 
خانواده ای که جز خدمت به جامعه، دغدغه ای در سر نداشته اند و تعداد 
زیادی از اعضای این خانواده حبس های طویل المدت تحمل کرده اند و یا 

در حال گذراندن حبس هستند.
ضمن تقاضای پایان دادن به مظالم وارده به هم وطنان بهایی مان و 
محکوم کردن اظهاراتی که مجوز چنین رفتارهای خشونت آمیزی را صادر 
می کنند، از شما درخواست داریم مطابق اصل چهارده قانون اساسی که 
دولت جمهوری اسالمی و مسلمانان را موظف نموده است نسبت به افراد 
غیرمسلمان با اخالِق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق 
انسانی آنان را رعایت کنند، در جهت استیفای حقوق شهروندی اقلیت های 
مذهبی و هم وطنان بهایی مان اقدام الزم را به عمل آورید. من از شما 
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به عنوان مقام ارشد سیاسی کشور سٔوالی دارم: اگر قاتِل این هم وطن بهایی 
شناسایی شود، چه مجازاتی در انتظار اوست؟ پاسخ تلخ این سٔوال را 
شما بهتر از من می دانید. صرف نظر از اینکه هیچ ایرانی صلح طلبی درصدد 
کینه توزی و دمیدن بر آتش خشم جمعی نیست، اما البته ایجاد راهکارهای 
قانونی و تغییر گفتمان سیاسی و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت های 

مذهبی خواسته ی عمومی است.

نسرین ستوده 
وکیل دادگستری و زندانی سیاسی
اوینـ  شهریور 1۳۹۲
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مهراوه ی عزیزم

امروز پنجشنبه، هفت تیر ماه، روز کنکور توست. صبح با اخبار تلویزیون 
که خبر کنکور را می داد بیدار شدم و قبل از پایین آمدن از تختم، برای تو 
عزیز دلم بهترین آرزوهایم را فرستادم. انرژی های مثبت! که تو همیشه آنها 
را خوب تحویل می گرفتی  دخترم! چقدر سعی کردم تا رد شدن کنکورت 
کاری نکنم. چقدر سعی کردم برای کنکور کنارت باشم. اما نشد. بااین حال 
رفتار تو همیشه طوری بود که شرمنده ات نباشم. من به کمک تو که شجاعانه 
از من می خواستی برای حقوق زنان تالش کنم، برای تو نیز تالش می کردم. 
تو در این کار، آن برداشت سنتی را که جسمم در کنار تو باشد، بی آنکه بتوانم 
حقوقی از تو را تٔامین کنم، نادیده می گرفتی و من این ویژگی تو را دوست 
داشتم و این کار تو پای مرا از قید و بندهای مزورانه ی جامعه که نقش زنان 
را در مفهوم »مادری« و تنها مادری و از دیدگاه مردساالرانه تفسیر می کند، 
آزاد می کرد. تو با درخواستت شهامت را به من تزریق می کردی و من هربار 

به قصد پرواز دادن جوجه هایم از النه می پریدم.
راستی مهراوه جان، اگر من در کنار زنان معترض به حجاب اجباری 
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نباشم، و اگر ما به حجاب اجباری معترض نباشیم، چگونه امنیتی برای تو 
متصور است؟ هربار که از خانه بیرون می رفتی، مثل میلیون ها مادر دیگر، 
نگران بازداشت و توهین و ضرب و شتم بابت حجابت بودم. اگر مادرم، به 
تو می اندیشم و اگر زنم، بازهم به تو می اندیشم و به دلتنگی ای که مرا و تو را 
در خود می فشرد و بی عدالتی ای که دوست داریم چرَخش را متوقف کنیم. 
من به همه ی اینها می اندیشم، همچنان که در این میان به نیما می اندیشم و 
به پدرتان که صبورانه این بار ظالمانه را به دوش می کشد می اندیشم. مثل 
پدران دیگری که برای تحقق عدالت صبورانه ایستاده اند، اما ما همگی به 
رٔویاهایمان می اندیشیم. رٔویایی که روزی آفتاب عدالت بر سرزمین ما نیز 

بتابد.

مامان نسرین 
بند زنان 
تهرانـ  اوینـ  ۷ تیر 1۳۹۷
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مهوش عزیزم، سالم

چه سخت است تحمل زندان بدون تو. راستی تو چگونه گذراندی؟ اینجا 
بی تو به راستی زندان است. یاد تو همراهم است و صداقتی که در بیان 
احساست داشتی. یک روز که بابت حجاب گفتی، »کارت را تحسین 

می کنم اما من شهامت تو را ندارم.«
مهوش جان، همان داستان از اول شروع شده است و من احساس 
می کنم توان هشت سال پیش را ندارم. همان داستان امر و نهی ها، رفتار های 
تبعیض آمیز، برخوردها و تعامالت اجباری شبانه روزی. تو نیستی، سوسن 

نیست و هانیه با خنده های بلندش. هیچ کدام نیستید.

تیر 1۳۹۷
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مهوش عزیزم، سالم

امروز همه ی یادگاری هایت به دستم رسید. دفتر، لباس ها، دو حوله ای که 
با هوشیاری تمام انتخاب کرده بودی و بسیار ضروری بود. روز بازداشتم 
و انتقال به زندان، فقط به یک چیز می اندیشیدم: »به بندی می روم که دیگر 
مهوش در آن نیست.« به یاد چهار سالی افتادم که تو بدون من اینجا بودی 
و قصه ی تلخ گرفتن و بردن و بازداشت و بازداشت و بازداشتی که تمامی 

ندارد... .
امروز نرگس محمدی به من گفت این دفترچه مال توست و مهوش 
موقع رفتن به من سپرده است و من با خوش خیالِی تمام فکر می کنم، به 
هنگام آزادی که به زودی اتفاق می افتد و همه ی ما زندانیان از زندان آزاد 
می شویم، این دفترچه را با خود بیرون می آورم. اما خواستم بگویم امانتدار 

خوبی بودی.

۹ تیر 1۳۹۷
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هم میهنان گرامی

همچنان که می دانید اینجانب از دو ماه پیش با ارائه ی حکم جلب بابت 
اجرای حکم غیابِی صادره از شعبه ی ۲۸ دادگاه انقالب، بازداشت و در 
اقدامی غیرقانونی، به دادسرای مستقر در زندان اوین اعزام و مورد تفهیم 
اتهام جدید قرار گرفتم. از بدو تفهیم اتهام جدید، اینجانب در اعتراض به 
تبصره ی ماده ی 4۸ قانون »آئین دادرسی کیفری« از ارائه ی هرگونه دفاعی 
خودداری نموده ام. عمده دالیل اینجانب جهت اجتناب از ارائه ی هرگونه 

دفاعی به شرح زیر می باشد:
1 ـ دادسرای ناحیه ی ۳۳ که از تابستان 1۳۸۸ در زندان اوین مستقر 
شده است و به طور ویژه به اتهامات سیاسی رسیدگی می نماید، از ابتدای 
تٔاسیس این دادسرا، مورد اعتراض وکال و حقوقدانان بوده است. زیرا 
استقرار دادسرا در بخشی از زندان و اعمال روش های شدید امنیتی در تردد 
به دادسرای مذکور، مفهومی جز تسلط نهادهای امنیتی بر دادسرای مذکور 

ندارد که مغایر با اصل »استقالل قوه ی قضاییه« است.
۲ ـ دادسرای مذکور به طور غیرقانونی به استناد لیستی که آشکارا 
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خالف اصل ۳۵ قانون اساسی است، از اعمال حق انتخاب وکیل توسط 
متهمان جلوگیری می نماید.

۳ـ  اینجانب در اعمال حِق انتخاب وکیل، از بدو حضور در دادسرای 
مستقر در زندان اوین، نام سه تن از همکاران محترم را جهت به عهده 
گرفتن وکالت خویش اعالم نموده ام، اما بازپرس مربوطه تا به امروز از 

پذیرش وکالت همکاران گرامی خودداری کرده است.
با پذیرش وکالت  آنجا که قصد ندارم  از  باال و  به نکات  با توجه 
وکالی مورد تٔاییِد »حفاظت اطالعاِت قوه ی قضاییه« خود را مسئول حکم 
محکومیتی قرار دهم که پیشاپیش صادر شده است، لذا از هرگونه حضور و 

دفاع در برابر دادسرا و بازپرسی مربوطه خودداری خواهم کرد.
به امید استقرار قانون و عدالت در کشور عزیزمان، ایران

نسرین ستوده
مرداد 1۳۹۷
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سخنی با هم وطنانم

ما زندانیان نیز اخباری را می شنویم. اعتراض های خیابانی، دستگیری و 
بازداشت و بازداشت و بازداشت که شاهد آن هستیم. در کنج عزلت و 
زندان به رٔویاهایم پناه می برم. رٔویای صلح و دوستی، عفو و بخشش، مهر 
و محبت و رٔویای برابری. رٔویای زیستن، بی هیچ تبعیضی. رٔویای آنکه 
کودکانمان فارغ از قومیت و مذهب و جنسیت و هزاران تفکیک دیگر، در 
کوچه و خیابان با یکدیگر بازی کنند و قد بکشند و دانشگاه بروند، تحصیل 
بکنند و کار کنند. رٔویای روزی که برای گشودن درهای دانشگاه به روی 
جوانانمان، مذهب آنان را مورد سٔوال قرار ندهند. رٔویای روزی که یهودی 
و مسیحی و بهایی و زرتشتی و مسلمان با برابری کامل و در کنار هم زندگی 
کنند. به رٔویای عدم خشونت و استقرار قانون می اندیشم. به آزادی انتخاب 
پوشش زنان و انتخاب مذهب می اندیشم. به رٔویای پایان آپارتاید مذهبی 
می اندیشم، به اینکه هر زنی حق داشته باشد از تمامی سکوهای شهر باال 

رود، بی آنکه داغ و درفِش هیچ دادگاه و زندانی در انتظارش باشد.
بااین حال اگر قدرت به ما نزدیک باشد، بیش از هر زمان دیگری به 
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عدم خشونت و فرهنگ صلح و مهربانی می اندیشیم. اکنون و در میدان 
عمل، زمان تحقق رٔویاهایمان است. رٔویایی که تحقق آن در گرو رفتار 
ماست. اکنون نوبت ماست تا نشان دهیم چه اندازه مطابق رٔویاهایمان 
عمل می کنیم. من به قدرت صلح و دوستی و عدم خشونت باور دارم. 
باوری تام و تمام، و بر این باورم که تنها با پرهیز از هرگونه خشونت و البته 

ایستادگِی قدرتمندانه به نتیجه ای پایدار خواهیم رسید.

نسرین ستوده
تهرانـ  اوینـ  بند زنان 
مرداد 1۳۹۷ 
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دخترک نازنینم، همای عزیزم

سه روز از پرکشیدن تو می گذرد و ما هنوز ناباورانه به این خبر می اندیشیم. 
هنوز ناباورانه آرزو می کنیم کاش دروغ باشد. کاش خواب باشد و کاش... 
بند زنان داغدار تو عزیزی است که سال ها بود آغوش پدر را از دست 
داده بودی. می دانی هما؟ آغوش پدر به بچه امنیت می بخشد و تو سال ها 
بود آن را نداشتی و این چیزی بود که هیچ کِس دیگری نمی توانست به تو 
ببخشد. بسیار کسان فقط هفت سالی را می دیدند که »بیدادگاه انقالب« 
تو را از پدرت محروم کرده بود. اما تا آنجا که به خاطر دارم، پدر همواره با 
چالش پرونده ها رو در رو بود. پرونده های فعاالن، پرونده های همکاران و 
پرونده هایی که برای خودش ساخته و پرداخته می شد و تو از کودکی با این 
اخبار بزرگ می شدی و قد می کشیدی و اضطراب در وجود کودکانه ات النه 
می کرد. وسوسه ی حقوق بشر، حقوق مخالفان، حقوق متهم و حقوق... 
پدر، عبدالفتاح سلطانی، را آرام نمی گذاشت و او که شرافت را در طبق 
اخالص به جامعه ی وکالت پیشکش کرده بود، خود و خانواده اش را به 

فراموشی سپرده بود و این چه داستان غم انگیزی است.
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پدر یکبار به سه ماه حبس محکوم شد. بار دیگر بیدادگاه انقالب او 
را به پنج سال حبس محکوم نمود که در دادگاه تجدیدنظر شکست. اما 
ماشین خشونت علیه این وکیل آزاده باز نایستاد. بازهم در بحران انتخاباتی 
۸۸، قبل از همه، به سراغ پدر رفتند و دو ماه در بازداشت بود. او را آزاد 
کردند و دو سال بعد مجددًا بازداشت و حبس و حبس و حبس... من 
به دغدغه ی پدر نمی اندیشم که آن را خوب لمس می کنم. من به دنیای 
کودکی، نوجوانی و جوانی تو می اندیشم که چه معصومانه در چرخ دنده های 

آرمان ما و خشونت آنها به یغما رفت.
همای عزیزم، در هربار بازداشت پدر بر تو چه می گذشت؟ بر تو و 
خواهر و برادران و مادرت چه می گذشت؟ من بارها از خود پرسیده ام اگر 
هما هر روز صبح که از خواب برمی خاست، پدر را کنار خود داشت، بعضی 
از روزها پدر او را به دانشگاه، مدرسه یا محل کار می رساند و در مشکالت 
روزانه همراه او می شد و شب هنگام دور هم شام می خوردند و سپس زیر 
یک سقف می خوابیدند، آیا بازهم چنین اتفاقی برای هما می افتاد؟ نه، 

هرگز... .

نسرین ستوده 
بند زنان
مرداد 1۳۹۷
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هم میهنان گرامی

متعاقب بازداشتم از دو ماه پیش، مٔاموران وزارت اطالعات در اقدامی 
غیرقانونی، نه تنها مبادرت به بازداشت شهروند فرهیخته، آقای دکتر فرهاد 
میثمی نمودند، بلکه با تفتیش منزل اینجانب و بستگان و دوستان، درصدد 
کشف نشان های سینه ی اعتراض به حجاب اجباری برآمدند. مٔاموراِن 
مربوطه وقتی در تفتیش منزل خواهِر همسرم موفق به یافتن چیزی نشدند، 
در آخرین لحظه، رسیِور ماهواره ی آنها را با خود به یغما بردند. از آنجا که 
تاکنون کلیه ی مکاتبات اینجانب با مسئوالن بی نتیجه مانده است، ناگزیر 
در اعتراض به بازداشت و فشارهای قضایی متعدد بر خانواده، بستگان و 

دوستانم از تاریخ 1۳۹۷/۶/۳ دست به اعتصاب غذا می زنم .

با امید استقرار قانون و عدالت 
در کشور عزیزمان ایران

نسرین ستوده 
شهریور 1۳۹۷ 
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هم میهنان گرامی

بازهم در سالگرد کشتار ۶۷، دستگاه قضایی ایران سه تن از هم وطناِن ُکرد 
را اعدام کرد، هم وطنانی که طی دهه های متمادی تحت سرکوب و مظالم 
متعدد قرار داشته اند . حکم آنان که در روندی آشکارا غیرقانونی، از دادگاه 
انقالب صادر شده بود، ناعادالنه و مغایر با موازین حقوق بشر و قانون 
مصوب جمهوری اسالمی ایران بوده است. این در حالی است که دست کم 
پرونده ی یکی از این افراد پروسه ی اعاده ی دادرسی خود را طی می کرد و 
چه بسا منجر به تبرئه ی ایشان می شد. زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین 
پناهی در حال اعتصاب غذا و درحالی که روزهای متمادی گرسنگی تحمل 
کرده بودند، به چوبه ی دار سپرده شدند و این خود گواه دیگری بر خشونت 

ذاتی دستگاه قضایی ایران است که باید از هر نوع خشونتی پرهیز کند.
 اینجانب ضمن تسلیت به هم وطنان عزیز کرد که همواره در اعتالی 
فرهنگ ایران زمین نقش مهمی ایفا کرده اند، به همه ی هم وطنان به ویژه 
خانواده های گرامِی مرادی و حسین پناهی تسلیت عرض می کنم و امیدوارم 
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با توجه کافی به جنبه های مختلف خشونت که در اشکال مختلف بروز 
می یابد، زمینه ی الزم را برای پرهیز از هر نوع خشونتی فراهم نماییم.

نسرین ستوده
تهرانـ  اوینـ  شهریور 1۳۹۷
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پسرک عزیز و نازنینم
نیما جان، سالم

امروْز روز تولد توست و من و پدرت هیچ کدام در کنارت نیستیم. سه 
هفته پیش در اقدامی کاماًل مدنی و درحالی که هرگز از مسئوالن قضایی 
درخواستی نکرده بودم، در نامه ای به دادستان، از او خواستم در منازعات 
سیاسی و مدنی از بچه هایمان محافظت کنیم. برای ذهن مردانه و سراسر 
خشونت آمیزش گفتم اجازه دهید در اختالفاتمان، یک میراث مدنی برای 
بچه هایمان باقی بگذاریم. اگر بچه ها را از منازعات سیاسی دور نگه داریم، 
بدین ترتیب به موقع از بچه های شما هم محافظت می شود. برایش نوشتم 
بحران هایی که در بطن جامعه در حال فوران است، مرا بیش از همه نسبت 
به سرنوشت کودکان شما هم نگران می کند. دست آخر از او خواسته بودم 
با توجه به نزدیک بودن تولد تو و سارای عزیز، دختر همبندی ام، مریم 
اکبری منفرد، با مرخصی یک روزه ی مادران )از صبح تا شب( برای تولد 
فرزندانمان موافقت کند. اما پاسخ دادستان به نامه ی من بازداشت پدرت 
برای یک هفته قبل از تولدت بوده است! من از نوشتن نامه ام پشیمان نیستم. 
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فکر می کنم تا جای ممکن یک گفت وگوی مدنی و البته زنانه را با دستگاه 
قضایی ایران انجام داده ام، اما افسوس هیچ خردی در این دستگاه وجود 

ندارد. آنها به جای قلم، شمشیر به دست گرفته اند.
نیما جان، دیروز در مالقات، در لحظه ی خداحافظی به تو گفتم که 
شرایط دشوارت را درک می کنم و گفتم که بسیاری از بچه ها، با داشتن 
پدر و مادر در کنارشان زندگی می کنند و تو ناگهان بغضت شکست و 
خود را در بغلم رها کردی، هر دو همدیگر را در آغوش گرفتیم و گریستیم، 
اما می خواستم بدانی که شرایط دشوارت را درک می کنم، پسرک قشنگ و 

بامحبتم!

خداحافظ پسرک نازنینم
مامان نسرین
اوینـ  بند زنانـ  1۹ شهریور 1۳۹۷
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نیما و مهراوه ی عزیزم، سالم

فردا روز اول مهر است و من و بابا هیچ کدام نیستیم تا شما را برای رفتن 
به مدرسه و دانشگاه آماده کنیم. نیمای عزیزم پنج سال روز اول مهر را باهم 
به مدرسه می رفتیم. من و تو و بابا. مهراوه جان تو با رتبه ی درخشانت مثل 
همیشه برایم سربلندی به بار آوردی، بی آنکه هرگز به اسم و عنوانی وابسته 
باشی. شبانه روز می کوشیدی و می خواندی و... حاال باید به شما دو کبوتر 

کوچکم چه بگویم و چطور بگویم تا کجا ناراحت و غمگینم! 
جوجه های کوچکم، مراقب خودتان باشید. من و بابا به النه برمی گردیم. 

به زودی... .

مامان نسرین
اوینـ  ۳1 شهریور 1۳۹۷
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نیمای عزیزم سالم

نمی دانم باید نامه را از کجا شروع کنم؟ آیا می توانم شروع سال تحصیلی ات 
را بدون وجود من و حتی پدرت نادیده بگیرم و بگویم نیما جان امسال هم 
یک سالی است برای خودش مثل سال های قبل؟  لطفًا سر وقت مدرسه ات 
را برو مشق هایت را بنویس، درست را بخوان و پسر خوبی باش تا ما 

برگردیم.
متنفرم که به عنوان یک مادر چنین حرف های بی سروتهی به تو بزنم که 
همواره در مدت عمر کوتاهت در تالطم زندان و مالقات و قطع مالقات 

و ترس از بیداد زیستی.
یا نمی توانم به عنوان یک مادر از تو بخواهم وجودم را نادیده بگیری و 
با خود فکر کنی اصاًل مادر نداری تا به این ترتیب با خیالی راحت به کار و 

مبارزه ام بپردازم. دور باد از من که با تو چنین بی رحمانه رفتار کنم.
اما نیمای من، چگونه می توانستم شاهد اعدام نوجوانان وطنم باشم 
و سکوت کنم؟ چگونه می توانستم چشم بر کودک آزاری ها ببندم تا شب ها 
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را با خیالی آسوده در کنارت بگذرانم؟ تا روز اول مهر کیف مدرسه ات 
را بر پشتت بگذارم و به اتفاق بابا تو را تا مدرسه بدرقه کنم؟ پسرم، من 

نمی توانستم...  همین.
گناهم همین بود و حرفه ام که به نفرین ابدی در ایران دچار شده است 
مرا و این بار پدرت را نیز در این طوفان بی عدالتی و بی شهامتی ای که 
جامعه ی وکالت ایران را از کار انداخته است در خود فرو می برد و من در 
این روزها بیش ازپیش به تو می اندیشم و به تنهایی تو و مهراوه ی عزیزم که 
با همه ی افتخاری که همواره برایمان ارمغان آورده است حاال باید نقش پدر 

و مادر را تؤامان برایت بازی کند و از تو به شایستگی مراقبت کند.
اشک های عاشقانه ام را نثارت می کنم تا گوشه ای از ظلم و بیداد زمانه 

را برایت قابل تحمل سازد.

تهرانـ  اوین
مامان نسرین
هزاران بار می بوسمت که رویت را مدت هاست ندیده ام
۲ مهر 1۳۹۷
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نیمای عزیزم، سالم

امروز دوشنبه است و من و تو و بابا و مهراوه چهارتایی باهم تلفنی صحبت 
کردیم. روزهایی که خونه زنگ می زنم و تلفن خونه اشغاله خوشحال 
می شم، چون می دونم که بابا زنگ زده. امروز هم اول خونه رو گرفتم، دیدم 

اشغاله. شماره ی مهراوه رو گرفتم.
راستی نیما جان، می خواستم بگم که اگه آی پدت، سیم کارت می خوره، 
یک سیم کارت بنداز، گاهی الزم میشه به تو زنگ بزنم. ضمنًا دلم برای 
همه ی بازی هامون تنگ شده. فوتبال دستی، گیم هات. یادته باهم پلنگ 
صورتی بازی می کردیم؟ گاهی هم بازی بدو بدو، ولی من بیشتر از همه 
برف بازی پارسال بهم چسبید. دلم برای تو و مهراوه و بابا، هر سه خیلی 

تنگ شده.

فعاًل خداحافظ
دوستت دارمـ  من بیشترین
فوت فوتـ  بوس بوس
دوشنبه ساعت۳:۳0 ظهر
مامان نسرین
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نیما جونم، دوباره سالم

امروز سه شنبه است. بااینکه صبح با تو و مهراوه و خاله گیتی صحبت کردم، 
بازم دلم براتون تنگ شده. می خواستم بگم اون جامدادی رو اگه می تونی 
برای بابا بیاری. بابا می تونه به من برسونه. فقط ببین اجازه می دهند موقع 

مالقات اون رو به بابا بدی؟

دوباره خداحافظ
می بوسمتـ  دوستت دارم خیلی زیاد
می خوامت
سه شنبه ساعت ۸:1۳
مامان نسرین
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رضای عزیزم، سالم

چقدر از شنیدن صدایت در تلفن دیروز )دوشنبه( خوشحال شدم. امروز 
هم خیلی شماره ی مهراوه و آقا عیسی را گرفتم، ولی مثل اینکه توی سالن 
مالقات بودند و جواب ندادند. پیغام تو و مهراوه را که به خانم شیردل داده 
بودید، گرفتم. کلی خوشحال شدم که مالقات های تو رو به راه است. من 
بابت مالقات هایم با همه ی سختی هایش، قادر به تحمل هستم. هر کاری 
کنند تعهد کتبی نخواهم داد. امیدوارم این روزهای سخت تمام شود و ما 
دوباره با شادمانی دور هم جمع شویم. راستی سالم مرا به آقای کیخسروی 
و شعله سعدی برسان. اگر از فرهاد خبر داری، مرا خبردار کن. قربانت 

نسرین. 

نسرین
بند زنان
ساعت ۹:1۵
1۷ مهر 1۳۹۷
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نیمای عزیزم، سالم

امروز شنبه ۲1 مهرماه است. چند روزی است هوا بارانی است. هرگاه 
هوا بارانی می شود، بیشتر به تو فکر می کنم. چون می دانم هوای بارانی را 
دوست نداری، دلتنگ می شوی. امروز صبح با خودم فکر می کردم، حاال 
نیمای من باید در چنین صبح دلگیری به مدرسه برود. آه! راستی امروز 
چطور می روی؟ گفتی با سرویس می روی و با سرویس برمی گردی؟ چرا 
نیستم؟ چرا در این روز بارانی کنارت نیستم؟ و بدتر از همه اینکه این بار 
بابا هم کنارت نیست. ما یکبار دیگر از همدیگر جدا افتادیم. دوباره بازِی 

ممنوع المالقاتی، حجاب مادر و بی حجابی مادر... .
امروز داشتم فکر می کردم از وقتی مدرسه ها باز شده و تو به مدرسه 
رفته ای، تو و مهراوه ی عزیزم را که تازه دانشگاه قبول شده، ندیده ام. دوباره 
آغوشم از هر دوی شما تهی شده است و چشمم از ندیدنتان خسته و بیزار 
از بودن شده است. اما تردیدی ندارم که ما دوباره دور هم جمع می شویم و 
من و پدرت همچنان به رٔویاهایمان می اندیشیم؛ »عدالت« و »قانون« و... 
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و همچنان تو را و مهراوه را راهی مدرسه و دانشگاه می کنیم. دلم برای تو، 
مهراوه و بابا رضا تنگ است، خیلی زیاد... .

مامان نسرین
اوینـ  بند زنان
شنبه، ۲1 مهر 1۳۹۷
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رضای عزیزم، تولدت مبارک

امروز ۲۳ مهرماه و روز تولد توست. بهتر است بگویم روز تولد خوبی ها و 
روز تولد احترام به حقوق دیگران و به ویژه حقوق زنان! رضا یادت هست 
وقتی به من پیشنهاد ازدواج دادی، گفتم من بی حجابم و تو گفتی، »این یک 
موضوع شخصی است که به خودت مربوط است«؟ می دانی آن پاسخ تو 
برایم چقدر ارزشمند بود؟ و بعدها هم در طول زندگی مشترکمان چگونه به 
آن عبارت که سرشار از حس خوب آزادی و برابری بود، پایبند بودی؟ یادت 
می آید؟ و اکنون تو به جرم پایبندی به حق انتخاب حجاب زنان به »اشاعه ی 

فحشا« متهم شده ای!
آن پیکسل هایی که بر روی آن عبارت »من به حجاب اجباری اعتراض 
دارم« اشاعه ی فحشا محسوب می شود! آنقدر این اتهام از تو دور است که 
جز حس طنز و تمسخر چیزی را برنمی انگیزد. آری! ما تعداد زیادی هستیم 
که به حجاب اجباری اعتراض داریم و بابت این اعتراض به بند کشیده 
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می شویم، ممنوع المالقات می شویم و... عزیزم، هیچ کدام از این بازی های 
مسخره به اندازه ی تولد تو برایم مهم نیست.

تولدت مبارک
نسرین
 زندان اوینـ  بند زنان
۲۳ مهر 1۳۹۷
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رضای عزیزم، سالم

قبل از هر چیز دلتنگتم و از این دلتنگی به ستوه آمده ام. لحظه به لحظه 
آرزوی دیدارت را دارم، اما دیدن تو در بند برایم سخت تر از ندیدنت است. 
ترس از آن دارم که تو را در بند ببینم، به ویژه آنکه خود را در حبس کشیدنت 
مقصر می دانم. این روزها به روزهای آغازین بازداشتم فکر می کنم که با 
وجودی که همیشه اولین دیدارها برای خانواده با زندانی خیلی سخت و 
غم انگیز است،  اما تو همیشه با روحیه ی عالی و مشتاقانه به دیدنم می آمدی. 
هربار دنیایی پر از شعف و شادی به من می بخشیدی و با دستانی که هنوز 
از سخاوتمندی ات پر و پیمان بود، بازمی گشتی و ما همگی در زیر چتر 
محبت تمام نشدنی ات چه راحت، سختی ها را پشت سر می گذاشتیم. رضا، 
تو همیشه پر از عشق و محبت بودی. و حاال تو در بندی و من محروم از 
مالقات با بچه ها و جز آزادی تو را نیز نخواسته ام و از این رو درخواست 
مالقات با تو را نداده ام. مرا ببخش که طاقت دیدار تو را جز در آزادی ندارم! 

مرا ببخش! 
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این روزها بیش از هر زمان دیگری به تصمیم آن روزهای مهندس 
سحابی می اندیشم که به مالقات دخترش نمی آمد و می گفت طاقت ندارم 
تو را در بندی ببینم که خود سال ها در آن زندانی بوده ام و البته من تاب 
تحمل این گستاخی حکومت ایران را هم ندارم که بر ما روا داشته است. بر 
ما که جز به راستی و درستی نزیستیم یا درست تر آن است که بگویم همه ی 

تالشمان بر این بوده است که جز به راستی و درستی زندگی نکنیم.
خوب می دانی که طبعًا نگران فرهاد هستم و می دانم تو و بسیاری از 
مردم هم همین نگرانی را برای من دارید. هربار در مراجعه به بهداری سعی 
می کنم از وضعیت فرهاد باخبر شوم. چند شب پیش که به بهداری آمده 
بودم، در یک لحظه خودم را به دِر بند چهار رساندم و حال تو و فرهاد 
را پرسیدم. آقایی جلو آمد و خود را معاون بند معرفی کرد. کمی تپل بود. 
اسمش یادم نیست. گفت حالشان خوب است. اما به هرحال من به ویژه 
بعد از اعتصاب ]غذای[ خشک فرهاد، خیلی نگران حالش هستم. شنیده ام 
نامه ی خیلی خوب و امیدبخشی درباره ی فعالیت های مدنی منتشر کرده 
است. از قول من یک »خسته نباشید« به او بگو. خواهش می کنم خیلی 
خیلی مراقبش باشید. خودش می داند اتفاق یک لحظه می افتد. هدی صابر 
همیشه جلوی چشم همه ی ماست. از قول من مصرانه از او بخواه اعتصاب 

خشکش را تبدیل به اعتصاب تر کند و آب بخورد.
رضا، من واقعًا در قبال بازداشت تو و فرهاد احساس ظلم شدیدی 
می کنم و آنقدر ضعیف و احمقم که وقتی زورم به ظلم نمی رسد، حاضرم 
خود را به نابودی بکشانم. و این کاری بود که همه ی عمر کرده ام و مدام از 
خود می پرسم، درست است یا نادرست؟ نمی دانم، فقط یک نیروی درونی 
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نمی گذارد من آرام بگیرم، آرام حبس بکشم و آرام ظلم ببینم. همین! اما در 
این میان نمی دانم با ظلمی که بر تو و فرهاد و مهراوه و نیما می رود چه کنم؟ 
با این همه فکر می کنم بازهم راهی جز رنج بردن و بازهم رنج بردن و آشکارا 
رنج کشیدن نداریم. هرگز نمی توانم و نمی خواهم به آنان که در حقمان ظلم 
روا داشته اند، رفتاری مشابه داشته باشم، اما سکوت را نیز هرگز برنمی تابم.

می بوسمت
هزاران هزار بار دلتنگتم
نسرین
اوینـ  بند زنان
مهر 1۳۹۷
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دوستان و فعاالن حقوق بشر

با درود های گرم از زندان اوین، همچنان که مطلعید بیش از پنجاه روز از 
اعتصاب غذای تر و خشک دوست و همراه همیشگی جامعه ی مدنی 
ایران، دکتر فرهاد میثمی، می گذرد و البته ۳۷ روز نیز از اعتصاب اینجانب 
در اعتراض به روند ظالمانه و غیرقانونی بازداشت ایشان می گذرد. این 
شرایط، به ویژه آقای میثمی را در وضعیت خطرناکی قرار داده است. من 
امروز مطلع شدم ایشان را در روز چهارشنبه ی هفته ی گذشته به اجبار به 
بهداری زندان اوین منتقل کرده اند. تالش های من برای دیدار با ایشان در 
جهت صحبت و تخفیف شرایط ایجاد شده تاکنون بی نتیجه مانده است. 
بدیهی است به عنوان یک شهروند بیش از هر چیز نگران جانشان باشم و در 
پاسخ به این نگرانی شبانه روزی که آرامش را از اینجانب و فعاالن جامعه ی 
مدنی سلب کرده است، با تٔاکید بر محق بودن خواسته های مطرح شده از 
سوی ایشان، از تاریخ 1۳۹۷/۷/11 داوطلبانه به اعتصاب غذای خود پایان 
می دهم و مصرانه از دوست و همراه گرامی، دکتر فرهاد میثمی، درخواست 

می کنم به اعتصاب غذای خویش پایان دهند.
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در این میان به موجب این نامه از کلیه ی هم وطنانم و فعاالن حقوق 
بشر استمداد می طلبم تا در جهت آزادی تمامی زندانیان سیاسی ازجمله 
دکتر فرهاد میثمی و همسرم که جرمی جز عمل به قانون و حمایت از 

جامعه ی مدنی و زنان نداشته اند، از همه ی امکانات خویش استفاده کنند.

با سپاس بی کران
نسرین ستوده
اوینـ  بند زنانـ  مهر 1۳۹۷

اگر این نامه تا پنجشنبه ظهر منتشر نشد، در صورت امکان لطفًا منتشر 
فرمایید.
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رضای عزیزم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد و امروز )سه شنبه( مالقات خوبی با بچه ها 
داشته باشی. خیلی خوشحالم همین امکان اندک برای رابطه ی ما وجود 
دارد. بدان که تمام ساعات حبسم را به تو، بچه ها و دوستان عزیزی مثل 
فرهاد و صدها تن دیگر که ما را با عشق و محبت خودشان حمایت کرده اند 
فکر می کنم. رضا جان، خواهش می کنم مرا در جریان روند پرونده ات 
بگذار، این نامه را کمی با عجله در آخرین ساعات شب می نویسم. به همین 
دلیل کمی از روی مطالب سریع می گذرم. می خواستم خواهش کنم چنانچه 
در مالقات حضوری، نامه را به خانواده دادی تا به دست نیما برسانند، 
تٔاکید کن که به نیما بگویند پشت تلفن به من چیزی در مورد نامه نگوید. 
از پرونده ی من فعاًل خبری نیست. تا جایی که می دانم از پرونده ی فرهاد 
هم خبری نیست. سالم مرا به همه ی دوستان برسان. یک نامه برای فرهاد 
نوشته ام که هرگاه توانستی به دستش برسان. می دانم که فعاًل او را نمی بینی 

ولی به هرحال بسیار نگرانش هستم.

می بوسمت و دلم برایت خیلی خیلی تنگ شده است
نسرین
اوینـ  بند زنان ۲ آبان 1۳۹۷
۸:40 شب



۲4۲     نامه های زندان

رضای عزیزم، سالم

هربار به شوق دیدن نامه ات انتظار می کشم. این بار نامه ات را بوسیدم و 
حتی آن را بوییدم و بعد خواندم. در این شرایط بی مالقاتی، نامه های تو، 
و صدای بچه ها را که از گوشی تلفن می شنوم، مرا نجات می دهند. چقدر 
خوشحال شدم که نیما مالقات خوبی را با تو داشته. می دانم که تمام این 
عکس العمل ها برایش الزم است و در آغوش تو تا چه حد احساس امنیت و 
محبت می کند. من هم مثل تو فکر می کنم؛ الزم است اجازه بدهیم حسابی 
گریه کند. این برای او الزم است و به ویژه اینکه حسش را درک می کنیم و 

به او حق می دهیم. 
اما رضای عزیزم، ضمنًا می خواستم در مورد موضوع تعهد، دوباره 
با تو صحبت کنم. من خوب به خاطر دارم که تو همیشه به انتخاب روش 
کارهایم احترام می گذاشتی. به یاد دارم که هرگز نمی گفتی چه کنم یا نکنم. 
اما این بار می خواهم به خاطر بچه ها از تو درخواست کنم اگر موضوع با 
عدم مصاحبه حل می شود، این کار را بکنی. از یک طرف، جاِن فرهاد در 
خطر است و البته من هم احیانًا از هفته ی آینده دوباره اعتصاب غذایم را 
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شروع می کنم. از طرف دیگر، بچه ها حق دارند یکی از ما باالی سرشان 
باشیم. اگر اینها چنین تعهدی را از من می خواستند و با چنین تعهدی مرا 
آزاد می کردند، من این تعهد را می دادم و البته وقتی بیرون می رفتم هم با ذکر 
دلیلش، اعالم عمومی می کردم. بگذار مردم هم بدانند ما هم مثل همه ی 

مردم به بچه هایمان فکر می کنیم. هیچ اشکالی هم ندارد.
بازهم البته هرچه تو انتخاب کنی برایم محترم است. تعهد هم با 
صدور حکِم برائت باید داده شود. چون اآلن دیگر پرونده به دادگاه رفته 
است. خواهش می کنم در این مورد نظرت را به من بگو. نمی دانم، احساس 
می کنم خانوادگی گرفتار موضوعی شده ایم که نباید اتفاق می افتاد و اگر اینها 
باشند و ما حکم را بکشیم، چه می شود؟ سرنوشت بچه ها چه می شود؟ 
ممکن است آن وقت صد بار خودمان را سرزنش کنیم، ولی دیگر دیر شده 

باشد.

شنبه ۵ آبان 1۳۹۷
ساعت یِک نیمه شب

تخت خودم
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رضای عزیزم

امروز صدایت را شنیدم و دوباره ما چهارتایی باهم صحبت کردیم. من و 
تو و مهراوه و نیما. هربار که به خانه زنگ می زنم و تلفن اشغال است کلی 
خوشحال می شوم، چون حدس می زنم که تو باید باشی. به آقای درفشان 
و آقای مقیمی گفته ام که در مورد ممنوع المالقاتی ام شکایت کنند، به آقای 
درفشان امروز زنگ زدم. دیروز هم به آقای مقیمی زنگ زدم، هر دو چقدر 
لطف داشتند. نگرانشان هستم. می دانی که چرا، چون فکر می کنم ممکن 
است بازداشتشان کنند. درعین حال نمی توانم قبول کنم که با اعمال فشار، 
از حقوق خودم چشم پوشی کنم. تلفنی به آنها گفتم که نگرانم و گفتم که 
می توانم خودم هم از داخل شکایت کنم. هر دو گفتند که با همه ی خطراتی 
که دارد، می خواهند وکالتم را بپذیرند. طبعًا من هم خیلی از آنها تشکر 
کردم. با این حساب تا هفته ی آتی احیانًا شکایت را طرح خواهند کرد. البته 

من هم اعتصاب غذایم را از دوشنبه ی آتی شروع خواهم کرد.
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یک حکایت هم برایت بگویم. هفته ی پیش با نیما صحبت می کردم، 
پرسیدم ناهار چه دارید. گفت ماکارونی و جوجه چینی که مامان ایشانی 
درست کرده و برایمان آورده است. گفتم چه غذاهای خوبی می خورید با 
غذاهای مامان ایشانی. گفت به پای غذاهای تو نمی رسد. از این زرنگی اش 
خنده ام گرفت و کلی پشت تلفن خندیدم و قربون صدقه اش رفتم. واقعًا 

بچه ی مثبتی است.

فعاًل خداحافظ
دوشنبه ساعت ۳:۵0
اوینـ  بند زنانـ  ۷ آبان 1۳۹۷
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رضا جان، دوباره سالم

امشب سه شنبه است و باید نامه هایم را تمام کنم. امروز با بچه ها تلفنی 
صحبت کردم، گفتند که تو درخواست داده ای که مالقات امروز به فردا 
موکول شود، امیدوارم این امکان فراهم بشود که بچه ها تو را فردا ببینند. 
مهراوه گفت، دو سه روز اخیر، دختری در میدان انقالب باالی سازه های 
میدان رفته و روسری اش را برداشته است، پلیس از او درخواست کرده که 
پایین بیاید، او هم آمده و به این ترتیب بازداشت شده است. خبر مهمی بود.
به آقای شعله سعدی و آرش عزیز خیلی سالم برسان. همین طور به 

آقای سلطانی. 

رویت را می بوسم
خداحافظ
سه شنبه ساعت ۸:۳0
اوینـ  بند زنانـ  ۸ آبان 1۳۹۷
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رضای عزیزم، سالم 

امروز شنبه و ساعت 1۲:۳0 ظهر است. ساعت 1:1۵ نوبت تلفن من 
است که تا 1:۳0 وقت دارم. وقتی زنگ می زنی برای همه ی ما خوب است 
که بیشتر باهم صحبت کنیم. نگران این نباش که من با بچه ها بیشتر صحبت 
کنم. باآلخره هر صحبتی هم باشد، وقتی تو هستی باز صحبت می کنیم. 
خواهش می کنم از حال نیما برایم بنویس. نگرانش هستم. به ویژه اینکه 
ناچارًا اعتصاب غذایم را هم می خواهم از هفته ی آینده شروع کنم. در مورد 
دستبنِد پرچِم ایران بگو اگر می تواند، فعاًل هفت تا برایم ببافند. می دانی باید 
پولش را با کارت خودت حساب کنی. فقط به من بگو چند حساب می کند، 
شاید بخواهم بیشتر سفارش بدهم. چیز خوبی است و وقتی بیرون رفتیم 

برای کادو دادن خوب است.

بدون تاریخ
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رضا جان، سالم 

امروز جمعه است و هوا بارانی است. پریروز )چهارشنبه( رفته بودم بهداری. 
فهمیدم فرهاد در همان قسمت ِ بخش ِ   بستری، انتهای راهروی بهداری، 
بستری است. خواستم بروم و پیدایش کنم که سرباز مٔامور آمد جلویم را 
گرفت. به او گفتم به فرهاد بگوید من آمده بودم و او قول داد بگوید. اما به 

من گفت همین جا بستری است.
هفته ی پیش آقای بهزادی آمده بود دیدنم. دیدن او باعث شد که کمی 
به رفع ممنوعیت مالقات امیدوار بشوم. ممکن است این هفته مالقاتم را 
برقرار کنند. هرچند اعتصاب غذایم دیر شده است، ولی فکر کنم دیگر این 
هفته اعتصاب غذایم را شروع کنم. طبعًا خیلی خیلی نگران فرهاد هستم. 
از بهداری که بیرون آمدم، آمدم جلوی بند چهار و به سرباز مٔاموری که 
آنجا بود گفتم بگویید خندان بیاد. غروب بود، با تعجب نگاهم کرد و گفت 
نمی توانم، این اجازه رو ندارم. گفتم بگو رئیس بند بیاید، گفت روز تعطیل 
است )چهارشنبه تعطیل رسمی بود( و کسی نیست. خالصه هر کاری 
کردم نتوانستم تو را ببینم. ضمنًا سه شنبه که آقای بهزادی آمده بود، در سالن 
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مالقات، آقای مشکین خط را دیدم، گفت که ۲۸ سال حبس به او داده اند. 
دخترش را دیدم. حال تو را پرسیدم. گفت که خیلی خوبی و کلی خوشحال 
شدم. امیدوارم این روزها زودتر تمام شود و ما دوباره دور هم جمع شویم. 

می بوسمت، نسرین

بند زنان  
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نیمای عزیزم، سالم

امروز جمعه است و هوای پاییزی دوباره بارانی است و من دوباره یاد پسرم 
افتادم. ساعت یازده صبح است و من در تختم نشسته ام، پرده های تختم 
را کشیده ام تا برایت نامه بنویسم. پنجشنبه، جمعه ها که تلفن نداریم، دلم 
بیشتر برای تو و مهراوه تنگ می شود. احساس می کنم ماه هاست صدایتان 
را نشنیده ام. مخصوصًا اینکه اآلن نزدیک دو ماه است مالقات هایمان قطع 
شده و من هیچ کدامتان را ندیده ام و خب معلوم است که چقدر دلتنگتان 
هستم. دلم برای روزهای جمعه مان که دور هم بودیم، تنگ شده است. 
صبح ها دیر بلند می شدیم، دور هم نیمرو می خوردیم و صبحانه و چای و 
نون و پنیر. یادته صبح ها چهار جور پنیر روی میز بود؟ هرکدام یک جور پنیر 
می خوردیم. تو هنوز هم همان پنیر گاو خندان را می خوری؟ حال بازی هایت 

چطوره؟ دلم برای تو و پنیرهات و بازی هات تنگ شده، خیلی... .

جمعه 1۸ آبان 1۳۹۷
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نیما جون، سالم

امروز باآلخره بعد از دو ماه ممنوع المالقاتی، مالقات داشتیم. چقدر تو را 
با آن کاله کجت دوست دارم، با آن شالت که یک جوِر قشنگی می بندی که 
خیلی خوش تیپ می شی. آن لپ های نرمت که خیلی دوستشان دارم. خیلی 
امروز حالم خوب بود و حاال هم که ساعت دوازده شب است فقط به تو 

فکر می کنم که اینقدر خوب و دوست داشتنی هستی.

دوستت دارم
می بوسمت، مامان نسرین
یکشنبه ۲0 آبان 1۳۹۷
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رضا جان، سالم

امروز دوشنبه بود و من اآلن ساعت 1۲:۵0 شب است که در تختم نشسته ام 
داشتیم.  مالقات  بچه ها  و  من  دیروز  باآلخره  می نویسم.  نامه  برایت  و 
جایت خالی بود. هنوز هم مالقات بچه ها بدون وجود تو برایم سخت و 
دردناک است. می دانستم که باید همین روزها مالقات بدهند. یک روز 
قبل از مالقات، خانم عبدالحمیدی مرا به دفتر خواست و گفت که  از من 
خواسته اند که به شما بگویم اگر قول بدهید که مقررات و قوانین را رعایت 
کنید، فردا مالقات بروید. من هم گفتم هیچ قولی نمی دهم. کمی هم برایش 
دلیل و برهان آوردم و آمدم باال. یکشنبه ساعت یک، زمانی که دیگر ناامید 

شده بودم، مرا صدا زدند. خیلی مالقات خوبی بود. جایت خالی بود.
رضا جان، مهراوه گفت که قصد داری مالقاتت را به چهارشنبه منتقل 
کنی تا با ما بیفتد، البته کار خوبی است. فقط با ساعت مالقات خانم ها 
نباشد، چون در آن صورت من امتیاز بی حجابی در مالقات چهارشنبه را از 
دست می دهم، زیرا مجبور می شوم بیایم سالن بزرگ و در آن صورت باید 
حجاب کنم. فعاًل تا اینجا که سه ماه بی حجاب رفتم و آمدم. اگر می توانی 
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ساعت مالقات من و تو و بچه ها از ساعت 11:0۵ یا 1۲:0۵ باشد و 
سپس من بتوانم در سالن کوچک تر با بچه ها تنها باشم. ببین چه کار می شود 

کرد. یک مالقات دونفره بگیر تا برنامه را باهم هماهنگ کنیم.

می بوسمت، نسرین
بند زنانـ  دوشنبه ۲1 آبان 1۳۹۷
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رضا جان، سالم

امشب سه شنبه است و من دیگر کاری ندارم. برای ناهاِر بچه ها چیزی 
درست کرده ام که ببرم. سالم مرا به همه ی دوستان، مخصوصًا آرش و آقای 
شعله سعدی برسان. اگر از فرهاد خبر داری برایم بگو. رویت را  می بوسم. 

به امید دیدار و آزادی.

قربانت
نسرین
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رضای عزیزم سالم

امیدوارم حالت خوب باشد. امروز باآلخره توانستم بعد از مالقات بچه ها با 
تو، باهاشون صحبت کنم. البته خیلی کوتاه، من قباًل ساعت تلفنم 1۲:۲0 
تا 1۲:40 بود )البته در روزهای سه شنبه( دیدم که اون موقع نمی توانم 
بچه ها را پیدا کنم و خوشبختانه یک جای خالی بین ساعت ۲:۲0 تا ۲:40 
پیدا کردم و توانستم تلفن های سه شنبه رو به آن ساعت منتقل کنم. امروز 
مالقاتتان حضوری بود و مهراوه خیلی سرحال بود. اول با نرگس صحبت 
کردم که خانه مانده بود، گفت مهراوه میگه که مامانم خیلی خوشگله و بابام 

خیلی خوش تیپه. کلی با نرگس گفتیم و خندیدیم.
می خواهم  راستش  فرستاده.  مالفه  مقداری  برایم  هما  جان،  رضا 
برای تختم استفاده کنم. ولی فکر کنم یک دست روتشکی و مالفه زیاد 
بیاد، میخواهم برات بفرستم. البته هنوز نمی دانم بتوانم یا نه. دوم اینکه 
مقداری پول توی حساب تو هست که گویا برنامه ریزی کرده اید حبیب آقا 
ماشین بخرد تا بفروشیم. خواهش می کنم به مهراوه بگو سی تومن از آن 
پول را به گیتی بدهد. می دانی که به گیتی بدهی داریم. دوست ندارم حاال 
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که پول دستمان هست، همچنان بدهکار باقی بمانیم. چند بار خواستم 
چیزی درست کنم و بفرستم، نمی دانم چه چیزی درست کنم. اگر کتلت 
دوست دارید تعداد را برایم بنویس تا من همان مقدار درست کنم. رویت را 

می بوسم و خیلی خیلی دوستت دارم.

بازهم دوستت دارم
نسرین
۲۹ آبان 1۳۹۷



نسرین ستوده   ۲5۷

ریاست محترم مٔوسسه ی پن سوئد
خانم ها و آقایان  گرامی

درود های گرم مرا از ایران و زندان اوین پذیرا باشید. خبر تعلق جایزه ی مهم 
»مٔوسسه ی پن« به اینجانب، باعث افتخار و خوشحالی فراوان اینجانب 
گردید. خوشوقتم کسانی که از حرمت قلم دفاع می کنند به فعالیت های 
فرهنگی و حقوق بشری در ایران توجه می نمایند و بسیار خوشحالم به جای 
اراده ی سیاستمداران و سازمان های اطالعاتی  آنکه دنیا یکسره بر مدار 
بچرخد، اندکی نیز بر مدار خرد و فرهنگ حرکت می کند و بی شک تعلق 
چنین جایزه ای از سوی خانواده ی بزرگ و فرهنگی و حقوق بشری به 
و  امید  با  تا همچنان  نو محسوب می شود  انرژی هایی  موتور  اینجانب 
انگیزه ای بیشتر به راهم ادامه دهم. ضمن تشکر از ریاست محترم مٔوسسه ی 
پن و اعضای محترم هیئت مدیره، دوست دارم از این فرصت باارزش برای 
طرح موضوعی استفاده کنم که سال هاست زنان ایران با آن دست و پنجه 

نرم می کنند.
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رعایت  ایران، عدم  قانون  بدانید که مطابق  از شما  بسیاری  شاید 
حجاب مجازات حبس و جریمه ی نقدی به دنبال دارد. از چهل ساِل پیش 
که حجاب در ایران اجباری شد، زنان زیادی روزانه در خیابان مورد توهین 
و تحقیر های مستمر قرار گرفتند که بازداشت ها و خشونت های متوالی را 
برای آنها به دنبال داشته است. طی چهل ساِل گذشته، اعتراض به حجاب 
اجباری در اشکال مختلف ادامه داشته است. در یک ساِل گذشته، این 
اعتراض شکل آشکارتر و جدی تری به خود گرفت. معترضان به حجاب 
آرام ترین و  با  یافته اند،  انقالب« شهرت  به »دختران خیابان  اجباری که 
آنها همگی در  را اعالم کردند.  اعتراض خود  مسالمت آمیزترین روش، 
خیابان از سکویی باال رفتند و شال های سپیدشان را به جای آنکه بر سر 
بگذارند، بی هیچ سخنی، بر سر چوبی در هوا به اهتزاز در آورده بودند. 
بازداشت بسیاری از آنها تؤام با ضرب و شتم و پرتاب از باالی سکو و 
مجروح کردن آنها بوده است. پس از آن، این دختران جوان با اتهامات 
سنگین و باورنکردنِی »اشاعه ی فحشا و فساد« مواجه شدند که ده سال 

حبس به دنبال داشت.
و  وکالتم  دفتر  به  دختران شجاع  این  از  برخی  مراجعه ی  متعاقب 
تقاضای پذیرش وکالتشان، وکالت آنها و دفاع از حقوقشان مبنی بر حِق 
انتخاِب پوشش را به عهده گرفتم. انگیزه ی من در دفاع از دختران خیابان 
انقالب نه تنها آن بوده است که این حق متعلق به من نیز هست، نه تنها به 
این علت بوده است که دختر جوانی دارم که در معرض چنین برخورد های 
خشونت آمیزی در کوچه و خیابان است، بلکه بیش از همه ی اینها به دلیل 
سوگندی است که در زمان اعطای پروانه ی وکالت خورده ام، سوگندی که 

شرافت خود را وثیقه ی آن قرار داده ام.
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بااین حال من نیز پنج ماه پیش، به دلیل دفاع از این دختران، بازداشت 
و روانه ی زندان شده ام. اندکی بعد همسرم و یکی از دوستان و همراهان 
پایدار جامعه ی مدنی نیز با اتهاماتی مشابه بازداشت شدند. فرهاد میثمی 
اکنون قریب چهار ماه است در اعتصاب غذای سختی به سر می برد و 
مسئوالن زندان و پزشکان زندان برخالف قانون، با تحمیل سرم و خدمات 
پزشکی تحمیلی، تاکنون به هیچ یک از خواسته های موجه و قانونی ایشان 

پاسخی نداده اند. 
ضمن تشکر مجدد از ریاست محترم مٔوسسه ی پن، این جایزه را به 
دوست عزیزم و همراه پایدار جامعه ی مدنی، فرهاد میثمی، تقدیم می دارم 
که در طی یک سال گذشته نیز از همراهی دختران خیابان انقالب دریغ 

نکرده است و با همین اتهام بازداشت شده است.

با تقدیم احترامات
نسرین ستوده
تهرانـ  اوینـ  آبان 1۳۹۷
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جان فرهاد در خطر است!

بیش از چهار ماه است از اعتصاب غذای فرهاد میثمی می گذرد. جرم او 
حمایت از »دختران خیابان انقالب« و اتهامش تشویق به فساد و فحشا 
است. این اتهام به گمان تولید و توزیع پیکسل »من به حجاب اجباری 
اعتراض دارم« به او نسبت داده شده است که می تواند ده سال حبس در پی 

داشته باشد.
اکنون او به جرم حمایت از خواسته ی زنان سرزمینش و در اعتراض 
به بازداشت ناعادالنه ی خود و همسر اینجانب، دست به اعتصاب غذا 
زده است. آنچه من می دانم ]این است که[ جان فرهاد به طور جدی در 
خطر است و از همه ی جان های آگاه می خواهم که هر آنچه در توان دارند 
برای نجات جان این شهروند فرهیخته به کار بندند. فرهاد که سال هاست 
زندگی اش با اندیشه و قلم عجین شده است، در عمِل مدنی نیز نشان 
داده است از جسارت و صداقت قابل تحسینی برخوردار است که او را به 

سرمایه ای ملی برای همه ی ایرانیان تبدیل کرده است.
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بنابراین من از همه ی فعاالن حقوق بشر و فعاالن مدنی و جامعه ی 
وکالت می خواهم با استفاده از ظرفیت های خود در جهت آزادی فرهاد 
عزیز تالش کنند، قبل از آنکه خطر غیرقابل جبرانی این سرمایه ی مداراگر 
را از ما بگیرد. فرهاد بیش از چهار ماه است با آرامش و متانت با مرگی 

خاموش دست و پنجه نرم می کند. او را دریابید.

نسرین ستوده
زندان اوینـ  آذر 1۳۹۷
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دوست عزیز و گرامی
جناب آقای امیرحسین محمدی فر

با گذشت بیش از چهل روز از اعتصاب غذای تر و خشکت که مدتی از 
آن نیز تؤام با اعتصاب غذای همسرت، ساناز الهیاری بوده است که در 
بند زنان حبس می گذراند، نگرانی ما همچنان رو به افزایش است، زیرا 
نگران تو و سالمتی ات هستیم. بی شک ما منکر رنج هایی که تو و همسرت 
در کنار روند ناعادالنه ی محاکمه تان و مجازات خانوادگی ای که بر شما 
تحمیل شده ]کشیده اید[، نیستیم. شرایطی که راهی جز اعتصاب غذا که 

آخرین چاره ی یک زندانی است، برای شما باقی نگذاشته است.
ما ضمن تٔاکید بر شرایط ناعادالنه ای که به شما تحمیل شده است و 
ضمن توجه عمومی به مجازات خانوادگی ای که بر خانواده ی جوان و نوپای 
شما تحمیل شده است و حمایت از تک تک خواسته های شما و همسرت، 
از شما می خواهیم که برای حفظ جان خود که سرمایه ای ملی به حساب 

می آید، به اعتصاب غذایت پایان دهی.

نسرین ستودهـ  رضا خندان
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ریاست محترم اتحادیه ی بین المللی وکالی دادگستری
اعضای محترم، خانم ها و آقایان 

درودهای گرم مرا از زندان اوین پذیرا باشید. قبل از هر چیز الزم می دانم 
مراتب سپاس و افتخار خود را از بابت جایزه ی ارزشمند اتحادیه ی بین المللی 
کانون های وکالی دادگستری به ریاست محترم آن اتحادیه تقدیم نمایم. 
این جایزه ی حرفه ای صرف نظر از اینکه به لحاظ جایگاه شغلی برایم حائز 
و گسترش  بشری  مشترِک  ارزش های  استقرار  لحاظ  به  است،  اهمیت 

مفاهیم انصاف و عدالت نیز برایم مهم و مسئولیت آور است. 
اجازه دهید تا از فرصتی که سخاوتمندانه در اختیارم گذاشته اید در 
خصوص وضعیت عدالت در ایران با شما سخن بگویم. مفاهیمی مانند 
دادرسی عادالنه، حق دفاع، حق انتخاِب وکیل مدافع و متکی بودن آرای 
دادگاه ها بر دالیل و مدارک کافی و از همه مهم تر استقالل و بی طرفی قاضی. 
به راستی یکی از ارکان مهم دادرسی عادالنه، حق انتخاب وکیل است. 
حقی که در ایران به موجب قانون مصوب، از متهمان سلب شده است و 
متهمان سیاسی حق انتخاب وکیل در مرحله ی دادسرا را، که مرحله ای مهم 
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است، ندارند. به همین ترتیب قضات دادگاه های انقالب که به صدور احکام 
سنگین علیه مخالفان و فعاالن مدنی شهرت دارند، از انتخاب وکیل در 
مرحله ی دادگاه نیز ممانعت به عمل می آورند. متهمی که با گزارش نهادهای 
امنیتی بازداشت شده است، در مراحل اولیه ی بازداشت، در سلول انفرادی 
نگهداری می شود، با چشم بند و رو به دیوار مورد بازجویی قرار می گیرد و 
کلیه ی رشته های ارتباطی اش، با دنیای بیرون گسیخته می شود. در چنین 
حالتی به دادسرایی اعزام می شود که آشکارا به نفع حکومت و نهادهای 
امنیتی قضاوت می کند تا چنین متهمی را مورد تفهیم اتهام قرار دهد، بدون 

حق انتخاب وکیل!
تبصره ی ماده ی 4۸ قانون آئین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته است 
که »در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و... طرفین دعوی، وکیل یا 
وکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که مورد تٔایید رئیس قوه ی 
قضاییه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکالی مزبور توسط رئیس قوه ی 

قضاییه اعالم می گردد.« 
این قانون که بیش از سه سال از تصویب آن می گذرد، اعتراضات 
زیادی را تاکنون به دنبال داشته است که همواره با احکام سنگین و بازداشت 
وکال و معترضان همراه بوده است. صرف نظر از همه ی این توضیحات، در 

پایان یک سٔوال برای بررسی وضعیت عدالت در ایران باقی می ماند. 
به راستی ویژگی یک جامعه ی عاری از عدالت چیست؟ محاکمات 
گروهی؟ استناد تام و تمام قاضی به گزارشات مٔاموران امنیتی؟ عدم استقالل 

قاضی؟ فقدان حق انتخاب وکیل؟!
البته اگر در پاسخ به سٔواالت باال به شما بگویم که سیستم قضایی در 
ایران تمامی ویژگی های باال را دارد، این اظهارات مبنای اتهامات من در 
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کیفرخواست بعدی ای قرار می گیرد که هرساله مرتبًا برایم صادر می شود. 
پس سکوت اختیار می کنم تا راحت تر بتوانید شرایط عدالت در جامعه ی 

ما را درک کنید. 
بار دیگر مراتب سپاس خود را بابت توجه ریاست محترم اتحادیه و 

اعضای گرانقدر آن به مسائل قضایی در ایران اعالم می دارم.

با بهترین احترامات
نسرین ستوده
تهرانـ  اوینـ  بند زنان
دی ماه 1۳۹۷
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نیما و مهراوه ی عزیزم

قلبم فشرده می شود از خبری که شنیده ام، حکم محکومیت پدر و فرهاد 
عزیز. قلبمان فشرده می شود، قلب ما، من، تو نیمای عزیزم و تو مهراوه ی 
نازنینم. مالقات از ما دریغ شده است و تلفن به شکنجه ای تبدیل شده است 
که ترجیح می دهیم نباشد. و ما همچنان به ماننِد هزاران انسانی که گرفتار 
ستم قضایی شده اند از خود می پرسیم »چرا؟« و شما می پرسید »پدر و مادر 
ما و دوستمان، فرهاد عزیز، چه کرده اند؟« من به عنوان یک مادر باید نامه 
را از کجا شروع کنم تا در چنین شرایط سختی با شما مادرانه سخن بگویم 
و مثل یک مادر از دردهای شما بکاهم؟ چه باید بگویم که در تندباد ظلمی 
که بر خانواده ی ما می رود، هنوز شانه های شما کوچک و نوپا هستند.آری، 
همه  بر این باورند که شانه های شما تاب تحمل این بی عدالتی را بر پدر و 
مادرتان ندارد، اما به راستی شما تاب تحمل سکوت ما را در مقابل آنچه 

جلوی چشمان همه ی ما می گذشت، داشتید؟ 
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من اکنون سربلندم که در هر گامی با شما سخن گفته بودم و از شما 
می خواستم نظرتان را به من بگویید و من می دانم که آدمیان جز غذا و 
پوشاک و سرپناه، چیز دیگری را نیز جست وجو می کنند که گاه »عدالت« 
است، گاه »برابری« است، گاه »قانون« است و گاه »حقوق انسانی شان« را 
طلب می کنند و باور دارم که شما نیز از این بابت مستثنا نیستید. من فکر 
می کنم در خانواده ی ما که سرشار از محبت بوده است، نمی شد دِر خانه را 
بست و با تظاهر به خوشبختی، نگاهمان را از آنچه جلوی چشمانمان رخ 

می داد، برگردانیم. 
مهراوه ی عزیزم، تو خوب می دانی که حکم بابا و فرهاد عزیز بابت 
حمایت از زنان این مرز و بوم صادر شده است و تو می دانی اقدام آنها 
نه یک اقدام کودکانه، که اقدامی سنجیده و از سر خردمندی است. اکنون 
انتخاب پوشش به بحثی همگانی و ناگزیر تبدیل شده است و یک حکومت 
باید بابت صدور ده ها سال حبس برای حجاب اجباری یا پیکسل هایی 

به غایت معمولی پاسخگو باشد.
نیمای عزیز، یادت هست یکبار که باهم از مدرسه برمی گشتیم، تو 
از خاطرات زندان قبلی ام برایم گفتی و از خواب های کودکانه ات که آشفته 
شده بودند؟ من دستان کوچکت را گرفتم و گفتم چقدر آن وقت ها به تو فکر 
می کردم و باآلخره گفتم که »نیما جان می دانی من در آن موضوع مقصر 
نبودم؟« و تو بزرگوارانه گفتی »مگر من گفتم تو تقصیر داشتی؟« نمی دانی 

چقدر از جوابت سرشار از شادی و غرور شدم.
بچه ها، من حتم دارم ما این دوره را، این دوره ی سخت را، پشت سر 
می گذاریم و باز همگی دور هم جمع می شویم. بازهم فرهاد عزیز به خانه ی 
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ما می آید و ما به دیدنش می رویم و از خاطرات این روزها می گوییم و به 
آنها می خندیم.

هر دوتاتون رو می بوسم
مامان نسرین
اوینـ  بند زنان
بهمن 1۳۹۷
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جف و مارشای عزیز، سالم

می دانید که این نامه را از داخل زندان برایتان می فرستم، از  این رو بیشتر 
دوست دارم از آزادی سخن بگویم. پس اجازه دهید از آرزوهایم با شما سخن 
بگویم. از راه های رفته ونرفته، از سخنان گفته شده ونگفته و آرزوهایی که با 
ما مانده اند و آنها که بر باد رفته اند. هنر هایی که به دست کسانی چون شما 
به زندگِی بشری بخشیده شده است، به کسانی چون من در سراسر جهان 
برای برپایی مجسمه ی عدالت و آزادی مدد رسانده است. من قدردان این 
همراهی ها هستم که اگر غرور و اراده ی جمعی هنوز در ما انسان هایی در 

این گوشه ی کره ی زمین باقی است، از این همراهی ها است.
اما همان طور که دنیای سیاستمداران را سیاستمداران می سازند، دنیای 
شهروندان را نیز ما انسان ها می سازیم. انسان هایی که دوست داریم باهم کار 
فرهنگی کنیم، بازیگر و تماشاگِر رفتار شهروندان کشورهای دیگر باشیم و با 
آنها در تبادل و تعامل باشیم. هیچ دولتی نمی تواند از سر دشمنی، انسان ها 
را از روابط انسانی شان منع کند. هیچ دولتی حق ندارد انسان ها را از انسان 



۲۷0     نامه های زندان

بودنشان تهی کند. از این جهت ما نظاره گر عباراتی هستیم که دولتمردانمان 
نثار یکدیگر می کنند، درحالی که بیش از هر زماِن دیگری نیازمند دوستی و 

عشق و محبتیم.
من شما را به عنوان دو دوست آمریکایی دوست دارم و اراده و محبت 
دایانا، معلم آمریکایی را برای یادگیری زبانی که کمتر به کار بین المللی 
می آید، تحسین می کنم. با تکیه بر نیروی دوستی، گام هایی را به سوی هم 
برمی داریم. بیست و هشتم مرداد را که مربوط به شصت و پنج سال پیش 
است پشت سر می گذاریم. گروگان گیرِی سفارت را که تاریْخ ثبت کرده، 
پشت سر می گذاریم. تا نگاهمان را به جلو بدوزیم و پشت سر را جا بگذاریم.

دوستتان دارم
شهروند ایرانی، نسرین ستوده
تهرانـ  زندان اوینـ  اسفند 1۳۹۷
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نیما، پسر عزیز و دلبندم، سالم

و مشغول  باشد  می رسد، حالت خوب  به دستت  نامه  این  تا  امیدوارم 
بازی های خوشمزه ای باشی. عاشق بازی هات هستم و چقدر همیشه از 
بازی با تو کیف می کردم و چقدر خاطره دارم. یادت هست دفعه ی پیش که 
تازه آزاد شده بودم، باهم با دو تا بشقاب کوچک توپ بازی می کردیم. وای 
که من چقدر آن بازی را دوست داشتم و چقدر خاطره اش در ذهنم باقی 
مانده. من دوباره می آیم. دیر یا زود، دوباره ما باهم بازی می کنیم. اطمینان 
دارم. فقط قول بده حتی اگر بزرگ هم شدی با من بازی کنی. بازی با تو را 

دوست دارم.
نیما جان، احساس می کنم بابت دستگیری ام به هیچ کس جز تو نباید 
پاسخگو باشم. مهراوه می داند موضوع از چه قرار است. بابا که همراه 
عزیزی است برای همه ی ما و دیگران و البته منتقدانی که به روشم و هدفم 
انتقاد دارند، حق آنهاست. اما پاسخگویی به آنها از جنسی متفاوت است؛ 
از جنس برابر. اما پاسخگویی به تو از جنسی دیگر است. تو فرزند من 

هستی و این رابطه برابر نیست و این به قول آلوین: »داغونم کرده«.
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از روزی که حکم به من ابالغ شد، فقط و فقط صورت تو جلوی 
چشمم بود و نمی دانستم چگونه باید این حکم را به تو بگویم. برایم سخت 
بود، ولی باآلخره به تو گفتم و تو مثل آدم های بزرگ که با واقعیت تطبیق 
پیدا می کنند، به تدریج تطبیق پیدا کردی. اما نیما جان، همه چیز دنیا بر 
پاشنه ی احکام دادگاه ها و حکومت و استبداد نمی چرخد، بخشی از دنیا بر 
مدار کودکانه ی بچه ها می چرخد، بر مدار موسیقی ای که تو می نوازی و من 

به همه ی اینها امیدوارانه چشم می دوزم.

می بوسمت عزیز دلم
مامان نسرین
اوینـ  بند زنانـ  فروردین 1۳۹۸
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شورای ملی کانون وکالی دادگستری فرانسه
  Christian Feral(ریاست محترم شورا، سرکار خانم کریستین فرال شول

  )Schuhl

اعضای  گرانقدر

درود های گرم مرا از زندان اوین پذیرا باشید. خبر مّسرت بخش تالش های 
شما که سرشار از عشق و محبت است، مرا غرق شادی و حیرت نموده. 
حیرتم از آن جهت است که کاری جز انجام وظیفه نکرده ام و البته شادی ام 
از آن جهت است که انجام وظیفه ام مورد حمایت همکاران عزیزی چون 
شما قرار گرفته است و به ویژه آنکه می دانم ریاست آن شورا با دوست و 

خواهری از جامعه ی بزرگ وکالت است.
احیانًا شما از همه ی فشارها و تضییقاتی که طی سال های گذشته در 
جامعه ی وکالت بر ایران رفته است، آگاهید. تعدادی از وکال و همکاران 
من در ایران با قبول مخاطرات ناشی از انجام وظایفشان با حبس های 
طوالنی مدت روانه ی زندان شدند و تمام یا بخش اعظم احکام ناعادالنه شان 

را کشیدند.
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تمامی این تضییقات فقط به دلیل پافشاری آنها بر دفاع از حریم 
وکالت بوده است تا به دادرسی های ناعادالنه پایان داده شود، اما خود نیز در 
کنار موکالنشان هزینه ی دادرسی های ناعادالنه را پرداخت کردند تا معلوم 
شود سیستم قضایی ایران و به ویژه دادگاه انقالب تا کجا پیش می رود. اما 
آنچه من امروز می خواهم با شما در میان بگذارم، داستانی جداگانه است. 
حکایتی که با نظارت مستقیم قوه ی قضائیه ، بر زنان این مرز و بوم می رود. 
می دانید که اتهام اصلی من در پرونده ی جدیدی که پس از بازداشتم 
گشوده شد، دفاع از »دختران خیابان انقالب« بوده است. دخترانی که به 
حجاب اجباری معترض بوده اند و این اعتراض را از طریق روش های کاماًل 
مسالمت آمیز و آشکاری نشان داده بودند. پس از من، یکی از دوستان و 
همسر مرا نیز به دلیل توزیع پیکسل های »من به حجاب اجباری اعتراض 
دارم« بازداشت و برای هریک از آنان شش سال حبس، مجموعًا دوازده 
سال تعیین کردند. از میان 14۸ ضربه شالق و سی و هشت سال و نیم 
حبسی که برای اینجانب صادر شده است، دوازده سال آن به دلیل دفاع از 
»دختران خیابان انقالب« بوده است. در همان حکم، به حضور من در کنار 
خانواده ی زندانیان جنبش دی ماه ۹۶ نیز اشاره شده است و از آن بابت نیز 
سالیان درازی حکم صادر شده است که به یاد ندارم چند سال آن به دلیل 

همراهی با فعاالن جنبش دی ماه بوده است.
اما دوست دارم از این فرصت استفاده کنم و بگویم، گاه تعدادی از 
هم وطنانم با استفاده از حق آزادی بیانشان به من انتقاد می کنند که مسئله ی 
آزادِی پوشش، مسئله ی مهمی نیست تا در این اوضاع و احوال که مسائل 
مهم تری در جریان است، به آن بپردازیم. من ضمن احترام به نظر آنها و اعالم 
حمایت در هر شکل قضایی و اجتماعی از حقوق انسانی و قانونی شان، در 
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پاسخ به ایراد آنها مایلم بگویم که حق آزادی پوشش زنان بسیار مهم است 
و توسعه ی دمکراسی در جامعه در گرو توسعه ی حقوق زنان است و تا 

حقوق زنان محقق نشود، مقوله های دیگِر حقوق، قابل تحقق نیست. 
بار دیگر نهایت تشکر خود را بابت حمایت های صمیمانه ی شما اعالم 
می دارم و حمایت ارزشمندتان را حمایت از حرکت زنان در ایران می دانم. 
تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد که زنان ایران با همه ی سختی هایی که 
در این راه تحمل کردند، پشتیبانانی چون شما، فرهیخته، شجاع و صادق 
بر  دنیا  بدانند که  بگذارید همه  نیرو می داده است.  آنها  به  داشته اند که 
مدار برنامه های مطّوِل بازجویان نمی چرخد، بلکه بخشی از دنیا بر مدار 
صبر و همبستگی های زنانه می گردد. امیدوارم از راه های مسالمت آمیز به 
تضییع حقوق زنان در همه ی کشورها پایان دهیم، ]کشورهایی[ که به نام 
ایدئولوژی، اخالق، مذهب و یا هر عامل دیگری نیمی از جمعیت را از 

حقوق انسانی شان محروم می کنند.

با صمیمانه ترین احترامات
نسرین ستوده
اوینـ  بند زنانـ  فروردین 1۳۹۸
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مٔوسسه
ریاست گرانقدر و اعضای محترم 

با سالم و آرزوی تندرستی برای یکایک شما. ابتدا الزم می دانم مراتب 
سپاس خود را بابت جایزه ای که توسط مٔوسسه ی شما به اینجانب تعلق 
گرفته است، تقدیم دارم و بگویم تا کجا به این جایزه افتخار می کنم، زیرا 
می دانم که مٔوسسه ی معتبر شما در جهت نزدیک کردن فرهنگ ها از طریق 
کالم و نوشتار تالش می کند و این تالشی بسیار ارزشمند است و برای 

جوامع بشری الزم و ضروری می باشد.
به راستی، گاه که در تالش برای کارهای فرهنگی خسته می شویم، 
با خود می اندیشیم؛ چه می شد بشر بی هیچ بحث و تفکری می توانست 
فقط و فقط زندگی کند و زمانی نمی پاید که زندگی با همه ی ابعادش به ما 
می گوید، نمی توان بی تفکر زیست و تفکر یعنی اختالف! البته که اختالِف 
فکر بین شهروندان موضوع پیچیده ای نیست، اما وقتی حکومت ها در تفکر 
مداخله می کنند، مصیبت آغاز می شود. داستان جست وجوی حقیقت برای 
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جوامعی مثل ما دردناک است، اما بیش از آن، ارائه ی آن است که به زندان 
و اذیت و آزارهای قضایی ختم می شود.

بگذارید داستان خود را با خاطره ای از جوانی ام برایتان بازگو کنم. 
من دیپلمم را دو سال پس از وقوع انقالب در ایران گرفتم که مصادف با 
انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها بوده است و الجرم ادامه ی تحصیلم 
در دانشگاه با وقفه مواجه شده بود. شادمان از این وقفه، بی درنگ عضو 
کتابخانه ی عمومِی واقع در پارک محلی مان شدم. به یاد دارم روزهای 
متمادی برگه داِن کتابخانه را برای یافتن عناوین کتاب های مختلف زیر و رو 
می کردم و وقتی با عناوین بازیافته نزد کتابدار می رفتم، تقریبًا همه ی عناوین 
پاکسازی شده بودند. ضربه ی هولناکی بود. هرگز تلخی لحظه هایی را که 
درمی یافتم این کتاب ها در کتابخانه موجود نیست، از یاد نمی برم. مضافًا 
آنکه دستیابی به این کتاب ها در کتاب فروشی ها هم میّسر نبود، زیرا چاپ 
و انتشار آنها ممنوع شده بود. بعدها با ورود به دانشگاه و تحصیل رشته ی 
حقوق، با قانون مربوط به این موضوع آشنا شدم که چگونه کتاب ها مشمول 
پاکسازی می شوند و چگونه چاپ کتاب منوط به صدور اجازه ی دولتی 
است و هنوز هم این قصه ادامه دارد و هنوز هم سانسور در چند مرحله 
به خواننده تحمیل می شود. به عنوان مثال، من که قریب یک سال است در 
زندان به سر می برم، هربار که همسرم با مشکالت فراوان چند جلد کتاب 
برایم می فرستد ـ کتاب هایی که قباًل توسط وزارت ارشاد بررسی شده اند 
و مجوز چاپ گرفته اند ـ ]کتاب ها[ ماه ها در انتظار اجازه ی مجدد زندان 
می ماند و دست آخر هم زندان از دادن کتاب خودداری می کند. این داستاِن 
زندگِی گوشه ای از کره ی زمین است که این روزها از عدالت و آزادی تهی 

شده است.
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داستان زنان و مردانی که در هر نوشتاری باید پیشاپیش از فکر و 
اندیشه ی زمامدارانشان اطالع داشته باشند و البته باید با خودسانسوری، 
کار حاکمان را آسان کنند تا به این ترتیب هرگونه ارتباطی از طریق کالم و 
نوشتار قطع باشد. زیرا شما نیک می دانید که کالم سانسورشده از معنا و 
مفهوم تهی می شود و به این ترتیب صمیمیت رابطه را نیز از بین می برد. 
خاورمیانه و کشور من، ایران، نیازمند کالمی آزاد، بی دغدغه و رهاست. و 
کالم آزاد همچون گیاهی سرسبز نیازمند فضای خاص خود، خاک، آب و 
هوا و نوری است که باید به او داده شود و ما برای ایجاد آن بستر برای آزادی 
کالم تالش می کنیم و در این مسیر به استفاده از تجارب جوامع مدنِی دیگر 
و البته حمایت های آنها نیازمندیم. بار دیگر فرصت را مغتنم می شمارم و 
از ریاست محترم مٔوسسه، خانم/آقا                            و اعضای گرامی 

مٔوسسه سپاسگزاری می نمایم.

با صمیمانه ترین درودها از زندان اوینـ  بند زنان 
 فروردین 1۳۹۸ـ  آوریل ۲01۹
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مهراوه ی عزیزم، سالم

آنقدر روزهایی که می گذرانیم برایمان سخت است که نمی توانم از تو بپرسم 
»حالت خوب است؟« چراکه می دانم تو با آن بزرگواری همیشگی ات و 
بی گله ای از همه ی مشکالتی که بر دوش جوانت قرار دارد، با خوش رویی 
و شوخی همیشگی ات با اطمینان هرچه تمام تر می گویی بعـ ......له، و من 
شرمنده تر از قبل، به تو، به نیما، به بابا و البته فرهاد عزیز می اندیشم که 
شرایط سختی را می گذراند. مهراوه جان، می خواستم بدون این گرفتاری ها 

در کنار هم به خوشی و آرامش زندگی کنیم، اما نشد.
»در یکی از روزهای اعتصاب غذایم نوشته بودم«
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مهراوه و نیمای عزیزم، سالم

هربار که بازداشت می شوم، از یک چیز می ترسم ، ترس از گم کردن مهر 
و محبت. آدمی به مهر زنده است و مهر چون گیاهی در درون ما سر بر 
می آورد و می بالد و بزرگ می شود. اما این گیاه مثل هر موجود زنده ای به 
آب و آفتاب نیاز دارد. به مراقبت و توجه نیاز دارد تا درونمان نخشکد و 

بزرگ و بزرگ تر شود.

بدون تاریخ
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پسر عزیزم، نیما جان

شب از نیمه گذشته و تا سپیده ی صبح دو ساعت بیشتر باقی نمانده است. 
خیال تو و صورتت خواب از چشمم ربوده است و من جز صحبت با 
تو کار دیگری بلد نیستم. می دانی نیما جان؟ همیشه بخش زنده ای از 
بچه هایش تشکیل  را شیرین کاری های بچگی های  مادری  خاطرات هر 
می دهند. مثاًل یادم می آید وقتی نوزاد بودی چطور از صدای موسیقی ای 
که برایت می گذاشتم آرام می شدی و می خوابیدی یا چطور شب ها تا صبح 
می خوابیدی یا وقتی از قول تو به دیگران می گفتم خوب َتلَدم، که تو در 
آخرین مالقاتت می گفتی. فکر کنم به تو گفته بودند. همه ی این خاطرات 
در ذهنم رفت وآمد می کند و تنها چیزی است که در این روزهای سخت مرا 

زنده نگه می دارد. می بوسمت.

دوستت دارم، فوت فوت
مامان نسرین

بند زنانـ  ساعت ۳:1۵ بامداد 
۳ اردیبهشت 1۳۹۸
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نیمای عزیزم، سالم

امروز شنبه است و ساعت 11:۳۵صبح است. من آمده ام ته خط و برایت 
نامه می نویسم. امیدوارم حالت خوب باشد و حاِل بازی هایت هم خوب 
باشد. امروز داشتم با خودم فکر می کردم اآلن نیما کجاست و در مدرسه 
چه کار می کند که یک دفعه یادم آمد تو تعطیل شده ای. کلی خوشحال شدم. 
ما امروز باقالی پلو با مرغ درست کرده ایم. همون غذایی که تو خیلی دوست 
داری! امیدوارم تا این نامه به دستت می رسد، بابا تو را به پارک آبی برده 

باشد. وگرنه، وگرنه، وگرنه... بازهم مجبوریم صبر کنیم! 
دوستت دارم، خیلی زیاد، خودم بیشترین، فوت فوت، بوس، بوس.

داد نزن، شنیدم
می بوسمت
مامان نسرین
اردیبهشت 1۳۹۸
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هم میهنان گرامی

درود صمیمانه ی مرا از زندان اوین پذیرا باشید. دریافت خبرهای مربوط 
به حمایت های هم میهنان از آرمان های مشترکمان و آزادی مرا غرق سرور 
و شادی می کند. بی شک این حمایت ها فراتر از فرد یا گروه است؛ این 
شعور  تا  است  سیاسی  و  اجتماعی  مدنی،  آزادی های  برای  حمایت ها 
جمعی مان به هدفی واحد دست یابد. بر این باورم که هنوز در مسیر تمرین 
تنها  و  به عنوان شهروندانی ساده هستیم  با یکدیگر  تعامل  و  دمکراسی 
با تمرین دمکراسی و با افت و خیز های فراوان به راهمان ادامه می دهیم. 
بسیار خوشحالم در زمانه ای زندگی می کنم که مرز های حکوِت ما هرروزه 
با فضای مجازی شکسته می شود. از این بابت نهاد های مدنِی کشور های 
مختلف به کمک می آیند تا از جنبش های مدنی در کشور های دیگر حمایت 
نمایند و یکی از آن ]حمایت ها[ اهدای جوایز بین المللی و مدنی است. 
این روش ها که بی شک  به همه ی  بااین حال دوست دارم ضمن احترام 
مٔوثرند، بر هدف و روشی که انتخاب کرده ایم تٔاکید کنم تا یادمان باشد 
هدف ما گرفتن جایزه نیست و به ویژه روشمان اعمال فشار افکار عمومی 
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بر بنیاد های مربوطه جهت اهدای جایزه به »الف« یا »ب« نیست. به یاد 
داشته باشیم جایزه دستمزدی نیست که قابل مطالبه باشد و بیش از آن، به 
یاد داشته باشیم جایزه ی اصلی ما تمرین برای دمکراسی و تحقق اهدافمان 

است. 
به  هم میهنانم،  به  سپاس  و  احترام  اهدای  دارم ضمن  دوست  من 
صورت شفاف اظهار نمایم که از هر نوع پیشنهاد به بنیاد های اهدای جوایز 
بشردوستانه، ازجمله بنیاد جایزه ی صلح نوبل، خودداری کنند تا به سهم 

خودم در حفظ سالمت و استقالل این بنیاد مهم کوشیده باشم.

بند زنانـ  اوین
۷ اردیبهشت 1۳۹۸
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مهراوه ی عزیزم، سالم 

خیلی خیلی خیلی خیلی... دلم برایت تنگ شده. یکشنبه هایی که تو نیستی، 
خیلی دلم می گیرد و جایت برایم خالی است. امروز از صبح که پاشدم، به 
تو و صورت زیبایت فکر می کردم. دندان های قشنگت، هیکل خوشگلت 
که هربار آن را در آغوش می گیرم، بغلم پر می شود. راستی که تو چقدر 
دلنشین هستی و درعین حال همیشه اقتدارت را هم داری. از این دومی 
خیلی خیلی خوشحالم. مهراوه جان، همان طور که بابا به خانه آمد، من هم 
دیر یا زود به خانه می آیم. البد وقتی این نامه را می خوانی می گویی خودم 
می دانم. ولی خب من هم باید این را بگویم تا تو یک موقع فکر نکنی دیگر 
هیچ وقت نمی آیم. سالمم را به هرکس که دوست داشتی برسان. دوستت 

دارم، خیلی زیاد.

هزار بار می بوسمت
مامان نسرین
 اوینـ  بند زنان
1۶ اردیبهشت 1۳۹۸
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نیما، پسر عزیزم، سالم 

من نزدیِک یک ساعت است از خواب برخاسته ام و اولین چیزی که به 
ذهنم رسیده است، آن است که »تو اآلن کجایی؟« اآلن ساعت یک ربع به 
ُنه است و تو حتمًا مدرسه ای. فکر می کنم اآلن در مدرسه چه کار می کنی. 
آیا زنگ تفریح شده است؟ و آیا به تو خوش می گذرد؟ آیا زنگ تفریح ها 
بازی می کنی؟ راستی از بازی هایت چه خبر؟ اون بازی که از یک محله 
شروع می کردی. بعد به دهکده و روستا و شهر و شهرهای بزرگ می رفتی، 
چه خبر؟ امیدوارم تا حاال به شهرهای بزرگ دنیا رسیده باشی. راستی به 
تهران رسیدی یا نه؟ امروز دوشنبه است. دیروز مالقات کابینی داشتیم و 
پس فردا مالقات با تو و مهراوه دارم. خیلی خوشحالم. تو سفارش کتلت 
اصل داده ای و من حتمًا برای چهارشنبه کتلت درست می کنم. راستی بگو 
ببینم حال ایشانی و نوروزی چطور است؟ آیا بردیا را می بینی؟ اگر دوست 

داشتی برایم نامه بنویس و با پست بفرست.

دوستت دارم، خودم بیشترین
فوت فوت
خداحافظ
مامان نسرین
1۶ اردیبهشت  1۳۹۸
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مهراوه، دختر عزیزم، سالم

امروز شنبه، ساعت 10:۳0 صبح است که دارم برایت نامه می نویسم. 
به  ما  نوشتن شده ام.  میز مطالعه نشسته ام و مشغول  آمده ام پشت  اآلن 
اینجا می گوییم ته خط. اما در واقع قسمتی است که بخشی از آن نمازخانه 
است، بخش دیگرش دستگاه دی وی دی گذاشته ایم و در آنجا فیلم های 
موردعالقه مان را می بینیم و بخش سومش هم نیز میز مطالعه است که 
هروقت بخواهیم چیزی بخوانیم و بنویسیم می آییم اینجا. کنار این میز 
مطالعه، دِر سالِن دو است که زنان کرد )اتهام داعش( آنجا هستند و اول 
سالن هم راه پله ای است که به طبقه ی پایین )دفتر و باشگاه و هواخوری( 

می رود. 
بعد از این مقدمه ی طوالنی، حاال بگو ببینم حالت چطور است؟ آیا 
هنوز تعطیل نشده اید؟ پس کی تعطیل می شوید؟ لطفًا به این مسئوالن 
دانشگاهتان بگو مامانم دیگه حوصله ش سررفته، زودتر تعطیلش کنید. من 

باید یکشنبه ها دیدن مامانم برم. وقت و حوصله ندارم.

ماچ و موچ، دوستت دارم، می بوسمت 
مامان نسرین 
 اوینـ  اردیبهشت 1۳۹۸
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مهراوه ی عزیزم، سالم 

امیدوارم حالت خوب باشه. امروز که خونه زنگ زدم، شنیدم که برای 
بکنید.  تظاهرات  می خواهید  دانشگاه  در  حجابتون  کنترل  بر  اعتراض 
امیدوارم به خیر بگذرد. باآلخره که نمی شود همین طور جلوی این کارها 
سکوت کنیم. ولی خواهش می کنم مواظب باش که سخت نگرانت هستم. 
مهراوه جون، آرزو می کنم زودتر دانشگاهتان تعطیل شود تا تو بتوانی روزهای 
یکشنبه بیایی. دیروز که نیامده بودی، نمی دانی چقدر برایم سوت وکور بود. 

همه ی خوشحالی ام برای روز چهارشنبه است که تو را می بینم.

می بوسمت
مامان نسرین
ساعت ۶:0۵ عصر
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت 1۳۹۸
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نیمای عزیزم، سالم

امیدوارم تا این نامه به دستت می رسد، حالت خوب باشد. دیروز که مالقات 
حضوری داشتیم، با تو به من خیلی خوش گذشت. فقط حیف که وقتمون 
کم بود. البته هرچقدر هم وقت بدهند، من از صحبت با تو و بوس کردنت 
سیر نمی شوم. از دیروز، صورت قشنگت با موهای زیبایت جلوی چشمم 
است و هنوز ناراحتم که چرا نگذاشتند هندزفری را ببری و بدتر از آن اینکه 
چرا خودشان استفاده کرده بودند، اما نمی گذارند شما خودتون استفاده 
کنید. نیما جون، امروز دوشنبه که خونه زنگ زدم و صدات رو شنیدم خیلی 
خیلی خیلی خیلی خوشحال شدم. چهارشنبه هم احتمااًل الزانیا درست 

می کنم. امیدوارم خوشت بیاد و خوشمزه بشه.
            

ماچ و موچ، می بوسمت، 
خداحافظ 
مامان نسرین    
فوت فوت
ساعت ۵:۵۵ عصر
 دوشنبه ۲۳ اردیبهشت 1۳۹۸
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همکاران عزیز و ارجمند

درود های صمیمانه ی مرا از زندان اوین پذیرا باشید. خبر های دلگرم کننده 
از تالش های همکارانم در کشور های، فرانسه، ایتالیا، آلمان و انگلستان و 
تشکیل کمیته ی آزادی، برایم افتخارآفرین بوده است. بااین حال این افتخار 
و شادمانی در زمان و مکانی که هم وطنانم با درد های مشابه، زندان، حبس 
و حصر خانگی را تجربه می کنند، برایم تلخ و شیرین است. شیرین است 
زیراکه همکارانم در آن سوی دنیا، برای انجام وظایفم لطفی بزرگ نصیبم 
کرده اند. بی شک بارها از خود می پرسم، آیا شایسته ی چنین تالش های 
بزرگی هستم؟ تلخ است، زیرا صدها هم وطن دیگرم که تحت فشار و 

تعقیب قضایی هستند از این حمایت ها بی نصیب مانده اند.
بی شک رٔویای مشترک بین ما است که ما را به یکدیگر پیوند می زند و 
از همین روست که تالش همکاران عزیز و فرهیخته ای چون شما برایم بسی 
ارزشمند است. بااین حال مایلم صادقانه نزد همکارانم که دنیای آزادتری را 
تجربه می کنند، اذعان نمایم که بی شک تالش های صادقانه ی شما را بیش از 
آنکه شخصی بپندارم، تالشی در جهت آرزوهای مشترکمان می دانم. آزادی 
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و عدالتی که  آرزو دارم جامعه ی من نیز روزگاری سهمی از آن داشته باشد. 
امید و آرزو های مردم ما هم شبیه امید و آرزوهای مردم سراسر دنیاست و 
قدرتی که حمایت شما به ما  کوشندگان حقوق بشر در این سوی کره ی زمین 
می بخشد، انرژی هایی است که پیام روشن همبستگی را می رساند. بار دیگر 
سپاس صمیمانه و گرم خود را نثار تالش های بی دریغتان می نمایم و بار 
دیگر اذعان می دارم که کاری جز انجام وظیفه و ایفای مسئولیت شخصی ام 

انجام نداده ام و از بابت همه ی حمایت هایتان خوشبخت و خرسندم.

با آرزوی استقرار صلح و عدالت بر بسیط زمین
نسرین ستوده
تهرانـ  زندان اوینـ  اردیبهشت 1۳۹۸

توضیح: این نامه را برای تعدادی از همکارانم نوشتم که در چهار کشور 
آلمان، ایتالیا، انگلستان و فرانسه مبادرت به تٔاسیس کمیته ای برای آزادی 

من کرده بودند.
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عمار عزیزم، سالم

امیدوارم حال تو و سپیده ی عزیز و کوچولوی دوست داشتنی تان خوب 
باشد. دوست دارم بدانی که هیچ روزی، نه در آزادی و نه در زندان نمی گذرد 
که به یاد تو نباشم و با امیدهایم به تو فکر نکنم. با این مقدمه می توانی 
حدس بزنی که چقدر از دیدن نامه ات خوشحال شدم. در نامه ات نکات 

مهم زیادی آمده بود که تا جایی که بتوانم در مورد آنها صحبت می کنم.
عمار جان، متوجه ام که انتظارات مردم و فعاالن در داخل و خارج از 
کشور بسیار فراتر از اظهارات و حتی فعالیت های من است. متوجه ام که 
اظهاراتم نامنسجم و پراکنده است. متوجه ام که پروژه ای واحد و برنامه ای 
مدّون از سوی من اعالم نشده است. منتهی همان طور که قباًل خدمتت 
گفته بودم، مشکل آنجاست که دیگران می خواهند مرا در جایگاه سیاسی 
قرار دهند و البته من نمی خواهم در حوزه ی سیاسی و در هر سطحی از 
آن فعالیت کنم. من یک وکیلم و درهرحال می خواهم در حوزه ی حقوقی 
کار کنم نه سیاسی، چون نسبت کار حقوقی به سیاسی نسبت دریا به برکه 
است و من دوست ندارم دریا را رها کنم و به برکه برگردم. اگر قرار است 
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تغییرات سیاسی اتفاق بیفتد، بیفتد. اما من نمی خواهم در محور جهت دهی 
این تغییرات باشم. بااین حال هر نظامی که بر سر کار باشد، چه جمهوری 
اسالمی، چه پس از آن، ما وکال و فعاالن حقوق بشر یک هدف را دنبال 
می کنیم و آن، رعایت اصول دادرسی عادالنه است. این موضوع فقط بر 
دوش حکومت نیست، بلکه ما هم می خواهیم در تحقق آن نقش داشته 
باشیم و نظام قضایی عادالنه ای را سامان دهیم. پس هر نظامی که مستقر 
است یا مستقر می شود، باید نسبت خود را با دستگاه قضایی، جامعه ی 
وکال و اصول دادرسی عادالنه، به ویژه محاکمه ی مخالفانش، تعیین کند.  

اما در خصوص سٔواالتت:    
ـ در مورد این تردید که آیا حاضر به پذیرش مسئولیت جدیدتر هستم؛ 
واقعًا نه. به هیچ وجه. دلیل اصلی آن، این است که جامعه هنوز ظرفیت 
پذیرش استقرار نظامی سالم و دمکراتیک را ندارد. جزئیات این استدالل را 
پس از آزادی در فرصتی مناسب تر با تو در میان می گذارم. آنچه این بار در 

زندان شاهد بوده ام فاجعه بار و وحشت آور بود.
ـ در مورد دفاع از رٔای دادن به حسن روحانی؛ هرگز از رٔای دادن به 
روحانی دفاع نکرده ام. خواهش می کنم اگر مورد مشخصی مشاهده کرده اید 
که به یاد ندارم، به من یادآوری کنید. این از رٔای دادن که یک موضوع 
شخصی است جداست. من به درست یا نادرست به روحانی رٔای داده ام، 

ولی بابت آن تبلیغ یا دفاعی نکرده ام.
ـ از تحلیلت بابت نیروی سوم گذرطلبان و اینکه درهرحال من به این 
نیرو نزدیک ترم خوشحالم. تغییر رژیم و یا عدم تغییر آن دغدغه ی من نیست. 
دغدغه ی من تحقق حقوق قانونی است. اما اگر بگویی از اصالح حقوقی 
و قضایی این حکومت ناامید شده ام، درست است و متٔاسفانه چشم انداز 
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بهتری برای جایگزینی آن نداریم. این نیروها که بسیاری از آنها فاقد اخالق 
و رفتار دمکراتیک هستند، اساسًا فاقد هر نوع تمرین برای تحمل دیگران 
هستند. به هیچ وجه نمی توانند نظامی بهتر از نظام فعلی مستقر سازند. منتهی 
یک خواهش از حضورت دارم. شاید ما با نگاهی به شرایط تاریخِی مشابه 
به امروزمان، بتوانیم برای خروج از این بن بست راهی پیدا کنیم. مثاًل 
فرانسه در شرایط تاریخی مشابه ما چه کرد و چه مسیری را طی کرد و با چه 
خطراتی مواجه بود؟ یا کشورهای دیگری که شرایط مشابه ما را داشتند، چه 
کردند؟ بنابراین تا نتوانیم چشم انداز بهتری برای خروج از این بن بست پیدا 
کنیم، نمی توانیم دست به اقداماتی بزنیم که برای مردم و جامعه خطرناک 
باشد. دامنه ی فعالیت حقوقی، محدودتر است. اما خطرات آن هم محدود 
به شخص من و نهایتًا خانواده ام است. اما در خطْر قراردادن جامعه به این 
راحتی نیست. به عالوه اگر قرار است هر شخصی را در محوریِت تغییر 
حکومت قرار دهید، باید برای آن سازوکاری در نظر گرفته شود تا یکی مثل 
رهبِر بالمنازع بر سر مردم نازل نشود، بدون اینکه تشریفات دعوت از وی 
به عمل آمده باشد، یا مردم شورایی را برای این کار برگزیده باشند. امیدوارم 
منظورم را به درستی بیان کرده باشم تا چنین برداشت نشود که بعد از این 
همه حمایت، شانه از زیر بار مسئولیت خالی می کنم. به سپیده ی عزیز سالم 
مرا برسان و کوچولو را که به این زودی اسمش را فراموش کرده ام، ببوس.  

دوستت دارم و ارادت فراوان
نسرین ستوده
اوینـ  بند زنان
اردیبهشت 1۳۹۸
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شهناز عزیزم، سالم 

امیدوارم حالت خوب باشد. نمی دانی تا چه اندازه از شنیدن خبر آمدنت 
خوشحال و درعین حال نگران شدم. چهل سال دوستی، پیوندی را بین ما 
ایجاد کرده است که با مرگ هم گسسته نمی شود. تو بسیار به من نزدیک 
بودی و نمی دانی تا کجا از تو آموخته ام و آموخته هایم را به عمل درآورده ام.
از هر صحبتی خواهش  قبل  و  از هر سختی  شهناز جان، گذشته 
می کنم یک سال درمیان به ایران بیا. واقعًا نمی دانم چگونه بگویم، از گفتن 
این عبارت ـ که اگر اتفاقی بیفتد کاری از دستم برنمی آید ـ چقدر متنفرم. 
بااین حال وقتی زندانم و همه ی قوایم طی ماه های گذشته خرج شده است، 
از طرف  آزاد کنم.  تا تو را  آدم تازه نفس مبارزه کنم  نمی توانم مثل یک 
دیگر، بگذار بگویم عجله در مبارزه همان می شود که در سال 1۳۵۷ اتفاق 
افتاد: عجله نکنم، های وهوی هم ندارد. جوامع مسیری را طی می کنند که 
بی مداخله ی ما هم طی می شود. خودمان را نکشیم. کاش این طرف برایت 
خبرهای بهتری داشتم. کاش نشانی از گذشت و مهربانی بود. کاش صلح 
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و آرامش بیشتری جریان داشت. اما افسوس که زندان هم ُبرِش کوچکی از 
جامعه ی درهم برهم و آشفته ی ماست.

شهناز جان، از زندان دمکراسی درنمی آید، همان طور که از جنگ صلح 
زاده نمی شود. مرا ببخش، این حرف ها را به پای ضعفم نگذار. دمکراسی، 
تمامش پایداری و زندان و حبس و بدبختی نیست. دمکراسی در لحظه ای 
گاهِی جمعی ظهور  گاِه جمعی که به دنبال خودآ گاه، ]در[ ناخودآ ناخودآ
می کند، متولد می شود و با وقار در تخت و صندلی خود می نشیند. از ادبیات 
آمیخته با خون و پای دار و شهید دادن و قربانی دادن دمکراسی درنمی آید. 
شانه هایمان خسته تر از آن است که جنازه های شهیدانی جدید را حمل کند. 
اما دمکراسی راه دشواری است که دشواری اصلی اش در سرگشتگی نهفته 
است. پس بیا برگردیم. باهم برگردیم. مرا به جاده ی اصلِی زندگی برگردان. 
دستانم در دست توست. برایم نامه بنویس و فراموشم نکن. خواهش می کنم 
هرچه می نویسی از اینکه مایه ی افتخار و مباهات و... هستم چیزی نگو. از 
این حرف ها خسته تر از آنم که دردی از من دوا کند. روحم را با دوستی های 

قدیمی مان نوازش کن. منتظر دستانت و قلِم پرمهرت هستم. 

هزاران بار می بوسمت
نسرین

اوینـ  بند زنان 
خرداد 1۳۹۸
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دوست و استاد عزیزم، سالم 

امیدوارم حالتان مثل همیشه خوب باشد. من نیز به لطف دوستان نازنینی 
چون شما خوبم و هر روز با اخباری که به دستم می رسد، نفسی تازه می کنم 

تا راهی را که شما گشودید و من خود انتخاب کردم، ادامه دهم.
این بار شرایط زندان برایم سخت تر از دفعه ی پیش شده است، شاید 
نتیجه ی باال رفتن سنم باشد، شاید هم آنچنان که درونم بهانه جویی می کند، 
تغییر کیفیت حبس ها که با اتهامات جاسوسی و مالی آمیخته شده و ]اینکه 
آنها[ منافع شخصی را به هر چیز دیگر ترجیح می دهند، شرایط را برایم 
سخت تر کرده است. اما اگر واقعًا به اصولی که به آن پایبندیم برگردیم، 
نوع جرایم )کرده یا نکرده( برایمان مهم نیست. مهم آن است که همگی در 
دادرسی های سراسر ناعادالنه در زیر یک سقف محکوم به حبس شده ایم 
و در نتیجه باید از طبقه بندی و درجه بندی در بین خودمان اجتناب کنیم تا 
دست کم عادالنه تر حبس بکشیم! می دانم هرجا باشید چقدر به اصول و 
آرمان هایتان پایبندید، اصول و آرمان هایی که دایره ی وسیعی از انسان ها 
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ازجمله مرا پناه می دهند تا در آن دایره بیاساییم و نفسی تازه کنیم و این 
سعادتی است که نصیبم شده است تا اختصاصًا  نیز مورد لطف شما باشم 
و این محبت را چون محبتی پدرانه، دوستانه یا در قامت پیش کسوتی که 

بسیار تجربه اندوخته است به جان می نیوشم و می آموزم.
دوست عزیز، دوست دارم قبل از هر چیز، خاطرتان را از شرایط 
نگه داری مان آسوده کنم که در محیط وسیعی با باشگاه ورزشی و حیاط 
بزرگ و با شرایطی شبیه به پانسیون زندگی می کنیم. بند زندان متشکل از 
سه اتاق است که در حال حاضر ۲۲ نفر در آن به سر می برند. از صبح که 
ساعت برخاستِن آْن دسِت خودمان است از خواب برمی خیزیم، اگر اهل 
ورزش باشیم که من هستم، ورزش و نرمشی در حیاط می کنیم و پس از 
اتمام خاموشی بند )که اصطالح زندانیان است و از ساعت دوازده شب 
تا ُنه صبح روز بعد خاموشی است و بند در سکوت به خواب می رود( 
در پشت میز و صندلی هایی که هر شش نفر یک دست در اختیار داریم، 
صبحانه هایمان را می خوریم. سپس عده ای مشغول پختن ناهار می شوند، 
می روند. سپس حدود ساعت یک  معرق  و  به کارگاه های چرم  عده ای 
ناهار را هر چند نفر باهم می خوریم و برای عصر غالبًا پیاده روی مجدد 
و کتاب خوانی دونفره و یا چندنفره و خوردن میوه و عصرانه و نظافت 
شخصی و حمام کردن و سپس شام است. پس از شام هر چند نفر باهم 
می نشینیم و به گپ وگفت می گذرانیم. روزهای یکشنبه مالقات با خانواده ها  
را داریم که یک هفته کابینی و یک هفته حضوری است. چهارشنبه ها هم 
مالقات با بچه ها را داریم که ناهاری درست می کنیم و دور هم می خوریم. 
متهمان بند زنان، تعدادی بهایی اند،  تعداد زیادی جاسوس داریم، تعدادی 



نسرین ستوده   ۲۹۹

سازمانی هستند و من و نرگس محمدی حقوق بشری هستیم. از دراویش 
و عرفان حلقه، هرکدام یک نفر در بند ما هستند. از فعاالن کارگری نیشکر 

هفت تپه فعاًل یک نفر داریم و یک نفر هم در قرچک هست. 
من در مالقات های حضوری همیشه در جریان لطف و محبت هایتان 
قرار می گیرم و از اینجا صمیمانه ترین سپاس هایم را خدمتتان تقدیم می دارم. 
از آنجا که خودتان سال هاست بی هیچ چشم داشتی حجم عظیمی از 
کارهای بزرگ بشردوستانه را به نتیجه رسانده اید، نیاز به توضیح نیست که 
بگویم هرگز انتظار این همه محبت و عشق را نداشته ام. اما بگذارید در قبال 
این همه زحماتتان توضیحی بدهم تا بدانید اینجا وقت ما به هدر نمی رود 
و من به سهم خودم از آینده و و نگرانی های مربوط به رفتار خشونت پرهیِز 

آن فکر می کنم.
من در اینجا گاه کالس های محدودی برای برخی از بچه ها که مشتاق 
دانستن مسائل مربوط به حقوق بشر هستند می گذارم، اما کار اصلی ام در 
مورد مرور تجربیات کمیسیون های حقیقت و آشتی در کشورهای دیگر 
با آن آشنا  است که سعی می کنم ذهن خودم و دیگران را هرچه بیشتر 
کنم. نه اینکه قبل از من کسی در این مورد صحبت نکرده است. البته که 
در بند سیاسی همیشه این صحبت بوده است، اما من هم به سهم خودم 
کتاب هایی را  که اینجا داشته ایم، با دیگران خوانده ام و در این خصوص 
زیاد صحبت کرده ایم، چون بر این باورم که برای پیروزی چاره ای جز تشکیل 

این کمیسیون ها نداریم.
در پایان نمی دانم با چه زبانی باید از افتخاری که به مناسبت دریافت 
جایزه ام نصیبم کرده اید، تشکر نمایم. جایزه ی لودویک از بابت آنکه توسط 
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همکارانم به من اهدا شده بود، برایم بسیار اهمیت داشت و خبر دریافت 
آن توسط شما این خوشحالی را برایم صد چندان کرد. باوجود خوشحالی 
از دریافت چنین جوایزی خواستم اطمینان بدهم با جایزه یا بی جایزه کار 
می کنیم و در حین کار، روش هایمان را اصالح می کنیم و دوباره کار می کنیم 

و از تعصب و غرور پرهیز می کنیم.

رویتان را می بوسم
به امید گسترش فرهنگ آزادی
نسرین
اوینـ  بند زنان
خرداد 1۳۹۸
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نیمای عزیزم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد، از روزی که اون کارت زیبا رو برام فرستادی 
هر روز نگاهش می کنم و قلب و نیماش دلم رو شاد می کنه. همه ی روزهای 
هفته منتظر یکشنبه ها و چهارشنبه ها می مانم تا تو را ببینم. هربار که تو و بابا 
و مهراوه را می بینم، با روحیه و انرژی تازه ای به بند برمی گردم و ساعت ها 

به شما و حرف هایی که باهم زدیم، فکر می کنم.
نیما جونم، این دفعه یکشنبه دلم می خواد بیشتر باهم بازی کنیم. نون 
بیار، کباب ببر. البته تو، توی این بازی خیلی ماهری، اما من هم گاهی 
می تونم تو را ببرم. از این گذشته، حال بازی های اینترنتیت چطوره؟ خالصه 
به چه شهرهایی رسیده ای؟ کار و بارت گرفته یا نه؟ نیما جونم از اینکه 
تابستون شده و حاالحاالها تعطیلی خیلی خوشحالم. بازی کن، شادی کن. 

بخور و بخواب که بهترین کاره. دوستت دارم.

می بوسمت
فوت فوت
ماچ و موچ، با کمی آب دهان
مامان نسرین
خرداد 1۳۹۸
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]نامه ی پستی[
نیمای عزیزم، سالم

امیدوارم تا این نامه به دستت می رسد، حالت خوب باشد. دیروز مالقات 
حضوری داشتیم که حاجی بابا و مادرجون هم اومده بودند. با تو خیلی خوش 
گذشت. مخصوصًا اون چشم غره هایی که به من می رفتی خیلی خوب بود! 
نیما جون، اینجا که هستم، همه ش به موقعی که بیام بیرون و دوباره دور 
هم جمع بشیم فکر می کنم. مخصوصًا به تعطیلی های تابستونت خیلی 
فکر می کنم که می تونیم باهم خوش بگذرونیم. نه ببخشید! به زمستونا فکر 

می کنم که باهم آدم برفی بسازیم و به هم گلوله برفی بزنیم.

فعاًل خداحافظ
فوت فوت 
بوس گنده

مامان نسرین 
خرداد 1۳۹۸ 
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ای نامه که می روی به سویش      از جانب من ببوس رویش
مهراوه جون، سالم 

قدیما که تو دنیا نیومده بودی، خاله صدیقه م که از تبریز برای مامانم نامه 
می فرستاد، با شعر باال نامه را شروع می کرد. امروز با خودم فکر کردم، اگه 
این شعر را برات بفرستم می خونی و کلی حال می کنی. مثل یک اثر ادبی 

است!
مهراوه جون، دلم برای همه تون خیلی تنگ شده. مخصوصًا صورت 
زیبای تو همیشه جلوی چشمم هست. کاش ساعات مالقاتمون بیشتر 
می شد. تلفن هامون هم، نیم ساعت در کل هفته، خیلی کمه. دیشب 
داشتم خواب تو و نیما و بشیر رو می دیدم. خواب دیدم ما و آزیتا جون اینا 
همگی سوار اتوبوسیم. اما وسط راه، بشیر تنهایی پیاده شد و رفت. داشتم 

همین جور حرص و جوش می خوردم که از خواب پا شدم.

می بوسمت، دوستت دارم
مامان نسرین
بند زنانـ  خرداد 1۳۹۸
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]نامه ی پستی[
مهراوه ی عزیزم، سالم 

پارچه خانم، مشغول خواندن  مثل یک  و  باشد  امیدوارم حالت خوب 
درس هایت باشی. آفرین دختر گلم! دیروز که مالقات حضوری داشتیم 
و تو هم آمده بودی، بیشتر دلم برایت تنگ شد. بنابراین راه حل آن است 
که دیگر نیایی. شوخی کردما، جدی نگیری، من بمیرم! خالصه از این 
حرفا گذشته مهراوه جون، وقتی کوچک بودی، خیلی از دوستام مثل خانم 
آیوازیان که تو بهش می گفتی وایوازیان و اون دوستم کاری، می گفتند وقتی 
بزرگ می شه و تو باهاش بیرون می ری تازه اون وقت بیشتر حسش می کنی. 
کاری می گفت قلبت از عشقش پر می شه. اما چه اون  موقع چه حاال، 
قلبم از عشقت پره. دلم برایت خیلی تنگ شده. مواظب خودت باش تا 
مامان برگرده خونه. کارای می می نی رو نکنی یه وقت خونه آتیش بگیره، پات 

بسوزه! ها، ها، ها، ها، ها، ها... .

 می بوسمت، هزار بار
 مامان نسرین
خرداد 1۳۹۸
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نیمای عزیزم، سالم 

امروز جمعه ۳1 خرداد بود که گذشت و اآلن که من دارم این نامه را برایت 
در تختم می نویسم ساعت پانزده دقیقه ی بامداد روز شنبه اول تیر ماه است. 
خب معلوم است که دلم برای تو و مهراوه تنگ شده است و دارم برای 
مالقات حضورِی یکشنبه نقشه می کشم که چه بازی هایی باهم بکنیم. 
چقدر هم که من یکشنبه ها با بابا حرف می زنم و نوبت به بازی تو نمی رسد.

نیمای عزیزم،  می دانی تا وقتی یک خانه بچه ی کوچک دارد، چقدر 
آن خانه خوشحال است؟ می دانی چقدر بچه ها دنیای بزرگ تر ها را شاد و 
خوشحال می کنند؟ من و بابا و مهراوه همیشه می گفتیم چقدر نیما خونه 
رو بچگانه و خوشمزه می کند. گاهی که به بزرگ شدنت نگاه می کنم با 
خودم می گویم هنوز من بچه های تو و مهراوه را هم در راه دارم که آنها را 
خواهم دید. این مرا خوشحال می کند و با خودم فکر می کنم دنیای شیرین 

بچگانه ی ما با بزرگ شدن تو تمام نمی شود.
ماچ و موچ، دوستت دارم
با کمی زبون درازی
خودم بیشترین
فوت فوت
خداحافظ
مامان نسرین
تیر 1۳۹۸
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ریاست محترم سازمان عفو بین الملل
دوستان عزیز و گرامی

درودهای صمیمانه ی مرا از زندان اوین پذیرا باشید. می دانم که سال هاست 
در راه برپایی عدالت و احقاق حقوق زندانیان تالش می کنید و بسیار افتخار 
می کنم که من نیز از این حمایت های بی دریغتان برخوردار بوده ام. دوست 
دارم به شما بگویم که این حمایت ها و اقدامات خالقانه ی شما بیش از من، 
کودکانم را که از سنین خردسالی با بازداشت مادرشان روبرو شده اند، مورد 
حمایت قرار داده است. از همین جا الزم می دانم مراتب سپاس و قدردانی 

خود را از اقدامات صمیمانه و همدالنه ی شما ابراز دارم.
بگذارید به شما بگویم تحمل شرایط ناعادالنه ی بیرون برایم سخت تر 
و دشوارتر از تحمل زندان بوده است. بی شک هیچ کس از حبس و زندان 
استقبال نمی کند. نْفِس زندان در هیچ جامعه ای دمکراسی به ارمغان نیاورده 
است. می دانم که بر اساس اصول مشترکمان از حمایت های بی دریغتان 
انجام وظایفم کار  تٔاکید دارم که در جهت  بااین حال  برخوردار شده ام، 
کرده ام که طبعًا انتظاری را در پی نداشته است. همچنان بر آرمانم که استقرار 
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عدالت و دادرسی های عادالنه است، تٔاکید می نمایم و دوست دارم به شما 
دوستان عزیزم این اطمینان را بدهم که به مانند هزاران نفری که پیش از من، 
این راه را پیموده اند به آزادی وفادارم تا فرشته ی عدالت با چشمانی کور، و 
پلیس اجرای عدالت با شمشیرش، آزادی را زیر پا لگدمال نکنند. دوست 
دارم مجددًا سپاس های صمیمانه ی خود را به شما دوستان عزیزم تقدیم 
کنم و اذعان نمایم که این حمایت هاست که استمرار این حرکت ها را در 

گوشه گوشه ی جهان امکان پذیر می سازد.

با بهترین آرزوها
نسرین ستوده
اوینـ  بند زنان
تیر 1۳۹۸
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]نامه ی پستی[
نیمای عزیز و نازنینم، سالم

امیدوارم تا این نامه به دستت می رسد، حالت خوب باشد. من هم اینجا 
خیلی خوبم. امروز ظهر ناهار، کوفته و زرشک پلو مرغ )گزارش دیروز و 
پریروز( را داشتیم که با ناهید جون و معصومه باهم خوردیم. نمی دانم شما 
چه خوردید، حتمًا غذاهای خارجکی نوش جان کردید. راستش خیلی دلم 
برات تنگ شده بود. گفتم بشینم یک نامه برایت بنویسم. امیدوارم بابا هرچه 
زودتر تو را استخر آبی ببرد. آخر تابستان بدون استخر و شنا که نمی شود.
موهات که دیروز اومده بودی خیلی خوشگل شده و امیدوارم همین طور 

بلند بشه تا به نوک پاهات برسه. 

خیلی خیلی خیلی خیلی... دوستت دارم
می بوسمت
فوت فوت
خودم بیشترین
مامان نسرین
۲4 تیر 1۳۹۸
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]نامه ی پستی[
مهراوه ی عزیز دل زیبایم، سالم 

امیدوارم تا این نامه به دستت می رسد، حالت خوب باشد. اگر خدای 
ناکرده از حال من بپرسی، من هم خوبم و عالی. قبل از هر چیز بگو ببینم 
بیرون چه خبر است. بگو ببینم در خانه همه چیز بر وفق مراد می چرخد؟ تو 
دختر قلدر ما بودی و هستی و البته عاشق قلدریت هستم. دختر اگر قلدر 
نباشد به چه دردی می خورد؟ اما خودمانیم، با قلدری همه ی کارهایت را 
همیشه پیش برده ای. این چند دفعه که تلفن زدم و مالقات داشتیم، یادم 
رفت بپرسم نمراتت چطور شده. اونی که استادتون گفته بود کار مهراوه از 
همه بهتر بود، چه نمره ای بهت داد؟ لطفًا خودت یادت باشد و اینها را به 

من گزارش بده. 
مواظب خودت باش. اون که هیچی، حتمًا بیش از حد الزم مواظب 
خودت هستی، اما مواظب نیما باش که زیر هجده سال است. وای به 
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حالت اگر ازت گله کند. دوستت دارم، دلم برایت خیلی تنگ شده. اآلن هم 
ساعت یک ربع به هفت عصر است و من پشت میز جلوی تختم نشستم 

و این نامه را برات نوشتم.

می بوسمت
د لتنگتم
خیلی دوستت دارم

مامان نسرین 
بند زنانـ  ۲4 تیر 1۳۹۸
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مهراوه ی عزیزم، سالم 

امیدوارم تا این نامه به دستت می رسد، حالت خوب باشد و امتحاناتت هم 
تمام شده باشند. امروز جمعه بود و اآلن که من در تختم نشسته ام و دارم 
این نامه را می نویسم ساعت  1:1۵ بامداد شنبه است. خبری که در مورد 
طرحت و ژوژمانت دادی از چهارشنبه ذهنم را اشغال کرده است. مثل یک 
خبر شیرینی که ذهنم دوباره می رود و آن را مزمزه می کند و از شیرینی اش 

کیف می کند. دوست ندارم زیادی تعریف کنم، پررو می شوی!
مهراوه جونم، یادته تو و بابا منو هل می دادید و من چشمم به نیمای 
عزیزم بود و دل نگران او بودم. بنابراین نیما رو به دست شما دو تا، مخصوصًا 
تو می سپرم، چون می دونی که نیما چقدر دوستت داره و قبولت داره. اون 
روز رو یادته که تازه آزاد شده بودم و شما دو تا باهم جرو بحث کرده بودید؟ 
بعد از چند دقیقه نیما اومد و خیلی عادی باهات حرف زد و سٔوالی پرسید، 
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تو گفتی »دیوونه ما مثاًل باهم قهریم ها«، گفت »صلح و دوستی خوبه، مگه 
نه؟« یادت میاد؟ پس هواشو داشته باش.

هزار بار می بوسمت
دلتنگتم، دوستت دارم
اوینـ  بند زنان
مامان نسرین
تیر 1۳۹۸
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]نامه ی پستی[
مهراوه ی عزیز و نازنینم، سالم 

نمی دانی چقدر دلم برایت تنگ شده که در روز جمعه ساعت سه، به میز 
مطالعه ی بند آمده ام تا برایت نامه بنویسم. می دانی مادری به سن من با 
داشتن بچه ای به سن تو چقدر به خاطرات کودکی بچه اش فکر می کند؟ 
لحظه ی تولدش، نوزادی اش، روزهایی که ماشین می گرفتم و باهم به منزل 
مامان بزرگ می رفتیم. خاله گیتی که همیشه عاشق تو بود و مامان بزرگ که 
می گفت بچه بادام است و نوه مغز بادام است و مغز بادام خوشمزه تر است 
و تو که عاشق مامان بزرگ بودی و با معصومیت کودکانه ات محو تماشای 
مامان بزرگ می شدی. می دانی یک مادر غیر از خاطرات کودکی بچه اش، به 
چه فکر می کند؟ به اینکه دنیای کودکی خودش و بچه اش هر دو، تمام شده 
و به انتظار دنیای کودکی نوه اش می نشیند تا صدای خنده های کودکانه ای 
دوباره آشیانه اش را پر کند. تو نمی دانی که چقدر خوشحالم که تفاوت سن 
تو و نیما زیاد شده است و هنوز خانه ی ما از دنیای کودکی نیما لبریز است.
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مهراوه جان، یکی از خاطرات کودکی ات، عشق تو به نقاشی بوده 
است که از همان بچگی رٔویای زندگی ات بود. من تا سال ها پس از بزرگ 
شدنت، به رٔویای زندگی ات پی نبردم. به یاد دارم هنوز چهارساله بودی، 
یکبار که مهد کودک »گل پرور« دنبالت آمدم، مربی ات دفتر نقاشی فصل 
را به من تحویل  داد. من شروع کردم به ورق زدن و مخصوصًا یک درختی 
که تو کشیده بودی، خیلی به نظرم جالب آمد. از مربی ات خواستم عین 
آن را برایم بکشی و تو کشیدی. حیرت کرده بودم. شاید هم حیرتم موردی 
نداشت. اما می دانی مادر از هر چیزی ذوق زده می شود، بی آنکه بداند دارد 
در رٔویای فرزندش نقشی بازی می کند. آنچه چشمانم را به روی رٔویای تو 
گشود، پایداری و اصرار تو بر ادامه ی این رشته بود، آن روز که زندان به 
دیدنم آمده بودی و برای انتخاب رشته ات برایم استدالل می کردی که از هر 
جنبه ای نگاه کنی، هنر بیش از رشته های دیگر تٔاثیرگذار است، اگر از نظر 
اجتماعی نگاه کنی، اگر از نظر پول سازی نگاه کنی و من بعد از مالقات 
با تو، به بند برگشتم و در تختم نشستم، به حرف های تو می اندیشیدم. 
به استدالل های تو که در آن موقع دختر نوجوانی بودی و با خودم گفتم 
نسرین، مهراوه راست می گوید، حقوْق کاِر خودش را می کند، اما کاِر هنر 
را نمی کند. تو با اصرارت، رٔویایت را دنبال کردی. رٔویایی که جز با پایداری 
تو محقق نمی شد و نمی شود. می بینی برای تحقق رٔویاهایمان هیچ کس 
فرش قرمز پهن نمی کند. من دوست داشتم تو حقوق بخوانی و تو از گفتار 
و استدالل های مستقیم و مداوم خوشت نمی آمد. پس من به اصل کلی ام، 
احترام به انتخاب تو، بازگشتم و آرامش را یافتم و امروز خوشحال تر از هر 
زمانی ام. می بینی مهراوه، نگه داشتن رٔویا کار آسانی نیست. هرکس رویش 



نسرین ستوده   ۳15

را برمی گرداند تا رٔویای تو را نبیند و فقط تویی که از آن محافظت می کنی. 
هنوز وقتی تو را به یاد می آورم که دوره ی دبیرستان، ریاضی می خواندی، آه 

از نهادم برمی خیزد. کاش آن دوره را به هنرستان رفته بودی.
دلم برایت خیلی تنگ است و دوست دارم بگویم وقتی اندام دخترانه ات 
را در آغوش می گیرم، چقدر زیبایی اش را احساس می کنم و این، زن بودن، 
چیزی بود که تو به آن می بالیدی و با حس قشنگ آن بزرگ شدی. حسی که 
در همه ی سختی هایمان، به تو قدرت می داد و تو با تدبیر و تحمل کامل و 

بی هیچ گالیه ای آنها را می گذراندی.

 دوستت دارم و به تو افتخار می کنم
می بوسمت
مامان نسرین
مرداد 1۳۹۸
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ریاست محترم دادسرای کارکنان دولت 

شاکی: نسرین ستوده لنگرودی 
برادران،  آقای  اوین ۲ـ  بازداشتگاه  رئیس  آقای ضیایی،  متشکی عنه: 1ـ 

مسئول امور فرهنگی بازداشتگاه اوین

با احترام
ضمن اعالم شکایت از آقایان ضیایی و برادران، دالیل شکایت خود را به 

شرح زیر به استحضار می رساند:
1ـ اینجانب از اواسط تیرماه سال جاری در کالس آموزشی بازداشتگاه 

اوین شرکت می کردم. 
۲ـ در تاریخ ۹۸/4/۳0 مسئوالن کالس های آموزشی به من اطالع 
دادند که جهت تشکیل پرونده، باید عکس پرسنلی از اینجانب تهیه نمایند.
۳ـ باوجود آنکه عکس مزبور توسط خانم گرفته می شد، بااین حال 
اصرار مسئوالن آموزشی بازداشتگاه اوین مبنی بر عکس گرفتن با روسری و 
پوشاندن موی سر، سبب گردید اینجانب از گرفتن عکس خودداری نمایم.
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قانون  برخالف  اوین  بازداشتگاه  مسئوالن  درخواست  آنجا که  از 
بوده است، اینجانب از این کار خودداری نمودم. دالیل غیرقانونی بودن 

درخواست مسئوالن به شرح زیر می باشد:
قانون  ماده ی ۶۳۸  در  مندرج  رعایت حجاب شرعی،  ـ  الف  ۳ـ  
مجازات اسالمی به هیچ وجه مترادف با پوشاندن موی سر نیست و به ویژه 

برای اینجانب که در آستانه ی شصت سالگی هستم.
۳ ـ ب ـ طبق تبصره ی ماده ی ۶۳۸ ق.م.ا: »زنانی که بدون حجاب 
تا  از دو روز  به حبس  انظار عمومی ظاهر می شوند  شرعی در معابر و 
دوماه... محکوم خواهند شد.« تصدیق می فرمایید که بند زنان که محل 
انداختن عکس بوده است، معابر و انظار عمومی نیست. اینجا محل زندگی 
زنانی است که به دالیل ناعادالنه محکوم شده اند. از طرف دیگر گرفتن 
عکِس بدون حجاب شرعی یا بدون پوشاندن موی سر، به هیچ وجه ایراد 
قانونی ندارد. ذکر این نکته را الزم می دانم که اینجانب با مفاد ۶۳۸ قانون 
مجازات اسالمی مخالفم و به آن اعتراض دارم. مع هذا وفق مفاد همان 
ماده نیز گرفتن عکس بدون حجاب و بدون پوشاندن موی سر از مصادیق 

تبصره ی ماده ی ۶۳۸ قانون مجازات اسالمی محسوب نمی گردد.
متعاقب اجتناب اینجانب از درخواست غیرقانونی مسئوالن بازداشتگاه 

اوین، اینجانب از شرکت در کالس های آموزشی محروم گردیدم. 
چون عمل مذکور به محرومیت اینجانب از حقوق قانونی و مدنی ام 
جرِم  مصادیق  از  بازداشتگاه  مسئوالن  عمل  چون  و  است  شده  منجر 
»سوءاستفاده از مقام دولتی«، مندرج در ماده ی ۵۷0 به بعد قانون مجازات 
اسالمی است، تقاضای رسیدگی به شکایت و محاکمه ی رئیس بازداشتگاه 

و مسئول امور فرهنگی و مجازات آنها را دارم.
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 میدان صنعت )شهرک غرب(، بلوار فرحزادی، باالتر از چهارراه 
دریا، خ بهاران ۲، پالک ۸، واحد 4، رضا خندان، 0۹1۲۲104۵۶۹ 

باسپاس 
نسرین ستوده 
1۹ مرداد 1۳۹۸
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نیمای عزیزم، سالم

اآلن که این نامه را برایت می نویسم ساعت 1:10 نیمه شب است و من 
خوابم نمی برد. دیدم بهترین کار نوشتن نامه برای توست که خیلی دوستت 
دارم. نیما جان، از یک ماه پیش، به یاد تولد تو بودم و تصمیم گرفتم یک 
آنها امشب تمام شدند. همه شان را  خانواده ی اسکاتلندی برایت ببافم. 
روبرویم گذاشته ام و نگاه می کنم. حتی سگ کوچولوشان را هم بافته ام، یک 
مادر و یک پدر و یک پسر و یک دختر خیلی کوچولو با یک حاجی بابای 

خوشگل. امیدوارم خوشت بیاید و امیدوارم تا تولدت پیشت بیایم.

تولدت مبارک
دوستت دارم و می بوسمت
فوت فوت
اوینـ  بند زنانـ  ۲ مرداد 1۳۹۸
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فرهاد عزیز و نازنین، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد و مثل همیشه پرانرژی و پرتوان در راهی که 
انتخاب توست و برای من بی نهایت محترم است، به کارت ادامه بدهی. 
هرچند همه روزه به یادت بوده و هستم و طبعًا نگران هستم، اما با شنیدن 
خبر حکمت و تٔایید شش سال حبس به جرم اعتراض به حجاب اجباری 
زنان، واجب دانستم حرف هایی را که روزانه در ذهنم با تو می گویم، مکتوب 

کنم. 
گاهم که تو خود این راه را انتخاب  فرهاد جان، پیش از هر چیز آ
کرده ای. اما بدان که زنان این مرز و بوم قدردان زحماتت هستند و زنان هرگز 
فراموش نمی کنند که تو با دغدغه ی حقوق زنان و حق انتخاب پوشش 
زنان، ایستادی و مخاطرات را به جان خریدی. زنان فراموش نمی کنند که 
تو به حجاب اجباری اعتراض داشته ای. این دلیلی است که حقوق بشر را 
به هم پیوسته می کند، زیرا اعضای جامعه ی بشری به هم پیوسته هستند و 
زندگی و آزادی آنها در گرو زندگی و آزادی تک تک آنهاست و تو نمی دانی 
این همبستگی تا کجا زیبا و حیاتی است. مردانی چون تو به ما ثابت کردند 
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که موضوع زنان موضوع کل جامعه است و شالق کنترل بر پیکر جامعه 
فرود می آید.

فرهاد عزیز و گرامی ، بار دیگر از تو سپاسگزارم و اشک های شوق و 
احترام را بابت نثار بی کرانت به تو تقدیم می کنم. تو که بی هیچ ادعایی 
ایستادی و بی هیچ گله ای به تحمل سختی های این راه تن دادی. فرهاد 
جان، روزی این سختی ها به پایان می رسد و ما همگی به تساوی از آزادی 
پوشش برخوردار می شویم. روزی هیچ زنی طعم تلخ تازیانه های کنترل را 
بر بدنش تحمل نمی کند. آن روز دیر نیست. اما امروز بگذار دنیا با حیرت و 
احترام به این تالش ها بنگرد که چگونه برای آزادی های عادی و معمولی مان 

هزینه پرداخت می کنیم.

به امید روزهای بهتر
نسرین ستوده
اوینـ  مرداد 1۳۹۸
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نیمای عزیز و دلبندم، سالم

نمی دانم به عنوان یک مادر باید از کجا شروع کنم. نمی دانم چطور می توانم 
از موضوعاتی سخن بگویم که تو هیچ نقشی در ایجاد آنها نداشته ای، اما 

رنج ناشی از آن را به دوش می کشی.
نیما جان، من نمی دانم زمانی که بزرگ شوی نسبت به این روزها چه 
قضاوتی خواهی کرد. اما می دانم که اگر ما پدران و مادران به بهانه ی آسایش 
فرزندانمان هیچ اقدامی نکنیم، هرگز فرزندانمان روی آسایش را نخواهند 
دید. پس من به همان اندازه که از این موضوع نگرانم که روزی بزرگ شوی 
و از من بابت فعالیت هایم انتقاد کنی، از این موضوع نیز نگرانم که اگر هیچ 
اقدامی  نداشته باشم، بابت آن، مورِد انتقاد قرار بگیرم. مسلمًا تو حق هر دو 
انتقاد را داری، بی آنکه نیاز به تٔایید من باشد. اما من نیز به مانند میلیون ها 
اجباری  حجاب  به  دارم  حق  تحمل کرده اند،  را  سختی  شرایط  زن که 
معترض باشم. به عنوان یک وکیل، خواهان دادرسی عادالنه باشم. به عنوان 
یک انسان، خواهان لغو مجازات اعدام باشم و به عنوان یک مادر، خواهان 
لغو مجازات اعدام نوجوانان کشورم باشم. دوست دارم بدانی، مثل یک 
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مادر همیشه نگران تو و مهراوه بوده ام، و به همین دلیل مسالمت آمیزترین 
و آشکارترین روش ها را برای مخالفتم انتخاب کردم. اما واکنش حکومت 
به این همه مخالفت ها و ازجمله مخالفت های من غیرمنتظره بوده است. 
احکام دورقمی برای زنانی که شالشان را بر سر چوب کرده بودند و یا زنانی 
که با گل به استقبال روز جهانی زن رفته بودند، و این البته شامل حال من 

نیز می شد که وکالت آنها را به عهده گرفته بودم.
افسوس نمی خورم که در اینجای تاریخ و جغرافیا ایستاده ایم. هرجای 
دیگری از تاریخ و جغرافیا حکایت خود را داشت. خوشحالم که فرزندانی 
مثل تو و مهراوه دارم و بابا رضای نازنین شوهرم است. ما خانواده ای پر از 
عشق و محبت هستیم. نیما جان، یک روز، دفتر این حکایت بسته می شود. 
امیدوارم هرچه زودتر این اتفاق بیفتد. اما بدان که آن روز، تو نیز سهم مهمی 
در این ماجرا داری، بی آنکه من و تو سهمی برایت در نظر گرفته باشیم. 
کاش ما سهمی از این دریای طوفانی نداشتیم. اما بدان روزی این دریا آرام 
می گیرد و ما در ساحل آرام با مردمانی آرام و مهربان دمی می آساییم. آن روز 

پیکرهایمان گرمای مطبوع شن های ساحل را در آغوش می کشند.

دوستت دارم، دلتنگتم
می بوسمت 
مامان نسرین
اوینـ  بند زنان

سه شنبه ۲۹ مرداد 1۳۹۸ 



۳۲4     نامه های زندان

هم میهنان گرامی و فعاالن حقوق بشر

از داخل زندان، خبر هایی از زنان سرزمینم می شنوم که مرا غرق شادی و 
خوشحالی می کند. تالشی که امروزه، بانوان ایرانی برای دستیابی به آزادی 
و حق انتخاب پوشش شان می کنند، تحسین برانگیز است. این تحسین بیش 
از هر چیز به دلیل روش مسالمت جویانه ای است که  انتخاب کرده اند و در 
مقابل، با احکامی مجموعًا چند صدساله مواجه شده اند. چهل سال پیش، 
راهی بس سخت پیش پای ملت ایران گشوده شد. زنان نیز سهم بزرگی از 
این راه سخت و دشوار تا به  امروز پرداخته اند. کنترل شبانه روزی شخصیت 
و جسم و جان و روح آنها را نشانه رفت. اما آنها برخالف انتظار روییدند 
و بالیدند و سعی کردند به این کنترل شبانه روزی پایان دهند. شال های 
سپیدشان را بر سر چوبی در خیابان به اهتزاز درآوردند. جای پای دختران 
در خیابان انقالب گل گذاشتند و در مترو و خیابان به همنوعانشان گل 
دادند. اما به ازای هر شاخه گلی، سالیانی حبس دریافت کردند و بی شکوه 
و شکایتی راهی زندان شدند. من نیز از داخل زندان برای بانوان هم وطنم 
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که خالقانه و مسالمت آمیز در این راه دشوار تالش می کنند تا به حجاب 
اجباری پایان دهند، گل و بوسه می فرستم.

بابت  بازجویی ها  در  هم وطنانم  از  تعدادی  شدم  خبردار  همچنین 
فعالیت های حمایتی شان از من مورد بازخواست قرار گرفته اند. من ضمن 
تقدیم صمیمانه ترین سپاس هایم از لطف و مهری که جاری می سازند، توجه 
خود و هم وطنانم را به تالش جمعی مان جهت ارتقای خرد جمعی، فراتر از 
افراد و اشخاص جلب می کنم. بگذار دنیا با حیرت به تالش جمعی مان برای 
حقی عادی و ابتدایی بنگرد. این حق روزی نه چندان دور به ما برمی گردد.

 با صمیمانه ترین درود ها
 نسرین ستوده
اوینـ  مرداد 1۳۹۸
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هم میهنان گرامی و فعاالن حقوق بشر

در زیر رگبار عجوالنه ی احکام قضایی که بر سر فعاالن مدنی و سیاسی 
باریدن گرفته است، دادگاه انقالب با هدف حفظ نظام، کشور و ارزش های 
انسانی را نادیده انگاشته است. سحر خدایاری »دختر آبی« ُمرد. او که در 
اعتراض به روند ظالمانه ی پرونده اش، دست به خودسوزی در مقابل دادگاه 
انقالب زده بود، خواسته ای جز ورود به استادیوم را نداشت و معلوم نیست 
چرا باید در دادگاه انقالب محاکمه می شد. حال معلوم شده است، شش 
نفر دیگر نیز به همین جرم که مطابق قانون، جرم نیست محاکمه و برای 
تحمل حبس به زندان قرچک فرستاده شده اند. روند تعقیب و احضار و 
بازخواست و تهدیدهای مداوم بازجویان و قضاْت سحر خدایاری را که 
شهروندی عادی با خواسته ای به غایت معمولی بود به سمت خودسوزی 

سوق داد.
در میانه ی صدور احکام دورقمی و چند سده حبس برای نوجوانان 
کشورمان به جرم دفاع از حقوق کارگران، زنان و حق ورود به ورزشگاه، 
سخن گفتن از فشار روانی ماه ها تعقیب کیفری، احضار، صدور کیفرخواست 
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و محاکمه که سحر با آنها دست به گریبان بوده است، طنز ظریفی به نظر 
می رسد. اما تحمل تعقیب کیفری برای شهروندان اساسًا سخت است که 
در اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی کشور های مختلف، تعقیب 
کیفری افراد محدود به شرایطی شده است که در مورد سحر به هیچ وجه 

مصداق نداشت.
من ضمن عرض تسلیت صمیمانه به خانواده ی سحر عزیز، جامعه ی 
ورزشی و جامعه ی حقوق بشری، توجه عمومی را به فشار فزاینده ی دادگاه 
انقالب که قریب چهل سال است موضوعیت خود را از دست داده، جلب 
می نمایم. در پایان ذکر این نکته را الزم می دانم که باید هرچه زودتر شش 
زنی که به جرم ناکرده، در زندان قرچک به سر می برند آزاد شوند. آنها 

خواسته ای جز ورود به ورزشگاه نداشته اند.

با آرزوی آزادی و برابری برای زنان و مردان کشورمان
نسرین ستوده
اوینـ  بند زنانـ  شهریور 1۳۹۸
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رضای عزیزم، سالم 

امیدوارم تا این نامه به دستت می رسد، حالت خوب باشد و کار هایت 
خوب پیش برود. می دانم که این بازداشتم برای تو هم با بازداشت قبلی ام 
فرق داشته است. می دانم که تا همین جا فشارهایی بسیار بیشتر از زندان 
قبلی ام را تحمل کرده ای. می دانی منظورم فقط حبسی نیست که تو هم 
کشیدی. می دانم فشارهای روانی که پیرامون مسائل داخلِی بند به گوشت 
می رسد و همچنین فشاری که در مورد اعالم خبِر حکمم تحمل کرده ای 
خیلی سنگین بوده است. همه ی اینها را می دانم و می دانم که حسادت و 

رقابت در بزنگاه های تاریخی، مسیر تاریخ را عوض کرده است.
اما می دانی همیشه در چنین شرایط سختی به چه فکر می کنم؟ به 
تجربیاتم در محیط های کاری و فامیلی مختلف. رضا، من هیچ یک از 
اداراتی را که در آنها کار می کردم، با خاطرات بد ترک نکردم. همان ها 
که روزگاری چه بسا باهم دچار اختالف نظر بوده ایم، به تدریج به بهترین 
دوستانم تبدیل شدند. یادت می آید جلوی کانون، چقدر از همکاران سابقم 
را می دیدم؟ اینطور نبود که در زمان کار در اداره در مناسباتمان مشکلی پیش 
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نمی آمد، ولی دست کم هیچ یک از آنها بر صداقتم تردیدی نداشتند. رضا 
می دانی؟ یکی از زنانی که اآلن اینجاست و در حال فیلم برداری بوده است، 
به طور تصادفی در اتوبوس به یکی از همکاران سابقم برخورده است و 
آن همکار بی ترس و بی مالحظه، به حمایت از من پرداخته است. البته که 
بین ما رابطه ای دوستانه برقرار بوده است، اما این سعادت بزرگی است که 
در زمانه ای تا این حد استبدادزده، دیگران و کسانی که با تو زیسته اند از تو 

حمایت کنند.
من به خود اطمینان دارم، به تو و همه ی خوبی هایت اعتماد دارم. 
من به زندگی اعتماد دارم و به آنان که درهای دوستی را به رویم می بندند 
اطمینان دارم. اگر قدمی برایشان برداشتم، هرگز پشیمان نیستم و امیدوارم 
قدمم مفید بوده باشد. اگر دیگران را از بدگویی آنان بازداشته ام، خرسند و 
راضی ام. اگر وکالتشان را به عهده گرفته بوده ام، با صداقت تمام وکالت 
کرده ام و ناراضی نیستم. بابت هیچ یک از کارهایم نه به کسی بدهکارم و نه 
از کسی طلبکارم. اما محیط زندان کوچک است و دنیای افراد هم کوچک 
می شود. من به دنیا های بزرگ تر فکر می کنم و امیدوارم نتیجه بخش باشد. 
من اطمینان دارم ما به ساحل دوستی قدم می گذاریم. فعاًل دریا طوفانی 
است، بادبان ها را برافرازیم و کشتی را به سالمت به ساحل دوستی برسانیم.

اوینـ  بند زنان
شهریور 1۳۹۸
جمعه ساعت ۲۵ دقیقه ی بامداد
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در آبان ۹۸ بار دیگر معترضان به خیابان ها آمدند تا اعتراض خود را نشان 
دهند. اینترنت وسیله ی اطالع رسانی جهانی به روی آنها بسته شد. آنها در 
خیابان ها مورد حمله ی بی رحمانه ی پلیس قرار گرفتند و تعداد زیادی از 
هم وطنانمان کشته و مجروح شدند و عده ی زیادی نیز برخالف قانون، 
بازداشت شدند. تلویزیون، مستمرًا با پوشش اخبار غیرواقعی، تظاهرکنندگان 
را متهم به خشونت می کرد و جمعیت همیشگی را که به خیابان کشانده 
بود، به نمایش می گذاشت. نقش آخر نیز به دستگاه قضایی سپرده شد که 

پیشاپیِش جمعیِت نمایشی، خواستار اشّد مجازات معترضان شده بود!
ضمن تسلیت به خانواده های شهدا و جان باختگان اعتراضات آبان 
ماه، بار دیگر به اصل اولیه جهت آزادِی معترضان تٔاکید می نمایم. معترضان 
با استناد به حق شناخته شده ی جهانی، »حق بر آزادی اجتماعات« و اصل 
۲۷ قانون اساسی، از حق اعتراض و راهپیمایی برخوردار بوده اند و باید 

هرچه زودتر آزاد شوند.

 نسرین ستوده
اوینـ  آبان 1۳۹۸
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]نامه ی پستی[
مهراوه ی عزیزم، سالم

نمی دانم اآلن و در این ساعت در چه حالی. نمی دانم دقیقًا کجایی و به 
چه فکر می کنی. نمی دانم حالت خوب است یا نه. نمی دانم، نمی دانم، 
نمی دانم و این ندانستن ها دلتنگم می کند. دلتنگ ترم می کند و من به درونم 
برمی گردم و در جست وجوی معنای زندگی، راِه ۵۷ ساله ام را می کاوم. از 
خود می پرسم زندگی چیست؟ زندگی آن بود که به تو و نیما نزدیک می شدم؟ 
می زاییدم و زاده می شدم؟ می بوییدمتان، بغلتان می کردم، با هزاران عشق 
و امید با تو حرف می زدم، لحظات تنهایی ام را با شما پر می کردم، از 
دنیا بریده، شب و روزم را کنارتان سپری می کردم و همه چیزتان برایم 
دلچسب و عاشقانه بود؟ یا زندگی آن بود که شما را ترک می کردم، به 
دنبال کار، به دادگاه روانه می شدم، تالش می کردم، کتاب ها را می خواندم 
و می خواندم و الیحه می نوشتم و گاه با قضات عصبانی می شدم، مصاحبه 
می کردم، می اندیشیدم، سخن می گفتم و اعتراض می کردم و اعتراض 
می کردم و اعتراض می کردم... و به زندان فکر می کردم و باز دوباره به خانه 
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برمی گشتم. با عشق تمام آشپزی می کردم، به گردش می رفتیم، مسافرت 
می کردیم، جاده ها را می دیدیم و از آنها می گذشتیم، درحالی که یک سایه ی 
خاکستری نامحسوس بر سرمان پهن بود... به گالری های نقاشی می رفتیم 
و گاه تابلوها مرا میخکوب می کرد. به کتاب فروشی نشر چشمه و نشر ثالث 

و... می رفتیم که پر از کتاب بود و لوازم تزئینی کوچک.
یادت هست یکبار نیما یک صورتک سبیل مردانه خریده بود؟ یک 
روز برفی بود که مدرسه ها تعطیل بود و باهم به نشر چشمه رفته بودیم. 
خوب بود که آنجا باز بود. وقتی به تئاتر می رفتیم، زندگی زیباتر بود. کجا 
زندگی بود؟ آیا اآلن که در زندان هستم، زندگی نیست؟ من بارها از خودم 
پرسیده ام چرا زندان با زندگی ما ایرانیان اینقدر آمیخته شده است؟ نیمی از 
ایرانیان زندانی اند و نیمی دیگر زندانبان و این چه قصه ی غم انگیزی است 

که بیشتر فیلم های ایرانی، زندان دارد؟!
مهراوه جان، امروز که این نامه را برایت می نویسم، پنجشنبه صبح 
است و یک تعطیالت دوروزه برایمان شروع شده است، پنجشنبه و جمعه. 
پنجشنبه جمعه های زندان دلگیر است، به ویژه اینکه این یکشنبه هم تعطیل 
است و مالقات نداریم و دلتنگی مان بازهم بیشتر می شود. اما فکر کردن 
به تو دلم را گرم می کند. داشتن دختری مثل تو و دوست داشتنت مرا بس 

است و سختی ها را برایم قابل تحمل می کند.

دوستت دارم، تا بیشترین حد ناممکن
 هزاران بار می بوسمت
 مامان نسرین
اوینـ  ۲ آبان 1۳۹۸
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]نامه ی پستی[
نیمای عزیزم، سالم 

امروز پنجشنبه است و ما تلفن نداریم. دو روز تعطیالت در پیش است و 
یکشنبه ی این هفته هم تعطیل است و مالقات نداریم. بنابراین من تصمیم 

گرفتم برایت نامه بنویسم تا دلتنگی ام برطرف شود.
نیما جان، یک کاله برایت سر انداخته ام که امیدوارم خوشت بیاید 
و امیدوارم تا این نامه به دستت می رسد، کاله هم به دستت برسد. گرچه 
می دانی که آن را آخر ماه می توانم بفرستم. نیما جان، گرچه از تو دورم، 
اما تمام روز به یادت هستم، عکست جلوی چشمم است و مدام یاد تو 
و شیرین کاری هایت می افتم. یادم می آید که چقدر از کوچکی شیرین و 
دلنشین بودی. یادم می آید که چقدر همیشه آرام و آرامش بخش بودی. نیما 
جان برای همه ی خوبی هایت و عشق و صفایی که به خانه ی ما بخشیدی 

دوستت دارم. من بیشترین!

 هزاران بار می بوسمت
  خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی
  خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی
  دوستت دارم، خودم بیشترین
 مامان نسرین
آبان 1۳۹۸
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ریاست محترم دانشگاه... کانادا

درودهای مرا از زندان اوین پذیرا باشید. قبل از هر چیز، مراتب سپاس و 
احترام خود را به ریاست محترم آن دانشگاه تقدیم می دارم که افتخار اخذ 
دکترا از دانشگاه معتبر ... را نصیب من کردند. همچنین احترامات عمیق 
خود را به اساتید گرامی آن دانشگاه تقدیم می دارم. و مهر بی پایان خود را 
به دانشجویان عزیزی تقدیم می کنم که با دغدغه ی ساختن جهانی بهتر به 

تحصیل در رشته ی حقوق پرداخته اند.
من به عنوان کسی که سی سال پیش از رشته ی حقوق فارغ التحصیل 
شده ام، می توانم دغدغه ی دانشجویان حقوق را تا حدودی درک کنم. گرچه 
زمان و مکان تحصیلی من و دانشجویان کنونی آن دانشگاه باهم بسیار 
متفاوت بوده است، اما اندیشه های مشترک بشری که بیش از هر رشته ای 
در حقوق وجود دارد، باعث می شود دوری از زمان و مکان را طی کنیم و با 
حرف های مشترک کنار هم بنشینیم. اجازه دهید صحبت خود را با عبارتی 
از ژان پل سارتر شروع کنم که: »عمل ما باعث می شود ارزش ها مانند کبوتر 

بیرون بپرند.«
اولین ارزشی که ما در حقوق جست وجو می کنیم، عدالت است. 
بااین حال، این مفهوم چنان وسیع و لغزنده است که غالبًا ما را سرگردان 
از آن روی گردان باشیم. گاه در همین  می کند، بی آنکه بتوانیم لحظه ای 
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لحظات است که به سراغ دومین هدف حقوق، یعنی نظم و آرامش می رویم 
تا شاید از این طریق به استقرار نظم و آرامش در جامعه کمک کنیم.

من به عنوان فردی که بی عدالتِی نهادینه شده در کشورم را درک کرده ام، 
ندارد. جامعه ای  آرامش هم  و  نظم  ندارد،  می دانم جامعه ای که عدالت 
که به زنان ستم می کند، با اعتراض هرروزه ی آنان روبروست. جامعه ای 
که کارگرانش را نادیده می گیرد، با خشم ناشی از گرسنگی مستمر آنان 
روبروست و جامعه ای که مردمش و اعتراضات آنها را سرکوب می کند 
با اعتراضی بلندتر مواجه می شود. پس در چنین جامعه ای نه عدالت باقی 
می ماند و نه نظم و آرامشی وجود دارد. درحالی که هر دو از اهداف حقوق 
هستند. حقوق نمی تواند عدالت را، به مفهوم کامل خود، مستقر کند. اما 
درعین حال معیارهایی عینی برای جلوگیری از بی عدالتی در علم حقوق 
احضاریه، حق  ارسال  دادرسی،  تشریفات  مثل  معیارهایی  دارد.  وجود 
دسترسی آزادانه به وکیل و غیره که دانشجویان آن دانشگاه همه ی آنها را 

خوب می دانند. 
رعایت تشریفات دادرسی به لحاظ ضرورت، مشابه استریل کردِن 
اتاق عمل، برای عمل جراحی پزشکان است. همان طور که یک پزشک 
هرگز قبل از استریل کردن وسایل مورد استفاده نباید دست به هیچ نوع 
تشریفات  رعایت  بدون  ندارد  حق  قاضی ای  هیچ  بزند،  جراحی  عمل 
دادرسی محاکمه را شروع کند، زیرا رعایت تشریفات دادرسی شرط الزم 

برای یک دادرسی عادالنه است و نه شرط کافی.
در واقع نکته ی مهمی که من مایلم در اینجا به آن اشاره کنم، این است 
که حتی مقدمات یک دادرسی عادالنه نیز در ایران، کشوری که من به آن 
تعلق دارم، رعایت نمی شود. از حضور وکیل در مرحله ی دادسرا جلوگیری 
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به عمل می آید، دادگاه های انقالب از پذیرش وکالی مستقل در پرونده ها 
خودداری می کنند. وکال در وظایف حرفه ای شان دائمًا در معرض بازداشت 
و حبس های طوالنی قرار دارند و بسیاری از اوقات افراد بدون رعایت ارسال 
احضاریه و مهلت قانونی به دادگاه فراخوانده می شوند. اینها نمونه هایی 
از قوانینی است که هرروزه در دادگاه های انقالب ایران نقض می گردند. 
آیا واقعًا می توانید تصور کنید احکامی که با این مقدماِت رسیدگی، صادر 
می شوند تا کجا ناعادالنه هستند؟ شما حق دارید از گفته های من تعجب 
کنید و حق دارید بپرسید که پس حقوقدانان و وکال در ایران چه می کنند. 
پاسخ من آن است که ما، عده ای وکیل در ایران هستیم که مستقل کار 
می کنیم و دادگاه های انقالب را به رعایت قانون دعوت می کنیم. برخی از 
ما به زندان افتاده ایم، اما عده ای دیگر همچنان به کار خویش در خارج از 
زندان ادامه می دهند. آنها نیز با مخاطراتی نه چندان کوچک مواجه اند. اما 
امید به روشن نگه داشتن مشعل عدالت به ما قدرت می بخشد تا با عزمی 
راسخ به انجام وظایفمان بپردازیم و بر رعایت سوگند شرافتمان که به هنگام 

اخذ پروانه ی وکالت، یاد کرده ایم، اصرار بورزیم.
 بار دیگر مراتب سپاس و قدردانی خود را از ریاست محترم دانشگاه ... 
اعالم می دارم و روزهای بهتری را برای قانون و عدالت در سراسر کره ی 

زمین آرزو می کنم.

با شایسته ترین احترامات
نسرین ستوده
ایرانـ  تهرانـ  زندان اوینـ  بند زنان
 آبان و آذر 1۳۹۸
نوامبر ۲01۹
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ریاست محترم شورای وکالی اروپا 
اعضای محترم

درودهای گرم مرا از زندان اوین پذیرا باشید. باخبر شدم که شورای وکالی 
اروپا در حمایت از وکالی تحت خطر، تالش های مرا و سه تن از همکاران 
عادالنه  دادرسی  استقرار  و  حقوق جمعی  احقاق  راه  در  را که  عزیزی 
در ایران تالش کرده اند، مورد توجه و تقدیر قرار داده است. عبدالفتاح 
سلطانی، محمد نجفی و امیر ساالر داوودی ازجمله همکارانی بوده اند که 
با حبس های طوالنی مدت بر سوگند شرافتشان در هنگام دریافت پروانه ی 

وکالت پایدار مانده اند.
این توجه نه تنها باعث بسی افتخار برای ما می باشد، بلکه موجبات 
تحسین ما را نیز برمی انگیزد تا گام های بعدی را بلندتر و قدرتمندانه تر 
برداریم. تاریخ دشوار قانون و عدالت داستان های زیادی را در سینه ی خود 
پنهان نموده است. شاید اگر ما، وکالی ایرانی، در زمان و مکانی که برای 
زندگی در اختیارمان گذاشته شده است، تا پایان راه به آرمان عدالت وفادار 

باقی بمانیم، بتوانیم بر این تاریخ ُپرفرازونشیب چیزی بیفزاییم.
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بااین حال تاریخ و جغرافیای ما در ایران نیز داستان خاص خود را 
داشته است. ما در تاریخی در سرزمین ایران رشد کردیم که از انقالبی 
خشمگینانه زاده شده بود و این انقالب بیش از هر کس، بر سر زنانی آوار 
شد که از بسیاری از عرصه های اجتماعی رانده شده بودند و به پوشش 
اجبارِی آنها فرمان داده شده بود. حجابی که به لباِس پوشیده، روسری، 
مانتو، جوراب و شلوار و مانتو و حجاب چندالیه رضایت نمی داد و هرجا 
قدرتش ایجاب می کرد، چادر را نیز بر آنها می افزود و دست آخر زنان را 
از عرصه هایی خاص، شغل هایی خاص و از ورزشگاه ها بیرون می راند 
تا امنیت آنان را حفظ کند! راستی چرا یک حکومت نمی تواند امنیت زنان 
را مانند مردان حفظ کند؟ این گونه است که زنان در صف اول معترضان 
قرار می گیرند. من عدالت را در کجای قانونی جست وجو کنم که مرا از 
ریاست بر دادگاه هایش محروم می کند؟ از قانون نویسی اش حذف می کند 
و از اجتماعش می راند؟ من این داستان را که بارها و بارها در تاریخ بشری 
تکرار شده است، از سر درد دل بیان نمی کنم. من به شما اطمینان می دهم 
ما، تعدادی از وکالی ایران زمین، بر سوگند شرافتمان برای استقرار قانون و 
عدالت پایبندیم. بار دیگر مراتب تشکر خود را از ریاست محترم آن نهاد، 

بابت توجهی که بر وضعیت وکال در ایران داشته اند اعالم می دارم.

با سپاس
نسرین ستوده
تهرانـ  زندان اوینـ  بند زنان
آبان ـ آذر 1۳۹۸
نوامبر ۲01۹
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ریاست محترم پارلمان اروپا
.......)اگر کمیته یا شورایی هست ، ذکر شود(

خانم ها و آقایان محترم

در ابتدا درودهای گرم و صمیمانه ی مرا از زندان اوین پذیرا باشید. همچنین 
تشکر بی پایانم را از بابت تعلق این جایزه به من و جعفر پناهی تقدیمتان 
می نمایم. کتمان نمی کنم که تعلق این جایزه مایه ی بسی افتخار و دلگرمی 
برای اینجانب جهت ادامه ی راه، تؤام با صبر و آرامش خواهد بود. فرصت 

مغتنمی در اختیار من است تا از رٔویاهایم برای شما بگویم.
رٔویاهایم زیاد است و درهم تنیده: بشر از رٔویای مفاهیم کلِی حقیقت 
و عدالت و قانون تا استقالل قضایی و دادگاه های بین المللی و مکانیزم های 
نظارت بین المللی بر اقداماِت بی حدومرِز دولت ها راه درازی را پیموده 
است. اکنون بشِر امروزی برای زیستنی صلح آمیز و متناسب با شٔان خویش 
حقوقی می طلبد. حقوقی که به »حقوق بشر« شهرت دارد، واژه ای فریبنده 
و سخت گریزان از بخشی از آحاد بشر. رعایت حقوق بشر که باید به مثابه 



۳40     نامه های زندان

یک وظیفه برای دولت ها به شمار آید و حکومت ها موظف به رعایت آن 
هستند، به عنوان امتیازی ارزیابی می شود که دولت ها به شهروندانشان اعطا 
می نمایند! داستان حقوق بشر و مکانیسم های تضمین آن، مسیری را طی 
نموده است که پس از دهه های متمادی، هنوز تحقق آن بیش از هرچیز 
به اراده ی دولت ها وابسته است که خود بزرگ ترین ناقضان حقوق بشر 

هستند. 
این چنین است که حقوق بشر در جای جای کره ی زمین نقض می شود، 
بی آنکه مکانیسم های مٔوثری برای محافظت از آن بتواند اقدام مٔوثری به 
عمل آورد. زندان در بسیاری از کشورها در سراسر کره ی زمین مملو از 
مخالفان سیاسی و عقیدتی و دگراندیشان است. اقدامات سیاسی و حقوقی 
دولت ها و نهادهای بین المللی برای حفظ حقوق بشر و دگراندیشان، حتی 
اگر تا اندازه ای در حفظ حقوق زندانیان سیاسی شناخته شده مٔوثر واقع 
شود، هرگز نمی تواند حقوق هزاران زندانی سیاسی گمنامی را تٔامین کند که 
حقوقشان در هزارتوی مکانیسم های ناکافی بین المللی پایمال شده است. 

البته کشور هایی مثل چین، کوبا، ونزوئال و در همسایگی ما روسیه و کشورهای 
عربی ازجمله کشور هایی هستند که زندانیان سیاسی شناخته شده ای دارند 
که سال هاست در زندان به سر می برند یا برده اند. لیوشیائوبو، ِدبالنکو و 
خواهران شورشی ازجمله زندانیان سیاسی شناخته شده هستند. معهذا آنها 
نمونه هایی از یک واقعیت تلخ و گسترده ای هستند؛ مبنی بر اینکه چنین 
نظام هایی اقدام به حبس و زندان های طویل المدت برای دگراندیشان یا 

مخالفان سیاسی در سطح گسترده می نمایند. 
قطعًا شما نیز نقض حقوق بشر را منحصر به موضوع زندان نمی کنید. 
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طی دو سال گذشته، منطقه ی خاورمیانه چند انقالب و ناآرامی را تجربه 
کرده است؟ کدام یک از این انقالبات در بهار عربی به موضوع حقوق بشر 
بی اعتنا بوده است؟ ازآنجا که مهم ترین خواسته ی این انقالبات از مصر تا 
لیبی و اردن و عربستان و بحرین و، فاجعه آمیزترینشان سوریه، آزادی بیان، 
آزادی مطبوعات، استقالل قوه ی قضاییه، آزادی زندانیان سیاسی و قطع 
کشتارها بوده است ـ که متٔاسفانه همچنان در سوریه ادامه دارد ـ می توان 
نتیجه گرفت که مطالبه ی اصلی تمامی این انقالبات بنیادی ترین مقوله های 
و  است  مربوطه نقض می شده  توسط دولت های  است که  بشر  حقوق 
ازآنجاکه این دولت ها هیچ راه مذاکره و گفت وگویی باقی نگذاشته اند و 
مکانیسم های بین المللی نیز جهت تضمین حقوق بنیادین بشر پاسخگو 
نبوده است، ما شاهد اوج گیری انقالبات در منطقه هستیم. به راستی دنیای 
واقعی در قرن بیست ویکم همچنان بازی قدرت های سیاسی است. دولت 
سوریه باید تا کجا به کشتار خود ادامه دهد؟ در کدام نقطه ، این اقداماِت 
دولت سوریه جنایت علیه بشریت محسوب می شود؟ و اگر عمل سوریه 
از مصادیق جنایت است چگونه باید این ماشین خشونت متوقف شود؟ 
نهادهای حقوق بشری چگونه می توانند این ماشین سرکوب را متوقف 

کنند؟ 
متٔاسفانه از دیدگاه من، بشری از ایران، زنی از ایران، مکانیسم های 
بین المللی برای پاسداری از حقوق بشر کافی نیست. حقوق بشر و دمکراسی 
میراث مشترک بشریت است و همه ی افراد بشر شایسته ی برخورداری 
از آن هستند و باید در جهت حفظ آن تالش کنند. من از رٔویای عدالت 
در کشوری سخن می گویم که به دنبال یک روز انتخابات، صدها تن از 
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معترضان انتخاباتی را که همه افتخاراتشان به آن است که با پرهیز از هرگونه 
خشونتی اعتراض خود را اعالم کرده اند، راهی زندان نمود. جرم آنها شک 

در صحت نتیجه ی انتخابات بوده است! 
مجموع احکام صادره علیه آنان بیش از هزار سال و تعدادشان چند 
صد نفر بوده است. این انتخابات بیش از ده اعدام سیاسی را در پیش داشته 
است که اجرا شده است. درحالی که مردم ایران استحقاق برخورداری از 
انتخاباتی آزاد، عادالنه و دمکراتیک را داشته اند. بازداشت ها به معترضان 
و  تهدیدها  انواع  معرض  در  آنان  خانواده های  نشده،  ختم  انتخاباتی 
مجازات ها قرار گرفتند و وکالی آنها نیز به طور وسیع مورد بازداشت و 
صدور احکام سنگین قرار گرفتند و حتی وکالیی که وکالت چنین وکالیی 
را به عهده گرفتند نیز مورد تعقیب قضایی و مجازات قرار گرفتند. می دانید 
که سه تن از پنج وکیل اینجانب تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که 
هم اکنون یکی از آنان، عبدالفتاح سلطانی، با حکم سیزده سال حبس در 
گاهید که فشار قضایی روبه تزاید علیه  زندان به سر می برد. از طرف دیگر آ
خانواده ام و به ویژه کودکانم مرا واداشت تا دست به اعتصاب غذا بزنم، 
زیرا که مجازات خانوادگی در تنبیه مضاعف زندانیان سیاسی و متالشی 
کردن خانواده ها از طریق فشار های قضایی امری عادی و طبیعی است! 
اجازه دهید بیش از این از دشواری هایی که با آن مواجه ام سخنی نگویم. من 
نیز مانند شما می دانم دمکراسی مسیری طوالنی و دشوار را طی می کند. از 
این بابت شکایتی باقی نمی ماند جز صبر و مداومت بر ادامه ی مسیری که 

در پیش گرفته ایم.
با این مقدمه قصد دارم به شما بگویم هرگز با چنین سختی هایی امید 
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به آینده را از دست نداده ام. بی شک آنها که پیش از ما این مسیر را طی 
کرده اند، سختی هایی مشابِه ما را پشت سر نهاده اند، اما امید چراغ راه آنها 
بوده است. کافی است به خاطر داشته باشیم حوالی سال هایی که مبارزات 
پیگیر مارتین لوتر کینگ در اعتراض به تبعیض نژادی می رفت تا به ثمر 
بنشیند، در نقطه ای دیگر از دنیا نلسون ماندال، در مبارزه با تبعیض نژادی 
قریب سه دهه حبس را آغاز کرد و در سال آزادی وی، در قاره ای دیگر زنی 
مبارز در برمه که اکنون میانمار نامیده می شود به جرم آزادی خواهی قریب 

دو دهه حبس را تجربه کرد.
اکنون در سال های مقارن با آزادی آنگ سان سوچی، آزادی خواهان 
ایرانی به جرم آزادی خواهی و استفاده از روش های کاماًل مسالمت جویانه 
روانه ی حبس های طوالنی مدت شده اند. اینها همه نشان از یک حقیقت 
دارد؛ مشعل آزادی دست به دست می گردد، اما خاموش نمی شود. رٔویای 
وکالت  طریق  از  بشر  حقوق  احیای  و  قانون  استقرار  عدالت،  تحقق 
وسوسه انگیز است، حتی اگر به زندان ختم شود. هر نسلی حکایت های 
خاص خود را دارد. بشر در کره ی زمین چندین نسل است که با تعصبات 
مذهبی دست و پنجه نرم می کند. آنان اند که با تنگ نظری، جز پیروان دین 
خود را ساکنان جهنم می شمارند، آیا نمی دانند که بیشتر ساکنان کره ی زمین 
را به جهنم می فرستند؟ همانان اند که دوست دارند کره ی زمین را به جهنم 
تبدیل کنند. به همین دلیل است که جدایی دین از حکومت ضروری است 
تا حکومت ها با سوءاستفاده از قدرت رسمی شان فرصت ایجاد جهنم های 

بزرگ علیه پیرواِن ادیان و ایدئولوژی های دیگر را نیابند. 
زمانی که بحث بر سر »عدم خشونت« است، خشونت طلبان هزاران 



۳44     نامه های زندان

استدالل می آورند تا خشونِت رسمی را توجیه کنند. آنها می گویند کافی 
است مخالفان ما عقایدشان را آشکار کنند یا حتی آنها را کتمان کنند! 

راستی خشونت چیست و عدم خشونت کدام است؟ آیا باید مردم معترض 
را که در گرفتن حقشان مصرند و با صبر و بردباری جفایی را که بر آنان 
تحمیل شده است، تحمل می کنند خشونت طلب دانست؟ اگر چنین بود 
باید به میلیون ها انسان در قرون وسطی ایراد گرفت که چرا در برابر کلیسا 

ایستادند.
بحث ها و مجادالت مذهبی را پایانی نیست و تا عمر بشر پابرجاست، 
فرصت کافی برای این بحث ها هم وجود دارد و البته عالقه منداِن خود 
را در جای جای کره ی زمین داراست. نتیجه ی این بحث ها هرچه باشد، 
آنچه حائز اهمیت است  اما  افراد می گذارد.  بر زندگی  را  تٔاثیرات خود 
حقوق این افراد است که باید حفظ شود. باید از تعقیب افراد به دلیل 
عقایدشان جلوگیری به عمل آید تا شاهد رعایت عدالت در جامعه باشیم 
و این امکان پذیر نیست جز با »استقالل قضایی«. من یک رٔویا بیشتر 
ندارم؛ رٔویای تحقق »عدالت«، و بر این باورم این رٔویا در کشوری که به 
من تعلق دارد جز با استقالل قضایی محقق نمی شود. اما استقالل قضایی 
نیز به نوبه ی خود بسیار دور و دست نیافتنی است. وقتی فعاالن سیاسی، 
فعاالن مدنی، وکال، معترضان انتخاباتی، اقلیت های دینی و قاچاقچیان 
انقالبی محاکمه می شوند که اصواًل  دادگاه های  در  مواد مخدر همگی 
»غیرعلنی اند«، احیای عدالت و استقالل قضایی در چنین نظامی بسیار 
دور از دسترس قرار می گیرد. پس من به راه حلی دیگر می اندیشم. به »دادگاه 
آسیایی حقوق بشر« که اتباع کشور های آسیایی بتوانند با مراجعه به دادگاه، 
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از مظالم دستگاه قضایی نسبت به خود جلوگیری به عمل آورند و حقوقشان 
به طرزی شایسته، مورد حمایت نهادهای منطقه ای قرار گیرد.

توسط  بشر  رعایت حقوق  باالست که ضرورت  نیاز  به  توجه  در 
دولت ها به عنوان وظیفه ی آنها حائز اهمیت است. حکومت ها باید بدانند که 
برای حفظ خودشان ناگزیر از رعایت حقوق بشر برای تک تک شهروندان 
هستند. اینجاست که باید تدابیری را بیندیشند تا خود را ملزم به رعایت 
حقوق بشر نمایند. در این صورت است که می توان به پایبندی دولت ها به 
تعهدات فریبنده ی بین المللی شان امیدوار بود، در غیر این صورت پیوستن 
به هر کنوانسیونی جز تبلیغات پرسروصدا، نتیجه ای دربر نخواهد داشت. 

حق، حقیقت و حقوق مفاهیمی بس واال هستند که در طی سالیان 
متمادی توسط افراد مختلفی به مفاهیمی دور، دست نیافتنی و پیچیده تبدیل 
شده اند. به باور من آزادْی رهایی است. همان رهایی از منافع شخصی تا 
نگذارد حقیقت را کتمان کنیم یا حتی بی اعتنا از کنار آن بگذریم. آن باوِر 
حقیقت بیْن رنج را بر خود هموار می سازد تا با احساس تؤام با رهایی و 

آزادی، زندگی رضایت بخشی را تجربه کند. 
بار دیگر مراتب سپاس و قدردانی و همچنین افتخار خود را بابت 
جایزه ای که به من تعلق گرفته است اعالم می دارم. من این جایزه را به تمام 
زندانیان سیاسی ایران تقدیم می نمایم و بیش از همه به اقلیت های دینی که به 
نام اسالم، مذهبی که من پیرو آن هستم، بر آنان جفا روا داشته شده است؛ 
هم وطنان بهایی و مسیحی ام و همچنین معترضان انتخاباتی که با صبر و 
بردباری حبس را تحمل می کنند و دیگر زندانیان سیاسی، به ویژه وکیل 
شجاع و ثابت قدمم عبدالفتاح سلطانی که همواره باوجود تمام خطراتی 
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که وی را تهدید می کرده است، امر دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی را 
به عهده داشته است. ایشان وکالت مرا نیز به عهده داشته اند و در دفاع از 

اینجانب نیز شجاعت و چیره دستی بی نظیری را از خود نشان دادند. 
از شهرستان های  یکی  به  تبعید  با  تؤام  حبِس  سال  سیزده  به  اکنون  او 
دوردسِت ایران محکوم شده است و استوار و ثابت قدم در حال گذراندن 

حبس خویش است. 

با تقدیم بهترین احترامات 
و آرزوی تحقق حقوق بشر در سراسر جهان

نسرین ستوده 
اوین ـ آذر 1۳۹۸              
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مهراوه ی عزیزم، سالم 

امروز خبر تظاهرات دانشجویان دانشگاهتان را تلفنی از تو شنیدم. خبر 
تظاهرات دانشجویان علیه حجاب اجباری. این خبر مرا غرق شادی و 
حیرت کرد. زنان و مردانی که از این همه کنترل به تنگ آمده اند. نمی توانم 
حس مادرانه ام را که در ته دل آرزو می کردم کاش تو در این تظاهرات نبوده 
باشی کتمان کنم، که از بین حرف هایت فهمیدم نبودی، چون خبر نداشتی. 
نگاه کنترل گر  زیر  اینقدر  زنان  پیکر  باید  چرا  جان  مهراوه  راستی 
حکومت ها و ضربات تازیانه درهم پیچیده شود و متجاوزان به روح و جسم 
و روان زنان، تجاوز خود را در هزارتوی حجاب بپیچند. تن هایی که از آنها 
زندگی زاده می شود خود می توانند خود را اداره کنند. آنها را رها کنند تا ببالند 

و زندگی بیافرینند.

پاییز 1۳۹۸
زندان اوینـ  بند زنان
)بازسازی شده در ۲ آذر 1400(
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رضای عزیزم، سالم 

امیدوارم حالت خوب باشد. مدت هاست دلم می خواهد برایت نامه ای 
بنویسم. اما نمی شد. آخر می دانی دلم برایت خیلی تنگ می شود. به روزهای 
اول ازدواجمان فکر می کنم. به روزهایی که در مجله ی دریچه گفت وگوی 
یکدیگر را می دیدیم و... از آن روزها ۲۸سال گذشته است. روزهای سختی 
بر زنان گذشته است. اما روزهای سختی هم بر مردان گذشته است. قدرت 
کنترل گر همه را کنترل می کند. همه ی انسان ها باید به دلیلی کنترل شوند، 

و گرنه...
من با خود همیشه فکر می کنم چقدر ساده می اندیشیدم. چه عاشقانه 
همه چیز را می دیدم. چه شوری در من بود. چگونه با آن همه پوشش و 
حجاب و کنترل مداوم، در درونم آن همه شور و هیجان غل می زد و مرا آرام 
نمی گذاشت؟ چگونه ما با روسری هایمان عاشق می شدیم و شما را عاشق 
خود می کردیم؟ چگونه در آن فضا با خود فکر می کردم؟ هر کاری بخواهم 
می توانم بکنم؟ راستی چه نیرویی ما زنان را به جلو می راند؟ یک روز در 
نشریه بودم. روز دیگر فمینیستی بودم که خودم را نمی شناختم. با طلبکاری 
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تمام در آزمون دانشگاه شرکت می کردم، با طلبکاری بیشتر در آزمون وکالت 
شرکت می کردم و هربار به طرز معجزه آسایی از آن آزمون ها عبور می کردم. 
چه رازی است در نادانی ما آدمیان که ما را همچون گلوله ای سوزان به طرف 
دوزخ یا شاید بهشت پرتاب می کند؟ خسته و رنجور از زخم هایمان برای 
هزارمین بار با خود عهد می کنیم که دیگر دور این کارها نگردیم. خود را 
به استهزا می گیریم که چه چیز را تغییر دادی؟ اما همان صدا می گوید، 
اگر همین کارها هم نباشد، چهره ی دنیا چگونه می شود؟ و باز پوزخند 
و سکوت به این همه بالهت... در دنیایی تناقض آمیز دست وپا زدیم و 
خودمان از آن بی خبر بودیم. یادت می آید یکبار مهراوه، که در آن زمان شش 
سال بیشتر نداشت، یک سٔوال ساده از من پرسیده بود. او گفت: »اگر اینها 
)مردان سلطه جو( زنان را دوست ندارند، چرا چند تا زن می گیرند؟« و من 
نمی دانستم باید چه جوابی به او بدهم. این، آن تناقضی بود که ما را در خود 

احاطه کرده بود.
با حرف هایم خسته ات می کنم. اما می دانی که این جمالت موقتی 
است. دوباره حالم خوب می شود و دوباره وقتی سطرم تمام می شود و 
نقطه می گذارم و وقتی زندگی را از اول سطر شروع می کنم، دوباره همان 

نسرین می شوم.

 می بوسمت و دوستت دارم
فعاًل بدرود
نسرین
اوینـ  بند زنانـ  پنجشنبه ۷ آذر 1۳۹۸
ساعت 11:10 شب
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]نامه ی پستی[
نیمای عزیزم، سالم 

امروز دوشنبه است و ساعت  1:۲۵بعدازظهر است و من در تختم نشسته ام 
تا برایت نامه بنویسم. راستش را بخواهی وقتی یکشنبه ها مالقات می کنیم، 

از دوشنبه دلم برایت تنگ می شود.
نیما جان، اآلن مدارس چقدر بهترند و سخت گیری های زمان ما را 
ندارند. ما آن موقع تحت هر شرایطی باید مدرسه مان را می رفتیم، حتی 
وقتی برف می آمد، آلودگی هوا هم که نبود. حاال به هر بهانه ای مدارس 
تعطیل می شود و خیلی خوب است. امروز پاستا خوردیم و کلی جای تو 
و مهراوه را خالی کردم. امروز عصر تلفن داریم و امیدوارم پیدایت کنم. 
هرچند می دانم دوشنبه ها کالس موسیقی داری. خیلی خیلی خیلی خیلی 
خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی 

دوستت دارم.

هزار بار می بوسمت
به امید آزادی
 مامان نسرین
11 آذر 1۳۹۸
ماچ و موچ

                                مامان نسرین
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]نامه ی پستی[
نیمای عزیزم، سالم 

امیدوارم تا این نامه به دستت می رسد، حالت خوب باشد و در گیم هایت 
مثل همیشه موفق و پیروز باشی. می دونی؟ خیلی دلم برات تنگ شده. 
مخصوصًا از وقتی مالقات های چهارشنبه را گرفته اند، بیشتر و بیشتر دلم 

برایتان تنگ می شود.
نیما جونم، امروز جمعه بود که رو به اتمام است و ساعت یازده شب 
است. ما پس فردا مالقات حضوری داریم که می بینمت. امروز یاد بچگی ات 
افتاده بودم. یادمه وقتی خیلی کوچیک بودی و هنوز شیر می خوردی، به یک 
کنفرانسی در ژوهانسبورگ دعوت شدم که نرفتم و یک سفر هم به سوئیس 
بود که هر دو را نرفتم، چون تو هنوز خیلی کوچک بودی. امروز داشتم این 
موضوع را برای یکی از دوستانم، هنگامه، اینجا، تعریف می کردم و چقدر 
خوشحال بودم که هیچ کدوم از اونها رو نرفتم. بعدها که تو کمی بزرگ تر 
شدی، خیلی تنهات گذاشتم. نیما جونم، از این حرف ها گذشته، بگو حال 
گیم هات و اینترنت چطوره؟ فردا زنگ می زنم و می فهمم حال گیم هات 

چطوره. فعاًل می بوسمت و خداحافظ.
 دوستت دارم و هزار بار می بوسمت
من بیشترین
بوس بوس
فوت فوت
 خداحافظ
مامان نسرین
اوین ـ ۲۲ آذر 1۳۹۸



۳5۲     نامه های زندان

]نامه ی پستی[
مهراوه ی عزیزم، سالم 

امیدوارم تا این نامه به دستت می رسد، حالت خوب باشد. این روزها تازه 
شروع به خواندن برادران کارامازوف کرده ام. ابتدای داستان که خوب است 
تا ببینم آخر چه می شود. دیروز مالقات حضوری داشتیم، اما اینقدر وقت 
کم بود که احساس می کنم اصاًل ندیدمتان. امروز صبح هم یک تماس 
تلفنی کوتاه در وقت اضافه داشتم، اما بعدازظهر هم در وقت خودم زنگ 

می زنم.
مهراوه جونم، گاهی خیلی احتیاج دارم یک مرخصی دوساعته به من 
می دادند تا من بدو بیام خونه و دوتایی بریم تئاتر. خیلی دلم برای تئاتر تنگ 
شده، مخصوصًا اون عصرهای زمستون و پاییز که دوتایی تئاتر می رفتیم 
خیلی بِهم می چسبید. اما چه میشه کرد! حاال تو هر روز یک کنسرت میری. 
خوش بگذره. امروز داری کنسرت کی می ری؟ فرزاِن چی بود؟ آها... فرزاِن 
فدوی. البته ببخشیدا، حواسم هست که این کنسرت رو دیروز رفتی. گفتم 

شاید امروز هم یک کنسرت دیگه بری.

می بوسمت و تا حد ناممکن دوستت دارم
خودم بیشترین
مامان نسرین
 اوینـ  بند زنان
۲۵ آذر 1۳۹۸
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نیمای عزیزم،  سالم

امروز یکشنبه بود و روز مالقات بود. اما جز دیداری کوتاه و متشنج نتوانستیم 
مالقات داشته باشیم. هربار که اینطور می شود طبیعی است بیش از همه، 
به تو فکر می کنم و نگران تو می شوم، چون تو از همه ی ما کوچک تری. نیما 
جان، نمی توانستم از ناراحتی مهراوه بی اعتنا بگذرم. می دانی وقتی دختری 
به سن و سال مهراوه می گوید که مردی بی اجازه، بازویش را گرفته است، 
حتمًا درست می گوید. اما هیچ کداِم ما هم نمی خواستیم مالقاتمان خراب 
شود، بااین حال می دانی کار دنیا همین طور است. همه چیز بر مراد دل ما 
نمی چرخد. ندیدمتان و وقتی برگشتم گریه کردم. و اکنون شب است که این 
نامه را برایت می نویسم و البته به یاد تو و مهراوه و بابا هستم و امیدورام 
هرچه زودتر حال همه مان بهتر بشود. مواظب خودت باش. کمی آجیل 
شب یلدا و باسلوق آورده بودم که نشد باهم بخوریم. اشکالی ندارد شاید تا 

سال دیگر دور هم باشیم.

دوستت دارم
می بوسمت و بغلت می کنم
مامان نسرین
اوین ـ 1دی 1۳۹۸
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مهراوه ی عزیزم، سالم 

امروز اول دی ماه بود و من چه دلخوشی ها داشتم! آجیل شب یلدا و باسلوق 
و غذا آورده بودم تا دور هم بخوریم. اما نشد. معلوم است که مهم نیست. 
مهم قضیه ای بود که تو را به خشم آورده بود و معلوم است که من این 
احساس تو را به درستی درک می کنم و به زودی پیگیری می کنم. مهراوه 
جان، گاهی با خودم فکر می کنم، کاش این کارها را شروع نمی کردم، اما 
بازهم معلوم نیست که زندگی بهتری در انتظارمان بود. برای نیما پشمک 

گرفته بودم. آخر نیما خیلی پشمک دوست دارد.

 یکشنبه
1 دی 1۳۹۸
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رضای عزیزم، سالم

دیروز که یکشنبه بود و مالقات ما آنطور خراب شد، آنقدر غمگین و افسرده 
بودم که نتوانستم برایت چیزی بنویسم. امروز از طریق یکی از خانواده ها 
پیغام فرستادم که نگرانم نباشید، حالم خوب است. راستش هرچند فعاًل  
گفته اند مالقات ندارم، ولی قبل از اینکه آنها بگویند خودم تصمیم گرفته 
بودم تا عذرخواهی کامل از مهراوه، به مالقات نیایم. روز سختی بود. اما 
امروز حالم خیلی بهتر از دیروز بود. اگر می توانی برایم نامه بفرست. تلفن ها 

را امروز قطع کردند.

دوشنبه ۲ دی 1۳۹۸
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رضای عزیزم، سالم 

امیدوارم تا این نامه به دستت می رسد حالت خوب باشد. از یکشنبه ی 
پیش که مالقاتمان خراب شد، نگران شما هستم. من که به بند برگشتم، 
طبعًا کمی ناراحت بودم. اما روز بعد به دفتر اعالم کردم که تا روشن شدن 
وضعیت سالن مالقات و برقراری آرامش، مالقات نمی روم. البته آنها هم 
می گویند ما مالقات را قطع کرده ایم که این بحث ها برایم مهم نیست. مهم 
حال مهراوه و نیما بود که خیلی خراب بود و تلفن ها هم قطع بود، نتوانستم 
از شما خبر بگیرم. ولی حال عمومی خودم خیلی خوب است، کارهای بند 
هم خیلی زیاد است و مرا سرگرم می کند. راستی یکشنبه می خواستم به تو 
بگویم که من جمعه ی قبل با رٔای اکثریت و بدون هیچ توافق قبلی به عنوان 
وکیل بند زنان انتخاب شدم. برایم مهم بود، به دلیل محبتی که در این کار 
نهفته بود و به ویژه پس از آن شرایط سخت و دشوار، این رویکرد برایم 
اهمیت داشت. می دانی که به محض شروع وکیل بندی ام )شنبه ی قبل( 
تحصن بچه ها شروع شد و سه شنبه نرگس را از بند بردند، من هم طبق 
وظیفه ام تا جایی که می توانستم با همه ی مسئوالن زندان راجع به برگرداندن 

نرگس صحبت کردم. در مورد تلفن ها و مالقات خودم و... .
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ولی می خواستم در مورد رفتاری که با مهراوه شده، دقیقًا برایم بنویسید 
چه شده. البته من خواسته ام دوربین ها بازبینی شوند و گفته اند در حال بازبینی 
است. اما رضا، من این روزها در شرایطی هستم که اصاًل جز دوری شما، 
جای هیچ گونه نگرانی ای ندارم. موضوع انتقال نرگس و تالش شبانه روزی ام 
و صحبتی که امروز پنجشنبه با افسر جانشین در مورد نرگس داشتم، همگی 
انگار یک فرصت طالیی برای ترمیم خرابی ها بود. اصاًل همه ی بچه ها 
در بند یک نوع شادی تؤام با احترام برای این همبستگی داشتند. من از 
نرگس آزرده بودم، اما این بهایی بود که باید پرداخت می کردم، در قبال آن 
همه اعتبار و احترامی که هر دوی ما دریافت کرده بودیم؛ وقتی آن همکار 
بلژیکی ام مرا مهم ترین فعال حقوق بشر دانسته است، یا زنانی برای حمایت 
از من، از سفارت ایران درخواست ویزا کرده بودند و ده ها مورد دیگر، من 
نمی توانستم کاری غیر از این کنم. و البته رنجی که نرگس تحمل کرده است، 

خیلی سخت تر بوده است. 

جمعه ۶ دی 1۳۹۸

رضا جان، امروز شنبه ظهر است که این یادداشت را می نویسم. امروز دو 
تا از بچه ها را )که اتفاقًا در تحصن هم نبوده اند( به قرچک منتقل کردند. 
راستش به هیچ  چیز فکر نمی کنم. مواظب خودتان باشید و بدانید من 

شرایطم خیلی خیلی خوب است. پس نگران چیزی هم نباشید.

 با همه ی وجودم دوستت دارم
 می بوسمت
 نسرین
 اوین ـ ۷ دی 1۳۹۸
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مهراوه جان

امروز شنبه است و ظهر است و من سر تخت نشسته ام، برایت نامه می نویسم. 
برنامه هایی دارم که ترجیح می دهم آنها را اجرا کنم و بعد درباره اش صحبت 
کنیم. خواهش می کنم مواظب خودت باش. نمی دانم چه بگویم. فقط 
می خواهم بدانی که احساست را درک می کنم و پیگیر موضوع هستم. فقط 
خواهش می کنم به طور دقیق و روشن برایم بنویس چه شد. از ابتدا که به 
شما گفتند سر میز دیگری بنشینید برایم کامل بنویس. خیلی خیلی خیلی با 

همه ی وجودم دوستت دارم.

 هزار بار می بوسمت
 مامان نسرین
 اوین ـ ۷ دی 1۳۹۸
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]نامه از طرف رضا خندان[
سالم نسرین جان

امیدوارم خوب باشی. می دانم این هفته خیلی سخت گذشته، اما اصاًل 
نگران نباش بچه ها کاماًل خوب اند. من امروز میام سالن تا خانواده ها را 
ببینم و نامه ات را بفرستم. پیغامت در مورد نیامدن به مالقات به دستم 
رسید باوجود این در مورد مالقات از سالن سٔوال می کنم. ظاهرًا تلفن بند 
به این زودی وصل نخواهد شد )البته به ما چیزی نگفته اند(. سعی می کنم 
در این مدت، نامه بنویسم. نمی دانم آمار خبرگزاری رویترز را شنیده اید یا 
نه. از داخِل مقامات ایران توانسته اند آمار بگیرند؛ هزار و پانصد کشته که 
چهارصد نفر زن و هفده نفر زیر هجده سال هستند. این خبر همه چیز را 
تغییر داده و وارد فاز تازه ای کرده است. دستور رهبر بوده و بنا به گفته ی 
این مقامات، رهبر گفته: جمهوری اسالمی در خطره و هر کاری می توانید 
بکنید. این آمار از بدبینانه ترین آمارها هم بیشتره و شوکی را وارد کرده است.

کل این روزها تعطیل بود و به نیما خوش گذشت. مهراوه دیشب 
تئاتر رفته بود. مربوط به آقای میری بود که برنامه ی دیشب برای جمع آوری 
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دیه  اختصاص پیدا کرده بود. نیما تنها بود و امتحان هم داشت، من هم 
عذرخواهی کردم و نرفتم. یکشنبه ی گذشته، موقعی که نیما از در سالن 
مالقات خواست بیرون بیاد، عصبانی بود، دیدم با پا محکم به در کوبید و 
در باز شد. نگران بود که تو ممکنه ناراحت شده باشی از این کارش. بهش 
گفتم: خیلی کارت درست بود، حال کردم از این کارت. نگران بود مبادا 
سرزنش بشه. خیالش راحت شد. مراقب سالمتی خودت باش. به امید 

اتفاقات خوب. 

می بوسمت
رضا
  ۸ دی 1۳۹۸
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]نامه ی پستی[
نیمای عزیزم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد. دو هفته مالقات نداشته ایم و دلم برایت لک 
با  برای شیطنت هات، ضایع کردن هات که خیلی  برای مهربونیت  زده، 

خونسردی و اقتدار، دیگران را ضایع می کنی و باعث خنده می شی.
نیما جون، من صبح ها از ساعت هشت تا ُنه میام حیاط و راه می رم و 
نرمش می کنم. اون ساعت، حیاط ما خیلی خلوته و دو نفر بیشتر نیستیم. 
اما صدای پرنده ها که روی شاخه ها نشستن توی حیاط می پیچه و سرمای 
صبِح اینجا منو یاد تو می ندازه. توی حیاط ما یک باغچه هست که بوته های 
بیرون حیاط می شینن  اما گنجشک ها سر درخت های  رز توش هست، 
و جیک جیک می کنن. اونا سر یکی از درختا لونه ساختن و من همیشه 
برای نرمش روبروی درختا وایمیستم تا سِر شاخه های درخت هایی رو که 
تو حیاط ما َسَرک می کشند ببینم و بیشتر یاد گنجشک های خودم، تو و 
مهراوه بیفتم. از اونجا خیالم به آسمان که باالی سر ماست پر می کشد و 
من اینطوری زندان را فراموش می کنم و فقط به تو فکر می کنم و باهات 
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حرف می زنم. امروز با خودم گفتم حاال که هر روز دارم با نیمای عزیزم 
حرف می زنم، چرا حرفامو براش ننویسم، که صبح ها با قدم زدن تو حیاط 
فکر می کنم اآلن تو داری تو خونه چکار می کنی. امروز پنجشنبه بوده، حتمًا 
اون ساعت داشتی خواب هفت پادشاه رو می دیدی! چون امروز که مدرسه 
نیست. نیما جون اآلن ساعت 11:۵0 است و من توی حیاط نشستم و این 
نامه رو برات می نویسم. یک مستطیل آسمان باالی سرم است و درختایی 
که گفتم از دیوار سمت راسِت من دارند تو حیاط َسَرک می کشند و من به 

یاد توام... .

      می بوسمت و از صمیم قلبم دوستت دارم
                 فوت فوت، خداحافظ
 مامان نسرین
اوینـ  بند زندانـ  1۲ دی 1۳۹۸
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]نامه ی پستی[
مهراوه ی عزیزم، سالم 

امیدوارم تا این نامه به دستت می رسد، حالت خوب باشد. دو هفته مالقات 
نداشته ایم و دلم برایت خیلی تنگ شده است. امروز پنجشنبه است و گفتم 
برایتان یک نامه بنویسم تا حالم بهتر شود. از اون روز که ما مالقاتمان 
خراب شد، در راه همه اش با خودم فکر می کردم که اآلن شکایت، بازرسی 
و... هزار کار دیگر. اما ناگهان همه ی این فکرها را خاموش کردم. با خودم 
گفتم اصاًل و فعاًل کاری نمی کنم، مطمئن بودم خودشان می آیند و مالقات 
می دهند، که همین طور هم شد. بعد از آن با افسر جانشین که به بند آمده 
بود صحبت کردم و گفتم روزهای مالقات حضوری، خانم حسین پور به 
سالن مالقات نیایند. و تٔاکید کردم که خودم باهاش مشکلی ندارم، چون 
به هرحال موضوعی مربوط به سال گذشته بوده و تمام شده. اما اآلن ایشان 
نیایند. افسر جانشین هم کاماًل قبول کرد و گفت که من حتمًا با دفتر صحبت 
می کنم. اما مهراوه جان، من با آن قدرتی که در تو سراغ دارم می خواهم 
خواهش کنم اصاًل با این خانم کاری نداشته باشی. یا بنشیند یا ننشیند، مهم 
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نیست. مهم این است که نتواند ما را ناراحت کند. ما نمی توانیم همه چیز را 
تغییر دهیم. آن کس که می خواهد دنیا را درست کند، بخشی از دنیا را که در 
اختیار او قرار می گیرد، خراب می کند. اما ما که به زندگی اعتماد می کنیم، 
بخش کوچکی از آن را که در اختیارمان قرار می گیرد، بهتر می کنیم )کلمات 

قصار(! ضمنًا برایت چند تا قلب و گل کشیدم تا به نیما حسودیت نشه! 

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی دوستت دارم
می بوسمت، مامان نسرین
اوینـ  بند زنان
1۲ دی 1۳۹۸
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نیمای عزیزم، سالم 

امروز از صبح که پاشدم، همه اش صورت زیبای تو جلوی چشمم بود. 
یاد اون فیلمی افتاده بودم که بابا از تو و مهراوه گرفته بود و تو با لهجه ی 
کودکانه ات شعر می خواندی: »اول بوشول با دقت، بعدًا بخول با لذت«! 
وای خدای من، دلم می رفت و بی اختیار خنده ام می گرفت. نیما جون برای 
فردا دارم مرغ سوخاری درست می کنم، چون بچه های اینجا خیلی مرغ 

سوخاری دوست دارند، امیدوارم تو هم خوشت بیاد.
نیما جون، این روزها اینجا بهم بد نمی گذره، باآلخره غذا درست 
و  می گیم  و  می زنیم  و گپ  می بافیم  بافتنی  می خونیم،  می کنیم، کتاب 
می خندیم. فقط دوری از شما و دوری از خانواده هامون ما رو اذیت می کنه. 
اما همون طور که دفعه ی پیش هم غیرمنتظره آزاد شدم، امیدوارم این دفعه 

هم هرچه زودتر بیام پیشتون. مواظب پسر خوشگلم باش، تا بعد! 

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی دوستت دارم.
می بوسمت
فوت فوت
مامان نسرین
11 بهمن 1۳۹۸
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نیمای عزیزم، سالم 

چند روز است که درختان و تپه های اوین پوشیده از برف و زیبایی ست؛ 
درختان چناری که از پنجره هایمان به اتاق هایمان سرک می کشند و از برف 
خمیده هستند، تپه هایی که گهگاه روباهی با بچه هایش از آن عبور می کند و 
گاه با بچه هایش در میان برف غلت می زند و ما را غرق شادی می کند و مرا 

یاد بچگی های تو و مهراوه می اندازد که باهم بازی می کردیم.
نیما جون یکبار من و تو و مهراوه روی تخت خواب داشتیم بازی 
می کردیم. تو خیلی کوچولو بودی، شش هفت ماهه بودی. مهراوه داشت 
روی تخت باال و پایین می پرید. یک دفعه دیدم تو داری از گوشه ی تخت 
قل می خوری، بدو بدو آمدم تو را بین تخت و زمین گرفتم، البته کاش 
گرفته بودم! دیر رسیدم. تا به تو برسم افتادی روی موکت. بغلت کردم 
و نازت کردم و بوسیدمت و تو گریه کردی، ولی با همان خوش اخالقی 
همیشگی ات، بعد از مدتی شروع به خندیدن کردی. هیچ وقت اون روز یادم 
نمیره. بعد از اون، من و بابا رفتیم برای اون خونه ی قدیمی مون موکت های 
پرزدار بلند آبی گرفتیم که خیلی هم قشنگ بودند و تو و مهراوه اونارو خیلی 

دوست داشتین.
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اگه شما این روزا واسه خودتون آدم برفی ساختید، ما هم اینجا، توی 
از  قشنگه. سپیده کاشانی،  درست کردیم که خیلی هم  آدم برفی  حیاط، 
بچه های محیط زیست، آدم برفی درست کرده. به دستاش دو تا دستکش 
ظرفشویی آویزون کرده. هویِج دماغ و دگمه ی چشم و چوب دستی بلند هم 
که سر جاشه. ولی روی سرش و شکمش کمی  برگ های شمعدانی گذاشته 
که  از باغچه کنده و خیلی خوشگلش کرده. سهیال هم با خط شکسته 
نستعلیق روی دیوار حیاط با برف، خیلی درشت نوشته »چو ایران نباشد 

تن من مباد«
خالصه ماللی نیست جز دوری شما که امیدوارم زودتر ببینمتون.

هزار بار می بوسمت، ماچ  و موچ
دلتنگ توام
بوس بوس
مامان نسرین
اوینـ  بهمن 1۳۹۸
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مهراوه ی عزیزم، سالم 

این روزهای برفی قشنگ منو یاد تو می اندازه و دوست دارم زیبایی و لذت 
اینجا رو با تو قسمت کنم. تپه های وسیع اوین شکل خوشگلی هستند. پای 
این تپه ها از پشِت میله های پنجره های بزرگمان، شاخه های درختان چنار 
پیداست که بین هر پنج شش درخت، یک تیر چراغ برق هست و باعث 

می شود ما شب ها هم زیبایی درختان و بارش برف را ببینیم.
مهراوه جون، از اینکه مدتیه مالقاتت قطع شده، ناراحت نباش. دوباره 
صحبت می کنیم و درستش می کنم. اما تو هم عجب حمله هایی می کنی ها! 
دلم برای تئاترهایی که می رفتیم، گالری های نقاشی، کتاب فروشی نشر ثالث 
و نشر چشمه و اون کافه ی کریمخان تنگ شده، اما قبل از اینها دلم برای تو 
دختر خوشگلم تنگ شده. دستامو باز می کنم و تو رو توی بغلم نگه می دارم 

و توی خیالم اون هیکل قشنگت رو حس می کنم و غرق شادی می شم.

هزار بار می بوسمت، دلتنگتم
خداحافظ
مامان نسرین
اوینـ  زمستان 1۳۹۸
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مهراوه ی عزیزم، سالم 

بامداد جمعه است و من در  تمام شد و ساعت سی دقیقه ی  پنجشنبه 
تختم داشتم بلندی های بادگیر )امیلی برونته( را می خواندم. به جایی از 
قصه رسیده ام که شرح تولد بچه ها و کارهای بچگانه شان را می دهد. یاد 
بچگی های تو افتاده بودم. این روزها همه اش یاد آن شبی می افتادم که مهری 
خانم، دختر خاله ام، و شوهرش شب منزل ما مهمان بودند و در اتاق تو 
خوابیده بودند و تو نصفه شب رفته بودی اتاقشان و به آنها گفته بودی اینجا 
اتاق من است، چرا توی اتاق من خوابیده اید؟ بروید بیرون. چند بار در 
باشگاه، موقع ورزش یاد این کارت می افتادم و خیلی خنده ام می گرفت. یا 
یکبار دیگر که تبریز بودیم و می خواستیم منزل همین دختر خاله ام برویم، 
رفتی از لج من یک لباس داغون انتخاب کردی بپوشی. من هم گذاشتم 

بپوشی. یادم می آمد و کلی کیف می کردم.
مهراوه، آها! یک خاطره ی خوشگل از زندان برایت تعریف کنم. اینجا 
انجام هر کاری را به عهده ی یک نفر می گذارند و اآلن که من وکیِل بند 
هستم، من این مسئولیت را تعیین می کنم. به نیلوفر بیانی که دختر جوان و 
بامزه ای هست، مسئولیت تقسیم کشک را داده ام. چند روز پیش می گفت: 



۳۷0     نامه های زندان

نسرین جون، مسئولیتم را خیلی دوست دارم. مسئول کشک! بعد بچه ها 
گفتند »تو سلطان کشک هستی!«

مهراوه جون، خیلی دوستت دارم. خوشحالم که دانشگاهت به راه 
است و می روی و می آیی. از حرفم تعجب نکن. من وقتی دیپلمم را گرفتم 
تا سه سال بعد از آن در خانه نشسته بودم. دانشگاه ها تا دو سال پس از آن 
تعطیل بودند و وقتی سال 1۳۶۲ کنکور دادم، قبول نشدم. تا اینکه در سال 

1۳۶۳ حقوق قبول شدم.

 خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی دوستت دارم
هزار بار می بوسمت
مامان نسرین
اوینـ  11 بهمن 1۳۹۸
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نیمای عزیزم، سالم 

چند روزی است تپه های اوین بارانی است و مه غلیظی روی تپه ها را پوشانده 
است. سربازی از میان مه می گذرد، سرباز گاه پیدا و گاهی پنهان می شود، 
گویی با کاردی مِه غلیظ را می برد و کنار می زند و می گذرد و دوباره در میان 
مه گم می شود و من به یاد تو می افتم. به یاد تنهایی ات که همچون این سرباز 
تنها مانده ای. سرباز دور و نزدیک می شود، روشن تر و محوتر می شود و با 

چشمانم بازی می کند. 
من در خود این را می بینم که با پای پیاده تا خانه بیایم، بزرگراه های 
مملو از ماشین ها را بدوم و در خانه تو را بغل کنم و ببوسم و دوباره به زندان 

برگردم و آرام و بی صدا به حبسم ادامه دهم. 

زمستان 1۳۹۸
 زندان اوینـ  بند زنان
)بازسازی شده در تاریخ ۲ آذر 1400(
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]نامه ی پستی[
نیمای عزیزم، سالم

امیدوارم تا این نامه به دستت می رسد، حالت خوب باشد. و امیدوارم از 
دست این کرونای لعنتی هم خالص شده باشیم، هرچند این بار مثل  اینکه 

کرونا به نجات زندانیان آمده  است.
از  زمان  جست وجوی  در  رمان  من کتاب  روزها  این  جان،  نیما 
ادبی  شاهکار  یک  می خوانم که  را  پروست  مارسل  نوشته ی  دست رفته 
است. پروست از زمانی که یک پسربچه ی کوچک است، زندگی اش را در 
قالب داستان و رمان نوشته است. وقتی داشتم بچگی هایش را می خواندم ، 
همه اش به تو فکر می کردم. او پسربچه ای است که به ناز و نوازش های 
مادرش احتیاج  دارد. در  یک خانواده ی اشرافی فرانسوی به دنیا آمده است. 
اما مادر گاهی مشغول میهمانی های شبانه است و در این شب ها کمتر وقت 
دارد به پسربچه ی کوچولویش برسد. او در قسمتی از کتاب می گوید: »...
در شب هایی که غریبه ای یا فقط آقای سوان در خانه مان بود مادرم به اتاق 
من نمی آمد. با دیگران شام می خوردم و سپس تا ساعت هشت که باید به 
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اتاقم می رفتم سر میز می ماندم. آن بوسه ی گرانبها و شکننده ای را که مادرم 
معمواًل در اتاقم و در لحظه ی خوابیدنم به من می داد، باید از ناهارخوری 
تا اتاقم می بردم و در همه ی مدتی که لباس هایم را درمی آوردم، حفظش 
می کردم و نمی گذاشتم از  شیرینی اش کاسته شود و با همه ی گریزانی اش 
در هوا بپراکند و محو بشود، و درست در چنان شب هایی که نیاز داشتم آن 
را با احتیاط بیشتری بگیرم، باید تند و زود و پیش چشم همه، گرفته نگرفته 
برمی داشتم. بی آنکه فرصت و آزادی داشته باشم که در آنچه می کنم، آن 
دقت و توجهی را به کار ببرم که آدم های وسواسی از خود نشان می دهند...« 
با خواندن خاطرات پروست یاد تو می افتادم که البته خیلی وقت ها پیشت 
نبودم، اما وقتی هم بودم تو همیشه نگران محو شدن من از کنار خودت 
بودی... یاد شب هایی که کنارت می خوابیدم تا بخوابی، کتاب می خواندم و 

می بوسیدمت. دوباره می آیم و دوباره همان کارها را از سر می گیریم.
نیما جان، من هم در بچگی هایم از چیزهایی می ترسیدم که وقتی اآلن 
فکر می کنم، کاماًل احساسش را زنده و پویا در خودم پیدا می کنم. می دونی؟ 
مامان من همیشه کنارمون بود. هیچ چیزی نمی توانست اون رو از ما بگیره. 
اما یکی از خاطرات بچگی ام این است که ما یک خانه ی کوچک داشتیم. 
اون وقت ها دستشویی ها گوشه ی حیاط بود و زمستون ها که  زود هوا تاریک 
می شد، من تو هوای زمستون و شب های زمستون، تنهایی دستشویی رفتن 
برام ترسناک بود. وقتی هوا تاریک می شد و به خواهر یا برادرم می گفتم با 
من بیان بریم دستشویی، مسخره ام می کردند و می گفتند اآلن که تازه هوا 
تاریک شده! تو می ترسی تنهایی بری دستشویی؟! و این بیشتر عذابم می داد. 
خالصه اون وقت می رفتم سراغ مادرم و از اون می خواستم تا دستشویی 
بودم، دستشویِی  بزرگ هم که شده  اون می اومد. حتی  و  بیاد  همراهم 
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نه  این هم یک خاطره ی  بود.  برام سخت  نصف شب، گوشه ی حیاط، 
چندان خوب کودکیمه. اما نیما جون اون ترس ها توی وجودم باقی نموندن. 
من می خوام بگم که بعضی بچه ها هم هستند که مادرشون مثل تو زندون 
نمی افته، و به دالیل دیگری ممکنه جاش براشون خالی یا کمرنگ باشه، 
اما اون رو به یک اتفاق قشنگ تبدیل کنند. از پرچونگیم ازت معذرت 

می خوام. گاهی می خوام با این حرفا جای خالیمو برات پر کنم.

دوستت دارم، خیــــــــلی زیــــــــاد
فروردین 1۳۹۹
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]نامه ی پستی[
رضای عزیزم، سالم

دفتر و  با  و  نیمه شب گذشته است و من در تختم نشسته ام  از  ساعت 
کتاب هایم ور می روم. در جست وجوی زمان از دست رفته می خواندم که 
مرا شیفته ی خود ساخته است و بعد به یاد آوردم این روزها با تو زیاد سخن 
می گویم. وقتی در حیاط راه می روم، وقتی از کار روزانه ی اینجا خسته 
می شوم، از تو یاد می  کنم و با تو حرف می زنم و سپس فکر کردم چرا برایت 

ننویسم که چقدر دوستت دارم.
این روزها من و رضوانه سریال خانگی »تبریز در مه« را می بینیم. داستاِن 
قرارداد ترکمانچای و از دست رفتن بخشی از خاک ایران. دلهره ی داستاِن 
فیلم در قسمت هایی است که سپاِه روْس تبریز را تصرف می کند و البته سپاه 
ایران آن را پس می گیرد. فیلِم خیلی قشنگی است و به ویژه در قسمت های 
مختلف فیلم، شعرهای آذری می گذارد که برایم کلی خاطره  انگیز است. در 
آن قسمت ها با خود فکر می کردم اگر تبریز به دست روس ها می افتاد، من و 
تو همدیگر را پیدا نمی کردیم و دلهره ای سخت مرا آزار می داد. لختی دیگر 

از خودم خنده ام می گرفت. فکرهای آدمیان چقدر بچگانه است! 

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت 1۳۹۹
نسرین
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]نامه ی پستی[
نیمای عزیزم، سالم 

امیدوارم حالت خوب باشد و امیدوارم این نامه به دستت برسد. مدتی 
است که مالقات های حضوری مان قطع شده و کابین های مالقات هم میله 
گذاشته اند، احساس می کنیم که درست همدیگر را نمی بینیم. اما نیما جان 
از تو چه پنهان، من همیشه به آزادی فکر می کنم تا دوباره ما باهم فوتبال 
دستی بازی کنیم و من دوباره کل فوتبال را کج کنم و قهرمانانه از تو ببرم! 
مدتی است دوست ندارم در اتاق یا تختم بنشینم و برایت نامه بنویسم. بلکه 
دوست دارم در فضای آزاد برایت نامه بنویسم. اآلن هم که ساعت سه و پنج 

دقیقه ی بعدازظهر است آمده ام حیاط تا برایت نامه بنویسم.
نیمای عزیزم یا بهتر است بگویم مارسل عزیزم، اآلن که در حیاط 
نشسته ام، آفتاب به روشنی خورشیدی که کنار این نامه کشیده ام، تند و 
درخشان می تابد، اما چون من در سایه نشسته ام، جای خنکی هستم و 

بنابراین گرمم نمی شود.
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نیما جان، گیم هایت را با خیال راحت دنبال کن و در کنارش هم 
کمی زبان انگلیسی بخوان و listening ات را تقویت کن. با گوش دادن به 
مکالمات انگلیسی سعی کن کاری کنی تا انگلیسی را فراموش نکنی. مارسل 
عزیزم، این نامه را اختصاصی برای تو نوشتم تا بابا و مهراوه دلشون بسوزه!

 مارسل عزیزم، خیلی دوستت دارم
     خـیــــــــــــلی خیلی زیاد
 می بوسمت، هزار بار
4 تیر 1۳۹۹
          

                
               



۳۷۸     نامه های زندان

]نامه ی پستی[
مهراوه ی عزیزم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد و در کارهایت آنطور که دلت می خواهد موفق 
باشی. اآلن چهار ماه است مالقات حضوری نداشته ایم و در این مدت، 
مالقات کابینی مان هم با میله هایی که زده اند احساسی به ما می دهد که انگار 
اصاًل همدیگر را ندیده ایم و به خاطر همین، دلم گاهی تنگ می شود. اآلن 
هم که دارم این نامه را برایت می نویسم ساعت ۷:۳0 صبح است و من 

بیدارم. گفتم بهتر از هر چیز آن است که برایت چند خطی بنویسم.
مهراوه جان، از کتاب هایی که تو و بابا برایم فرستاده بودید، مردگان 
زرخریِد نیکالی گوگول را هنوز نخوانده ام. همه اش احساس خاصی دارم. 
مثل آدمی که فکر می کند یک سرمایه ای را جایی گذاشته  است که هروقت 
الزم داشت، می تواند برود و از آن استفاده کند. من هم فکر می کنم هنوز 
مردگان زرخرید را دارم، تا وقتی الزم شد ـ وقتی که کتاب پروست  تمام 
شدـ  می توانم بروم آن را بخوانم، پس دیگر نگرانی ندارد! خنده دار است، 

نه؟



نسرین ستوده   ۳۷۹

مهراوه جان، بدان هرجا باشم همیشه به یاد توام. همیشه از دیدنت و 
فکر کردن به تو، به تو و خودم افتخار می کنم و همیشه حسی درونی به من 
می گوید مهراوه خود را به بهترین نحو اداره می کند. نه، اداره نه، مهراوه به 

بهترین نحو و با سرخوشانه ترین روش، زندگی می کند.

دوستت دارم، خیــــــــلی زیــــــــاد
می بوسمت و به تو افتخار می کنم
مامان نسرین
اوینـ  10 تیر 1۳۹۹



۳۸0     نامه های زندان

آریل دورفمان عزیز و آنجلیکای نازنین

شنیدن خبر حمایت شما در چنین روزهای سختی، برایم بسیار شادی بخش 
بود و شعله ی امید را در دلم پرتوان تر از همیشه روشن کرد. همچنان که 
رضا نامه  و مصاحبه ی شما را برایم می خواند و من در سکوت به آن گوش 
می دادم، اشک شوق از چشمانم جاری بود. حکایت مادراِن میدان مایو 
که داستانی حیرت انگیز و تکان دهنده در تاریخ بشری است، میراثی است 
که آن مادران برایمان به جا گذاشته اند. میراثی که با توسل به دادخواهی، 
از انتقام جویی های فردی فاصله بگیریم. و من در حین اشک شوقی که 
می ریختم و به رٔویاهای دادخواهانه ام می اندیشیدم، از خود می پرسیدم، »آیا 
شایسته ی این مقدار محبت بی دریغ افراد بزرگی چون تو و آنجلیکای عزیز 
هستم؟« باز با خود می اندیشیدم که این راه را کسانی چون تو  و آنجلیکای 
عزیز و فرزندتان که در این انسانیت سهمی داشته است، هموار کرده اید تا 
شعله ی حیات را به من و ما در نقطه ی دیگری از جهان بسپارید، همچنان که 
شما نیز شعله ی زندگی را از کسانی دیگر گرفته اید. و من در اینجا، در 
باشگاه ورزشی بند زنان که در مجاورت محل تلفن ماست، با خود عهد 
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می بندم که از این شعله مراقبت کنم و آن را به دیگرانی که نمی دانم در کجای 
دنیا خواهند زیست، بسپارم.

 تابستان 1۳۹۹ـ  اعتصاب غذا
زندان اوینـ  بند زنان
)بازسازی شده در تاریخ ۲ آذر 1400(



۳۸۲     نامه های زندان

]نامه ی پستی[
مهراوه ی عزیزم، سالم 

امیدوارم حالت خوب باشد و کارها بر وفق مرادت پیش برود. من اینجا 
خیلی وقتا یاد کارهای بچگی ات می افتم و خنده ام می گیرد. اون موقع ها 
که رئیس دنیا بودی، یا وقتی دفتر روزنامه می رفتیم و به اون آقای چمنی که 
می گفت، »دوست من اومدی؟« می گفتی، »من دوست تو نیستم« و خیلی 

جدی راهت رو می کشیدی و می رفتی.
یکی دو هفته پیش داشتیم فیلم سینمایی می دیدیم که طرف رفت 
نوشیدنی یخ دربهشت بخره، درست یاد بچگی تو افتادم که همیشه بعد از 
مهد کودکت می رفتیم فروشگاه آقای دریانی و تو همیشه دوست داشتی 
یخ دربهشت پرتقالی بگیری، گاهی هم یخ دربهشت توت فرنگی می گرفتیم. 

کاش می شد همون روزا برگرده.
مهراوه جون، از اون روزی که میله ها را زده اند، دارم تالش می کنم 
که بردارند. بارها نامه نوشته ام و بارها شفاهی گفته ام. دیروز که نماینده ی 
سازمان زندان ها همراه با سلمانی )معاون زندان( آمده بود، بهشون گفتم 
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یک سالن جدید تٔاسیس کنید. حاال ببینیم چه می شود. مهراوه جون، حاال 
که کرونا موندگار شده، مجبوریم یک فکری بکنیم که همه ی کارهایمان 
پیش برود. می دونم که خودت کارهات رو ردیف می کنی. اما چیکار کنم، 

باآلخره کار مامان همینه. خداحافظ، بوس بوس.

دوستت دارم مهراوه ی عزیزم
می بوسمت، ماچ ماچ
مامان نسرین
1۶ مرداد 1۳۹۹



۳۸4     نامه های زندان

ریاست محترم پارلمان اروپا
جناب آقای...

با درود بی پایان از زندان اوین، من ایمیل شما را از طریق تلفن دریافت 
کردم. جامعه ی مدنی ایران هرگز این تالش های صادقانه ی شما را از یاد 
نمی برد و البته این توجهات به ارتقای جامعه ی ایران کمک شایانی می نماید. 
مع هذا چنانچه از سر ناگزیری و برای پایبندی به سوگند شرافتی که در 
آغاز کار وکالت یاد کرده ام، قادر به شکستن اعتصاب غذای خود نباشم، 
بی نهایت ناراحتم. زیرا اینجانب نه تنها متوجه  مقام مهم شما هستم که در 
اثر تالش های مستمر و قابل تحسینتان ایجاد شده است، بلکه این توجه و 
تالش برایم بی نهایت ارزشمند است. اجازه دهید با کمال فروتنی در قبال 
کار بزرگی که شما انجام می دهید اذعان نمایم، خواسته های اولیه ی من 
اجرای قانون مصّوب مجلس نسبت به همه است. قانونی که برای اجرایش 
مقاومت به خرج داده می شود: »قانون کاهش مجازات تعزیری«. اجرای 
قانون جدید بسیاری از زندانیان سیاسی را آزاد می کند، یا دست کم بار 
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سنگین احکامشان را سبک تر می نماید و این چیزی است که حکومت ایران 
از آن خودداری می کند.

بار دیگر مراتب تشکر و قدردانی خود را از تالش هایتان برای آزادی 
خودم ارج می نهم، بااین حال به عنوان یک وکیل نمی توانم از خواسته ای تا 

این اندازه قانونی چشم پوشی کنم.

 با نهایت احترام
 نسرین ستوده
تهرانـ  اوینـ  تابستان 1۳۹۹



۳۸6     نامه های زندان

مهراوه ی عزیزم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد و کارهایت روبه راه باشد. من هم حالم بد 
نیست. به هرحال نخوردن غذا کمی سخت است. ولی فعاًل می گذرانم. 
هیچ وقت دوست ندارم در تخت بنشینم و برایت نامه بنویسم. بااین حال 
معلوم است کمی دلم برایتان تنگ شده. چون ما همدیگر را نمی بینیم و از 
اینکه مالقاتمان را خودم قطع کردم خیلی راضی ام. شاید کمی دیرتر تلفن 

را هم قطع کنم. باید ببینم چه می شود.
مهراوه جان، کتاب سِگ اریک امانوئل اشمیت را تازه دو هفته پیش 
خواندم. یک شب که بی خواب شده  بودم نشستم، آن را خواندم و تا صبح 
تمامش کردم. خیلی لذت بردم. نمی دانم آیا موضوع داستان یادت هست 
یا نه. داستان مردی است که در اردوگاه آلمانی ها گرفتار است و با یک 
سگی همبازی می شود. بازی های کوچک مهرآمیز که به دوستی طوالنی 
تبدیل می شود. وقتی این داستان را می خواندم، حسرت می خوردم که چرا 
نویسندگان  پنجه ی حیوانات آشتی کنم. و چقدر  با  نتوانستم  هیچ وقت 
توانستند از دل آن جنگ ویرانگر داستان های زیبا بسازند! خالصه خیلی 
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لذت بردم و ازت ممنونم. اگر توانستی برایم نامه بنویس و از کارهایت برایم 
بگو. دلتنگت هستم، خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلــــی زیاد.

دوستت دارم
می بوسمت، هزار بار
ماچ و موچ
مامان نسرین
 شهریور 1۳۹۹



۳۸۸     نامه های زندان

مهراوه ی عزیزم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد و تا این نامه به دستت می رسد همه ی کارهایت 
روبه راه باشد. دوست ندارم در مورد بازداشتت چیزی بنویسم، چون اگر 
من  و  می شود  نامه جلوگیری  ارسال  از  بنویسم،  نظرم هست  آنطور که 
می خواهم این نامه به دستت برسد. بنابراین فعاًل و از روی ناچاری، در 
این مورد چیزی نمی نویسم. اما چقدر خوشحالم که تا حدودی کارهای 
عادی ات را از سر گرفته ای و مخصوصًا خیلی خوشحالم که پیانویت را 
شروع کرده ای. من این روزها کتاب ژان دوفلورت و دختر چشمه، نوشته ی 
مارسل پانیول را می خوانم. خیلی داستان لطیفی است و تاکنون دو فیلم 
از آن ساخته شده  است. درس انگلیسی Headway را هم شروع کرده ام. 
با دردسر زیاد سی دی های آن را هم گرفتم و حاال کمی دوباره برنامه هایم 
روبه راه می شود. فعاًل اعتصاب غذایم جز دو سه باری که حالم بد شده 
 بود، روزهای دیگر، سعی کردم با خوردن آب جوش و نبات، جبران کنم. 
باآلخره یک جلسه  کالس را هم با دوستم گذرانده ام، هرچند دیگر فکر 
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می کنم تمرکزم را برای ادامه ی جلسات از دست بدهم. ولی تا وقتی بتوانم، 
می خوانم. مواظب خودت باش، نگران نباش. امیدوارم همه چیز درست 

شود.

دوستت دارم خیلی خیلی زیاد
 می بوسمت، هزاران بار
بهت افتخار می کنم
مامان نسرین
شهریور 1۳۹۹



۳۹0     نامه های زندان

رضای عزیزم سالم 

امیدوارم حالت خوب باشد و کارهایت روبه راه باشد. می دانم با اعتصاب 
غذای من چقدر فشار روی همه ی شما و مخصوصًا تو باالست. اما دیگر 
فکر می کنم دالیل این کار را بارها گفته ام و نمی خواهم اینجا بنویسم. اما 
بدان که همیشه دوستت داشته ام و همیشه همه ی این بزرگواری هایت برایم 

ارزشمند بوده است.
رضاجان، فشار و قندم گاهی باال و پایین می شود. البته که سعی می کنم 
مراقب خودم باشم، بااین حال نمی دانم چقدر این مراقبت ها می تواند مٔوثر 
باشد. بچه ها مدام می پرسند که تا کی می خواهم ادامه دهم. و البته من 
به اعتصاب زده ام و واقعًا قصد شکستن ندارم.  نامحدود دست  مدت 
مدت هاست می خواهم نام چند کتاب را بدهم که بگیری و آماده بگذاری. 

اگر وقت داشتی کتاب های زیر را تهیه کن:
1ـ استالین، رادزینسکی، ترجمه ی آبتین گلکار

۲ـ پشت پرده ی کودتا، فریدون رشیدیان، نشر نی 
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 مواظب خودت باش و امیدوارم هرچه زودتر این موضوعات تمام شود. 
لطفًا کمی کارت و استیکر مقوای فانتزی برایم بفرست.

 دوستت دارم
 می بوسمت
 نسرین
شهریور 1۳۹۹



۳۹۲     نامه های زندان

]نامه ی پستی[ 
نیمای عزیزم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد و در کارهایت، به ویژه ویولون، موفق باشی. 
حاال رابطه ی این استیکر با حرفم چیست، خودم هم نمی دانم! راستش 
می خواستم استیکِر با عینک رو امتحان کنم، ببینم درست می کشم یا نه؟ 

فکر کنم بد نکشیده  باشم.
خب نیماخان عزیز، حتمًا تولدت خوش گذشته. مخصوصًا که بابا 
غذاهای خوشمزه ای برات درست کرده  بود. نیما جون، ما اینجا گاهی 
کتاب می خوانیم، گاهی انگلیسی کار می کنیم، گاهی بافتنی یا کارهای دستی 
درست می کنیم. اما همیشه دلمان پیش شماست. امیدوارم هرچه زودتر 
پیشتان بیایم و ما دوباره دور هم جمع شویم. آن روز خیلی دیر نیست. این 

هم به جای استیکرهای پیام های تلگرامی برای تو پسر عزیزم.

دوستت دارم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی زیــــــــاد
می  بوسمت، هزار بار
مامان نسرین
شهریور 1۳۹۹
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مهراوه جون

از اینکه مدتیه مالقاتت قطع شده ناراحت نباش. دوباره صحبت می کنیم و 
درستش می کنم. اما تو هم عجب حمله هایی می کنی ها! دلم برای تئاترهایی 
که می رفتیم ، گالری های نقاشی، کتاب فروشی نشر ثالث و نشر چشمه ، اون 
کافه ی کریمخان تنگ شده، اما قبل از اینها دلم برای تو دختر خوشگلم تنگ 
شده. دستامو باز می کنم و تو رو توی بغلم نگه می دارم و توی خیالم اون 

هیکل قشنگت رو حس می کنم و غرق شادی می شم.

هزار بار می بوسمت
دلتنگتم
خداحافظ
 مامان نسرین
اوین
  بدون تاریخ



۳۹4     نامه های زندان

]نامه ی پستی[
نیمای عزیزم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد و در گیم هایت مثل همیشه موفق و پیروز 
باشی! من هم به حمدالله مشغول گیم های خودم هستم. هرچند از وقتی 
فریبا جون رفته، دیگه شطرنج بازی نمی کنم. فریبا جون اسم من و خودش 
رو گاسپاروف و کارسون گذاشته بود. لطفًا اگر نمی شناسی برو اینترنت 

اسم هاشون رو سرچ کن تا مامانت و دوستانش رو بهتر بشناسی. 
نیما جون، آزادی نرگس محمدی همه ی ما رو خیلی خوشحال کرد. 
می دونی اون هم دو تا بچه ی کوچک داشت که مدت ها بود پیش پدرشون 
بودند و نرگس نتوانسته بود آنها را ببیند، ولی ناگهانی آزاد شد. نیما جون، من 
به عنوان یک مادر که اخالقًا موظفم به فرزندم راستی و درستی را بیاموزم، 
صادقانه می گویم که هیچ  کاری نکرده ام تا مستحق زندان باشم. می دانم که 
تو خودت اینها را می دانی، اما من نیز در راستای وظایف مادری ام وظیفه 
دارم اینها را به تو بگویم، تا بدانی نه تنها همیشه به تو فکر می کنم، بلکه به 
آنچه در ذهنت می گذرد نیز فکر می کنم. هرچند هرگز نتوانم دقیقًا بدانم در 
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ذهن پاک و معصومت چه می گذرد. نیما جون، از اینها گذشته، از تعطیلی 
ان شاءالله  مدارس که  تعطیالت  پایان  تا  امیدوارم  نباش.  غافل  مدارس 
چندین سال طول  بکشد، به تو خیلی خوش بگذرد. دوستت دارم خیلی 

خیلی خیلی زیاد. شب و روز به یادت هستم.

می بوسمت
مامان نسرین
احیانًا مهر 1۳۹۹
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]نامه ی پستی[
نیمای عزیزم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد و تا این نامه به دستت می رسد، همه ی کارهایت 
خوب پیش برود. از اون روزی که توی بیمارستان دیدمت تا حاال دلم برات 
خیلی تنگ شده. خوشحالم که حاال اعتصاب غذایم را شکسته ام و شما 
هم تا حدودی خیا لتان راحت شده است. امیدوارم مسافرت بهتون خوش 
گذشته  باشد، هرجا می رید جای ما رو هم خالی کنید. نیما جون مواظب 
خودت و گیم هات و ویولونت و مدرسه ات باش. خیلی خیلی دلم برات 

تنگ شده.
 

              دوستت دارم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی... خیلی زیاد
مامان نسرین
1۳ مهر 1۳۹۹
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]نامه ی پستی[
مهراوه ی عزیزم، سالم 

امروز یک هفته از شکستن اعتصاب غذایم می گذرد و مدام به تو و نیما 
فکر می کنم. ما )من و مژگان که باهم از بیمارستان آمدیم( هنوز در قرنطینه 
هستیم. از آن روز که شما را در بیمارستان دیدم و متوجه شدم، به ویژه 
تو، خیلی بهت زده بودی، به طوری که بابا بغلت کرد و از بازوهایت به 
خودش فشار داد. اول تعجب کرده بودم، ولی بعد یادم آمد که شما در 
مدت اعتصاب غذایم مرا ندیده بودید و ناگهان با کاهش وزن زیاد مرا 

دیدید و خب معلوم بود که تعجب می کنید.
مهراوه جان، من پشیمان نیستم که اعتصاب غذایم را شکستم تا 
وقتش کی شود، دوباره باید راهی پیدا کنم. دوست دارم از تو و شرایطت 
بشنوم. راستش وقت تلفن آنقدر کم است که نمی شود صحبت کرد. اگر 
حوصله اش را داشتی نامه بنویس و برایم بفرست. دلم برایت خیلی خیلی 

خیلی خیلی تنگ شده و مثل همیشه به تو افتخار می کنم.

 خیلی خیلی خیلی دوستت دارم
می بوسمت، هزار بار
 مامان نسرین
1۳ مهر 1۳۹۹
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گیتی عزیزم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد و تا این نامه به دستت می رسد همه ی کارهایت 
روبه راه باشد. با خودم فکر کردم درحالی که من همیشه به مهربانی های 
تو می اندیشم و همیشه و از صمیم قلب سپاسگزار همه ی محبت ها و 
غمخواری های تو در زندگی ام بوده ام، اما هرگز نشده درست و حسابی با تو 
حرف بزنم و بگویم چه اندازه از کودکی، از تو و شهامتت آموخته ام. شاید 
همین خواهر بودنمان و اینکه به محبت یکدیگر اعتماد داریم همیشه مرا از 
گفتن خیلی چیزها بی نیاز کرده. اما حاال که زندان هستم واقعًا دوست دارم 
از این فرصت استفاده کنم و با تو بیشتر و بیشتر صحبت کنم. به ویژه اینکه 

نوشتن راحت تر از صحبت کردن است.
گیتی جان، قبل از هر چیز بگذار یک خاطره ی بچگی مان را برایت 
بگویم که این روزها خیلی به یادم می آید. از قبل از اعتصاب غذایم، یکی از 
بچه ها مربای آلبالو پخته بود که زیادی روی گاز مانده بود و شیره ی آن سفت 
شده بود. یک شیشه از این مربا به من داد که همراه صبحانه می خوردم. 
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نیمی از این مربا را خورده بودم که اعتصاب غذایم شروع شد و طبعًا آن 
مربا را دیگر نخوردم. تا اینکه با احتساب اعتصاب غذایم و برگشتنم از 
بیمارستان و دو هفته ای که در قرنطینه گذراندم، پس از دو ماه دوباره از 
امروز آوردم و آن مربا را خوردم. می دانی این مربا مرا یاد چه می انداخت؟ 
یادت هست بچگی هایمان در محله مان یک پیرمردی بود که آب نبات های 
کشی با طعم های مختلفی می آورد؟ این آب نبات های کشی در یک َطبِق 
قسمت های  در  را  مختلفی  داشت که طعم های  قرار  قسمت بندی شده 
مختلفش گذاشته بود. طبق خوشگل و خوشایندی بود. یادم هست تو 
همیشه مزه ی آلبالویی اش را می خریدی و البته همیشه چالِش پول گرفتن از 
مامان را تو انجام می دادی، چون بلد بودی. خالصه این مربا که کمی سفت 
شده بود و کش می آمد، مرا یاد آن آب نبات کشی های بچگی مان می انداخت 
که باهم می خریدیم و می خوردیم. فکر کنم من به تقلید از تو که خیلی 
قبولت داشتم، همیشه مزه ی آلبالویی اش را می خریدم. اما فکر کنم یکبار 
طعم پسته ای اش را که پر از خالل پسته بود نیز خریدم که مزه ی آنها هنوز 
هم زیر دندانم هست. چه آب نبات های خوشمزه و نرم و لطیفی بودند. یا 
آن شهِر فرنگ هایی که ماهی یکبار به محله ی ما می آمدند. تو آنقدر ذوق 

می کردی که مرا هم سر شوق می آوردی.
گیتی جان، می دانم عالوه بر همه ی سختی هایی که در طول سال های 
حبسم کشیدی، اعتصاب غذاهایم هم تو را خیلی اذیت کرد و می دانم که 
آخرین اعتصاب غذایم که واقعًا وضعیت خطرناکی برایم ایجاد کرده بود، 
بیش از هر زمانی تو را اذیت کرد. از این بابت مرا ببخش. واقعًا چاره ای 
نداشتم. ولی امیدوارم وقتی بیایم بتوانم تا حدودی این شرایط را جبران کنم. 
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دلم برایت خیلی تنگ شده. دوستت دارم و همیشه قدردان محبت هایت 
بوده ام. به حسن آقای عزیز سالم مرا خیلی برسان. زحمت زیادی کشیده 
بودند و در آن شرایط امنیتی، چندین بار بیمارستان آمده بودند. ازشون تشکر 

کن. 

مواظب خودت باش
دوستت دارم
می بوسمت، هزاران بار
نسرین
1۸ مهر 1۳۹۹
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]نامه ی پستی[
مهراوه ی عزیزم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد و در کارهای هنری ات مثل همیشه موفق و 
پیروز باشی. راستش را بخواهی اینجا تمام روز به یاد تو و نیما و بابا هستم 
و از اینکه دو ماه است درست و حسابی شما را ندیده  ام دلتنگ همه تان 
هستم. دیدار بیمارستان دیدار خوبی نبود و مالقات حساب نمی شد. اما 
از اینکه ما هرجای دنیا که باشیم باهم هستیم خوشحالم و از اینکه در هر 
شرایطی فرزندانی مثل شما دارم به خود می بالم. مهراوه جون، این روزها 
تولد باباست. من دارم این نامه رو با عجله می   نویسم تا فردا  ۹۹/۷/۲۳ برای 
پست تحویل بدهم. امیدوارم خیلی زود دستتون برسه. فعاًل هم تابلوی گل 
خشک را یاد گرفته ام و پشت سرهم درست می کنم. برای بابا هم تابلوی گل 

خشک درست کرده ام که دارم می فرستم. 

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی دوستت دارم
هزاران بار می بوسمت
مامان نسرین
۲۲ مهر 1۳۹۹
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]نامه ی پستی[ 
رضای عزیزم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد و با کرونا و مسائلش کنار آمده باشید. من هم 
اینجا بد نیستم و متٔاسفانه فضای ناامیدِی بیرون از طریق کسانی که وارد بند 
می شوند، برایمان قابل لمس است. امروز یکشنبه بود و روز مالقات و من 
طبق تصمیم قبلی ام گفتم که نمی آیم، اما از بابت هر هفته آمدِن تو ممنونم. 
دوست داشتم کمی در مورد محمد و پیام بدانم که در چه وضعیتی هستند. 

آیا برگشتند یا نه؟
امروز عالیه آمد و کفش را هم آورد. کفش قبلی ام به کلی پاره شده بود 
و سپیده برایم وصله ی چرمی زده بود. اما این کفش هم خیلی راحت بود. 

راستش را بخواهی حاال که اعتصابم را شکسته ام بیش از هر زمانی به 
آزادی فکر می کنم و البته فکر می کنم این اتفاق می افتد. درعین حال اگر تو 
بدانی که اینجا هر لحظه ام چگونه می گذرد، تو هم مثل من فکر می کنی که 
زندانم به بطالت نمی گذرد: از زبان ]گرفته تا[ کتاب و چیزهای دیگری که 
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اصاًل بیرون نه امکانش هست و نه وقتش. بااین حال هرگز انسان اسارت را 
بر آزادی ترجیح نمی دهد. از خط بدم و آشفتگی نوشتارم عذر می خواهم. 
یک خط خوردگی هم  پیش آمد که نمی خواهم عوضش کنم. می بوسمت و 

خیلی خیلی خیلی دوستت دارم.

مواظب خودت باش
تولدت مبارک!
نسرین
۲۳ مهر 1۳۹۹
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ریاست محترم کانون وکالی پاریس
جناب آقای اولیویه کوزی

دوستان و همکاران گرامی 

از اینکه این فرصت پیش آمده است تا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر 
از همه ی تالش های شما برای آزادی ام تشکر کنم، بسیار خوشحالم. من 
از طریق همسرم در جریان تالش های همکاران بزرگوارم در فرانسه بوده ام 
که من و خانواده ام را که در معرض فشارهای فزاینده قرار داشتیم، تنها 
نگذاشتند. واقعیت آن است که همه ی ما عالوه بر حرفه مان، محیط هایی از 
عالقه های بشری داریم که زندگی روزمره ی ما را تشکیل می دهد. بستگانمان 
و کسانی که به آنها عشق می ورزیم در چنین شرایطی به خطر می افتند و تنها 
چنین حمایت هایی در قالب های حرفه ای، حقوقی و بشردوستانه می تواند 
دست ناقضان حقوق بشر را از وظایف حرفه ای مان کوتاه کند. از این بابت 
از کانون وکالی فرانسه برای بینش، عشق و آن همبستگی حرفه ای که در 
کارش تجلی کرده است و از دمکراسی به عنوان سنتی پایدار در فرانسه 
امکانات  این  مسلمًا  می کنم.  تشکر  قلب  صمیم  از  می کند،  محافظت 
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بین المللی و حرفه ای باعث می شود تا دنیا به مکانی بهتر برای زندگی بشر 
تبدیل شود. بی شک این توجهات به جامعه ی مدنی ایران، ]جهت این[ 
است که ایران هم مثل همه جای دنیا با آرامش، آزادی و عدالت زندگی کند 

و البته جامعه ی مدنی ایران هرگز این حمایت ها را فراموش نمی کند.
هرچند همه ی حمایت های همکارانم در کشور فرانسه باعث افتخارم 
می باشد، در ضمن دوست دارم توجه شما را به وضعیت وکالی دیگری 

که در بند هستند جلب نمایم که با سال های طوالنی زندان روبرو هستند. 
بااین حال من و وکالی دیگری که در راه انجام وظایف شغلی مان 
دچار چنین مشکالتی شده ایم، قطعًا حرفه ی خود را با همه ی افتخارات و 

مخاطراتی که برایمان داشته است پذیرفته ایم.
بار دیگر مراتب سپاس و قدردانی خود را به رئیس کانون وکالی 
فرانسه تقدیم می دارم و امیدوارم این تالش ها باعث شود تا حکومت ها به 
اصول کار وکالت احترام بگذارند و استقالل این حرفه را محترم بشمارند.

با تقدیم صمیمانه ترین احترامات
نسرین ستوده
ایرانـ  تهران
۲0 آذر ـ 1۳۹۹
10 دسامبر ۲0۲0
)در مرخصی درمانی(
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]نامه ی پستی[
نیمای عزیزم، سالم

این نقاشی که یکی از دوستان عزیزم در اینجا برات کشیده، من رو یاد 
کدو قلقله زن می اندازد. قصه ای که تو اون رو دوست داشتی. قول می دم 
بیام بیرون برات ده بار تعریف کنم. یادت میاد می اومدی مالقاتم و وقتی 
می خواستم تعریف کنم، می گفتی مامان شیر را هم بگو روباه را هم بگو؟ 
خودت هم یک چیزهایی را اضافه می کردی و می گفتی مار را هم بگو. 
یکبار که دیگر خسته شدی و گفتی همه ی حیوانات را بگو، مٔاموری که 

همراهم بود نگاهم کرد و خندید. از کودکی ات خنده اش گرفته بود.
نیما جون، من بازم میام خونه، دلم می خواد وقتی اومدم باهم یک 
مترسک درست کنیم یا یک چیزی شبیه کدو قلقله زن. دوست دارم اون 
کدویی رو که پیرزنه رو نجات میده، داشته باشیم. چیز خوبیه، نه؟ عزیزم، 
سفارشم یادت نره. به اون نفله  ها سپردم حواسشون بهت باشه. لطفًا در 

صورت کوتاهی به من خبر بدید تا به حسابشون برسم. 

دوستت دارم، می بوسمت
مامان نسرین
 دی 1۳۹۹
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]نامه ی پستی[
رضای عزیزم، سالم 

همه ی  می رسد،  دستت  به  نامه  این  تا  و  باشد  خوب  حالت  امیدوارم 
 کارهایت روی روال باشد. اآلن که بند ساکت و آرام است، دیدم خیلی 
دلم می خواهد برایت نامه بنویسم و بگویم که چقدر دوستت دارم و چقدر 
همه ی مهر و محبت های تو برایم با ارزش و دوست داشتنی است. چقدر 
در این روزهای زمستانی دلم هوای میدان هفت حوض و آن ساالدهای 
اندونزی را دارد. من این روزها چند تا کتاب خیلی خوب خواندم و از آنها 
لذت بردم؛ یادداشت های زیرزمینی، یادداشت های یک پزشک جوان، و 
اآلن که دارم هنر همچون درمان، نوشته ی آلن دوباتن، از نشر چشمه را 
می خوانم که خیلی کتاب خوبی است. خواهش می کنم آن را برای مهراوه 

بخر، کتاب ارزنده ای است.
این روزها داشتم کتاب آخرین دختر، خاطراِت نادیا مراد، دختر ایزدی 
که توسط داعش به بردگی گرفته شده  بود را می خواندم. خیلی جالب بود. 
شبیه کتاب آخرین بازمانده بود که مژگان آن را ترجمه کرده  بود و من زمانی 
که اوین بودم، آن را خواندم. رضاجان، خنده دار است اگر بگویم این روزها 
نیز می گذرد، چون بی گمان می گذرد. اما آنچه نمی دانیم آن است که از این 
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سختی  ها چه برجا می ماند. آنچه می دانیم آن است که صادقانه کوشیده ایم و 
البته به وسع دانایی خود تالش کرده ایم. آرزویم آن است که میراث خوبی 

به یادگار بگذاریم.

دوستت دارم
 نسرین
دی 1۳۹۹
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مهراوه جون، عزیزم، سالم 

این روزهای برفی قشنگ منو یاد تو می اندازه و دوست دارم زیبایی و لذت 
اینجا رو با تو قسمت کنم. تپه های وسیع اوین شکل خوشگلی هستند. 
پای این تپه ها از پشت میله های پنجره های بزرگمان، شاخه های درختان 
چنار پیداست که بین پنج شش درخت، یک تیر چراغ برق هست و باعث 

می شود ما شب ها هم زیبایی درختان و بارش برف را ببینیم.

بدون تاریخ
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]نامه ی پستی[
رضا جان، سالم 

امیدوارم حالت خوب باشد و تا این نامه به دستت می رسد، کارهایت خوب 
باشد. امشب داشتیم سریال »ممنوعه« را می دیدیم. یک صحنه ای دارد که 
در آن شعر »آیریلیق« را می خواند. این شعر مرا به یاد اوایل ازدواجمان و 
خانه ی ستارخان انداخت. یک روز جمعه بود و تو آن روز، زود برخاسته 
بودی و آرام رفته بودی کاست رشید بهبودف را گذاشته بودی. صدای آهنگ 
ترکی در خانه مان پیچید و ما در اتاق خودمان خوابیده بودیم. تو در مورد 

معنی شعرها توضیح می دادی. جدایی... .
دوست ندارم بیش از این چیزی بنویسم.

خداحافظ
 دوستت دارم
قرچک
سه شنبه 14 بهمن 1۳۹۹
ساعت 10:۳0 شب
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رازک 
پیچک بر گرد بیدی پیچیده است 

که ما را از حوادث در امان می دارد 
شنلی بر شانه هایمان افتاده است 

نه رازک است و نه پیچک
که به شاخه های درختان بیشه می پیچد

از شنل او که روی زمینی گسترده 
بهتر است فرشی بسازیم 

                                     »دکتر ژیواگو«
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]نامه ی پستی[
مهراوه ی عزیزم، سالم 

امیدورام حالت خوب باشد و تا رسیدن نامه به دستت، همه چیز خوب 
و روبه راه باشد. راستش دیدم هرچند تلفن روزانه داریم، ولی نامه یک 
چیز دیگر است. برای همین تصمیم گرفتم مثل روال سابق برایتان نامه 
بنویسم. از اینکه کرونا تا حدودی کاهش یافته و تو می توانی یکی دو روز 
را برای کالس طراحی و کارهای دانشگاه بروی، خوشحالم. فقط خودت 
می دانی که باید خیلی مواظب باشی. اآلن که دارم نامه را برایت می نویسم، 
صدای فیلم »شهر موش ها« می آید که پنبه، پیشوی کوچولو، را پیدا کرده اند 
و کورول موش هم دارد آنها را راهنمایی می کند. مهراوه جان، آن تابلوی 
قهوه ای ات را برایم نگهدار تا وقتی بیرون آمدم، آن را قاب بگیرم و جایی 

جلوی چشمم بزنم.

 قربونت برم
 دوستت دارم
 و هزاران بار می بوسمت
 مامان نسرین
قرچکـ  1۵ بهمن 1۳۹۹
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]نامه ی پستی[
نیمای عزیزم، سالم 

ساعت 10:۳0 شب است و بچه ها در اینجا فیلم »شهر موش ها« را گذاشته اند 
و صدایش تا تخت من می آید. آن بچه گربه ی ملوس، آن صدای لیلی که 
می گوید »فیش اند چیپس« »این چقدر موش است، خرگوش است؟« همه 

را می شنوم و یاد تو می افتم و بی اختیار خنده ام می گیرد.
بخور پیشی جون، بخور بزرگ بشی، قوی بشی، بخور، قوی بشی، ما 

رو بخوری و خنده ی همه.
نیما جون، دلم برات تنگ شده. در مورد صحبتی که چند روز پیش 
در مورد درس هات کردم، از دستم ناراحت نشو، همون طور که قباًل هم 
بارها بهت گفتم، کار مامان ها همین است. خیلی خوشحالم که تولد ارشیا 
را هم به خوبی برگزار کردید و بهتون خوش گذشت. خب، می دونم سرت 
شلوغه و از گیم هات عقب افتادی. باهات خداحافظی می کنم تا بتونی به 

گیم هات برسی.

 می بوسمت
 دوستت دارم
فوت فوت
 مامان نسرین
قرچکـ  1۵ بهمن 1۳۹۹
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درب ورودی محترم زندان قرچک

نظر به اینکه بر من، به عنوان یکی از زندانیان این زندان، ثابت شده است 
دیوارها و درب ورودی این زندان وظایفشان را تمام و کمال انجام می دهند 
و شما نیز به عنوان درب ورودی، هر روز بارها و بارها باز و بسته می شوید 
تا زندانیان بیشتری را در این طرف درب ورودی جای دهید، لذا فعاًل 

مصلحت را در آن دیدم تا برای شما نامه بنویسم. 
شما که وظیفه ی پذیرش زندانیان را به عهده گرفته اید، نمی دانید یک 
زندانی چه حقوقی دارد؟ آیا نمی دانی یک زندانی قبل از هر چیز باید در 
محیط قابل زیستی نگهداری شود؟ محیطی که در آن هوای قابل تنفس 
وجود داشته باشد و آب قابل شرب در اختیار زندانیان قرار گیرد. آیا هرگز 
به ظرفیت زندانت نگاه کرده ای که روزانه بی محابا زندانی می پذیری و باز 
و بسته می شوی؟ آیا به مقدار ناهارهای روزانه ات نگاه کرده ای که غالبًا 
زندانیان را سیر نمی کند؟ بعضی از همکاران تو می گویند بودجه نداریم، 
در این صورت چرا زندانی پذیرش می کنی؟ آیا بر وضعیت کرونا اشراف 
داری؟ آیا هرگز اتاق های نگهداری زندانیان را که ده متر مربِع آن برای دوازده 
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زندانی طراحی شده اند دیده ای؟ آیا هرگز هوای محوطه را استنشاق کرده ای 
که مملو از بوی فاضالب است؟ آه... یادم می رود، البته که تو دستگاه 
تنفسی نداری، اما همکارانت که دارای دستگاه تنفسی اند در بازدید از زندان 
به خود نوید می دهند که ساعاتی دیگر زندان را ترک می کنند. سالن انفرادی 
را که محکوماِن به مرگ را ساعاتی پیش از اجرای حکم به آنجا می برند، 
دیده ای؟ این سالن مخوف توسط فرزندان کوچک تو باز و بسته می شوند. 
تو تخت های اینجا را دیده ای که با ارتفاعی معادل شصت سانتیمتر، هیچ 
از همان  از زندانیان، بقیه ی زندانیان  با قبر ندارند؟ جز معدودی  فرقی 
تخت ها استفاده می کنند که چالشی مداوم را برای زندانیان به همراه دارد. 
انسان ها فکر می کنند می شود درها را در انباری بزرگی پشت سرهم بچینند، 
اما متٔاسفانه انسان ها را نمی شود در انباری روی هم تلنبار کرد. تو هیچ کدام 
از این مشکالت را نداری، دری هستی که باز و بسته می شوی و زندانی را 
به داخل می آوری. در میان همه ی عوامل این زندان، از موجودات متحرک 
تا شیر آب و دوش حمام و تٔاسیسات اینجا، تو با دیوارهایت که فرزندان 
خلفت هستند، از همه بیشتر و بیشتر وظایفت را انجام می دهی، پس لطفًا 
برای انحالل این زندان، مطابق با معیارهای بین المللی حقوق زندانیان، 

اقدام الزم را به عمل آورید. 

 با سپاس
نسرین ستوده
اردیبهشت 1400
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]نامه ی پستی[
مهراوه ی عزیزم، سالم 

همه ی  می رسد،  دستت  به  نامه  این  تا  و  باشد  خوب  حالت  امیدوارم 
کارهایت خوب پیش رفته باشه. البته با ارسال نامنظم نامه که در اینجا 
]روال[ است، نمی دانم این نامه کی به دستت می رسد، بااین حال امروز 
یک موضوع شگفت آوری اتفاق افتاد که حیفم آمد برایت ننویسم. من در 
آخرین نامه ای که برایت فرستادم و هنوز به دستتان نرسیده، از شنل قرمزی 
و سبد کلوچه و شربتی که دستش بود و از جنگل پرخطری که بی خیال از آن 
می گذشت، حرف زده بودم. امروز داشتم کتاب دنیای سوفی را می خواندم 
که داستانی درباره ی تاریخ فلسفه است و یک به یک نظرات فالسفه را 
در قالب اتفاقات تصادفی و داستانی تعریف می کند. گوینده این نظریات 
را برای سوفی که دختری پانزده ساله است تشریح می کند. در قسمتی از 

داستان می گوید:
ناگهان کسی در زد. سوفی فورًا بلند شد و وقتی آلبرتو کوچک ترین 

عکس العملی نشان نداد، گفت: »بهتر نیست در را باز کنیم؟« 
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آلبرتو شانه هایش را باال انداخت و باآلخره او هم از جایش بلند شد. 
در را باز کردند و پشت در دختر کوچولویی با لباس سفید تابستانی و 
شنل قرمز ایستاده بود. همان کسی بود که آن طرف دریاچه دیده بودند. 

یک سبد خوراکی هم در دست داشت.
سوفی گفت: سالم. تو کی هستی؟
ـ مگر نمی بینی من شنل قرمزی ام. 

سوفی نگاهی به آلبرتو انداخت و او سرش را تکان داد.
ـ شنیدی چی گفت؟

دختر گفت: دنبال خانه ی مادربزرگم می گردم. پیر و مریض است و 
برایش غذا آورده ام.

آلبرتو گفت: اینجا نیست. خب. زودتر از اینجا برو.
و با حرکت دست حرفش را تٔاکید کرد. طوری که سوفی را یاد دور 

کردن پشه های مزاحم انداخت.
دختر شنل قرمز حرفش را ادامه داد:

ـ ولی باید یک نامه را هم تحویل بدهم.
بعد پاکت کوچکی درآورد و به سوفی داد. ثانیه ای بعد به راهش ادامه 

داد و رفت. سوفی داد زد: »مراقب گرگه باش...«
خنده دار بود، نه؟ 

عصر جمعه است و دو روز تعطیالت را پشت سر گذاشته ایم. فردا باید 
ارسال نامه ها را پیگیری کنم که امیدوارم نتیجه بدهد.

 دوستت دارم
 می بوسمت
 مامان نسرین
 قرچکـ  خرداد 1400
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مهراوه جان، همراه این نامه یک نقاشی برایت فرستاده ام که خواستم کالس 
پیانویت را در این روزهای کرونایی بازسازی کرده باشم. یک کپی برداری به 
کمک ورق کاربن است که کشیدم و رنگ کردم، اما دست نهایی را مرجان 

جون کشید که مرتب و منظمش کرد. امیدوارم خوشت بیاید.
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]نامه ی پستی[
نیمای عزیزم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد و تا این نامه به دستت می رسد همه ی کارهایت 
رو به راه باشد. دیدار ما این بار خیلی طول کشید و برای همین خیلی خیلی 
دلم برایت تنگ شده. نیما جون، توی حیاِط اینجا که کمی هم بزرگ است، 
گربه هایی هستند که زندگی می کنند. یکی از آنها که رنگش زرد عسلی 
هست، دو تا بچه گربه آورده رنگ خودش. اینقدر بامزه اند. باهم بازی 
می کنند و غلت می زنند. دیروز دیدم یکی شان داشت به زور از درخت باال 
می رفت و هی می لغزید پایین. وقتی اونها رو می بینم یاد تو می افتم و دلم 
می گیره. نیما جون، همراه این نامه یک قسمت از داستان شازده کوچولو رو 
برات می فرستم. داستان قشنگیه تا آدما بفهمند دنیایی که ساختند اینقدرا 

جدی و جالب نیست.

 دوستت دارم
 دلم برات خیلی خیلی خیلی خیلی  خیلی تنگه
 مامان نسرین
تیر 1400
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گیتی عزیزم، سالم

امروز 14 تیرماه بود و اآلن ساعت 11:۳0 شب است که دارم این نامه 
را برایت می نویسم. امروز، روزی بود که توی پزشکی قانونی خیلی اسیر 
شدید و من هم در اون اداره ی شهر ری ـ با توجه به اینکه برق ها رفته 
بود و دو ساعت و نیم معطل شدیم تا اومد ـ خیلی اذیت شدم. اما اینها 
مهم نیست. نمی دانم چرا اصاًل ناراحت نبودم. به خودم گفتم نسرین، تو 
مگه توی زندان چه کار داری بکنی؟ اینجا نشستی. واقعًا چه فرقی می کند؟ 
البته ناگفته نماند که این روزها مشغول خواندن کمدی الهِی دانته هستم 
و برایم خیلی مهم بود که اینجا باشم و آن را بخوانم. وقت رفتن هم گفتند 
نمی شود با خودم کتاب ببرم. من هم اصاًل حوصله ی بحث در این مورد 
را نداشتم، وگرنه دو ساعت و نیم معطلی را که می توانستم کتاب بخوانم. 
اصاًل نمی فهمیدم چطوری گذشت. اما اینها مهم نیست. امروز در راِه رفتن 
به پزشکی قانونِی شهر ری، یک تابلوی فروش »غوره ی آبگیری« دیدم که 
مرا به تابستان های کودکی مان برد. یادت هست در تابستان، همین ماه ها، 
مامان غوره ی آبگیری می گرفت و پاک می کرد؟ ما هم کمکش می کردیم. 
آن وقت نوبت به آبمیوه گیری وفادارمان می رسید که تا وقتی یادم هست، 
آن را داشتیم. یک آبمیوه گیری ایران ناسیونال، با رنگ سبز مغز پسته ای که 
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مورد عالقه ی بابا بود و تا وقتی هم که ازدواج کردم، هنوزم داشت خدمت 
می کرد. یادت هست بابا همیشه وقتی می خواست چیزی بخرد، دنبال 

بهترین مارک می رفت؟ مطمئنم جنس و رنگش سلیقه ی بابا بود.
بعد یادم اومد که همون بچگی ها، وقتی بابا تصمیم گرفته بود خونه مون 
رو دوباره نقاشی کنه، به نقاش گفته بود قسمت پایین دیوارها سبز معمولی 
باشد و قسمت باالی دیوارها سبز مغز پسته ای. یادت هست دیوار اتاق ها 
رو به دو قسمت باال و پایین تقسیم می کردند و دو رنگ کم رنگ و پررنگ 
می زدند و خط فاصل بین آنها را یک خط مشکی می کشیدند؟ اون غوره ی 
آبگیری همه ی این خاطرات را برایم زنده کرد. امروز هم روز خیلی گرمی 
 بود و گرمای همان روزها را برایم تداعی می کرد. تازه یادم آمد مامان با اون 
غوره ها چه خورش تابستانی خوشمزه ای درست می کرد. با اون دست پختی 

که مامان داشت و چقدر برای هر غذایی وقت می گذاشت. 
رضا  و  تو  باشه.  نکرده  خسته ت  حرف هام  امیدوارم  جون،  گیتی 
مالقات امروزمان را به فردا موکول کرده اید. گرچه هیچ وقت دوست ندارم 
این مسیر طوالنی و ناجور را بیایید، اما دیگر نمی توانم برای همه چیز من 
تصمیم بگیرم. اگر می آیید حتمًا خیلی خوب است و باید آنچه را که شما 
تصمیم می گیرید، بپذیرم. گرچه خواهری بودم که جز دردسر برایت چیزی 
نداشته ام، اما همیشه از صمیم قلب خوشحال بوده ام که خواهری مثل تو 

دارم.
دوستت دارم
 می بوسمت، هزار بار
و به امید دیدار
 قربانت،
نسرین
14 تیر 1400
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]نامه ی گیتی ستوده[
گل نسرینم سالم

از دیدن نامه و دستخط دوباره ات خیلی خوشحال شدم. برای منم خاطرات 
کودکی رو زنده کردی. خورش غوره ی خوشمزه ی مامان... و آبمیوه گیری 
ناسیونال وفادار ما. بابا همیشه عادت داشت که بهترین مارک هر چیزی رو 
بخره. حتمًا یادته برای من در بچگی یک ساعت فورتیس خرید، به قول 
خودش سوئیسی سلطنتی، با قیمت چند برابر یک ساعت معمولی. من با 
این ساعت زندگی کردم. در دبیرستان، دانشگاه و بعد هم سی سال کار و 

هنوزم دارمش و داره کار می کنه!
خاطرات دیگری هم برام زنده شد، مثاًل اینکه تو از کودکی هم خیلی 
مهربون بودی. من در عالم کودکی فقط فکر بازی با دوستای خودم بودم، ولی 
تو خیلی وقت ها به مامان در نگهداری احمد کمک می کردی و ای خدا! این 
کارو با چه عشق و مهربونی انجام می دادی. تو همیشه به اطرافیانت توجه و 
مهربونی داشتی و این عاطفه رو با خودت به شغل وکالت هم بردی. وقتی 
این مهربونی با شور زندگی که همیشه در وجودت بود همراه شد برای همه 
شادی، زندگی آزاد و عدالت خواستی. چقدر خوبه که زیاد کتاب می خونی. 
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اینطوری می تونی به قول یک زندانی، از دیوارهای زندان پر بکشی و به 
فضاهای دیگه سفر کنی و برای مدت زمانی کوتاه، فراموش کنی که کجا 
هستی. می دونی که چون تابستون هست کالس ندارم، ولی دارم کالس های 
ترم بعدم رو کمی روش کار می کنم. در ضمن در همین دو سه ساِل اخیر 
ژورنال های  در  تحقیقاتی ام  پروژه های  مقاله های  از  تا  بیست  ده  حدود 
مختلف امریکایی و اروپایی چاپ شده. خوشحالم که دیگران در دنیا 
می تونند از نتایجشون استفاده کنند. یکی از دانشجوهای دکترام که افریقایی 
هست پارسال فارغ التحصیل شد و در یکی از دانشگاه های غنا به عنوان 
استادیار شروع به کار کرد. برام چند بار نوشت که در کارهاش با دانشجوها 
همیشه منو الگوی خودش قرار داده. چقدر خوشحال و ممنونه که من استاد 
راهنماش بودم. برام خیلی با ارزش بود که تونستم روی دانشجوم اینقدر 
تٔاثیر مثبت داشته باشم که باعث ارتقای کیفیت فعالیت های دانشگاهی اون 
با دانشجوهاش بشم. چه میشه کرد؟ به قول گروهی از دانشجوهای سابقم 
»گیتی، خواهر نسرین«. عزیز دلم هر لحظه به یادتم. اسمت، عکست و 
مهرت پس زمینه ی ذهنمه. به خاطر همه ی ما مراقب خودت باش. دوستت 

دارم برای همیشه و به امید دیدار خیلی زود تو. 

 قربانت، گیتی
تیر 1400
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]نامه ی پستی[
رضای عزیزم، سالم

امیدوارم حالت خوب باشد و تا این نامه به دستت می رسد، اوضاع روبه راه 
باشد. امروز سر موضوع پزشکی قانونی ام خیلی اذیت شدید. اما خوشبختانه 
رفتم و آمدم و تمام شد. اصاًل حوصله ی بیرون رفتن، اعم از اعزام به دادگاه 
یا مراکز درمانی یا حتی بهدارِی اینجا را ندارم. اوین هم همین طور بودم. 
اصاًل دوست نداشتم حتی تا بهداری بروم. حاال اینجا بیشتر به دلیل تنگی 
نفس هایی که یک مدت مدام سراغم می آمد، بیشتر بهداری می رفتم. گرچه 
اینجا بهداری رفتن سخت تر است. گاهی جمعیت زیادی راه می اندازند 
که باهم بفرستند بهداری. در چنین مواقعی که از دیدن جمعیت وحشت 
می کنم، آرام خودم را کنار می کشم تا در موقعیت خلوت تری بهداری بروم 

و کارم را راه بیندازم. اینطوری برایم قابل تحمل تر می شود.
کمدی الهی، نوشته ی دانته  رضاجان، این روزها در حال خواندن 
هستم. شاهکار بزرگی است. دانته که خودش اهل فلورانس بود، به اخالق 
هم وطنانش خیلی انتقاد داشت و در یادداشتی که با آن جمله، کتابش را به 

»کان گرانده دالسکا« هدیه داده  است، نوشته: 
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چنین است »کمدی« دانته آالگری که اهل فلورانس است، اما 
فلورانسی خوی نیست.

و در »برزخ«، قسمت دیگری از کمدی الهی می گوید:
دریغا، ای ایتالیای برده، مهمان خانه ی رنج، ای کشتی بی ناخدا 
ملکه ی  دیگر  تو  ره می سپری،  میان طوفانی سهمگین  در  که 
سرزمین ها نیستی، فاحشه خانه ای هستی... و امروز ساکنان تو 
هیچ یک بی جنگ و جدال به سر نمی برند و حتی آنها که در 
به  را  یکدیگر  درون حصاری واحد و خندقی واحد می زیند، 
چنگ و دندان می درند. ای بینوا، به پیرامون سواحل دریاهای 
خویش بنگر و پس آنگاه به درون خود نظر بیفکن و ببین که آیا 

در تو جایی توان یافت که از صلح برخوردار باشد.
همراه این نامه یک نقاشی برای مهراوه و یک تکه روزنامه، حاوی 

قسمتی از داستان شازده کوچولو، برای نیما می فرستم.

 دوستت دارم
می بوسمت
نسرین
1۵ تیر 1400
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