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  مقدمه

و انجمن قلم ) د يدر تبع(ران يسندگان اي ، کانون نو2004ست و چهارم ماه مارس يروز ب

سندگان و ي صادر کردند که باعث مباحث مختلف نوىد ، مشترکا فراخوانيران در تبعيا

  . د شد ي در تبعىاسي افراد سىبعض

بود که خانه فرهنگ » ک دوردست يوال نزديفست« در باره  ىواکنشان مشترک ن فراخويا

  . ن آن را برپا کرده بود ي جهان در برلىها

لباده و ح و عمامه و يمرکب از تسب» موزه جماران « ز به نام ي نىشگاهين جشنواره ، نمايدرا

 ى بود که بنا به ادعاهاش در آمدهي ، به نماىني از خمىر بزرگيرجامه و تصوينک و زيکاله و ع

» آثار « ن يدر کنار ا ! ىبود و نه اصل»  و کار هنرمندان ىبدل« ن کتاب ي شده در اىجمع آور

  : نوشته بود 

  ر فلک را يد پدر پيار ببايصبر بس

  !د ي چو تو فرزند بزاىتيتا دگر مادر گ

سندگان،  و به يان کانون نويک عالقمند به جريک خواننده ، به عنوان يمن ، به عنوان 

سندگان مملکتش ي که به سرنوشت مملکت ، فرهنگ مملکت و قلم نوىرانيک ايعنوان 

 کنم و آن ىن مورد گردآوري کرده ام همه اظهار نظرها و مقاالت را در اىحساس است ، سع
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ن مملکت در باره سرنوشت قلم در يخ اين قضاوت تاريران ، همچني قضاوت مردم اىرا برا

  . ار جامعه بگذارم ياس ، در اختن لحظات حسيا

ران و جبهه يک ايد ، پي ، عصر جدىا ، روشنگريدگاه ، گوي دىت هاين مقاله ها را از سايا

اده ي آلمان پىو صدايوفردا و رادي رادى در آورده ام و مصاحبه ها را از نوارهاى ملىهمبستگ

   .  در متن ها نکرده ام ىچ گونه دخالتيو هکرده ام 

 ىن صورت ، ميدر ا.  نبوده است ى از قلم افتاده باشد ، عمدىا مصاحبه اي ى ااگر مقاله

 ، منظور ى بعدىد تا در چاپ هاينجانب ارسال کني اىا مصاحبه را برايد آن مقاله ، يتوان

  . شوند 

  ىديد مشيمج

   )1383رماه  يت ( 2004ه يژوئ

 

  

  

  

               )ديدر تبع(ران يسندگان اينو نونکا                      د يران در تبعيانجمن قلم ا

The Iranian Writers’ Association (in Exile)                              THE IRANIAN P.E.N. CENTER IN 

EXILE IPCE 

  د يران در تبعيو انجمن قلم ا) ديدر تبع(ران يسندگان ايفراخوان کانون نو

 ت دوردس کيوال نزدي فستىدر باره 
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 2004 مارچ 24

  

 يى برپاىش بل، براينرياد هاي، پس از تالش ناموفقِ بن" جهان ىخانهء فرهنگها" نام 

خ آن را قتل، ي شده است که تارىمي رژۀن خانه، آلودين در ايکنفرانس معروف برل

قنل و کشتارِ دگر . ترور، شکنجه، کشتار، سانسور و سنگسار، رقم زده است

، اجرا شده است؛ ى وىني دى و به اعتبار باورهاىني نظر خمريوسته زيشان، پياند

 که به اعدام ىني خمى از سو1367 در سال ىاسيان سي زندانىفرمان کشتارِ همگان

خ معاصر ي کوتاه بود، اما در تارىد، اگر چه جمله اين هزار نفر انجاميش از چنديب

  .ه است داشتى دراز از استبداد و  فاجعه را در پىران، رشته ايا

 ۀسندي، نوى قتل سلمان رشدى را براىني خمى تلخ فتواۀهنوز جهان متمدن، خاطر

  !معاصر، از ذهن خود نزدوده است

 اطالعات، ىکه از وزارتخانه ها " ىان برونمرزيراني اى کل امور فرهنگۀادار" اگر  

ل ي تشکى اسالمى و وزارت کشور و امور خارجهء جمهورىفرهنگ و ارشاد اسالم

 ناتوان مانده ىم ترور و وحشت آخوندي رژۀ چهرىش فرهنگي است، از آراشده

 وزارت خارجهء آلمان، با صرف ىباني جهان با پشتىن بار، خانهء فرهنگهاياست، ا

ش شرم آور ي دراز مدت، به نام فرهنگ و هنر، به نماى گزاف و با تدارکىنه ايهز

  . آورده استى روىنيخم...  رجامه و عکس و پاسپورتيلباده و کاله و گالب و ز
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،  "ىراني هنرمندان اۀگاه تازيجا " ىجشن نوروز و به بهانهء معرف ىدر کنار برگزار

ن و يش نعليده است؛ نمايازي سابقه دست ى بى جهان به اقدامىخانهء فرهنگها

نهء يشتري است به بىني توهيى، از سوىني آخوند خمىح و پوشاک شخصيتسب

گر سو، به کُند شدن ي مخالف اند و از دىت حکومت اسالميان که با موجوديرانيا

 ى، الگوىنيا خمي آورد که گوىن شبهه را به بار مي انجامد و اى مىافکار عموم

ندهء ياد نهاده است، تنها نماي بنى که وىم تروري و رژىنيخم!  استىرانيفرهنگ ا

  .       استى اسالمىت حکومت جمهوريبربر

، ىشين نماي چنىاز اجرا" ک دور دست ينزد " ۀ کننده در پروژا هنرمندان شرکتيآ

   جهان، آگاه بوده اند؟ ىاز سو و درخانهء فرهنگها

ن خانه، از شرکت ي اىاستهاين، ضمن اعنراض به سي است که هنرمندان راستىهيبد

ران، برگزار يخ معاصر ايتکارِ تارين جناي بزرگترۀن و لبادي که در کنار نعلىدر مراسم

  .زندي پرهى شود، مىم

 جهان، از ىشِ شگفت آور خانهء فرهنگهاي نماى خود از اجراىزاريما با اعالم ب

م ي رهبران رژىلِ خصوصيش وسايم، همچنان که از نماي خواهىن نهاد مين ايمسؤل

ز، هر چه ي را نىنيت دين نماد توحش و بربريراث اي کنند، مى مى خوددارىتلريه

  .ختگان، دور بدارندي فرهزودتر، از منظرِ همهء

  

 ديران در تبعيانجمن قلم ا         )د يدر تبع( ران يسندگان ايکانون نو
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   : باناني پشتىاسام

شاعر و شهال آقاپور، ؛ )سيپار(ىات فارسيشاعر و پژوهشگر زبان و ادبنعمت آزرم، 

، ىبيمحمد حس؛ )فرانکفورت(، کارگردان تئاتر يىضايلوفر بي؛ ن)نيبرل(نقاش 

گر تئاتر ي باز،ىانين دريحس؛ )لندن(شاعر ، يىخو لياسماع؛ )تکزاس(پژوهشگر 

 هوشنگ؛ )نيبرل(ست، کارگردان يلمساز، سناري فوش شکوف،يدار؛ )نيبرل(

 روسيس؛ )نيبرل(لم پرداز يف، ىن موالئيرام؛ )نيبرل(لم ي، کارگردان فىارستميک

آرمان نجم، ؛ )استکهلم(ساز ،  آهنگار منفردزادهياسفند؛ )لندن(آهنگساز ، ىملکوت

  ؛)تورنتو(نما يلمساز، کارگردان سيف، ى هزارخانىعبد؛ )نيبرل(لمساز يف

  

  ...باناني پشتتىادامهء اسام

د ي امسنده و شاعـر؛ ي نـو،ىفرزاد جاسم؛ )آلمان(سنده ي شاعر و نوخسرو باقر پور،

 پژوهشگر ،ىعباسز يچنگ؛  )رانيا(  روزنامه نگار و پژوهشگر رسانه ها ا،ي نىبيحب

جواد ؛  )هلند(سنده و شاعر ينو، ىار پارسيکوش؛ )نروژ (ىهنر و زبان شناس

؛ )سيپار(سنده و شاعر ي نوشتاب،يب. م؛  )سيپار( هنرمند و روزنامه نگار دادستان،

 ىمهدسنده؛  ي نون بهار،يهمنش هنرمند؛  ،ىفا موسويخل؛ )هلند( شاعر ،ىصبا تهران

 فعال آذر شهاب، روزنامه نگار؛  ،ىمير فرشاد ابراهيام  روزنامه نگار؛،ىفراهان

 ،ىپوران قم؛ )نيبرل (ىسنده و منتقد ادبي شاعر، نود،يشهروز رش؛  )نيبرل (ىاجتماع
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 ،ىن عقباريحس؛  )کايآمر( استاد و پژوهشگر دانشگاه ،ىشهال عقبار؛  )نيبرل(نقاش 

 نادر خانزاده؛  )کانادا(اعر  ش،ىرمکريز ميپرو؛  )کايآمر(استاد و پژوهشگر دانشگاه 

سنده و ي نو،ىگلمراد مراد؛  )کيبلژ (پاشا وشيدار)  کيبلژ (ىدريرضا ح؛  )کيبلژ(

 ديسع؛  )کانادا (ىاسي فعال س،ىاحمد مزارع نقاش؛ ،ىامک غفاريسپژوهشگر؛ 

 ترانه سرا ، ىوش حاجبيدار؛  )نيبرل( هنرمند ؛  رضا نژاد،ىعادل اهللا مراد  ؛ىشجاع

فعال ، ىسيحشمت رئ؛ )نيبرل (ىاسي و فعال سىديتبعب زاده، يه نقيفتح؛  )نيبرل(

بهرام شاعر؛ ، ىمنوچهر دوست، )سيپار(دان يقيموسمحمد شمس، ؛ )نيبرل (ىاسيس

گر ي، بازى کامرانىعل؛ )نيبرل(ست يولوژي، بيىن نوايشه؛  دکترىاسي، فعال سىرحمان

، ى صمصام کشف؛)کايآمر(، شاعر ىما کلباسيشگر؛ ي؛ بازىليستاره سهو ترانه سرا؛ 

، فعال سهراب رسام؛ ىاسي، روزنامه نگار، فعال سىدون احمدي فر؛)کايآمر(شاعر 

 ا؛ي مدىا و مولتي، خلبان، کارشد ارشد مد)لندن(، نيع قوانيد مطي آرش؛ىاسيس

س در يران، مقاله نوي، استاد دانشگاه در اى فروغ آزاد، مترجم؛ىاعظم نوراله خان

 وسف آبخوبي؛ ىونديد پيام؛ ى شهاب شکوه؛يى فرامرز لو؛ى دماوندىعل نترنت؛يا

منصور ؛ ىرضا غفار؛ ى پروانه سلطان؛کتايون يهماه؛ م زاديجعفر ابراه؛ )انگلستان(

روزانا ؛ حشمت محمود؛ ىامک آباديس؛ ى عابدىعل؛ م زادهي باقر ابراه؛ىافشار

؛ )نيبرل(سنده و خبرنگار ين، نواياثيز غيپرو؛ د مژدهيحم؛ ى بهروز نظر؛ىصالح

، اديز صيپرو) خيزور ( ىاسيفعال س، ىديد مشي مج؛)سندهينو (ىسوسن احمدگل

 )کاايآمر( سنده و کارگران ينو
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  :ىاسي و سى فرهنگىنهادها

  نيبرل _ ىاسيان سيتهء دفاع از زندانيکم

  راني اىحزب سبزها

  )سيپار(د يانجمن هنر در تبع

  )از حقوق بشر، نروژت يتهء حمايکم(تهء نوران يکم

  ستيان کمونيي سازمان اتحاد فداىروابط عموم

  )مونستر، آلمان(شه ي اندىاسي و سىکانون فرهنگ

   گروه تدارکات–ران ي اىفوروم اجتماع

  ت گزارشگريهمکاران سا

  )کيبلژ(مرغ ي سىانجمن فرهنگ

  )کلن(ران يت از مبارزات مردم ايکانون حما_ تالش 

  )کايآمر (يىاد خويبن

   ىتحاد چپ کارگرا

  )انگلستان(ران ين دفاع از مبارزات مردم ايکمپ

  )انگلستان(ران ي در اىاسيان سيته دفاع از زندانيکم

 :ديرير تماس بگي زى با آدرس هاىباني امضاء و پشتىبرا

de.gmx@molai       

org.iwae@oinf            de.gmx@moaref  
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يئت دبيران کانون نويسندگان ايران در تبعيد و فراخوان مشترک هپس از 

با عباس سماکار عضو هيئت دبيران انجمن قلم » راديوفردا « انجمن قلم ، 
) که البد به دليل شرکتش در نمايشگاه انتخاب شده بود ( و عباس معروفی 

مصاحبه ای انجام داد که پس از پخش آن ، همان گونه که در متن نوشته 
حظه کرده ايد ، ايشان گفته اند که مصاحبه کننده با ايشان عباس سماکار مال

در رابطه با متن فراخوان کانون و انجمن ، به جدال برخاسته و متن را 
کامل پخش نکرده است  که البته اين راديو در اين گونه موارد ، اغلب چنين 

به هر صورت ، جمع آوری کننده اين مطالب ، وظيفه خود دانسته . می کند 
 که هر دو متن را از نوار پياده کرده  و منتشر کند

  

   عباس سماکار و فردا با يرادمصاحبه 

   )83ران کانون در سال يئت دبيعضو ه( 

  2004مارس .27خ مصاحبه يتار

ست و پنج ي بىان طيراني اىشگاه هنرين نماين بزرگتريدر برل: و فردا يگزارش راد( 

سندگان و يکانون نو. ت خود را پشت سرگذاشت ين هفته فعالير ، دوميسال اخ

ت اهللا ي که به زعم آنان به آىائيش اشيد ، نسبت به نمايان درتبعيرانيانجمن قلم ا

 کرده ىدون زرنگار گفت و گوئي تعلق دارد ، اعتراض کرده اند و همکارم فرىنيخم
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  . م ي شنوى که با هم مىسماکار و عباس معروفاست  با عباس 

 ىه ايانيد در بيد و انجمن قلم در تبعيسندگان در تبعيکانون نو :    دون زرنگاريفر

شگاه را محکوم ين نماي اىن منتشر کرده اند ، برگزاريشگاه در برليک نمايکه درباره 

 ى اسالمىور برگزارکنندگان و شرکت کنندگان با نظام جمهى از همکارىو نشان

  .  )خوانده است 

  

د ، علت يسندگان در تبعيسه کانون نويئت رئياز عباس سماکار عضو ه:   و فردايراد

  .  پرسم ىشگاه مين نمايمخالفت آنان را با ا

 تالش ى مختلفى در عرصه هاى اسالمىدر مجموع تا به حال جمهور:   عباس سماکار

 ىن در افکار عمومي از کشور ، و همچنان خارجيرانيان اي کند که در واقع در مىم

  .  زند ى دست مى مختلفىل ، به هجوم هاين دليبه هم. ه بکند يجهان خودش را توج

خانه ( جهان ى فرهنگ هاىشگاه خانه هايشگاه مال نماين نماياما ا:   و فردايراد

 که ندارد از قرار ى اسالمى به جمهورىن است ، ربطيدر برل)  جهان ىفرهنگ ها

  . لوم مع

  . ن طور است يظاهرا ا:   عباس سماکار

 ىن در دفاع از حکومت جمهوريد که در واقع ايه نوشته ايانين بيدر ا:   و فردايراد

  ست ؟ يمدرک شما چ.  است ىاسالم

 و ىنيشگاه لباس خميان نماين جرين است که در هميمدرک ما ا:   عباس سماکار
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  . کاله و عمامه اش را گذاشته اند 

ک عده ي ىعني.  است ىن لباس و کاله در واقع ساختگي خوب ، اىول:   و فردايراد

  . ک بدل از آن درست کرده اند يهنرمند ، 

 ى وقتىعني. تلر را بگذارند يشگاه آثار هي توانند االن بردارند نماىم:   عباس سماکار

 . تلر هستند ي دهند که طرفدار هىن کار را بکنند ، نشان ميا

  . ک بدل درست کرده اند ي آمده اند از آن ىهنرمندان:   او فرديراد

ش ي هستند که آثارش را نماىن هنرمندان طرفدار آنيا.  دانم ىم:   عباس سماکار

  .  دهند ىم

 از ى ، نشان دهنده طرفدارىزيک چي صرف بدل درست کردن از ىعني:  و فردايراد

   است ؟ىاسيان سيک جري

 ىش مي را نماىزيک چيند ي آى مى وقتىست ، ولينه ، صرف ن:   عباس سماکار

  .  کنند ى مى ازش طرفدارىعنيک نفر را ، ي ى آثار زندگىعنيدهند  ، 

 قلم ىده و آزادي عقىسندگان خواهان آزاديد که نوي گوئىاگر م:   و فردايراد

  د ؟ ي گذارىگران شرط مي دىهستند، پس چرا خودتان برا

  . م ي شرط نگذاشتگراني دىما برا:   عباس سماکار

  گر ، به عنوان يچرا د:   و فردايراد

ل آن که دست يشگاه به دلين نمايم که اي ساده گفتىليما خ:  عباس سماکار

 کنند ، ى روند در آن شرکت مى که مى در کار است ، کسانى اسالمىجمهور
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  . م ي کنند با رژى مىهمکار

شگاه ي نماى هر کشورىال برا جهان هر سى فرهنگ هاى خانه هاىول:   و فردايراد

 ىک عده مي را به ى اسالمى با جمهورى که مهر همکارى شما وقتىعني.  گذارد ىم

  . د ي هم ارائه بدهى مدرکىستيد ، بايزن

 را در سطح جهان ىنياست معيک سي جهان ىخانه فرهنگ ها:   عباس سماکار

.  گذاردىن برنامه م موجود در سراسر جهاى کند و طبعا به نفع حکومت هاىدنبال م

  . از نظر ما محکوم است ى اسالمى در رابطه با جمهورىن برنامه ائيچن

  

* * * * * 
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 و موزه جمارانانيتبعد 

  ىو فردا با عباس معروفيمصاحبه راد

  2004مارس .27خ مصاحبه يتار

  د ؟ ي دارى شما چه نظرى معروفىآقا:   و فردايراد

 جهان با ىه خانه فرهنگ ها است کىشگاه بزرگيک نمايوال يفست:    ىعباس معروف

ن برنامه کار کردند ي اى روىليده و خيه ديران تهي اىبرا» ک دوردست ينزد« عنوان 

 که ىم اکثر هنرمنداني توانم بگوىبا مينه کردند ، و سنگ تمام گذاشتند و تقري، هز

از .  کردند که جمع کنند ىتر سعيک نظام توتالي در مبارزه هستند با ىبه نوع

ران ي اى که مثال توى هائىف شده ، نقاشي توقىلم هاينما ، في ، سى، نقاش ىمعمار

شهرنوش . با از پرستو فروهر ، مثال هست يار زي بسىنقاشاجازه انتشار ندارند ، مثال 

 خوانم ىمن رمان م.  خواند ى رمان مىرضا قاسم.  خواند ىن جا رمان مي پور اىپارس

ن جا حضور دارد و نقاشان ي در اىن الملليب ىتک هاي از آرشىا ارمجاني سىآقا. 

چ ين جا بدون هي کرده اند فراهم کنند و اى رنگ و وارنگ سعىجوان و چهره ها

ما رفتند تک تک سراغ ي مستقى اسالمى از نظام جمهورى و واسطه اىرابطه ا

ن ي در اىميچ رژي از هىچ اثري دانم که هىقا اطالع دارم و ميمن دق. هنرمندان 

  . اه وجود ندارد شگينما

 هم ىني خمى آقاىل شخصيا وسايه که گويانين بين جا ادعا شده در ايا:   و فردايراد

  ن اصوال درست است ؟ يا ايآ. شگاه هست ين نمايدر ا

 کنند که خانم ى مىخ زندگي هستند در زورىک گروهي. د ينيبب :   ىعباس معروف
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س ي روند مثال موزه الوىت که من اسين ها کارشان ايگر ، اي و دو نفر دىشهباز

 آورند مثال در آلمان ى اش را مىا بخش شخصي از آن موزه را ، ىک بخشي ، ىپرسل

 خوانده ىگر چه جوري دى در جاىزيک چينند که ي خواهند ببىم.  کنند ىاده ميپ

 ىتقدس شکن.  کنند ى مى آورند بازسازى شهرزاد را مى روند چاىمثال م.  شود ىم

دند، آن را برداشته اند ، يمثال رفتند جماران ، موزه جماران را د. ع هست در واق

  .  کرده اند ى بازسازىزيک چين جا خودشان يآمدند ا

  ست ؟ ي نى که هست وسائل اصلىن وسائلي اىعني:   و فردايراد

ن ين کار دست اي اىعني. ن هاست ين ساخته کار ايا.  نه   نه   نه   :   ىعباس معروف

ست ي بىست وچهار الي بىک گروه جوان با معدل سنيخوب ، به نظر من هاست و 

 کنند ، سال هاست که در اروپا بزرگ شده اند ، ى مىد زندگيوپنج ساله که در تبع

. گرشان نوشته بود ي دىن ها ، راجع به کارهايگل راجع به اي کنند و اشپى مىزندگ

ن يا. ن کوب باشد ي زرى آقاى توانست مثال وسائل شخصىن جا کردند مي که اىکار

ن که يا. اده اش کردند ين جا پيآوردند ا. بود شان جالب ىدند و برايها رفتنند او را د

 نتواند رمان ى اسالمىم جمهورين است که رژيقا مثل ايم ، دقيم تحمل کنيما نتوان

 ىآقاا با شعر يا هنر تو و يند مثال ارکان نظام من با رمان تو يبگو. مرا تحمل کند 

اسم شان هستش هنرمندان .  شود ىن مبارزه شروع ميبنابرا.  به خطر افتاده ىخوئ

م ي توانى نظرها را مىم و تمامين هست که تولرانس داري و شعارمان اىديآزاده و تبع

  . م يچ کس واهمه ندارينکه ما از هي اىبرا. م يبخوان
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 و موزه جمارانانيتبعد 

ن داشته اند و االن هم يس برلن کنفراني که مخالفىبا توجه به سابقه ا:   و فردايراد

 که ى ها آشکار و ملموس است ، اصوال به نظر شما کسانىلي خىش برايامدهايهنوز پ

سنده ، به عنوان هنرمند ، چه ي کنند ، به عنوان نوىن طور مسائل را مطرح ميا

   توانند داشته باشند ؟ ى مىدرک

ما اهل ! مي تمدن ندارىم ، ولي هستىما ملت با فرهنگ. د ينيبب :   ىعباس معروف

 ىگران را نمي دىت هايما روا. م ي فهمى را نمىما دموکراس. م يستيتولرانس ن

 ىزيم و آن چيم که فقط خودمان هستيم بگوئي خواهى ما مىعني. م ينيم ببيخواه

 است ىن نقطه ايا. ف بشود يد تعريد داشته باشد ، بر اساس ذهن من بايکه وجود با

شگاه را هم ين نماي است که اىن نقطه ايا.  افکند ىا به آنجا مکه کنفرانس برلن ر

 تمدن ىم ولي هستىفکند و نشان بدهد که ما ملت با فرهنگي تواند به مخاطره بىم

  . م يندار

  د ؟ يد هم هستيسندگان در تبعين کانون نويو شما عضو ا:   و فردايراد

ن لحظه از يان بودم و همسندگين لحظه عضو کانون نويمن تا هم :   ىعباس معروف

  .  دهم ىد استعفا ميران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيسندگان ايکانون نو

  

* * * * * 
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ان و موزه جمارانيتبعد 

 

 

  

 ديران، در تبعيسندگان ايانت کانون نوياز خدمت و خ

 سالم ت عصر نويمسئوالن محترم سا

  

ل متهم يبه دل، "د يتبع" ران دريسندگان اي کانون نوىر ماليل دبي که فىطيدر شرا

 از نام ى و معنوى مادى و سوء استفاده ى اسالمىشدن به ارتباط با سفارت جمهور

ده يشينديده و نيت عصر نو، متن نسنجيکانون، به هندوستان پناه برده است، در سا

د و انجمن قلم يران در تبعيسندگان اينم که از طرف کانون نوي بى را مى فراخوانى

 ى که از طرف خانه ى" ک دوردست ينزد" وال يراض به فستد، در اعتيران درتبعيا

 ! شود، صادر شده استىن برگزار مي جهان، در برلىفرهنگ ها

! " التير تشکيدب" ران يئت دبيف که عضو هيس" قاسم " روس ينجانب سياوال، ا

ت ين فراخوان در سايدن ايش از ديد هستم، تا پيران در تبعيسندگان ايکانون نو

   ! خبر بوده امىران کانون، بيئت دبي از طرف هىن فراخوانيز صدور چنعصر نو، ا

 

 ىفين فراخوان سخيان صدور چنيران کانون، مرا در جريئت دبي اگر هىا، حتيثان

 ى از اعضاىکي کردم، چرا که به عنوان ى دادند، حتما با صدور آن مخالفت مىقرار م
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 ى مىاني بىشه و آزادي اندى آزادانت بهي را ، خىن فراخوانيران، طرح چنيئت دبيه

  . دفاع از آن استىد، مدعيران در تبعيسندگان ايدانم که خود کانون نو

ک يوال نزدي، در فستى هنرىدن چند برنامه ي دىن برايثالثا، به علت سفر به برل

ئت ي خودم، نه تنها خودم را عضو هىخ به بعد و البته با اجازه ين تاريدوردست، ازا

ت خودم، هم در ي دانم، بلکه به عضوىد نميران در تبعيسندگان اينون نوبران کايد

. ديران در تبعي دهم و هم در انجمن قلم اىد خاتمه ميران درتبعيسندگان ايکانون نو

 !شيآخ

 اطالع ىن نامه را براي کنم که اىت عصر نو، خواهش مياز شما مسئوالن محترم سا

ت عصر يد، در سايران در تبعيسندگان اينو کانون ىخوانندگان آن فراخوان و اعضا

انت کانون ي خدمت و خىخ که پاي تارىد تا بدانند و در فرداينو، منعکس کن

م که در درون ي دانستىند که ما نميد، نگوي آىان ميد، به ميران در تبعيسندگان اينو

  !.ن و چنان شوديم که چني گذاشتىم نمي دانستىکانون چه خبر است و اگر م

 ترامبا اح

 ديران در تبعيسندگان ايالت کانون نوير تشکيدب

 .هلند. ىالديست و هشتم مارت دوهزار و چهار ميب

  فيس" قاسم " روس يس

 

* * * * * 
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پن 1383ن ي فرورد13جشنبه 

د درباره يران در تبعيسندگان ايكانون نو  متن فراخوان ىباز خوان

 ك دور دست،يوال نزديفست

  م خاکسارينس                         

دگاهش در ي برخاسته اما دى كارش به دفاع از آزاد كه باىمجروح كردن روح انسان

 كه ى شود متنىچطور م. ت استيك جنايست خود ياست با من همسو نيا سيهنر و 

   اعتنا باشد؟ ىات به ظاهر كوچك بين جنايت برخاسته به ايه جنايعل

د درباره يتبعران در يد و انجمن قلم ايران در تبعيسندگان ايفرا خوان كانون نو

 هم هست ىگريمتن د.  دربرابر خود دارمىرا چون متن» ك دوردستيوال نزديفست«
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ران يسندگان ايران كانون نوي دبى اعضاىك تن از پنج تن اصليف يروس سيكه س

 كار ىن بررسيدر ا. د منتشر كرده است و در اعتراض به فراخوان كانونيدر تبع

متن .  كنمى آن اشاره م درىف ندارم، تنها به نكته مهميروس سي به متن سىچندان

سندگان كه طبق اساسنامه و ضوابط يد كه فراخوان كانون نوي گوىف ميروس سيس

ران برسد و با اطالع و يات دبي هىش از چاپ به اطالع همه اعضايد پي باىكانون م

از آن جا كه . ران باشد، بدون اطالع او منتشر شده استيات دبيت جمع هيآراء اكثر

بران يات ديه هيف از جانب بقيروس سي در پاسخ به اعتراض سىه ايتا كنون جواب

ات ي هى از اعضاىد نظر تعداديكانون داده نشده، در واقع فراخوان كانون را فقط با

ن خاطر بوده است كه در همان يد به هميشا. ران كانون دانست و نه نظر كانونيدب

ن همه، يبا ا. منتشر كنند ىتي حماىبدو انتشار ناچار شده اند آن را همراه امضاها

 و ساالنه ى شود در نشست عمومىن ها را ميا. ستين جا نين ها مورد نظر من در ايا

 است كه ىن جا مهم است متني من در اىآن چه برا.  كانون مورد بحث قرار دادى

 خواندن او ى كه متن براى خواهم چون خواننده اى من است و من مىش رويپ

د و چگونه ي گوى خواهم بدانم متن چه مىم. نم و معنا كنمنوشته شده آن را بخوا

  .  کند ى مىق داوري حقادرباره

ش بل ياد هانري جهان پس از تالش ناموفق بنىنام خانه فرهنگ ها« د ي گوىمتن م

. خ آن را قتل، ترور، شكنجه ي است كه تارىمين آلوده رژي كنفرانس برلى برپائىبرا

اگر اداره كل امور «  كند ىد ميو بعد تاك» . زده استكشتار ، سانسور، سنگسار رقم
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 و ى اطالعات، فرهنگ و ارشاد اسالمى كه از وزراتخانه هاىان برونمرزيراني اىفرهنگ

م ترور ي چهره رژىش فرهنگيل شده ازآراي تشكىوزارت كشور و امورخارجه اسالم

 وزارت ىباني جهان با پشتىن بار خانه فرهنگ هاي ناتوان مانده است، اىآخوند

ش شرم آور لباده و ي گزاف به نام فرهنگ به نماىنه ايخارجه آلمان و با صرف هز

متن در » . آورده استى روىنيخم... رجامه و عكس و پاسپورت يكاله و گالب و ز

ك ي از وزارت خارجه آلمان در ىباني جهان با پشتىد خانه فرهنگ هاي گوىواقع م

 ىن اداره كل امور فرهنگي، جانشىاسالم ى با جهمورىاسيساخت و پاخت س

 جشن ىدر كنار برگزار«: ديگويم. م شده استي وابسته به رژىان برونمرزيرانيا

 جهان ى، خانه فرهنگ هاىرانيگاه تازه هنرمندان اي جاىنوروز و به بهانه معرف

 به ىني آخوند خمىح و پوشاك شخصين و تسبيش نعلينما«  سابقه باى بىدراقدام

ن كرده و باعث ي مخالف اند توهىت حكومت اسالميان كه با موجوديرانيه انيشتريب

ا يآ« :د ي گوىو بعد م. » شده استى اسالمىه جمهوري علىكند شدن افكار عموم

 ىو م»  آگاه بوده اند؟ىشين نماي چنىوال از اجرايهنرمندان شركت كننده در فست

ن خانه از شركت در ي اىاست هاين ضمن اعتراض به سيكه هنرمندان راست«د يگو

 ىران برگزار ميخ معاصر ايتكار تارين جناين و لباده بزرگتري كه در كنار نعلىمراسم

  ». كنندىز ميشود پره

 اصل ىنين خمي كند كه كاله و لباده و نعلىروشن نم. ك ابهام داردين متن نخست يا

 ىنيلباده و نعلن ها همان كاله و ي نوشته شده كه انگار اىو طور. ا بدل هستنديو 
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 ىشي نماى شده و حاال براىران نگهداريشان در ايهستند كه در موزه مربوط به ا

 خواهد روشن كند كه آن ىمتن نم.  به آلمان منتقل شده اند كوتاهى مدتى براىموقت

 متن، در اثبات ى باشد براىليتواند دليچون اصل بودن شان م. ها بدل هسستند

 و خانه فرهنگ ى اسالمىرت خارجه آلمان و جمهورن وزاي بىساخت و پاخت فرض

 تواند ىخواننده نم.  آن گذاشته استى افشاى جهان كه متن تمام تالشش را براىها

 بلكه به نقل از مصاحبه ىني خمىل مورد نظر نه البسه شخصياز متن بفهمد كه وسا

جوان  ساخته چند 2004ست هفتم مارس يخ بيو فردا در تاري با رادىعباس معروف

گر ي دى كشورهاىاء موزه هاين است كه اشيخ است كه كارشان اي ساكن زورىرانيا

.  به آن ببخشندىگري دىگذارند تا معناهايگر مي دى كنند و در جاهاى مىرا بازساز

 پرستو فروهر كه به نقل از ىد در كنار كار تجسمينيك كالژ ساده كار آن ها را ببيبا 

 2004 ام مارس ى در روزنامه شهروند سه شنبه سىع به ترجمه جواد طالىمقاله ا

ره ي زنجىن قتل هاي قاتلى كشاند به سوى را مىو ذهن تماشاچ.  استىآلت قتاله ا

متن در .  با آن به قتل رسانده اندى اسالمى كه پدر و مادر هنرمند را در جمهورىا

 را به  رود كه برداشت خودشىش مي چنان پىني خمىبزرگ كردن غرفه البسه بدل

 ىاگر خواننده ا.  دهدىم ميوال انجام گرفته تعمين فستي كه در اىسراسر برنامه هائ

فتد كه در ي بى كند چشمش به مقاله اىمثل من كه از راه دور ماجرا را دنبال م

 ساده ىليت موضوع متن و متن را خين واقعيشهروند چاپ شده است، شكاف ب

 به صراحت از ى آلمانىه ايا مفسر نشري ن مقاله گزارشگر ويدر ا. شودىمتوجه م
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 دگر ىوال نسبت به قتل هاي هنرمندان شركت كننده در فستىموضع انتقاد

. سدي نوىم مي رژىاست جنگ طلبيض در مورد زنان و سياست تبعيشان ، سياند

  : نمونه

در تهران متولد شده و اكنون در 1962 كه در سال ىپرستو فروهر، هنرمند«

» چنگال «  جهان ى خود را در خانه فرهنگ هاى كارهاىت دارد، سرفرانكفورت اقام

 كه به روش پاپ ىچاقوئ:  شودىن نشان داده مينام نهاده است اما درست عكس ا

مار گونه يز از ترس بي لبرى چاپ شده و در مكعبى پارچه اى نوارهاىر رويآرت مان

ر شده، شش سال ي كه قاتالن اجىابزار قتل.  شده استىمحبوس ماندن، جاساز

ستاده ين آن ها ايش، با آن در برابر خانه پدر و مادر فروهر در تهران در كميپ

ك تابلو در ي زنان تن فروش را به صورت ىعكس ها«ا خسرو حسن زاده يو » .بودند

 هستند كه در ىتكاريان قاتل جناين زنان، قربانيا. اه قاب گرفته استي سىالوار

ا اثر يو . ل شودي تبدىك قهرمان مليك بود به ي نزداتشي به خاطر جنا2001سال 

 است از ىره ايكار او زنج.  در بروجرد متولد شده1957 كه در سال ىشهرام انتخاب

.  درخشندىم مي عظىديد كه بر سطح كلي سبز و قرمز و سفى به رنگ هاىالمپ هائ

 ىدهاي از كلى رسد انبوهىم كه ارتفاع آن به شش متر ميد عظين كلي اىبر پا

 روشن كردن ىك جمله براي«سد ي نوىس ميمقاله نو» .خته اندين ريكوچك بر زم

ن ي مىران و عراق به جست و جوي كه پس از جنگ اىبه كودكان:  استىن اثر كافيا
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له ين ها منفجر شد به وسي از مىكي شد تا اگر ى داده مىكي پالستىدي رفتند كلىم

  ) ه شهروندينشر (ِ«.نديبگشا آن بتوانند دروازه بهشت را

 ى و عباس معروفى پور و رضا قاسمى كه شهرنوش پارسىمقاله از بخش رمان هائ

نان دارد هرگز به ي كه از اى خواننده با شناختى ننوشته ولىزيد بخوانند هنوز چيبا

 ى اسالمىم جمهوري رژىاست هاي سى كند كه كارآنان را در راستاىذهنش خطور نم

 جهان در ىد بهشت در خانه فرهنك هاي مترجم مقاله كل كهىجواد طالع. بگذارد

ران كانون يات دبي كانون و چند دور عضو هىمي قدىروزنامه شهروند است از اعضا

ران يسندگان ايس و عضو كانون نوير روزنامه شهروند، داستان نويبوده است و سردب

نند كه در آن از  كى اقدام مىنان به ترجمه و انتشار مقاله ايچگونه است كه ا. است

 رود كه فراخوان در مورد آن ها سكوت كرده ى سخن مى از فستبوالىبخش هائ

گر ي تواند دىت مي شده اند؟ واقعى اسالمىن ها هم همصدا با جمهوريا آياست؟ آ

م يات رژين از جنايسنده فراخوان، خشمگي شود كرد كه دوستان نوىحاشا نم. باشد

 را متوجه ىابزده بهانه كرده اند تا افكار عمومن موضوع را شتي اى اسالمىجمهور

ن كار الزم نبود كه پرده بر ي اىاما برا. بكنند.  كنندىمين رژي چنىت وجوديواقع

ان در آن يراني توانستند با استفاده از تجمع اىآن ها م. وال بكشنديت فستيواقع

ا ي باشند و  خودشان را داشتهىرامون آن مكان غرفه هاي بعد در پىروزها و روزها

ات ي جناى در افشاىانبه هائيا بيستاده كنند و ي اطراف تظاهرات اىابان هايدر خ

م است، يت رژي جناىن موضوع كه چون هدف ما افشايگفتن ا. م پخش كننديرژ
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 كه خواننده را ىمتن. مي نادرست استفاده كنىله اي كند كه از وسىن را نميه ايتوج

ا ر او بگذارد نه از يق را درست در اختيد حقاي با خواندى فرا مىبه حركت اعتراض

 برابر مخاطبش بگذارد كه فقط از ىق، داالن تنگي بر حقاىهمان اول با چشمپوش

گر برابر چشمش گشوده ي دىوچند روز بعد كه پنجره ا. ك در تنگ داخل آن شودي

 توانست مخالفت خود را ىمتن م.  سرش رفته استىشود متوجه شود كه چه كاله

ن يا. ديو برداشت خودش را از آن كار بگو.  آن غرفه مطرح كندى منفىبا جنبه ها

از نبود ي ببندد و نى اسالمىاز نبود كه آن را به جمهوري است اما نىحق هر متن

وه مستقل خودشان در دفاع از ي را كه هركدام به شىسندگانيحركت هنرمندان و نو

ن بودن يرد و راستيده بگي كنند نادى مسند و كار خلقي نوى مىحرمت انسان و آزاد

ا اگر آن ها كارشان را در يآ. رنديوال كناره بگيشان را به آن محدود كند كه از فست

م يه رژي كه علىستند؟ متنين نيگر هنرمند راستيل نكردند ديوال تعطيفست

ش ين چند ماه پيسنده را كه همي نوى است اگر نتواند عباس معروفى اسالمىجمهور

 نوشت با خود همراه كند ى اسالمىم جمهوريه رژين مقاله ها را علياز تند تر ىكي

مجروح كردن روح . از به چرتكه ندارديگر نين ديا.  داردىش لنگيك جايحتما 

است با يا سيدگاهش در هنر و ي برخاسته اما دى كه با كارش به دفاع از آزادىانسان

ت يه جناي كه علىد متن شوىچطور م. ت استيك جنايست خود يمن همسو ن

م يه رژي على اعتنا باشد؟ هر حركتىات به ظاهر كوچك بين جنايبرخاسته به ا

ن يا. اوردي بى و دانائى و شادى همبستگىد در جمع انساني باى و ضدانسانىاستبداد
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د از خودش يش از آن كه به دست مخاطبش برسد باي است كه هر متن پىپرسش

 غوغا ىوقت. د دل خوش كردياد نباي كننده زىبانيپشت ى امضاهاىبه جمع آور. بكند

گر برابر ي دىتينند واقعيشه در خلوت به گفتگو با هم بنشيفروكش كند و حس و اند

   .ميشياندي بى ، فقط كمىكم. دار خواهد شديما پد

  2004 ام مارس ىس. اوترخت
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 http:// rouzaneha.com      info@rouzaneha.comروزانه ها

29

ان و موزه جمارانيتبعد 

 ىراس از رسوائ

  ديران در تبعيسندگان ايه كانون نويانير رابطه با اعتراض به ب

  اس سماكار

ن يا. ميدار  ىنم بر دارد، ما هم دست از سر او ى برنم دست از سر ماى اسالمىجمهور

 خود ىا به رويفهمند،  ىن را نميها، ا  از آدمى برخىمنته

 . ند

 ى آلمانىك نهاد فرهنگيكه »  جهانىها خانه فرهنگ«رار است كه 

اه و 

ه

د

عب

.  همه روشن استىبرا

ن را بفهمي است كهيشان ن ا اصوالً به نفعيد و ين را فهميد ايآورند كه با ىنم

ن قيموضوع از ا

 ىبيش كه با ظاهرفري كنفرانس برلن در سه سال پىدر شهر برلن ست، مانند برگزار

كرد  ى را بزك مى اسالمىم جمهوريتكارانه رژي، در خفا چهره ددمنش و جناىفرهنگ

شگي نماى خود اقدام به برگزارىها شد، در بده بستانو خوشبختانه موفق هم ن

ن بار يكرده است كه باز ا» ك دوردستينزد« به نام ىگري دىجشنواره ظاهراً فرهنگ

توان  ى نمىگريز دي چى اسالمىم جمهوريه رژي چهره كرىگر ز از آن جز مشاطهين

؛ بلكه از ما و ستين» كينزد«ن جشنواره نه تنها يا» دست دور«در واقع . افتيدر

 و سعادت و ى و خوشىت و مردميخواهانه مردم جهان و هرچه بشر ىافكار آزاد

 . گانه و دور استيعدالت است ب

 كه در كنار ىاتي ادبى و چند نمونه خوانىش هنرين مراسم عبارت است از چند نمايا

 .ز برگزار شده استي نىني خمىآن موزه وسائل شخص
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را افشاء » ى فرهنگىباز سهيدس«ن ي خود اىشگيم

كار  تي جناىني خمىل شخص

پا  شيف و پيهام سخ

 .دهم ىب مي و غر

شه و ي اندىسندگان را نقص آزاديكانون نو

 و موزه جمارانانيتبعد 

ئت يت در هيد كه من در حال حاضر افتخار عضوي تبعران دريسندگان ايكانون نو

فه هيران آن را دارم، بنا به وظيدب

د كه شما يكننده در آن هشدار داد كه بدان سندگان شركتيكرد و به هنرمندان و نو

شگاه وسائيد كه در كنار نمايكن ى شركت مىا در برنامه

 و ى مادىروهايف و مبارز و نيران را به خاك و خون و هزاران انسان شريكه انقالب ا

 . شود ىد برگزار مي كشى جامعه ما را به كشتار و نابودىمعنو

 دو نفر سرو صدا ىكيسندگان، ي بجا و به موقع كانون نوىريگ ن موضعيدر مقابل ا

ه ين اعالميان اي بىد در مخالفت با آزادير تبعسندگان دياند كه كانون نو انداخته راه

 . را صادر كرده است

ن اتين ندارد كه در مقابل اياز به ايسندگان نيطبعاً كانون نو

 ى بر كسىكُش ىسابقه درخشان كانون در مخالفت با آزاد. افتاده از خود دفاع كند

 ىر كانون؛ بلكه خود شخصاً پاسخين جا، نه به عنوان دبيو من در ا. ستيده نيپوش

بي عجىن ادعاهايبه ا

 ى منحوس اسالمى جمهورىهين مراسم توجي كه قرار است در اىعباس معروف

 در برلن، ىني خمىشگاه وسائل شخصينما« كند ادعا كرده است كه ىخوان داستان

 ىخالفت با آزادش آن، به مثابه ميحاصل كار چند هنرمند است و مخالفت با نما

ه ين رو اعالميو از ا. ان استيشه و بياند
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سندگان استعفاء داده يت در كانون نويل هم از عضوين دليان دانسته و به هميب

 ».است

ش وسائل يا مخالفت با نمايپرسم كه آ ىف مي آگاه و شرىها من از همه وجدان

 ان است؟ي بى، مخالفت با آزادىن سمبل ارتجاع و آدمكش به عنواىني خمىشخص

ل ين قبين و از ايح و نعلي، مثل عبا و تسبىني خمىشگاه وسائل شخصيا نمايآ

 ى كه به قول عباس معروفى هنرمندانىهم آثار هنر  ست؟ آنىثار هنرزها، آيچ

ند 

 جالد هم ىنيسائل، عكس قاب گرفته خم

ت يهم فقط به ن»  جهانىها فرهنگ

  هستند؟ىمخالف سانسور و مدافع آزاد

توسط سه تن هنرم» موزه جماران«؛ شگاه نوشته شده استين نماي شرح ا در

قاً ي ست كه دقىكُمد و وسائل» موزه جماران« شده است كه منظور از ى بازسازىرانيا

 ى در آن قرار دارد كپىني خمى كه در جماران وسائل شخصى نمونه كمدىاز رو

شگاه، در گنجه وين نمايدر ا. شده است

 ه آن نوشته شده است؛يد كه بر حاشقرار دار

 »دي چو تو فرزند بزاىتيتا دگر مادر گ / ر فلك را يد پدر پيار ببايصبر بس «

 ى همگى به قول عباس معروفىني خمىن قاب عكس و شعر، و گنجه وسائل شخصيا

ت ارائه يشان فقط به ني ست كه به نظر اىراني و حاصل كار چند جوان اىآثار هنر

خانه «اند و  ن كار كردهيدام به ا اقىآثار هنر

 . شگاه را گشوده استين نمايا» راني مردم اى و فرهنگىآثار هنر«ارائه 
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، مخالفت با »ىآثار هنر«گونه  ني ا

 ى سال در مقابل شركت جمهورىها د، ساليران در تبعين ا

 ى

 و موزه جمارانانيتبعد 

شان در شلوار و عبا و  ىد بدبخت باشند كه آثار هنريران چقدر باي مردم اىبه راست

لوح فرض كند تا  قدر سادهد مردم را چيشود و واقعاً آدم با ى خالصه مىنيح خميتسب

ت يم خون و جنايل حضور منحوس رژيهجوم و تحم استيت از سيبتواند در حما

 .  ارائه دهدىهاتين توجي چنى اسالمىجمهور

 را ىن و ارتجاعيش ننگين نمايد كه چنيابيك وجدان آگاه بي ىد حتيتوان ىا شما ميآ

ل حضور ياست تحميگر س هيز معركه گردان و توجي بنامد و خود نىش آثار هنرينما

  شود؟ى اسالمىجمهور

ن حضور منحوس ويش چنيا مخالفت با نمايآ

 رود؟ ىد به شمار ميران در تبعيسندگان اي كانون نوىان از سويشه و بي اندىآزاد

ك ي دمكراتى، و نهادهاى اسالمىن دمكرات جمهوريبرم كه مخالف ىمن از خاطر نم

سندگاياز جمله كانون نو

ن يها حضور ا  مبارزه كردند و سالىشگاه كتاب فرانكفورت به درستي در نماىاسالم

باني مورد پشتىن اقدام مبارزاتيا. ن نماشگاه مانع شدنديم منحوس را در ايرژ

ها   قرار داشت كه از جمله آنىراي و دمكرات بسى و ادبىاسي سىها تيشخص

ا مخالفت با شركت يآ. ات نوبل نامبرديزه ادبيتوان از كونترگراس برنده جا ىم

 مخالفت با كتاب و ىشگاه كتاب فرانكفورت، به معني در نماى اسالمىجمهور

 ان بود؟ي بى و آزادىسندگينو
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ان و موزه جمارانيتبعد 

 با ىر هنرمند اگىدهد حت ى هم هست كه نشان مىگري دىها خ معاصر نمونهيدر تار 

اش  نمونه.  كند در افكار مردم محكوم استىكتاتور همكاريكار و د تيم جنايك رژي

 ىتلريم هياد را در دفاع از رژي معروف المپ لميه ففنشتال كه از جملي رىخانم لن

م و آثار نحس وجود سركرده ين رژيشت كه ا

 ىهائ ن حرفين

 . پنهان ساخت

 ىت، به خاطر طرفداري و ضدجناىستير جو ضدفاشيساخت و بعد از جنگ، تحت تاث

ا واكنش مردم يآ.  مختلف به سربردىها  سال در زندانش سهيها لميسم در فياز فاش

فنشتال نگذاشتند ي رىار لني در اختى تمام عمر امكانىگر برايآلمان و جهان كه د

ا دفاع از يان بود و ي بىد كند، مخالفت با آزادياد را بازتوليلم المپيتا بتواند امثال ف

ون انسان يلي م40 كه ىرتليم هي رژىت و آدمكشي و مخالفت با جناىشرافت انسان

 ى آدمسوزىها ون آنها را در كورهيلي م6 كشت و ى جنگ دوم جهانىرا ط

  سوزاند؟ى مرگ نازىها اردوگاه

 جنگ ىران، چه در طي از مردم اى با كشتار صدهاهزار نفرى اسالمىم جمهوريا رژيآ

افكار توان از  ىا نميست و آيسه ني قابل مقاىلتريم هيها، با رژ و چه در زندان

 انتظار داىخواهانه بشر ىآزاد

 ت دور سازد؟يده بشريد  را از منظر عواطف زخمىنيش خميارتجاع

 ىن ادعاهاي با چن  راى تواند كسىانگار باشد كه فكر كند م ار سادهيد بسيآدم با

 ىات واقعيناً نمطمئ. ب دهدي آثار فرىش هنري در باب نماىنيف و دروغيسخ

توان پشت چ ى را نمى اسالمىجمهور مي رژىها استيمدافعان س
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 شود كجا هستند؟ ى مى كُشىنقدر آزاديا اين دني و در اىاسالم

سم 

 و موزه جمارانانيتبعد 

گونه سنگ دفاع از  ني اى اسالمى كه در دفاع از جمهورىن كسانيجالب است كه چن

د كه مسئله مخالفت يآ ىشان درم ى صداىزنند، فقط وقت ىنه ميان را به سي بىآزاد

گر مواقع يها، در د نيا.  در كار باشدى اسالمىكار جمهور تي جنام ددمنش ويبا رژ

 ىكه در جمهور

شان پوچ  ىدهند كه تا چه حد ادعاها ىشود نشان م ى نوبت خودشان مىها، وقت نيا 

خالفت با سانسور را من در ان و مي بىن در مقابل آزادين برخورد دروغينمونه ا. است

ه يانين صورت كه بعد از انتشار بيبه ا. دمين افراد دين مورد خاص، از جانب هميهم

ا( است ى او جواد كورشىا اسم واقعيدون زرنگار كه گوي بنام فرىكانون، شخص

گرفتن عواقب اعمال  عهده كنم تا نتواند از به ىن رو بازگو مي او را از اىواقع

با من » و فردايراد«ىاز سو ) زدياش در پشت سنگر اسم مستعار بگر نهسانسورگرا

 ىها  از حرفىاريشان بخش بسيدم كه ايمصاحبه كرد و من بعداً با كمال تعجب د

ا سانسور ي حمله كردم حذف و ى اسالمىداً به جمهوريژه آنجا كه من شديمرا، به و

كننده كه در كار خود وارد  ن مصاحبهيجا ست كه ا نيجالب ا. محترمانه كرده است

 ىطرف باق ى برنامه بىها كه معموالً مجر گونه مصاحبه نيهم نبود، برخالف رسم ا

 خود مسائل را مطرح ىها كند و عمدتاً با سئوال ى نمى شخصىريگ ماند و موضع ىم

 ىكرد و هرجا كه من به جمهور ىم  دست خود را روىگر ىسازد، مرتب با ناش ىم

ژه يبه و. كرد ىآمد و با من جدل م ىشان در مقام دفاع برميكردم ا ى حمله مىاسالم

 شد و در مقابل ىش آمد او عصبانيفنشتال و دادگاه نورنبرگ پي رى مسئله لنىوقت
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د نشان داد و ي من، واكنش شدى از سوىتلريم هي با رژىنيم خميات رژيسه جنايمقا

 و ىخواه ىآزاد«ن يود بر ادر.  از مصاحبه حذف كردىن بخش را بكليسرانجام هم ا

 »!!اني بى از آزادىطرفدار

ن ي داشتم، با اىدهائيها شك و ترد ن آدمين در نوع رابطه امثال ايش از ايمن اگر پ

ن دفاع ي، با اى اسالمىكار جمهور تيم جناي رژىها استيات مشعشعانه از سيدفاع

 طرفدار ىها شيا در نمىن پافشاري، از اىني خمىشگاه وسائل شخصيجانانه از نما

ران در يسندگان اي نسبت به مبارزات كانون نوىپراكن نت و خون و از لجيم جنايرژ

 

شخدمتان يو پت 

 .نديآ ىن راه به شمار نمي در اىارتجاع مانع

 .  نمانده استىم باقين افراد برايشات و روابط اي در مورد گراىديگر ترديد، ديتبع

گونه مراسم  نيسندگان و هنرمندان شركت كننده در ايگر نويمن همچنان به د

ت يت با بشريت و ضديم خون و جناي، رژى اسالمىمهورم جيدهم كه رژ ىهشدار م

است حضور يه سي، بزك و توجىزيآم له رنگي، مماشات و وسىاست و همكار

ى مردم جهان قرارگرفتن، فقط موجب بدنامى و منحوس آن در افكار عمومىليتحم

 . ف و مبارز خواهد بودي شرىها ره انسانيرون رانده شدن از دايو ب

د به يران در تبعيسندگان ايست كه كانون نوين بار نين بار و آخريولن ايد ايترد ىب

 قرار ىن عناصري مورد هجوم چنى اسالمىم جمهوري خود با رژ خاطر مبارزه

 و چه در سطح جهان، ى اسالمىن مبارزه چه در سطح جمهورياما ا. رديگ ىم

افي ادامه خواهد ى ارتجاع جهانىداد و سلطه كنونيرغم همه ب ىعل
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م خاکسار، از فراخوان کانون ي به برداشت نسى در سراب مرورىوانش

 .ديران در تبعيسندگان  و انجمن قلم اينو

  انيجواد اسد

 نشدجانتان ملول ب دلتان به نگرفت و عجى

  

 جز ىزيدم که چي دىشما را بر مقاله ا  که نامىمن شگفت زده شدم، هنگام

 ىشتر براي که ب)ديدر تبع(ران يسندگان ايفراخوان کانون نو راموني پىجنجالها

 ى آن، برپاشده است، در درستى محورىز از نکته هايگر  وىانحراف افکار عموم

 توان به نام و به ىنم.  کندىجاد نمي اىرييتغ آنچه که در فراخوان آمده است،

ت يان نامشان، جناي پرداخت که حتا بيىها ه چهرهير و توجيبهانهء هنر، به تطه

 که در ى، هنگامىم که اثر هنريبگو  ستىضرور.  شودىادآور ميت را يه بشريعل

خ

ا

  گــوار  نـاىـن آبــهـاي عـفـن، وىـن هــواهـايز

 ز،يم عزينس

!درود بر شما

  .ستياهو ني با هيىهمسرا

ز به مخاطب واگذار يهنر ن في از تعرىرد، بخشي گى قرار مى همگانىار داورياخت

 ىان مي از مىاثر  ماند، وى مى در حافظهء جمعىنروست که اثريهم از ا.*  شودىم

ه نهاد ادي بنى که وىم تروري و رژىني خمىان از سويراني اىحافظهء جمع. رود
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ت را از خود نشان داد و در دفاع يحساس ني، ا)ديدر تبع(ران يسندگان ايکانون نو

ت يد، در خدمت انسان و انسانيترد ىد بيان که بايشه و بي اندىد و شرط آزادي قىب

 کنند، خواست که ىمبارزه م ىر همگاني و خى که در راه آزادىاز همهء کسانباشد، 

ت و ينماد بربر ، به عنوانىني خمب شدي دور کردن خرت و پرت و عکس تذهىبرا

کشد،  ىدک مي جهان را ى که نام خانهء فرهنگهاى حاکم، از مکانىنيتوحش د

 

 

   ى و منطقى ذهنى ارتباطيىد، که توانايسي نوى مىزي چۀونه است که در بارچگ

 و موزه جمارانانيتبعد 

ن ين شده است و هر روز اي توهىرانيبه منش انسان ا. است، لگدکوب شده است

 که ىش از هشتاد در صد آنانيست که بيشگفت آور ن. ندي آفرى مىفاجعه ا م،يرژ

گر، وجود يبه سخن د.  کنندىم شرکت نمين رژيدهند، در انتخابات ا ى توانند رأىم

ت ين واقعيدن اي دىريدل.  ستىتبارآن، فاقد هر گونه اع تيين حکومت در تماميا

 .، آن را به همگان بازگفتى و سازمانىگروه ىوندهاي پىد داشت و سوايرا با

ۀ

 د ويون و انجمن، تأک و پاسخ مثبت به فراخوان کانىتوجه جهان. اعتراض کنند

.کين دونهاد دمکراتي اى بود بر خواسته هاىدييتأ

 آورد؟ى مى روىن شتابزده به داوريچن م خاکسار، اماياز کجاست که نس

م ينم، که براي بىچنان دور از وقار م ز، من خوانش شما را از متنِ فراخوانيم عزينس

    !نميت شما، همخوان ببيدشوار است آنرا با شخص
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د؟ شما، از ابتدا، به متن فراخوان هم، با يل گوناگون، از دست داده ايبه دال با آنرا

   د؟يشو ى کل، ربرو مىگاه دانايبزرگساالنه و از جا ىده ايد

در 

د که آنان را ي کنىد و نادوستانه تالش مي برىپناه م "شهروند"ر يکانون و به سردب

نکه روزنامهء يم از ايبگذر! د و برعکسيقرار ده  کانونىران کنونيات دبيدربرابر ه

رش هموند آن ي که سردبىفراخوان کانون  که من آگاهم، از نشريىشهروند، تا جا

 

که آ ؟  دارجماجودت ک گاه 

 ىر و باالي و در زىن و آن بازي چه؟ در پس اىبرا دن،ينهمه صغرا کبرا چيتازه، ا

 د؟ي پرورانىدر سر م  راى چه حرفىشان، سوداي پرىجمله ها

 و سابقهء او ىبه جواد طالعد، يابي ىگاه نمين جايا ى براىنه اياما چون بستر و زم

ش است که يطهء سود خويدر ح  را تنهاى، دمکراسىارانيبس. دي، امتناع ورزاست

 معنا ىگريحضور د ت حقوق ويشه با رعاي که همىامر دمکراس. ابندي توانند درىم

 .ستي شود، چندان مورد توجه نىز ميپذ

 ىا خودتان مي شود؟ آىدا ميفروهر چرا در نوشتهء شما پ ست که پرستويو روشن ن

د که کانون و خانم فروهر را يد و دوست داريانتظار دار ايد؟ ي بدهىحيضد تويتوان

 شده است از هنرمندان ىدر فراخوان، پرسش د؟يگر قرار بدهيکديهم دربرابر 

ننده  اگر دوست "ران"ا از و گنجهء يشرک بوده اند د يآ

 ىش، قطره هايشاپيپ !ديد به دوستانتان مراجعت کني توانىد، مي بشنوىپاسخ

   .نمي بى شما مىشانيشرم را بر پ
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جهل و جنون و   ست، که پاسدارىحضور چهره ا

د ي دهىم است که شما فتوا" هنر "  از ىباني ست؟ به بهانهء پشتىآمر کشتار همگان

 قلم ها را" به ذهن خودتان، فرمان . تکارندين کنندگان فراخوان جنايکه تدو

 ىشما باشد که فرمانش را با فتواون يد مدي، باىنيخم  کند؟ى، خطور نم"د يبشکن

 خود را به چاه ىده ايد که با چه طناب پوسيد تصور کني توانىم! ديکامل کرد خود

ا ي و ى، گروهى شخصىد که باورهايد اعالم کني توانستىد؟ شما ميا انداخته

د، يران در تبعيسندگان ايرا بر مصالح و منافع کانون نو  خودىاحتماال سازمان

 ى متنِ فراخوان را بسى خواسته هاىکه سمت و سو د؛ اما، از آنجاي دهىح ميترج

ش از يف پيد که چون قاسم سيي گوىد، مينيب ىد خود ميا فروتر از افق ديفراتر و 

شان ي به اىا" هيجواب" ز، يران نيأت دبيه انتشار متنِ فراخوان، از آن ناآگاه بوده و

ران يأت دبي هى از اعضاىظر تعدادن ديدرواقع فراخوان را با" نداده است، پس، 

د، ي بازگشتى، راضىش قاضيپ  ازيى که به تنهاىو هنگام." دانست و نه نظر کانون

   ! ديو احکامتان را بنگر ديخودتان به نوشته تان بازگرد! دي کنىباز هم، فتوا صادرم

 و موزه جمارانانيتبعد 

 ىچ ميه! دي زنىکانون م  تمام بر تنىتي مسؤلىد و با بي را بلند کرده اىچماق داور

د که فراخوان، دراعتراض به يدان

ا ي داده شده ىپاسخ فيد که به قاسم سي دانىن است که شما از کجا ميپرسش ا

  د؟ي دهى، که حکم منشده
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ن يز، ايش از هر چياما، ب  باشد؟ىآشکارا، علن ديشان، به زعم شما، بايا پاسخ به ايآ

د و با يف را حجت گرفته اي سىناراست و ناروا ىادعامهم است که شما شتابزده 

   !دي تازىران آن ميأت دبيناجوانمردانه به کانون و ه ه بر آن و به بهانهء آن،يتک

زل 

 ىشتريب ازيا، که شما به اتهام و دروغ، ن رسد، امىبه گمان م !ديف، آگاه شويس

  د؟يداشته ا

  

ست، اما، ي خود، چندان آزار دهنده نىبه خود افته ام که دروغيمن به تجربه در

 . شودى از آن زاده مىديپل  است کهىگريشه درخدمت امرِ ديدروغ هم

ف، ي قاسم سىکيالکترون ش ار انتشار به پستيد که متنِ فراخوان، پيمطمئن باش

راهه ياد هم به بيز د،يو شا.  گرفته استىشان، شما را به بازيا. فرستاده شده است

 گرفته ىبه باز  خود، او راى هاى فرافکنىم که شما هم، براير بگونرفته باشم، اگ

   !ديا

در _ فراخوان  _  متنِى باشد براىلي تواند دلىاصل بودن شان م" د؛ چرا که 

    چه؟ىا برىبه راست

ف و ناي سخى، از راست و ناراست گفته هاىچ دشواريد بدون هيتوانست ىشما م

   ! کندىپرسش باال ذهنم را آشفته م باز هم 

  !زيم عزينس

ا بدل ياصل ...لباده و  کند که کاله وىد که فراخوان، روشن نميشما، آشفته شده ا

هستن
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 ىنهادها ران ويان آلمان و اي مى اىن همکاريد که چني دانىش ميشاپيا، پيشما گو

افتاده  ش پاي شما، پى شبهه از سوىن القايآنقدر ا! ن کشورها، وجود نداردي اىجنب

روشن   خواهدىمتن نم" رند که ي گىراد مي که به فراخوان اىاما شما و تمام آنان

ن يا با. ، حق ندارند و حق دارند"بدل هستند_ ن يو نعلکاله و لباده _ کند که آنها 

 و موزه جمارانانيتبعد 

 ىاسالم ى آلمان و جمهورىجمهورن وزارت خارجه ي بىاثبات ساخت و پاخت فرض

 ".است  آن گذاشتهى افشاى جهان که متن تمام تالشش را براىو خانهء فرهنگ ها

 د،يبه دوستانتان سفارش کن. نمي بى اشاره به آن، حتا، نمى براىازيه من ناست ک

 جهان را از ىفکنند، تا پشت خانهء فرهنگهاي جشنواره بىغي تبلى به کارتهاىنگاه

   !ننديبب رو

 ن، آگاهانه بهيقي خود و به بهانهء ىست به پشتوانهء نادانيچکس مجاز نيحال، ه

 اند که ازي نماى از بالهت، مىن تاخت و تاز کور و ناشيکانون و انجمن بتازد، بلکه ا

پس از .  دانندى نمىزي و جنجال، چى و هوى، جز ها"جماران " ن يتريا ويگنجه 

 ى براىمن پاسخ. دي دانى نمىزين باره، چين روز، شما هم ، در ايچند  شدنىسپر

ا، يد و گوياما، شما که سالها، هموند کانون هست. انجمن قلم ندارم دشمنان کانون و

 ىشتازِ توهم پراکنان و غبار ميد پيد، شده ايانجمن، دل بسوزان  کانون وىد برايبا

   .ننديد ببي توانند و باىم  کهيىهاد بر چشميپاش
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خ يتکار تارين جنايبزرگتر هي توجىد که برايشما، چنان دوست را، دشمن پنداشته ا

  .ديببند دن گوژ و دروغ،ي دىد، چشمتان را برايمعاصر، حتا حاضر

    د؟ي دهى را نشان نمى دشمن واقعىچرا؟ چرا جا

امي

 دار و ۀ شدىه هستند؟ بازساز

نان شما را مستند يد که اطمي در دست دارىمتن !د برابر اصل باشندي، که باىندار

!  ستى به زبان آلمانىنيخرت و پرت خم ح و شرحِي دانم، توضىکند؟ تا آنجا که م

 از ىباني که در پشتيىويبرنامهء راد  باشد ازىن باره ناشي شما در اىد، آگاهيشا

 . گذاردى نمىکس ى، براىدي تردىران، جاي حاکم بر اىنيارتجاع د

ا يکه گنجه  مي شنوى که مورد استناد شما قرار گرفته است، ميىوي رادىدر گفتگو

" دست  کارِ " ىمن رو. است" شهرزاد " ن موسوم به جماران، کار دست گروه يتريو

 د، ويده بودي روح را دىن بيترين وياگر ا! ديد دارم، همچنانکه شما هم دارديتأک

 ى مىرنگ برگزارکنندگان، پيد، به ني تردىد، بيدن داشتي هم خواهش دىکم

ل او را نه ي، وساىنيقهء کژ و مژ خميش ذوق و سليرايش و پي آراىبرا د؛ آنانيبرد

 ىشه اي شىبا با دري و زىچوب_ کمد  _ ىشده، بلکه در گنجه ا ىن بازسازيتريدر و

وار چسبانده بودند، سخن از ي که به دىحينوشتهء توض اما، در. گذاشته بودند

پس از اعتراض به حضور جالد جماران، گنجه را  تنها.  رودى شده مىن بازسازيتريو

ا يه گنجه دروغ است،  داند کى نمىز کسين تا هم اکنون. ن را آوردنديتريبردند و و

طردي دانى ىاز کدام جا  پرسم کهىمن از شما م د که کاله و لباده و ي و آسوده خ

 شدى بازسازىنيخم... و ن و قرآن و پاسپورتينعل
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ده بود، آمده است که گروه يوار چسبين، به ديتري که در کنار وىشناسه ا بر

ا که  رىنيتريآنها بدل و: باز ساخت) 2004( را در سال ىنيجماران خم " شهرزاد

    .دارد، خلق کردند در تهران قرار

اکر سرتاسر عمر  " .ش گذاشته شده اندي اندک او به نماىملک شخصيدر آن ما

گ يا مرده ريکه آ افتيد يد، در نخواهين دو گزاره کني اىزتان را صرف باز خوانيعز

 ديديز رسيتم ، به صرافتى روزگارىا نه؟ اگر روزي شده است ى هم، باز سازىنيخم

 

 و موزه جمارانانيتبعد 

 پروا ىشما که ب!  بود که بودىهمان  کنار گنجه،ىحين؟ چرا که نوشتهء توضيتريو

هام را، با ينهمه ابهام و ايچرا ا د؟ي دانى را ميىن جابجايد، چند و چون ايسي نوىم

د؟ يد مردمان را گمراه کنيخواه ىد؟ چرا مي بندى، به فراخوان کانون مىتي مسؤلىب

 ىد؟ فراخوان، مگر پايستين اني سود و زى از دوستانتان از اهالىانند برخشما که م

   رون گذاشته است؟يان واقع و ماوقع، بي بۀريرا از دا

و   است با محک دانشىشه اي، استنتاجِ اندى هر متنىد که باز خوانيو دانست

 د و باين هستيقيشما که پر از ! ديد و از خود پوزش بخواهيصداقت، به خود باز گرد

ا شهامت يد، آيده اين کنندگان فراخوان کشير بر تدويغ تکفين جهل، تيه بر ايتک

ک پندار، تن در يت، و نه يک واقعي يىبه واگو، ى و تنديى پرواىن بيکه با هم ديدار

ران است؛ چرا که يخ معاصر ايتکارِ تارين جناي، بزرگترىنيد که خمياعالم کن د؟يده

.ن استياو، چن د،ي تردىب
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 ىديمن، ترد " ک ابهام دارد؟ي" ن جمله، به گفتهء شما يد که چرا اي دانىاما، م

    !ن باشديو بادا که چن! دي دانىندارم که نم

د، ياگر از دوستانتان بپرس.  نداردى به بازسازىندار، ربط ن دار وي از اىرا برخيز

   . کنمىن اندازه، بسنده ميمن به هم !نديد به شما راست بگويشا

  !زيم عزينس

ش

ک تن يروز و شکسته در آن، تنها يد که پيآمد ى در نمىد، به سرابِ کارزاريخواند

  .است؛ شما

ن و يا بدل بودن لباده و نعليم که اصل بودن و يگفتم، تا بگو لين همه را به تفصيو ا

ن ي که اىژه، شعري، و به وىنيخم... نک و قرآن و يع کاله و عکس و پاسپورت و

راخوان کانون نداشته ن في در تدوىريچ تأثيه اه دل، مصادره کرده است،يآخوند س

مانىاگر، با نجابت   ىدار مي بىده ايشما هست، متن فراخوان را با د  که در چ

 و وارثانش که با شکستن قلم ها، در ىنيد ن نماد توحشين است که ايمهم ا. است

ا از ي را به بند اسالم درآورند و ىصاحب قلم را اجرا کنند و هر" والقلم "  آنند که ىپ

ه آمران ي توجى براىستند و هر تالشيران نيا  مردمانى فرهنگىان بردارند، الگويم

 ىرفتنيرد، نه تنها پذي که انجام پذىعنوان ت، به هر بهانه ويه بشريت عليجنا

 يى؛ ناسزا و نارواى و آزادگىبه آزاد ،ى ست به زندگىنيش از آن، توهيست، که بين
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ونه مقاى نباشد براىازي ن     . ىا سهي ه

 جهان ىخانهء فرهنگ ها  همچونىاز

 که بر من ىليدل ن، بهي برلۀن جشنواريدر هم! دي کردى مىشتريمل ب

 

 و موزه جمارانانيتبعد 

 آخته ىريت شمشيدر نها... وىهمگان ى و بازمانده از کشتارهاىست به هزارن قربان

.ست بر گردن هنر

رد، يگر انجام گي دىباشد و چه با ترفندها" هنر  " هءت، چه در جاميس جنايتقد

 ىفکر م.تياست در برابر جهل و جنا رِ ذهن مخاطبين عارضه اش، تخديکوچکتر

ر گکنم ،

  !زيم عزينس

 که ىاستيد و به سي کردىم  بود که فراخوان کانون و انجمن قلم را باورىن ميبهتر ا

  نهادى دارد تا به هوادارىل شما را وامامثا

د، تأي آورىرو

انداخته  ، درى چهره اند، بساط چادر فروشى که بى کسانىست و به دالليمعلوم ن

قانون   جهان، بنا برى خانهء فرهنگ هاد که فروشِ چادر، دريد نداشته باشياند؛ ترد

گران در يباز غ گسترده، در رسانه ها ازيو تبل! ردي گى بازار انجام نمىعرضه و تقاضا

اما،  .ستي، نىز، بازتاب هنرِ و هنرمندان در بند حجابِ حکومت اسالميحجاب ن

 ىرا برا اه اواگي را و آگاهانه و نىننده اي هر بۀدي ها، دل و دىن صحنه گردانيتمام ا

 . کندى رفته است، آماده مىراني که بر زن اىزي هول انگىرشِ ناروايپذ

ن ي در حال تکوى آزار، فاجعه اى به ظاهر، بى هاىن چادر فروشيدر پسِ ا! ديدان ىم

 چادر انداخته ىرانير، بر سر زن اي ترس و تعزۀ با زور و ادارى اسالمىجمهور است؛

، ىراني زن اىت فرهنگي رود تا آن را همچون واقعى ميىت انسان اروپايذهن است و
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 ى که چادر فروشيىد، از آنجاي فهمد؟ شاى تعفن را مىمشامِ جانتان بو ايآ. زديبپذ

من !  شودىابيد در چارچوب هنر ارزيرد، باي گى جهان صورت مىفرهنگها در خانهء

    . فهممىن را نميا

  زيم عزينس

م يمن از صم .ان گذاشتميدم، با شما در ميشي اندى م پروا، هر آنچه را کهىمن، ب

قلب، به شما 

! 

  !ديدوارم که مرا دوست خود بداني ورزم و امىارادت م

" عنوان  د به نوشتهء محمد عارف باي توانىن باره ميشتر در اي ب

* * * * * 

 

 

 

 

  سندگانين و نقش هنرمندان و نويجشنواره برل

  ىبهرام رحمان

ى آگاهىبرا *

 .ديدر تارنماها، رجوع کن" ا استحالهء تقدس؟ ي تيزم جناياستت
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 ىبا جمهور" شر

ت انسان، بلکه همواره براساس ي، نه براساس حرمت به حقوق و موجودىاسالم

 ىبرا" متمدن"ن دول يا.  بوده استى و نظامىاسي، سىع اقتصاد

 ىدام به برگزار

  .رد

فه اش دفاع از ين وطيک است که مهم ترين دمکرات

 و موزه جمارانانيتبعد 

ک و مدافع حقوق بيدمکرات" به اصطالح ىم هايبرخورد رژ

معامالت و مناف

 را ىکتاتوري دىم هايم رژيرمستقيم و غي خود، مستقىرانسانيشبرد اهداف غيپ

  . جامعه خود بتراشندى افکار عمومى براىهي کنند تا توجىبزک م

خانه " به نام ى، اقدام نهادى اسالمىم جمهورير رژي تطهىو، براين سناريآخر

 ى آلمانىک نهاد فرهنگيکه "  جهانىخانه فرهنگ ها. "است"  جهانىفرهنگ ها

، اقى اسالمىم جمهوري با رژىن است، در معامله ايدر شهر برل

در کنار . کرده است" ک دوردستينزد" به نام ىشگاه ظاهرا فرهنگيجشنواره و نما

 را ىني خمىل شخصير شده است که در آن وسايز داي نىشگاهين جشنواره، نمايا

  .ش گذاشته انديبه نما

از .  کننديى، هنرنماىراني چند از هنرمندان اى تن، جشنوارهنيدر ا قرار است

، ىنيخم" کاله، لباده، پاسپورت و عکس"شگاه ي، در کنار نماىجمله عباس معروف

 خواهد کىداستان خوان

ن اقدام مشترک ي اىه اي، با صدور اطالع)ديدر تبع(ران يسندگان ايکانون نو

سندگان يکانون نو. را افشا کرده است جهان ى و خانه فرهنگ هاى اسالمىجمهور

ک کانوي، )ديدر تبع(ران يا
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ن کانون، به ين رو اياز ا.  استىت انسانيان و قلم و حرمت و موجودي بىآزاد

، افشا و محکوم کرده " جهانىخانه فرهنگ ها"ن ي اقدام چندش آور مسؤلىدرست

  .است

 که ى، در مطلب)ديدر تبع(ران يسندگان ايران کانون نوي از دبىکيار، عباس سماک

 منتشر کرده است، درباره عکس ىنترنتي اىت هاي در سا2004 مارس 30روز 

ن مراسم ي که قرار است در اىعباس معروف: "سدي نوى، مىالعمل عباس معروف

 ى، چه ربطىخيت کار تاريک جناي ىل شخصيش گذاشتن وسايست به نمايمعلوم ن

، ى عباس معروفى است، چرا آقاىدنين پرسيان دارد؟ همچنيشه و بي اندىبه آزاد

نده ها ي ها و پوى، که مختارى اسالمىست جمهوريم آدمکش و تروريدر مقابل رژ

  کند ادعا کرده است کهى داستان خوانى منحوس اسالمى جمهورىهيتوج

ن، حاصل کار چند هنرمند است و ي در برلىني خمىل شخصيشگاه وساينما"

ن رو يو از ا. ان استيشه و بي اندىش آن، به مثابه مخالفت با آزاديمخالفت با نما

ل ين دليان دانسته و به هميشه و بي اندىسندگان را نقض آزاديه کانون نوياعالم

  ."استسندگان استعفا داده يت از کانون نويهم از عضو

 از به ى، چه منافعىباس معروف را به خرج نداد؟ عىن شهامتيرا ترور کرد، چن

 شود، ىن برآشفته مين چني دارد که اىني خمىل شخصيش گذاشتن وساينما
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 ىن بود که آقاي و مبلغ ا  مدافع ، ران بودي که در ا ى تا روزى معروفىآقا

اما  .ران را روشن کنديسندگان اي، چراغ کانون نوىر ارشاد اسالمي، وزىنمهاجرا

، ى اسالمىم جمهوري سرکوبگر رژىروهاي که نى و هم فکرانش هنگامىچرا معروف

 ىباد کرمان، که خواهان برگشت به کار بودند را به خاک و خون مکارگران خاتون آ

 و موزه جمارانانيتبعد 

ت آن ي کند و حتا از عضوىشه قلمداد ميان و اندي بىه کانون را نقض آزادياطالع

   دهد؟ ىاستعفا م

ام ي پىاست جمهوري به رى انتخاب خاتمى ساکن آلمان شد، براى که وىهنگام

 شده اند ى سوخته اى، مهره ها"دوم خرداد" و جناح ىاکنون خاتم. ک فرستاديتبر

م يم که دست پرورده تي از رژىگريده است، البد جناح ديان رسيو عمرشان به پا

 ى آماده مى بعد از خاتمىاست جمهوري انتخابات رى است خود را براىرفسنجان

 ها، شمس ىمعروف.  بزنندىديد دست به تحرک جدي ها، باىکنند، احتماال معروف

م ها قلم زده اند و ين تيبا کالم ها که همواره در رکاب اين ها، بهنودها، زيالواعظ

 ىني خمىل شخصيش وساي، از نماىن دفاع معروفيبنابرا. هند زدز خواين نيبعد از ا

د ي ربط با تحوالت جدى تواند بىان، نميشه و بي اندىو ربط دادن رندانه آن به آزاد

  . باشدى اسالمىم جمهوري درون رژىجناح ها

را ... دون کنار ويذه، فري کردستان، اىن مردم معترض شهرهايدند و همچنيکش

 هم نکردند و مدافع ىک اعتراض خشک و خالي کردند، ىسرکوب و کشتار م
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ان و موزه جمارانيتبعد 

ن د و ارعاب معلمايان، اعتصاب و تشکل آن ها نشدند؟ چرا به تهدي بىآزاد

 شرکت ى آن ها که برايىسندگان و بازجوي نوىريمعترض نشدند؟ چرا به دستگ

ران، تجمع کرده بودند، اعتراض نکردند؟ يسندگان اي کانون نوىدر مجمع عموم

 ىان کارگران و مردم محروم و تحت ستم و آزاديشه و بي اندىچرا به دفاع ار آزاد

ل يش گداشتن وسايه به نمان در راين چني برنخاستند؟ اما اىاسيان سيزندان

 کانون ى و ضرورى کنند و اعتراض اصولى مى جان فشانىني خمىشخص

ن يحال ا!  نامد؟ىم" انيشه و بي اندىآزاد"را ناقض ) ديدر تبع(ران يسندگان اينو

ه کانون ي، بر علىني خمىل شخصيشگاه وساين سرعت در دفاع از نمايکه با ا

  .زديخ ىبرم) ديدر تبع(ران يسندگان اينو

 ىل شخصي کرد تا وساىدا مين را پيجرات ا"  جهانىخانه فرهنگ ها"م، يفرض کن

 ىه ايز آن را با صدور اطالعيسندگان آلمان نيش بگذارد و کانون نويتلر را به نمايه

، مورد نفرت هشتاد درصد جامعه ى اسالمىم جمهوري داند که رژى مىاما معروف

 15م، در انتخابات مجلس هفتم، تنها يران است و بنا به اقرار سردمداران رژيا

ن هر يبنابرا. ن مضحکه انتخابات شرکت کردنديط در اين شرايدرصد از واجد

ز مخالف ين کانون نيتلر، با ايت از موزه هي، در حماىافشا کند، البد عباس معروف

ان متهم خواهد يشه و بي اندى آلمان را به نقض آزادسندگانيخواهد بود و کانون نو

  کرد؟ 
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 ىم آزادي با رژى، در سنگر آزاد)ديدر تبع(ران يسندگان اي که کانون نوىتا روز

 خواه قرار خواهد ىم آزادت مردي کند، مورد حماى مبارزه مى اسالمىکش جمهور

ات يه جناي ها را در توجىمانند عباس معروف" ىسندگانينو "ىگرفت و عمکردها

 به ى اسالمىانه جمهوري و وحشى ارتجاعىد گداشت تهاجم فرهنگيمسلما نبا

 ىگ هاخانه فرهن" غرب مانند ى رنگارنگ دولت هاىخارج کشور، توسط نهادها

ه ي، بر على عباس معروفىريموضع گ. ها هموار شود" ىعباس معروف"و " جهان

 ايه قضايبق
 عباس سماكار

 و موزه جمارانانيتبعد 

 گردد ىز از جامعه دور ميک شود به همان نسبت نيم نزدين رژي به اىان و فرديجر

  . گرددىم ميک و سهي آن شرىاست هايم در سيرمستقيم و غيو مستق

  . ز محکوم خواهد کردي نى اسالمىجمهور

شه و ي اندى به آزادىن ربطي، نه تنها کم تر)ديدر تبع(ران يسندگان ايکانون نو

م صد هزار اعدام، ضد زن، ضد ي و رژىنيان ندارد، بلکه آشکارا دفاع او را از خميب

  . گذاردىش مي و ستم گر به نماىآزاد

  2004ل يکم آوري

  

م خاكسار و يف، نسيقاسم س
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ان و موزه جمارانيتبعد 

» ك دوردستينزد «ى واره به جشن ديسندگان در تبعي كانون نوىه اعتراضياعالم

افته، ياختصاص » ىني خمىموزه وسائل شخص«ش ي از آن به نما

ك يه كانون يانون اعتراض كرده و نوشته است كه اعالم

 را ىاسياش حق دخالت در امور س  ست و كانون مطابق اساسنامهىاسيعمل س

از به ي نىاسيانون در مسائل ست دخالت كي ممنوعىعنياول، 

 ىاسيك عملكرد سيان، يشه و بي اندىاصوالً دفاع از آزاد. ستي نىتالش چندان

ىبرلن كه بخش

 كه ىعباس معروفبه دنبال اعتراض . ختي كانون را برانگى از اعضاىاعتراض برخ

م خاكسار يف و مقاله نسيگر به او پاسخ دادم، ادعانامه قاسم سي دىا من در مقاله

 . افته استيز انتشار ين

ه كيف به اعالميقاسم س

ران از متن يئت دبين حال اعالم كرده است كه به عنوان عضو هيو در عا. ندارد

ِ اعمال نظر يئت دبيه خبر نداشته و هين اعالميس اينو شيپ ران كانون را به

انت ي در باره مسائل كانون و به خىريگ ميره تصمير از دايك دبي، حذف ىشخص

 . متهم كرده است

در مورد مسئله 

ن اركان يتر ىا هي از پاىكي به مثابه ى اسالمىاعتراض به حضور جمهور. ست

.  كانون استىفه اصليران، از وظي مردم اىان در عرصه زندگيشه و بيسركوب اند

 ست و ى و سازمانى خطىها ىريگ د موضعيآ ىز به شمار م كانون مرىچه برا آن
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ه كانون، يس اعالمينو شيف از پيخبر بودن قاسم س ى در مورد مسئله بىول

ن شكل يران كانون به ايئت دبيها در ه هي بر سر صدور اعالمىريگ ميوه تصميش

 و موزه جمارانانيتبعد 

ار كارش قرار ي را معىاسي سىها  سازمانى ژهي وىست خط مشيكانون مجاز ن

 . نيهم. دهد

ارج از ران كانون را خيئت دبي هى درونىكه من طرح مسائل اجرائ رغم آن ىعل

 از ىشرح دانم، ناچارم به خاطر اتهام وارده  ى مىره حوصله افكار عموميدا

 . ن اتهام را رد كنميران كانون بدهم و ايئت دبيشان در هيت ايوضع

ران، و يئت دبي هى اعضا تمامىها برا هيس اعالمينو شياست كه پس از ارسال پ

ران با توجه به آراء اعالم شده يئت دبي ساعته، ه48ك مهلت يپس از گذشت 

. كند ىه را صادر ميت آراء موافق انتشار بود، اعالميرد و اگر اكثريگ ىم ميتصم

ها موافق به   آنى ساعت پاسخ ندهند، رأ48ن ي اىران كانون طيالبته چنانچه دب

رهم منتشر يك دبي ىه با رأيك اعالمي اگر ىب، حتين ترتيبه ا. شمار خواهد آمد

 آن گذاشت كه البته ى كانون را پاىا امضايران و يئت دبيتوان امضاء ه ىشود باز م

 ىتواند مطرح كند و حت ى ست كه مىعيهركس به آن اعتراض داشته باشد طب

وع را تواند موض ى نمى كسىول. ضاح كندي استىران را در نشست همگانيئت دبيه

 .  وارونه جلوه دهدىبا دروغگوئ
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ان و موزه جمارانيتبعد 

 كه از ى مدتىف مانند طين شكل عمل شده و قاسم سيز به همين مورد نيدر ا

ئت يو ه. ز نداديس نينو شين پي به اىگذرد پاسخ ىران ميئت دبيت او در هيعضو

 . ه را منتشر ساختي كارش عمل كرد و اعالمىارهايز مطابق معيران نيدب

م كه با نفرستادن ي نداشتىا زهيز باز انگيم نياهل اعمال نظر بود اگر فرضاً ىما حت

م و فكر ينه بترسين زمي او در اىف از رأي قاسم سىه براين اعالميس اينو شيپ

. م داشتيران را نخواهيئت دبي هىت اعضاي اكثرى انتشارآن، رأىم كه برايكن

چ وقت يچون ه(م يندا ى مىف تا آنجا كه ما بطور كليچون اصوالً نظرات قاسم س

ت نداشت، بلكه يران نه تنها اكثريئت دبيدر ه)  شركت نكردىا ىريگ ىچ رأيدر ه

 . مطلق كلمه بودىت به معنيبرعكس در اقل

ز ي ما نىها  به تلفنىران كانون، حتيئت دبيتش در هيف در مدت عضويقاسم س

 ى مسائل براها گفته بودكه از عدم ارسال  از تماسىكيداد و تنها در  ىپاسخ نم

دم تا بالخره دو بار با يمن شخصاً چند بار به تماس با او كوش. ه دارديخود گال

 ىها سيش نويها و پ ك به من جواب داد و ادعا كرد كه به همه نامهيپست الكترون

ن ي اىم با انگشت گذاشتن رويخواست ىطبعاً ما نم.  ما جواب داده استىقبل

 كانون ى نشست همگانىم و حل مسئله را براير به وجودآوىا مسئله، مشكل تازه

 . ح را بدهمين توضير او، مرا وادار كرد كه ايه اخي اعالمىول. ميگذاشت
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 و موزه جمارانانيتبعد 

ف از ين است كه قاسم سين باره الزم است؛ و آن اي هم در اىگريح دياما توض 

ئت يو نه فقط با ه(ت ما، با كانون ين دوره از فعاليش از اي پىش، حتيها پ مدت

كه  نيل ايش به دليا پنج سال پيك بار در چهار ياختالف داشت و ) ىن كنونرايدب

زنند از كانون استعفا داد و  ى او طعنه مىاسيشات سي كانون به گراىفكر كرد اعضا

 به نشست ىحيچ توضيم خاكسار و بدون هي سال گذشته همراه نسىول. رفت

ت كند در آن جلسه ي عضوىكه دوباره تقاضا  كانون بازگشت و بدون آنىهمگان

 نكردند، بلكه با تحمل كردن ىن رفتار نه تنها اعتراضي كانون به اىاعضا. نشست

ران كرد با يئت دبيت در هيكه خودش را ناگهان نامزد عضو  پس از آنىاو و حت

 تازه ى مانهي صمىك همكارين بازگشت، آغاز ي دادن به او خواستند كه اىرأ

 . باشد

ب كه پس از يترت نيبه ا. ك را، بالفاصله و بد دادين عمل نيف پاسخ اياما قاسم س

 ىك قطعنامه در اعتراض به جمهوريان صدور يانتخابات كانون، در روز بعد، در جر

ن ي در همىزيا چيو » ى اسالمى ارتجاعىجمهور«، به گنجاندن كلمه ىاسالم

و قطعنامه ر ندارد يد مخالفتش تاثي دى وقتىحدود در قطعنامه اعتراض كرد و حت

رت زده ي چشمان حىس قطعنامه را جلوينو شيت پيب خواهد شد، از عصبانيتصو

م يزده شده بود رتين عمل حيكه واقعاً از ا نيما با ا. ختيهمه پاره كرد و دور ر

ب الشه پاره شده آن قطعنامه يم و فقط به تصوي نشان ندادىچ واكنش منفيه

افته و يران انجام يئت دبيه انتخابات هف واقعاً شانس آورد كيقاسم س. ميپرداخت
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ن عمل او را انتخاب يدن اي كانون با دى مسلماً اعضاىاو عضو آن شده بود؛ و ال

 . كردند ىنم

ن زحمت را نداده است كه حداقل يف اكنون به خود ايجالب است كه قاسم س

ئت يك، ابتدا از هي دمكراتىها ، مطابق رسم همه ارگانىش از اعتراض علنيپ

ن كار را نكرده است، بلكه درست مثل ياو نه تنها ا. ن باره پرسش كنديران در ايبد

ه ي و با نسبت دروغ دادن به ما، اعالمىكه منتظر فرصت باشد به شكل علن نيا

ان يدر پا» شيآخ« و ذكر كلمه ىن زبانيريش از كانون را با شي و استعفاىاعتراض

ه كانون نفرستاد و ما چند روز بعد در رخاني دبى براىآن اعالم نمود و آن را حت

 . ميسطح مطبوعات از آن مطلع شد

 م خاكسار؛يه نسياما درباره اطالع

راد به يسندگان چند ايه كانون نوياش در اعتراض به اعالم م خاكسار در مقالهينس

ه ياز نظر او اعالم. پردازم ىها م ب به آنيران گرفته است كه من به ترتيئت دبيه

ن موزه را كه اصل ي دروغ گفته و اىني خمىمورد موزه وسائل شخصكانون در 

 ى و آن را به عنوان بخش اصل  ست اصل جلوه دادهى و بازسازىست، بلكه كپين

ك اثر ي شده را ىن موزه بازسازيم خاكسار اينس.  كرده استىجشنواره معرف

 . ش آن سرزنش كرده استي و ما را به خاطر مخالفت با نماىابي ارزىهنر
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 و موزه جمارانانيتبعد 

ه به ين اعالميح بدهم كه مسئله ما در ايدانم توض ىن مورد من الزم ميدر ا

كرد  ىرا از نظر ما فرق نميز. ن موزه نبوده استي دانستن اىا بدلي ىوجه اصل چيه

ا ي و ىم خاكسار و عباس معروفيا به زعم نسي و ىا كپين موزه اصل باشد و يكه ا

ك كار ي ىن نبود كه ما محتواياصوالً امسئله ما . ى هنرىك بازسازيگر يهركس د

قرار  مسئله ما مخالفت با . ميا مخالفش هستيم و يپسند ى را مىهنر) فرضا(

 بود كه در زد ى اسالمى جمهورىها استيشبرد سين آثار در خدمت و پيگرفتن ا

ا مثل يش بل در كنفرانس برلن و ياد هانري، مثل بنى آلمانى نهادهاىو بند با برخ

ك چهره يرود و  ىش ميپ  تازه، بهىباز ن شعبدهيدر ا»  جهانىها رهنگخانه ف«

. كند ىل مي مردم جهان تحمى را به افكار عمومى اسالمىجمهور بزك كرده از 

ن جشنواره اشاره ي اىها ه بخشيم خاكسار ادعا كرده است كه ما به بقينكه نسيا

ك ماجرا ي در ى اسالمىر جمهوىوقت. دهد ىن ماجرا نمي در اىرييز تغيم نيا نكرده

كند چقدر ازآن فضا را به صورت مشخص و با مارك خودش  ىدست دارد، فرق نم

گونه موارد  نيارتر از آن است كه در اي هشى اسالمىاتفاقاً جمهور. كند ىاشغال م

ش ين نماي همى اسالمى جمهورىبرا. ها را به خود اختصاص دهد تمام جنبه

ر ي، با عكس قاب كرده آقا و شعر زىني خمىص شده وسائل شخى بازسازى موزه

، و »دي چو تو فرزند بزاىتيتا دگر مادر گ/ ر فلك رايد پدر پيار ببايصبر بس«آن 

 . ستىن گنجه كافي در اىنيح خمينك و عبا و تسبيقرار دادن قرآن و ع
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 آن ى ست، از كجاىهنر» ىاثرِ هنر«ن ي اىپرسم كجا ى خاكسار مىمن از آقا

د؟ از يرون كشي بى اسالمىگر و مخالف جمهوري دىمعنائ)  قول شمابه(توان  ىم

ه ي چهره كرىن اثر هنريا ايآ ا از آن شعر؟ ي و ىنيگرفته خم قرآن، از عكس قاب

تكار آن ي مانده از رهبر جناىس آثار باقي را به صورت تقدى اسالمىجمهور

از » ىه هنرجشنوار«ك يقدر نشانه در  ني كه همىكند؟ به راست ى نمىبازساز

سابقه و اوج نفوذ  ى بىا  ست، بلكه واقعاً فاجعهى نه تنها كافى اسالمىجمهور

ك ي جرأت نداشت ىن حتيش از اي پى اسالمىجمهور.  ستى اسالمىجمهور

ها  تين حمايمن اي اكنون به ىول.  نصب كندى را در جائىنيعكس ساده خم

كند كه ما با  ىكسار متهم م خاىوقت آقا آن. ش رفته استيد كه تا كجا پينيب ىم

ن ينه، اتفاقاً ا. ميريده بگي جشنواره را ندىها ر بخشيم سايا  خواستهىنمائ بزرگ

 ى اسالمى جمهورىشتر باشد برايه بين قضي اىرا هر چقدر چاشنيست؛ زيطور ن

لم يش في، نماىب دادن جشنواره هنريافته كه با ترتيم درين رژيرا ايز. بهتر است

ت يره و سوء استفاده از هنر و شخصي و غىقينواره تئاتر و موس جشىو برگزار

نش را بزك يشتر چهره ننگيتواند به مقصود برسد و ب ى معروف بهتر مىها آدم

 زنند ىتراشند و عطر و ادكلن م ىش مي هم امروز رى اسالمىماموران جمهور. كند

 .رندب ىش مي خود را پى نفوذىاست هايس» متمدن«ك موجود يو در قالب 

شود كه هنرمندان به نام، در خدمت  ىد چطور ميگو ىم خاكسار مي نسىآقا

 ى آقاىن سادگين است؛ به هميو پاسخ من ا. رندي قرارگى اسالمىجمهور
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ئت يدر كنفرانس برلن هم كه شما خودتان در كنار من و به عنوان عضو ه. خاكسار

 ىزي احمد عزىشد كه آقاد، روشن يه آن امضاء كردي علىا هيران كانون اعالميدب

 ى را براى معروف ادبىها  دخالت داشته و اتفاقاً همو چهرهىزير ر، در برنامهيسف

 . شنهاد داده استيش بل پينرياد هايشركت در آن كنفرانس به بن

ه ين زاويز از هميكننده در آن برنامه ن سندگان شركتيهشدار ما به هنرمندان و نو

ا احتماالً مخالفت با تفاوت ي و ى، فرهنگى هنرىابي صورت گرفت و نه از ارزش

ار مهم است كه هنرمندان ي، بسىكي من ى برا  .ها با خودمان  آنىاسيشات سيگرا

ا سوء استفاده ي و ى همكارى ناخواسته و ندانسته در راستاىشان، حت ىدر زندگ

ه در ك هنرمند نادانستيالبته اگر . رندينگ  قرارى اسالمىتكار جمهوريم جنايرژ

 او را آگاه كنند كه ى وقتىست، ولي نى شركت كند بر او هرجىن مراسميچن

ن يد او را از قرارگرفتن در اياش با موضوع از چه قرار است؛ وجدان هنرمندانه

و اگر . ن خوانديتوان او را هنرمند راست ىن كار را نكرد نميراستا بازدارد و اگر ا

م ي نسىست آقايتكارانه ني جناىه ما عمليرد اعالمي به او تعلق نگىن عنوانيچن

پس . ديرين استدالل را بپذيد ايكه شما ناچار نين، ظاهراً مثل ايخاكسار؟ بنابرا

ن موضوع در كار است ي در اى اسالمىكه دست جمهور نيم سر اثبات ايد برويائيب

ها  د كه همراه ما، از آني نداشته باشىا گر چارهين ثابت شد، شما ديتا اگر ا

ن يرا هم كه به خاطر ا» تكاريجنا«ن مراسم شركت نكنند و لقب يد كه در ايخواهب
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 ىعني آن ىد و نثار صاحبان اصليمان بردار د، از دوشيا دادن به ما داده هشدار

 .دي كنى اسالمىجمهور

د از يتوان ىح بدهم كه شما نميد توضين باره صحبت كنم، بايكه در ا نياما قبل از ا

. دي را داشته باشى اسالمى جمهورى با مهر و امضاىئه مدرك كتبانتظار ارا ما 

 ما ىداد، ول ى به ما نمىزد هم مدرك كتب ى به ترور دست مى وقتى اسالمىجمهور

 ىخورد و فردا ىم موضوع از كجا آب ميم بفهميتوانست ى قرائن و شواهد مىاز رو

كه  نيبدون ا.  ستى اسالمىم كه كار كار جمهوريكرد ى اعالم مى همگىهر ترور

تر از آن است   زرنگى اسالمىجمهور. مي در دست داشته باشىا ىچ مدرك كتبيه

شه مثل مورد كنفرانس برلن و ي بدهد و ما همى را به دست كسىن مدركيكه چن

م كه اسم يآور ىن شانس را نميح برگزاركنندگان آن كنفرانس، ايان توضيدر جر

 در رابطه با ى اسالمى جمهورى رسمگر مقاماتيا دير و ي سفىزياحمد عز

گر ي از موارد دىارياما مثل بس. ابدينترنت انتشار ين نوع مراسم در اي اىزير برنامه

 م؛ يببر ىن موضوع پيگر به ايم با اتكاء به شواهد و قرائن و اطالعات ديتوان ىم

 ست كه معموالً در رابطه با ى آلمانىك نهاد فرهنگي»  جهانىها خانه فرهنگ«

در رابطه . كند ى كشورها رجوع مى دولتىش به مراجع رسميها تي فعالىزير برنامه

 ىديك شناخته شده تبعي دمكراتىك از نهادهاي چين برنامه هم، چون نه به هيبا ا

البته در داخل كشور (ك داخل كشور يا نهاد دمكراتي در خارج از كشور و ىرانيا
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چ نهاد يل كرده، هنوز هيم تحميرژسندگان كه وجود خود را به يبجز كانون نو

جشنواره  «ىزير  برنامهىبرا) افته استي نى امكان حضور علنىگريك ديدمكرات

 ست كه به تنها ارگان ىعين طبيبنابرا. رجوع نكرده است» ك دوردستينزد

ان يراني اىاداره كل امور فرهنگ «  بهىعنينه ين زمي در اى اسالمى جمهورىرسم

ن يا شما در ايآ. رجوع كرده باشد)  ست؟ىكيكه چه اسم شد ينيبيم(» ىبرونمرز

خودش رفته، »  جهانىها خانه فرهنگ«د كه يكن ىكه فكر م نيا ايد؟ يشك دار

 كشف كرده و به ىك اثر ناب هنري را به عنوان ىني شده خمىگشته و موزه كپ

ض آن ي و مردم جهان از فىديان تبعيراني اىخارج كشور آورده تا اذهان عموم

 هم زرنگتر از آن است كه بخواهد در خارج كشور ى اسالمىمحروم نشود؟ جمهور

نه، او اتفاقاً . ديش كف بزني بگذارد و انتظار داشته باشد شما براىخوان مراسم قرآن

ش خورد را يش ريشوي رىها ن چند ساله روش هجومش را عوض كرده، آدميدر ا

 ىلم و جشنواره تئاتر و سخنرانيفش يزنند و نما ىاند و عطر و ادكلن م دهيتراش

ان از جهنم ي فرارى بچه هاى براىاندازند و كالس فارس ى راه مى فرهنگىها

 از ترس به هم خوردن ى اسالمىجمهور. دهند ىل مي تشكى اسالمىجمهور

است ترور و كشتن مخالفانش را در غرب كنار ي، فعالً سى غربىروابطش با كشورها

گرفته  شيش چهره خود را پي و آراىت ترور فرهنگاسيگذاشته و در مقابل، س

كند دست داشتن در  ى مىن، با تالش تمام سعي همچنى اسالمىجمهور. است

 از ى با شركت دادن برخىدارد و حت نگه ىن نوع مراسم را مخفي اىزير برنامه
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 همچنان ى تا حدودىا حتياند و   مبارز بودهى كه زمانى و هنرى ادبىها چهره

 و وسائل بزك ىز به عنوان چاشنيستند نيش خطرناك نياد براي زىو لمبارزند 

 ىب است كه شما ميعج.  قرار دهدىبردار ن مراسم مورد بهرهياش در ا چهره

له ين را بداند و باز وسي اىحال اگر هنرمند.  خاكسارىد آقايفهم ىن را نميد ايگوئ

 همچنان او را هنرمند ديا بايرد، آي قرار بگىم جهنمين رژيد ايات پلي نىاجرا

ن خارج كشور ي خاكسار؟ اىم آقايتكاريم جناين نكنين خواند؟ و اگر ما چنيراست

 ىها ىطلب اش و منفعت  محقرانهىها دادن قرض اش، نان نظرانه  تنگىاي، دنىكوفت

 ست كه راه ىا ىن چه بازيواقعاً ا.  به سر ما آورده استىاش چه بالئ تانهيشخص ىب

 د؟يا انداخته

ن مراسم و ينوشته شده كه ا» ك دوردستيجشنواره نزد «ىغاتيشت كارت تبلپ

نده وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه ي نماىاز سو»  جهانىها خانه فرهنگ«

 با ىك قلم، ذهن شما را به رابطه خاصين يا هميآ. شود ى مىبانيآلمان پشت

خانه «س يرئن كه يز ايدهد و ن ىرجوع نم» كيدوردست نزد«ا آن ي» خارجه«

ها،  خانم«، با جمالت؛ ىنيهنگام افتتاحِ آن گنبدبارگاه خم»  جهانىها فرهنگ

احتماالً -ها  پلماتي ست كه معموالً به دى، عنوان»لنسياكس«(» لنسيان، اكسيآقا

 روشن ى كسىدهند و برا ى م  - ستى اسالمىر جمهورينجا خطاب به سفيدر ا

ن يشِ اينكه در محل نمايند؟ و اك ىشروع م) ستيك» لنسياكس«ن ينشد ا

 آنجا ىفروشند؟ چه كس ىم) ىرانيسمبل اسارت زن ا( چادر ىنيبارگاه خم گنبد
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سندگان و هنرمندان يا نوي و ىديك تبعي دمكراتىفروشد؟ مسلماً نهادها ىچادر م

ن ي؟ اى اسالمىماند جز عوامل مجاز جمهور ى مى باقىپس ك. كنند ىن كار را نميا

گر اجازه فروش چادر را ي دى هنرىها  چرا در جشنوارهى اسالمىعوامل جمهور

شما داده » ىجشنواره هنر«ن ين كار را در ايها اجازه ا  به آنىندارند و چه كسان

رغم  ىكه عل (ى شش مترىهم مثل آن تابلو) ىسه متر(است؟ مگر فروش چادر 

 ىكار هنرك ي) د بهشت را هم كرديس كليتوان از آن برداشت تقد ىنظر شما م

  د؟يرون كشيگر بي دىك معنيتوان از چادر هم يا احتماالً مياست و 

 ى عباس معروفىوئيه كانون، از مصاحبه رادي خاكسار، شما كه برخالف اعالمىآقا

ن باره يد و فراخوان كانون را در ايا دهيفهم» جشنواره«ن يق را درباره ايهمه حقا

د كه چرا در آن يپرس ىشان نميا اين و ا از خودتايد، آيدان ىقت ميپوشاننده حق

حات، ين توضيق را نگفته است؟ البته شما با اين بخش حقاي اىوئيمصاحبه راد

 ما مثل ىول. دي بطلبىرود و چه بسا باز هم از ما مدرك كتب ىن نميشكتان از ب

 به مدارك ىامكان دسترس م، فعالً يا م مبارزه كردهين رژي كه با اىن دورانيتمام ا

م كه شما دوست يد بگويو متاسفانه با. ميم وجود دارد نداريدان ىگر را كه ميد

 عدالت و ىتان در اجرا البته نه از سر سماجت. دين جور موارد شك كنيد در ايدار

ان يرا در جريز. تيگرفتن واقع ده ي نادىن و آن؛ بلكه براياتهام نزدن به ا

 كانون در لندن به ىكه اعضادانشگاه لندن هم » سوآز«تان در بخش  ىسخنران

 در آن مراسم در كار است، شما ى اسالمىشما هشدار دادند كه دست جمهور
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 ى خصوصى از دشمنىها ناش ن حرفيد كه ايد و به خود من گفتياعتنا نكرد

 مدرك رو شد كه ى وقتىو حت. ن با نهاد برگزار كننده آن مراسم استيمعترض

كنندگان آن  تي جزو حماى اسالمى جمهورىلتك نهاد دويبه عنوان » ريران ايا«

 و ىك برنامه هنريبرنامه است باز شك شما برطرف نشد و در آن برنامه به عنوان 

ن مراسم را با ين االن كه شركت در ايدرست مثل هم. دي پرداختى به سخنرانىادب

سندگان در يآن موقع هم كانون نو. ديكن ىه مي توجى و هنرىعنوان مراسم ادب

ه داد كه ي امثال شما در آن، اعالمى و سخنرانى آن جلسه هنرىلفت با برگزارمخا

ط بود و ي خىليد؛ چون موضوع خياوريش را در نيد صدايح داديالبته شما ترج

 كرد ىتوجه همه را به ماجرا جلب م

 را ى كانون اگر نتواند عباس معروفىها هياعالم«در ادامه نوشته شماآمده است كه 

 نوشت با ى اسالمىه جمهوريها را عل ن مقالهي از تندترىكيش ي پ چند ماه كه

 ». داردىش لنگيك جايخود همراه كند حتماً 

ه ين مقاله را عليش تندتري چندماه پىم كه به زعم شما عباس معروفيريفرض بگ

د ما هروقت يكن ىه مين شما توصيبنابرا. نوشته باشد» ى اسالمىت جمهوريتمام«

ف يم؟ پس تكليري اجازه انتشارش را بگى معروفىم از آقايسينو ىه مياعالم

 ىه جمهوريش، بلكه مدام عليها كه نه چند ماه پ ا آنيران و يئت دبياستقالل ه

 شود؟ ىسند چه مينو ى مىاسالم
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 ى اسالمى اثبات دخالت جمهورى كه از ما براىم خاكسار، شما در حالي نسىآقا

ئت يه هيش علي اثبات اداعاىف براي سد، از قاسميطلب ىن ماجرا مدرك ميدر ا

شما كه .  ستىئ »ك بام و دو هواي«ن چگونه يا. ديا  نخواستهىران مدركيدب

د كه با ي به خودتان زحمت ندادىد چرا حتيكرد ىت ميد ما را متهم به جنايداشت

د و حرف او را يف بپرسي قاسم سىك تماس كوچولو از ما هم در مورد ادعاي

د كه به متن نوشته قاسم يا ن نوشتهيچن ن ماجرا، همي در ا.دي حجت ندانىشكم

 ىچرا كار. دي ندارىكار) ستي درباره كانون نىپراكن  جز لجنىزيكه چ(ف يس

ران يئت دبي هىانتكار خواندن اعضاي نسبت به كانون و خىد و چرا فحاشيندار

اسم شان كه اعالم كرده است تا جانانه در مري ندارد؟ چون اىتيتان اهميبرا

 از ىكي هم نوا ست؟ اگر ىن شعبده بازيشركت كند با شما در ا» ىجشنواره هنر«

ن يا باز هميزد، آ ى مىن اتهاماتيد شما بود چني كه مورد تائىرانيئت دبيما به ه

د و در يديكش ىتان مهم نبود و ما را به ثالبه نميد و موضوع برايواكنش را داشت

ش از يا واقعاً بي شما آىكاتور دمكراسيد؟ كاريختاندا ىها سر و صدا راه نم روزنامه

 دهد؟ ىن را نشان ميا

راد ي ا زيگران از فراخوان كانون نيت دي درخواست حماىدر نوشته شما حت

 ىها استيه سيدار و مبارز علي بىها ت از همه وجدانيا درخواست حمايآ . دارد

ن بار يا اولي آگنجد؟ ىت است و در ضوابط كانون نمي هم جناى اسالمىجمهور

خواهد به آن  ىكند و از همه م ىت مياست كه كانون در مبارزاتش درخواست حما
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ن مورد ذهن شما را كه عمداً كند شده است ياج هست كه در ايوندند؟ احتيبپ

سندگان و فراخوان يان كشتار نوياورم كه در جريادتان بيدوباره فعال كنم و ب

 وندند؟ يم كه به ما بپيمه خواستاعتراض در مقابل سفارت در بن از ه

ئت يد و اقدام هيا تان را از رو بسته ىر چوبي خاكسار، شما اكنون شمشىآقا

 ىاست جمهوريشبرد سين زد و بند و پين برنامه و ايران كانون را در مبارزه با ايدب

. دينام ىكارانه م تي جناى و هشدار به هنرمندان را، اقدامىمنحوس اسالم

 ىگريهر كس د.  شما متاسفمىده است؟ من واقعاً برايان به كجا رسدكارتينيب ىم

ر روش واقعاً متاسف و يين تغيشناسد، از ا ى شما را مىهم كه سوابق مبارزات

 از ىاري كه چه بسا بسىاري بسىها ن مدت، آدميد كه در ايزده است و باور كن بهت

ه ين اعالمي واقعاً اىعنيد؛ ان اند و گفته د به من زنگ زدهيآنان را شخصاً هم بشناس

شود كرد؟ انقالبِ  ىاند؟ چه م ا به اسم او نوشتهيم خاكسار است و يمال خود نس

ن است كه در كانون هم يت ايواقع. بلعد ىز ميشكست خورده، فرزندان خود را ن

. اند دهي دو صف در برابر هم قد كشى مبارزات اجتماعىها گر عرصهيمثل د

ن ي آرام آرام اىكنند ول ىرت مين حركت حيدانند از ا ىرا نمن ي كه هنوز اىگرانيد

 مربوط به آن ىها ن پس با واكنشيز از ايابند و شما ني ىت تلخ را درميواقع

تر از  ما پوست كلفت.  خاكسارىم آقايد تا بجنگيپس بجنگ. د كرديبرخورد خواه

كه من شما را د ينيب ىالبته م( مثل شما ى موجوداتىدان را براين ميم كه ايآن

  .مي كنىخال) »تكاريجنا«م و نه يكن ىخطاب م» موجودات«
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 2004ل ي آور4كشنبه ي

 

* * * * * 
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د شكافته شود و خشك يد رعب باجاي اى و فضاىن تهمت زنيدمل چرك

  شود

  م خاكسارينس                             

من .  خواهند بفهمند، نفهمندىنم.  حرف و فكر بودىتمام حرف و فكر من درباره نوع

ن شبهه ين پس ايگر از اين، كه دي همىو برا. شتر با آنان را ندارمير و بحث بوقت ج

سندگان يت در كانون نويشه از عضوي همىد برايايش ني پىگري با آن ها و دىدشمن

  .دهم  ىد استعفا ميران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيا

   !ى قضاىح مختصر در پاسخ به باقيچند توض

د و انجمن قلم يران در تبعيسندگان اي فراخوان كانون نوىبازخوان«:  در متن منـ 1

ن گونه حرف زدن ياصالً ا. جعل كرده اند. ستين» تكاريجنا«واژه » ديران در تبعيا

 متن بود و نه ىتمام بحث من در آن مقاله فقط رو. ستيزبان و فرهنگ من ن
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» دوستان نيا « سندگان متن رايو نو.  متنىدقت شود فقط رو. سندگان آنينو

  .كنم ىت انسان ميمن رعا. خواندم

دانشگاه » سواز« در بخش ىان سخنراني عباس سماكار نوشته است در جرى آقا-2

م خاكسار هشدار دادند كه به آن برنامه نرود ي كانون در لندن به نسىلندن اعضا

  .تنا نكرد و رفت در كار است و او اعى اسالمىچون دست جمهور

  .امتم. درست است

. گفتن ندارد. ز استير غم انگيح زيتوض.  رومىمن هرجا كه بروم به اعتبار خودم م

  .شان استي روشن كردن متن اىاما انگار مجبورم و فقط برا

 در كانون كه به آن جلسه نروم ى كانون و بعد از اصرار دوستانىبعد از نشست عموم

 از ىشتريح بي توضى تلفن به خانه آمدم و از مسئول آن برنامه در دانشگاهىوقت

 ىكيش از من يپ. ندي گوىن دوستان درست نميوضع شان خواستم متوجه شدم ا

 ى ادبى هم با مسئول برنامه هاىوقت.  داشتندىگر هم در آن جا سخنرانيدونفر د

ك يشان دوست نزديك آشنا شدم، متوجه شدم كه ايدانشگاه سواز، در لندن از نزد

 ىن برنامه كه مين به اين بود كه معترضيخنده دار ا.  از اعضا كانون استىاريبس

ره يات مدي دانستند در جمع هى دانند نمىن برنامه ها را ميز پنهان ايگفتند همه چ

 من به لندن ىوقت.  شاعر نشسته استىن دانشگاه خانم شاداب وجدي اىبرنامه ها

ن نهاد فقط بر يه ايران گفتم به نظر من اشتباه است عليات دبيرفتم به دوستان ه
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ن يرا اطالعات شان درباره ايز. ستين در شان كانون نيه بدهند و ايانيعه بياساس شا

چ يدر آن وقت كه من در لندن بودم ه.  دانشگاه نادرست استىرشته از برنامه ها

رامون آن ها يران و پيات دبي ازهىك عده اينگفتند و بعد از بازگشتم به هلند 

م ين بود كه آن ها تصميد و اي به داد برسى واىا كه اشروع كردند به سر وصد

هم در آن » سواز« بدهند به نام هشدار كه نام دانشكده ى آبكىه يك اعالميگرفتند 

  .  نزدمىحرف. ذكر نشده باشد و قال را بكنند

 رفت و بعد و ى شعر خوانى براىرزا آقا عسكرين جلسه، نخست ميبعد از من، به هم

 ى خودش زمانىرزا آقا عسكري مىآقا.  كانون هم استعفا كرد و رفتا قبل از آن، ازي

 سماكار به آن اشاره ى را كه آقاىه كذائياني بود كه همان بىرانيات دبيعضو همان ه

 ىه ايانين چه بي پرسد كه اى سماكار از خودش نمىآقا. دارند منتشر كرده بودند

اگر به فهرست نام شركت . ند كنىسندگان آن اعتنا نمياست كه به مضمونش حتا نو

ه كانون ياني عضو كانون هستند و بعد از انتشار بىسنده كه بعضيكنندگان شاعر و نو

 ى ساده متوجه مىليد خياندازي بىن دانشگاه شركت كردند نظري همىدر برنامه ها

 مورد اشاره در آن ىت هاي از طرف كانون منتشر شود كه واقعىه اياني بىد وقتيشو

 كانون را ىد آبروي باىنطوريا.  كندىش تره خرد نمي براىو غلط باشد كسه ي پاىب

  حفظ كرد؟

   گشت؟ى برمىبه ك» ط بودي خىليموضوع خ« آوردم  ىش را درميحاال اگر من صدا

د يران در تبعيسندگان و انجمن قلم اير كانون نوي من موضوع فراخوان اخى برا-3
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 ى ماند، به مجمع عمومى و مو هرچه هست.  استىگر موضوع تمام شده ايد

  .  زنمى نمىپس درباره آن اصالُ حرف. گردد و نظر اعضايبرم

ك بحث ي. ستيگر مربوط به فقط كانون نين بخش از بحثم دي مطلب من در ا-4

و من طرح آن را با . ران هم در آن قرار دارديسندگان اي است كه كانون نوىعموم

: سدي نوىشان ميا.  دانمى مىر ضرورن جمله از متن عباس سماكاياشاره به ا

 دو صف ى مبارزات اجتماعىگر عرصه هاين است كه در كانون هم مثل ديت ايواقع«

خواننده با » .دي ما قرار دارىده اند و شما در جناح مقابل مبارزاتيدر برابر هم قد كش

سندگان ي كند كه اختالف اعضا در كانون نوىن برداشت را مين جمله ايخواندن ا

ه حكومت ي و دو آتشه اند على ها انقالبىبرخ.  استىاسيك اختالف سيران يا

شان است كه انگ ي جمله اىن شكل ساده معنايا.  هم نهى و برخى اسالمىجمهور

نه، : ن است كهين جمله ايپاسخ من به ا. مي نزده باشىا به كساني و ى به كسىگروه

 درون كانون ى ام با بچه هاى كه به خودم و آشنائىتا آن جائ. ستين طور نيا

 ى جمهورى شناسم كه مخالف با سرنگونى را در كانون نمىگردد من كس ىبرم

 ى براى خود كسىب. ستمي اىش ميم و پايگو ىت مين قاطعيبه هم.  باشدىاسالم

 به ىوجود هم داشته باشد ربط.  دلخوشكنك نسازدىن نوع اعتبارهايخودش از ا

شان ساخته ي كه اىاسي سىن صف هايا. سندگان ندارديمنشور و اساسنامه كانون نو

 عباس سماكار به سرعت برق باد هوا ى در جمله آقاى فرضىايدن.  استىالياست خ

 ى من برود و متن سخنرانى حتا نا آشنا با كارهاى است مثالً خواننده اىكاف.  شودىم
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ان يندانادمان جانباختگان قتل عام زين سپتامبر گذشته در يمن را كه در هم

نام نامداران ما و ننگ « به ى اسالمىم جمهوري توسط رژ67 سال ىاسيس

ت يشتر سايگر در آلمان داشتم و بعد در بي دى از شهرهاىكيدر آخن و » انيحكومت

اما چرا . اوردين حرف را دربي بخواند تا نادرست بودن ا  منتشرشد،ىتينترني اىها

ت را بپوشاند كه در كانون هم ين واقعيان كه ي اى زند؟ براىن حرف را ميشان ايا

، ى ضد انسانىم هايگر دو نوع اخالق برخورد، در مبارزه در برابر رژي دىمثل هر جا

 را ى هر حرف و كارىبه آن.  زندىبرچسب م.  زندىك صف زود انگ مي. وجود دارد

  و شكست درىروزيش پي كند و براىجاد مي رعب و ترس اىو فضا. بندند ىم ميبه رژ

» .ميبجنگ تا بجنگ« د ي گوىد وسط و مي آى مىو با رقص شاطر. صحنه مطرح است

ت در مبارزه را اجر ي كند اخالق و فضلىگر، كوشش ميصف د. ، نهىگري دىبرا

 ىا مي جنگد حواسش هست و ى با ضد انسان مىن صف وقتيا. ت كنديبگذارد و رعا

 جامعه و مردم ما ى كه بالىعت و فرهنگ آن حكومتيخواهد باشد كه از اسباب و طب

 ىگر عرصه هاين دو صف در كانون هم مثل دي اىبل. رديشده است فاصله بگ

و .  داردىخيگر هم تاري دىومثل هر جا. گر وجود داردي دىمبارزات اجتماع

 ى آورم و كسانىنمونه م. ميافتين نوع ضد اخالق در بيد با ايسرنوشت ماست كه با

 توانند مراجعه كنند به كتاب انسان در شعر معاصر ىد مشتر بدانني خواهند بىكه م

ران اثر يسندگان ايو سرگذشت كانون نو» ا مقدمه آن يدر آمد و  ( ىاثر محمد مختار
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 ىخ جنبش روشنفكري از تارىو بخش) ق گروه پنج نفرهيبخش تعل( محمد سپانلو

   . من با دكتر مسعود نقره كارى مصاحبه 5ران جلد يا

  ى شب هاى برگذارىران، برايدر ا» رانيسندگان ايكانون نو « در58در سال 

آن . ش آمد كه منجر به اخراج پنج نفر و بعد انشعاب در كانون شدي پىكانون اختالف

برال ها ي كانون از سلطنت طلبان و لى شبهاىشما با برپائ: ن انگ ها بوديزمان دوره ا

  . دي كنى متي در خارج حماىست ها و ضد انقالب فراريو آنارش

 و حاضر در كانون ى شان حىگر كه اكنون تعداديدر آن وقت من و شانزده نفر د

ن گونه فرهنگ يم كه اي را دادىونيسيشنهاد كميد هستند، پيسندگان در تبعينو

ن چرخه خرافه در جامعه ي كند، تا با باز كردن آن ، اىابيشه ي را رىرعب و تهمت زن

 مان را ى زندگى سرمان نچرخد و چون كابوسىن باالافتد و تا جاودايما از حركت ب

شان يحكومت به كشتار دگر اند. نشد. ل نكندي از ترس و رعب تبدىبه جهمن

  .ميختي گرىو ما هر كدام به جائ. نشست

  . د شكافته شود و خشك شوديجاد رعب باي اى و فضاىن تهمت زنين دمل چركيا

مار شده يجامعه ما روحش ب.  استمار كردهين روح جامعه ما را بين دمل چركيا

  . است

 ىاز حرف زدن مستقل در جمع م. ترسو است.  افسرده استىجامعه ما از نظر روح

  . حظه ممكن است به او تهمت بزنندچون هر ل. ترسد
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 ىخاتم ن ما به خاطر دو كلمه حرف شديرزم افتخار ادب سىريچاره هوشنگ گلشيب

  .ىم اسالىر جمهوري و سفىچ

  .فكر مرده است. ردي مى مىن فضائيفكر در چن .كشد ىخرافه فكر را من چرخه يا

 ىتي و گاه چند شخصىتين چرخه خرافه در جامعه ما فرد را دو شخصيچرخش ا

 رود ىگر مي دى شود و جاىسنده ما سوپر مدرن ميك جا شاعر و نوي. كرده است

 ى قرون وسطائى كهنگى كلماتش بوى كند كه سر تاپاى را امضا مى متنى و باالىپا

  .  دهدىرا م

 هم ىگريهركس د.  شما متاسفمىمن واقعا برا« سدي نوى عباس سماكار مى آقا-5

ر روشن واقعا متاسف و بهت زده يين تغي شناسد از اى شما را مىكه سوابق مبارزات

  ».است

 شناسم، من ىمن خودم را م.  من حرف بزندىست از سوابق مبارزاتيشان الزم نيا

« : ن داستان كوتاهمي هم ننوشته باشم همىچ كتابيار نكرده باشم و هچ كياگر ه

 ى در هر دادگاهى اسالمىم جمهوريات رژيه جنايتا جاودان عل» . كافر استىمرائ

«  در ى تهمت رفتن به سخنرانىرهاين تي تواند با پرتاب اىاو نم. شهادت خواهد داد

 ى سىك دوستيو آن، . ران كنديد و توانىز را ميك چياما . ران كنديمن را و» سواز

.  عبور داده شده بودى پر شكوه و وحشتى كه از چه داالن هاى ئىدوست. ساله است
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ن چقدر  محكم كه چقدر ارزاىقلعه ا. د متاسف باشديران شدن است كه باين ويبر ا

  . ران كرديارزان آن را و

اشتباه . نه. استدعوت كرده » ميجنگ تا بجنگ«شان من را به يا.  و سخن آخر-6

تمام حرف و فكر من .  ندارم و نداشته امى مثل او جنگىگرانيمن با او و د. نكند

من وقت جر و بحث .  خواهند بفهمند، نفهمندىنم.  حرف و فكر بودىدرباره نوع

 با آن ها ىن شبهه دشمنين پس ايگر از اين، كه دي همىو برا. شتر با آنان را ندارميب

د و يران در تبعيسندگان ايت در كانون نويشه از عضوي همى براديايش ني پىگريو د

  نيهم. دهم ىد استعفا ميران در تبعيانجمن قلم ا

  م خاکسار ينس

  هلند.  اوترخت 2004ل يهشتم ماه آور

  

* * * * * 
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   ىل خوئي اسماعىپوزش خواه

در ) د يدر تبع( ران يسندگان ايه کانون نوياني بىر پا مرا بى کنم امضاىخواهش م

  . د يرين نبوده بگيک و دور در برليرابطه با جشنواره نزد

  2004ل ي آور9 – 1383ن ي فرورد21جمعه 

  ) در آلمان (  جهان ى فرهنگ هاىگردانندگان ارجمند خانه 

  »  دورىکينزد « ىسندگان ، شاعران و هنرمندان شرکت کننده در جشنواره ينو

  .  شما ىدرود بر همه 

افتن از يرا ، تنها با خبر ) د يدر تبع( ران يسندگان اي از کانون نوىه ايانين که بياز ا

 از ى آدمخوار درغرفه اى ىنين خميش گذاشته شدن عبا و عمامه و نعليبه نما

 ى جهان ، شتابزده و بى هنرها و فرهنگ هاى واالىن خانه ي اىشگاه امساله ينما

 و ى ژرف از شرمندگىاحساس ، امضا کرده ام ، ىشه اي و اندىچ بررسيه

 ىک سونگري و ىنين کوته بيمن ا.  دل و جانم را سراسر فراگرفته است ىسرافکندگ

 از دوستانم در کانون بوده ى برخى ىند اعتماد گوسفند وار من به داوريرا که بر آ

 زشت و ىن خطايان اي، که شمادوارم ، امايام. هرگز برخود نخواهم بخشود/ است 

  .دييشرم آور را ، بزرگوارانه ، برمن ببخشا
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 از ىه اياني بى مرا برپاى کنم امضاى از شما خواهش مى و شرمسارىبا درماندگ

  .د يرينه نوشته و منتشر شده است نبوده بگين زميکانون که در ا

  پوزشخواه و سپاسگزار ، دوستدار شما 

  ىل خوئياسماع

  درکجاي  ب2004ل يهشتم آپر / 83ن يردنوزدهم فرو

  

* * * * * 

  

  

  

  

 

  

 يىل خوي اسماعى و سرافکندگىدر شرمندگ

 ان يجواد اسد

  

هنرها و فرهنگ  " ىواال" است و از خانهء  ، ژرف سرافکنده و شرمندهيى خوىآقا

ن نهاد، پوزش يبرنامهء ساالنهء ا  جهان و هم از همهء شرکت کنندگان درىها

) ديدر تبع(ران يسندگان اينو ش از فراخوان کانوني با امضاخواسته است که

  . کرده استىبانيپشت
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افته است، يهم " واال " اورز، عنوان ي زبون و رىزبان شان، باي اىن خانه که از سويدر ا

شما که به کارکرد گوسفندوار خود اذعان دارند، . اند  در انداختهىبساط چادر فروش

ز پوزش ي، نىراني زنان اىفروشان و تمام  چادرىامش از تميشاپيبهتر است پ

 ىزي اعتماد کردم و چيى در جاىدوست د؛ گوسفند وار بهييد که فردا باز نگويبخواه

    !نوشتم

من ضمن . قت است و بسيو مبارزه در راه حق ار تنها تالشيوند، معي و پى دوستىبرا

ن و يش نعلي نماىن برا جهاىفرهنگ ها  به خانهءىاراني بسىد به اعتراض جديتأک

 ىدوارم که آقايران، اميمعاصر ا خيتکار تارين جنايح و عکسِ بزرگتريعبا و تسب

 به ى و سرافکندگىشرمندگ ني اىت داشته باشد که از ژرفاي فرصت و درايىخو

  !ديدرآ

 

 2004ل ي آپر9

  .نيبرل  انيجواد اسد

  

 ** * *  
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   آلمان ىرومند با صدايمصاحبه بهمن ن

سندگان يرامون جنجال برخي مسئوالن كانون نويپ/ رومند ين نبهم

 )ديدرتبع(

  نيدر برل» كي دوردستينزد«ك اثر هنري در جشنواره يبر سر 

راني از داخل و خارج از كشور در يك رشته آثار هنري هنرمندان ايدر پي عرضه 

محل در » كي دوردستينزد«ن تحت عنوان يان در شهر برليرانيجشنواره فرهنگي ا

) ديدر تبع(ران يسندگان اي، تعدادي از مسئوالن كانون نو»خانه فرهنگ هاي جهان«

ن جشنواره را در خدمت اهداف ين آثار هنري زده اند و ايدست به اعتراض به ا

م با يدر پي مصاحبه اي داشت. ران اعالم داشته انديحكومتگران جمهوري اسالمي ا

ران يسندگان ايترجم و عضو كانون نوسنده و ميرومند، نويآقاي دكتر بهمن ن

. خوانده است” شرم آور“سندگان را ين عمل مسئوالن كانون نوي، كه ا)ديدرتبع(

ن جشنواره يش ايز كه از آغاز گشاين نيي از شهر برليهمكار صداي آلمان، بهرام مح
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ه كرده كه توجه عالقمندان را ين رابطه تهيان برنامه ها بوده، گزارشي در ايدر جر

  . ميدان جلب مي كنب

 صورت گرفته ١٣٨٣ن ماه ي فرورد٢١ برابر با ٢٠٠۴ل ي آور٩خ ين مصاحبه در تاريا

  .است

  داود خدابخش: گفت وگو

ك جشنواره يكه » كي دوردستينزد«رومند، در جشنواره يآقاي ن: صداي آلمان

ن برگزار مي شود، يراني است و در خانه فرهنگ هاي جهان در برليفرهنگي ا

ني، رهبر انقالب اسالمي يت اله خميني از وسائل شخصي، ولي بازسازي شده آيتريو

در ) ديدر تبع(ران يسندگان ايران كانون نويحاال دب. ش گذاشته شدهيران به نمايا

ن جشنواره براي ين را محكوم كرده اند و مدعي اند كه ايترين ويش ايه اي نمايانيب

غي است براي ين تبليبرگزار شده و اران ياست هاي جمهوري اسالمي ايشبرد سيپ

نباره يم نظرتان را در ايل بوديد و مايسندگان هستين كانون نويشما عضو ا. مين رژيا

  .بدانم

ي كه من يح بدهم كه تا آنجايد توضين را باي عرض كنم كه من فقط ا:رومنديبهمن ن

ي را نداده ن نظريچن) ديدر تبع(سندگان يران كانون نويئت دبياطالع دارم، تمام ه

ران ياند، بلكه عده اي از اعضاي كانون بوده اند كه حتي بدون اطالع برخي از دب

ن هم يم كه چنيولي حال اگر فرض كن. ه اي را پخش كرده اندين اعالميكانون چن
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ا يم و ي موافق باش م با اثر هنري كه در آنجا عرضه شده،يباشد، به نظر من، ما مي توان

ه را امضا كرده ين اعالمياري از افرادي كه ايئن هستم، بسمن مطم. ميمخالف باش

ده اند و اصال آن را نمي شناسند و نمي دانند كه مسئله بر سر ياند، اصال آن اثر را ند

د، ين است كه، همانطور كه گفتيكاري كه هنرمند در آنجا ارائه داده، ا. چه بوده است

گري خارج از ي شده در محل دني را بطور بازسازييي از زندگي خصوصي خمياياش

ن است كه شما ين كار درست مثل ايو ا. ش گذارده انديعي خودش به نمايمحل طب

دا ين مبلمان پيگري نسبت به ايد ديك ديد، يمبلمان خانه تان را وقتي عوض مي كن

ن را به زبان آلماني مي يو ا. ر مي كندييد و احساس شما نسبت به آن تغيمي كن

سنده معروف آلماني ين از ابتكارت برتولد برشت، نوي و اEntfremdung: نديگو

حال . مير دهييگانه مي شوند، كه مكان اصلي شان راتغياء وقتي بيعني اشي. است

ن افراد كانون مي يولي كاري كه ا. ا مخالف باشدينكار موافق و يفرد مي تواند با ا

ران انجام مي يالمي اكنند، درست همان كاري است كه دستگاه سانسور جمهوري اس

د عرضه كند، يز را باين كنند كه هنرمند چه چيينها مي خواهند تعيعني اي. دهد

ا چه تئاتري يق كند و يز تحقيد فكر كند، دانشمند راجع به چه چيمتفكر چگونه با

و . نها مي خواهند همان نقش سانسورچي را بازي كننديا. ديايد روي صحنه بيبا

ران، جامعه اي است در حال تحول، جامعه اي است كه يجامعه انها نمي دانند كه يا

ك ي. ض هستيعتا هنر ما هم ضدونقياري اضداد در آن در حركت است و طبيبس

ك دارد، هنري يش الئيش اسالمي دارد، هنري هست كه گرايهنري است كه گرا
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ش راست دارد و اصوال جوامع انساني يگري گرايش چپ دارد و ديهست كه گرا

ك اثر هنري يم با ين ما هم مي توانيبنابرا. ستنديكدست نيچوقت يه. ن انديهم

  . ميا موافق باشيم و يمخالف باش

ر فشار و سانسور، ين به هنرمنداني كه در زينها مي كنند، توهين كاري كه ايولي ا

ت خودشان را حفظ كرده اند و دارند آثار با يرغم تمام مشكالتي كه دارند خالقيعل

نها از جمهوري يم كه اين كنينها توهيم به ايل مي دهند، ما نمي توانيا تحوارزشي ر

ن نوع يا. رهيا طرفدار جمهوري اسالمي هستند و غياسالمي دارند دفاع مي كنند و 

م، از دستگاه جمهوري اسالمي يني مي شناسيبرخورد، برخوردي است كه ما از خم

ي كه يآنها. ميي سركوبگر مي شناسم هايم، از رژيم، از پل پوت مي شناسيمي شناس

ن ياآلن ادعاي آزادي و دمكراسي دارند، حق ندارند با آثار هنري و هنرمندان چن

 سال ٢۵دي ندارم و قابل فهم است براي من كه بعد از يمن البته ترد. برخوردي كنند

م مرتكب شده و هنوز مي شود، ين رژياتي كه ايجمهوري اسالمي و بعد از تمامي جنا

ولي انساني . نه و نفرت داشته باشديران كين دستگاه حكومتي ايسان نسبت به اان

د جامعه خودش را يت كند، بايد اصولي را رعاياست مي گذارد، بايكه پا به عرصه س

ي يات مردم آشنايد با روحيق كند، بايد در جامعه تحقيد مطالعه كند، بايبشناسد، با

نمي » زنده باد«و » مرگ بر«ز جز يچ چيي كه هين گروهك هايو متأسفانه ا. دا كنديپ

شناسند و تمام برداشتشان از جامعه و تمام تفكرشان در چند شعار خالصه مي 

م هنرمندان ينكه ما بتوانيب و مانع مي شوند از اينها شروع كرده اند به تخريشود، ا
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ن واقعا يو ا. مين المللي معرفي كنين خودمان را در جوامع بيسندگان و متفكريو نو

  شرم آور است

» كي دوردستينزد«ه آمده كه جشنواره يانين بيرومند، در هميآقاي ن: صداي آلمان

ران با برخي نهادهاي آلماني يان نهادهاي جمهوري اسالمي ايك زدوبندي است مي

قتري از يشما شناخت دق. »خانه فرهنگ هاي جهان«و » ش بلينرياد هايبن«مانند 

سندگان يران كانون نوين مواضع برخي دبينظرتان درباره ا. ديرن نهادها دايت ايفعال

  ست؟يچ

ا يش بل و ينرير هايادها، نظين نوع بنيست كه ايدي نيد، ترديني بب:رومنديبهمن ن

م مي كنند، در درجه اول در ارتباط با ينها تنظيي كه ايخانه فرهنگ ها، و برنامه ها

ن برنامه يست كه چون اين معنا ني بدنيولي ا. ازها و منافع جامعه خودشان استين

ن است كه مي خواهند با يقصد آنها ا. د به ضرر ما باشديبه نفع آنهاست، ضرورتا با

ن خود براي ما فرصتي است كه يجامعه ما آشنا شوند و فرهنگ ما را بشناسند و ا

م كه جامعه ما در عبا و عمامه خالصه يم و روشن كنيا معرفي كنيخودمان را به دن

ني يسندگان و متفكريهن ما هنرمندان و نويم كه در ميد نشان دهيما با. نمي شود

رغم سركوب و فشار و سانسور يار با ارزش است و علي كارهاشان بس هستند كه

  . ت خودشان را از دست نداده انديخالق
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ار معدود، ولي پرخشونت و ين عده ي بسيمن فكر مي كنم، درست همان وضعي كه ا

ان يط را در جرينجا نشان داده اند، همان شراينه از خودشان در ايت و كپر از نفر

د كه در آن كنفرانس، تعدادي از يشما بخاطر دار. ن بوجود آوردنديكنفرانس برل

ي يالوگ و گفت وگويك ديندگان فكري آن جامعه دعوت شده بودند كه با هم ينما

 جامعه خودشان را در آن گر بحث كنند و مسائليكديداشته باشند و بتوانند با 

وسفي اشكوري، اآلن چهار ير اكبر گنجي و يافرادي نظ. كنفرانس به بحث بگذارند

اتي كه دادند و بخاطر همان يسال است، در زندان بسر مي برند، براي همان نظر

ران يم سركوبگر جمهوري اسالمي ايي كه به رژيفكري كه عرضه كردند و انتقادها

ن قرار گرفتند و ين مورد توهيرف گروهك ها در كنفرانس برلنها از طيداشتند و ا

ن دعوت شدگان جاسوسان جمهوري ين گروهك ها همان زمان هم گفتند كه ايا

  . نها سال هاست كه در زندان بسر مي برندينكه اياسالمي هستند، و حال ا

لم، نه با ن افراد نه با عينكه، ايعني اي. ن نحوه تفكر واقعا شرم آور استيد، اينيبب

ي كه مي يرغم تمامي ادعاهايو عل. ي ندارنديهنر و نه با جامعه خودشان اصال آشنا

نه و ينها فقط و فقط و فقط پر از كيا. كنند، واقعا عشق و عاطفه به وطنشان ندارند

ن ياسي شان هم خالصه مي شود در خشونت و توهيت سينفرت هستند و تمام فعال

نها فكر مي كنند كه خانه فرهنگ يا. ك تفكر توطئه استينها اصال يتفكر ا. و توطئه

د توطئه اي ين برنامه اي مي گذارند، حتما بايش بل اگر چنينرياد هايا بنيهاي جهان 
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م جمهوري اسالمي ينها با رژين توطئه است و ايان باشد و ايدر پشت صحنه در جر

  . ساخت وپاخت كرده اند

ن باشد كه ي و چه منطقي مي تواند در ان چه ساخت وپاختي استيمن نمي دانم ا

م جمهوري اسالمي بسازند كه افرادي مانند گنجي و ين نهادهاي آلماني با رژيا

ن افراد بتوانند ينجا دعوت كنند و ايگران را به ايز كار و دياشكوري و خانم مهرانگ

 نيدر ا. ي كه در جمهوري اسالمي حاكم است، انتقاد بكنندينجا به روش هايدر ا

ن جهت است كه به نظر من تمام يان چه منطقي، چه ساخت وپاختي هست؟ بديجر

وني كه در خارج از كشور ياسين و دمكرات ها و سيسندگان، متفكريروشنفكران، نو

ن گروهك ها را منزوي كنند و نگذارند كه يشتر ايد سعي كنند هر چه بيهستند، با

  .نه اي كه دارندين نفرت و كيخاطر ان ببرند، آنهم بيك ملتي را از بينها آبروي يا

  .ديار ما گذاشتيلي متشكرم از وقتي كه در اختيرومند، خيآقاي ن: صداي آلمان

  . خواهش مي كنم:رومنديبهمن ن

   ني، گزارشگر صداي آلمان در برليىگزارش بهرام مح •

  ى و معضل دژفهميىنمادگرا

 ىران در دهه هاي معاصر اده اند که هنرين عقي بر اىاکثر ناظران و کارشناسان هنر

 ى تجسمىنه هاينما و تئاتر، چه در زمي مانند سىشي نماىنه هاير، چه در زمياخ

 مانند شعر و داستان ى ادبىنه هاي و چه در زمىکرسازي و پى و نقاشىمانند طراح

 دست ىرانيشه هنرمند ايان و انتقال احساس و اندي بى براىژه اي، به زبان وىسينو
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نش ي در راه آفرىبه موانع"  که دائماىهنرمند. ستين امر شگفت آور نيا. افته استي

 دور زدن ى برايىبه دنبال راه ها"  کند، ناچار است مستمراى برخورد مىآزاد هنر

 مخاطب قرار ى خود را در معرض داورىبتواد اثر هنر" ز باشد، تا مآالين موانع نيا

لذا . ن استي نمادىري و تصوىاني بىوه هاين راهکارها، توسل به شي از اىکي. دهد

.  باشدىن زبان هنريک چني ى اصلى از شاخص هاىکي، يىست که نمادگرايب نيعج

ز، ين نيدر برل»  دور دستىکينزد« در جشنواره ىرانيشگاه آثار هنرمندان ايدر نما

ننده ي گوناگون بىرهاي تفسى کند و الجرم راه را براى با شدت جلوه ميىن نمادگرايا

  .دي گشاى مىنتقد اثر هنرو م

به "  را که کامالى مصرفىن جشنواره، کاالهايشگاه اي توان در نماى نمونه، مىبرا

ن يد، اما در عي دى ابتذال هنرى و حتىقگي سلى درآمده اند، مظهر بيىرنگ طال

 ى اجتماعىه هاين، نسبت به آن الي نمادىنانه وليزبي تى توان آن را انتقادىحال م

خود را » يىعصر طال«د که يز فهميران ني در اىده ايازه به دوران رسسه و تينوک

 عقبگرد و بازگشت به ىکره ها، نوعي توان در فرش کردن پىم.  کنندىست ميز

 توان از قطعات فرش، تکه پاره شدن سنت ها و ىن حال ميد، اما در عيگذشته را د

ر يوان از کنار تصاو تىم. ز استنباط کردي را نىخي تارىشه هاياز دست رفتن ر

 گذشت، اما در ى تفاوتىده اند، با بي متعصب به قتل رسىماري که توسط ب ىانيروسپ

 زن ى در جامعه اى و قانونشکنىر را نماد خودکامگين تصاوي توان اىن حال ميع

 ىدر آن وسائل شخص"  که ظاهراىنيتري توان از وىم. ز فهم کرديز و پر تعصب نيست
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 به نفع نظام ىاسيغ سيش گذاشته شده است، تبلي به نماىاسالم ىانگذار جمهوريبن

ن ير نمود که چنيز تفسينسان ني توان آن را بدىن حال ميد، اما در عيحاکم را فهم

ن برداشت ها، به يهمه ا. خ تعلق دارديشه به گذشته و موزه تاري همى براىراثيم

 است که به ىوه اي، شىر هنيى گردد و نمادگراىه نگاه مشاهده گر بر ميعمق و زاو

  . دهدىدان مينه مين زمي گوناگون در اىافت هايدر

 ى که در واقع بازسازىنيت اهللا خمي آى از وسائل شخصىنيتري وىعنينمونه آخر، 

ان يراني از اى آن در موزه جماران است، باعث رنجش و واکنش جمعىنمونه اصل

. دندي فهمى مى اسالمىور جمهىغ برايساکن در خارج از کشور شد که آن را تبل

متعاقب . ح کردين اثر را تقبي اىه اياني بى، ط»ديران در تبعيسندگان ايکانون نو«

ن رفتند ي جهان در برلىان معترض، به محل خانه فرهنگهايراني از اىآن، جمع کوچک

از .  نماندىن چارچوب باقياما موضوع در هم. و در مقابل آن دست به اعتراض زدند

 ىن و بي حاضر در محل جشنواره توهىرانين، به چند تن از هنرمندان ايطرف معترض

ن بار آثار ي نخستىران آمده اند و براين هنرمندان که از اي از اىاريبس.  شدىاحترام

 دهند، ىهنان خود قرار مي خود را در خارج از کشور، در معرض قضاوت هم مىهنر

ن يدتريران ناچارند تحت شديکه در ا شدند ىادآور ميدر گفتگو با روزنامه نگاران 

 از هم ىز از طرف گروهينجا ني بپردازند و متأسفانه در اىت هنريفشارها به فعال

  .رندي گىهنان خود مورد هتک حرمت و سرزنش قرار ميم
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 نماند و ىز باقي نىان معترض، در چارچوب اعتراض شفاهيرانيد افزود که اقدام ايبا

ن جشنواره را ناچار يگردانندگان ا" ادشده، عمالين يتريب رساندن به ويآنان با آس

  .شگاه خارج سازنديساختند که آن را از سالن نما

ن، تا کنون با يدر برل»  دور دستىکينزد«د خاطر نشان ساخت که جشنواره يبا

ت ي، از ملى و فرهنگىش رفته است و هزاران نفر از عالقمندان آثار هنريت پيموفق

ن يلذا همه فرهنگدوستان آرزومندند که روند ا. دن کرده اندين د گوناگون، از آىها

ش رود و انتقاد و سوء يت پيز با آرامش و موفقي نى آتىجشنواره در هفته ها

ن جشنواره وجود دارد، ي ارائه شده در اىا آن اثر هنرين ي اگر نسبت به اىبرداشت

 متمدنانه و ىراه هاسته حوزة فرهنگ و هنر است، از يسته و شايهمانگونه که با

  . ده حل و فصل شوديسنج

* * * * * 
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  رانيسندگان اي آلمان و کانون نوىکلک مرغاب

  ىالنيدون گيفر

  

 ىاست هايا و فرانسه ، سيتاني برى دولت هاىاريدولت فدرال آلمان که با دست

 از  کند ،ىن ميي راتعى اسالمىه با جمهورين اتحاديه اروپا در مناسبات اياتحاد

» رباز يد« ن يا. ران داشته باشد ي گشاده در اى خواسته است همواره دستىرباز ميد

ک يلبه پرتگاه نزدران به ي و اى عثمانى هاى که امپراتورى گردد به زمان هائىبر م

 ى استعمارىاست هاي ها ، در سىسي ها و انگلىشده بودند و روس ها و فرانسو

 ها هم ىکي ها و بلژى ها و آلمانىکائيبعد ها با امر ها شده بودند که ىن پرتقاليجانش

  . م شدند ي سهاغمين خوان يدن طعام آماده از ايدر بلع

کا ، هنوز و همچنان ادامه دارد و يا و فرانسه و امريتاني آلمان و برىاست استعماريس

د يز مجهز شده است که از آن جمله است تهدي مدرن نىک هايبه ابزارها و تاکت

 تداوم ىانه تر براي بسا موذى و استفاده از روش هاى ده تنى با بمب هاىاماهرم نظ

ه و يران و عراق و افغانستان و ترکي مثل اى برکشورهائى و اقتصادىاسي سىسلطه 
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 ىايانه و آسي در خاور م»ىعجم« و ى عربىر کشورهاين ها و سايخ نشيپاکستان وش

   . ىمرکز

کا و يانه تر از روش امرهرکاينه تر و آب زاي موذىان ، روش آلمان حتين ميدر ا

 ، ىن خطوط مبارزاتيي و تعىاسي سى هاليشه در تحليما هم. ا و فرانسه است يتانيبر

م تا يشتر پرداخته ايس و موساد بيجنت سرويا و انتلي سى جاسوسىبه سازمان ها

سازمان د در واقع . ان. ب.  د معروف است . ان.   ب به به مرکز اطالعات آلمان که

 ىاسيق تسلط سي تعمى آلمان است که براى و برون مرزى درون مرزىجاسوس

 پناهندگان مطلع ىان بعضي کند از مى مىران ، هم سعي مثل اىبرکشورهائ

ان ي و ، هم از مىم اسالميژه خود رژيان ماموران وي کند ، هم از مىريمامورگ

 ىم اسالمي رژىاست هايبر س اثر گذاشتن ىن ، برايبنابرا.  در داخل کشور ىعناصر

ن يم ، در تامير مستقيم و غي به دو صورت مستق خواهدىم ، ى اجتماعىو جنبش ها

ن کننده داشته يي تعىش سهم خود ار کشور ما ، نقشيران و افزايحضور خود در ا

  . باشد 

 ى براىاسي آشکار آلمان در گسترش مناسبات سىاست هايم ، سيصورت مستق

ه يجه اش سرماي که نت ، است– ى حاال هرباند– حاکم ىبا آخوندها ىمراودات اقتصاد

 است ى نجومىران و بدهکار کردن کشورما به خود در ارقامي کالن در اى هاىگذار

ر يصورت غ.  زندىورو ميارد يلي سر به ده من بابت ي از اکه فقط طلب معوقه اش
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 عناصر داخل کشور از  وگان مثال پناهنداني از مى فعال کردن عناصر ،م هميمستق

  .  است ى و اجتماعىاسي و سى فرهنگىمجراها

 و ى کند در همه نهادها و موسسات اجتماعى مىن صورت دوم ، آلمان سعي تامىبرا

 کند تا در فرصت مناسب رنه بپرورد و پرواح را در صى نفوذ کند و افرادىاسيس

 ، ىاسيالت سيه در تشکشين صورت اول هم ، تا رگ و ري تامىبرا. ه را نبازد يقاف

 نفوذ کرده است ؛ همان گونه که ى اسالمى جمهورى و فرهنگى، اقتصادىاطالعات

  ...کا و فرانسه ويا و امريتاني برى جاسوسىسازمان ها

، دولت فدرال آلمان » د يان جدردو« ا به قول جرج بوش ي ، ى کنونىاست هايدر س

 ىکا است و در اشغال نظاميال امر افغانستان متحد فعىضمن آن که در اشغال نظام

 ىران سعي گردد ، در مورد اىن کاله مي کاله مانده و هراسان دنبال اىعراق سرش ب

 ى کاله ماندن سر خود در تجاوز نظامى ، جلو تکرار بى کند با استفاده از هر ابزارىم

ج فارس و ي خلى در آب هاى گشت زنى عالىاال که فرماندهو ،رد يبه عراق را بگ

ت افغانستان با آلمان است و با يس و امني پلى فرمانده،انوس هند وي از اقىبخش هائ

 تواند در مورد عراق از خود ىقا ، نمين کشور در قاره آفري اىتوجه به حضور استعمار

 ؛ آنگونه که گرهارد شرودر صدر اعظم  در آوردىشکلک مخالف جنگ و اشغال نظام

 .شغول کرده است انه بدان مين کشور خود را ناشيا

ش برود ، داستان يران پيکا در مورد اي امرىاست هاين است که اگر سيمساله آلمان ا

د به نظر ي که البته بع– کند ىران حمله نظاميکا به ايچه امر. عراق تکرار خواهد شد 
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ا ي ، -  آمده است ى  که در ابعاد گسترده ا-د ياي ، چه با آخوند ها کنار ب- رسد ىم

 ، به هر صورت ، در - که کرده است - مورد نظر خود را بپردازد و پروار کندن يجانش

 نخواهد ى امروز باقىران به گشادگيگر در اياست ها دست آلمان دين سيک از ايهر 

  ىق وزارت امور خارجه ، سازمان جاسوسياست آلمان که از طرين ، سيبنابرا. ماند 

 و ىاسي سى آلمان و نهادهاىرق شناسش بل ، شينري هاىاد فرهنگيد ، بن. ان. ب

 را با ى اسالمىده است که جمهوريجه رسين نتي رود ، به اىش مير آن پي نظىفرهنگ

ن ابزارها ، از ي از اىکي.  قدرت نگه دارد ىکه يد بر ارياستفاده از همه ابزارها با

 ىبطه و وزارت خارجه را د. ان. ن ابزار که با  بيا.  گذرد ى مى امور فرهنگىمجرا

 ى آماده مى و اقتصادىاسي سىت ابزارهايق فعالي تعمىنه را برايم دارد ، زميمستق

سنده ين نوي اىرپا گذاشتن ارزش هايش بل با زينري هاى فرهنگىموسسه . کند 

م ي مستقىتو گوته را به عهده گرفته و با همکاريست ، در واقع نقش انستياليسوس

 کند ى آلمان ، به نقش خط شکن عمل مىوزارت امور خارجه و موسسه شرق شناس

است گذاران دولت آلمان کمتر مورد ي گذرد ، به زعم سى فرهنگ مىو چون از مجرا

  . رد ي گىسوء ظن قرار م

 از ىستيالي امپرىکائي و امرى اروپائىان کانون هاي مى جارىن ، رقابت هايبنابرا

 ىز مي نىاسي ، سى، ادب ىات و نهاد ها و ماال عناصر فرهنگي فرهنگ و ادبىمجرا

 و نهادها و کانون ها و احزاب و ىاسي فرهنگ ساز و سىگذرد که صد البته ارزش ها

مت ير غافل نبوده اند و به قين امر خطيشان ، هرگز از اي مربوط به اىسازمان ها
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 آگاهانه و مسئوالنه نسبت به آن ى و ابراز واکنش هاى ، از افشاگرىپرداخت هر بهائ

ن ي که به تامىر وابسته و آزاده ايل است که هر انسان غين دليبه هم. اند ده ينهراس

ران مسئول  ين مجراها دل نبسته باشد و خود را در مقابل مردم ايق از ايعلف و عل

د ، به خاطر ابراز يران در تبعيران و انجمن قلم ايسندگان ايبداند ، به کانون نو

ر پوشش ي آلمان که خود را زىستعمارن ترفند ايواکنش به هنگام نسبت به آخر

ن قلب تپنده ، ي شود که اىدوار مي فرستد و امى کرده است ، درود مى مخفىفرهنگ

 خود ىف اساسنامه ايهنوز و همچنان بر آن است تا آگاهانه و مسئوالنه  به تعر

ران که حل و فصل آن ي در امور اى استعمارىبند بماند و اجازه ندهد تا دخالت هايپا

  . ز خود قرار دهد يات را دستاويران است ، فرهنگ و ادبيقط مربوط به مردم اف

 مسئوالنه و تقابل مرتجعانه دو سه قلمزن ى هاىريهمانگونه که خبرها ، موضع گ

د را در دوسه يران در تبعيسندگان و انجمن قلم ايه فراخوان مشترک کانون نويعل

 وابسته ىالتيکه تشک»  جهان ىگ هاخانه فرهن«د ، ي گذشته دنبال کرده اىهفته 

 فاحش در ى آلمان است ، پس از تحمل شکستىش بل و حزب سبزهاينرياد هايبه بن

» اصالح طلبان «م موسوم به ي رژى از باندهاىکيت ين که به تثبيان کنفرانس برليجر

 نقش چوب بست و موتور نگه دارنده  ىفايخت تا در اينظر داشت ، بازهم برنامه ر

ن ين بار وقاحت ايه اما ، اير قضيگ.  ، از سوراخ فرهنگ وارد شود ى اسالمىجمهور

 به نام روح اهللا ى به درک واصل شده اى در علم کردن جرثومه ىاد استعماريبن

اتش منفور است ، بلکه در يل جنايران به دلي بود که نه تنها در اىني خمىموسو
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ن و يه مغزرا بسته اند و مبتذل ترچيادگرا که دري مرتجع بنىسراسر جهان ، جز مشت

سم خون آشام را مورد مدافعه قرار داده اند ، از او و يده الين نوع ايعقب افتاده تر

  . روان قداره بندش نفرت دارنديمرام و مسلک و پ

 خواستند از ىن حزب سبزها و وزارت امور خارجه آلمان مياگر در کنفرانس برل

اصالحات ! زم يناميد«  آلمان ى شرق شناسى ش بل و موسسهينرياد هاي بنىمجرا

 چپ روبه رو ىروهاي نىرا وجه المعامله قرار دهند و با تعرض اعتراض» ران يدر ا

ل ين بار پا را فراتر گذاشتند و به دليشدند و چون آن محتسب درگل فرو ماندند ، ا

 ىتلق» طلب اصالح «  که آن را ى دانند بر باندىم» تندرو«  که آن را ى باندىروزيپ

 ىنيروان ابله و آدم کش خميو پ» امت حزب اهللا «  از ى کنند ، به دلجوئىم

» موزه جماران « ن شده ، يدست چ» ات يفرهنگ و هنر و ادب« پرداختند و در کنار 

   !ىني خمىح و پوشاک شخصين و تسبيرا برپا کردند مرکب از نعل

 ى و مراودات اقتصادىاسيبات س ادامه مناسىبرا. صورت مساله ، کامال روشن است 

 استعمار گران هموار باشد ، دولت فدرال ىد براي باىت هر باندي که در حاکمىميبا رژ

 داد که راس هرم ارتجاع  وابسته  را هرگز از نظر دور ى نشان مىک جوريد يآلمان با

  . است » نوکرحاکم «  دارد و ىنم

 را سازمان ى مناسبىش اعتراضن واکنيم برلي درنگ عناصر آگاه و مسئول مقىب

ران در يسندگان و انجمن قلم اي فرستم ، و کانون نوىشان درود ميدادند که به ا

 است ، با صدور ىن کانون هائي که در خور چنى اىاري و هشىد ، با آگاهيتبع
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 که در کنار ىاز شرکت در مراسم« سندگان خواستند تا ي از هنرمندان و نوىفراخوان

  » .زند ي شود ، بپرهىران برگزار ميخ معاصر ايتکار تارين جنايه بزرگترن و لبادينعل

م ي و نسى درنگ عباس معروفىاما ب. ن واکنش کانون و انجمن بودي ترىهين ، بديا

. ان است ي بىن اقدام مسئوالنه کانون و انجمن ، نقض آزاديخاکسار بر آشفتند که ا

 جا به جا کند ، ى وسطش را گاهىم خاکسار که عادت کرده است صندلي نسىو حت

 که من خود – را هراسان به آن سمت کشاند و فراخوان کانون و انجمن را ىصندل

ف کرد که به هر صورت يتوص! تکارانه ي جناى عمل–ت در هر دو را دارم يافتخار عضو

.  زغال ماندى براىاهي، روس آگاهىذشت و در برخورد با جامعه زمستان به سرعت گ

 و ىد محمد خاتمي و سى عطاء اهللا مهاجرانى نورچشمىانه عباس معروفو خوشبخت

م خاکسار ي خورده ، از کانون استعفا داد و البد نسى واجبى آن اطالعاتىد اماميسع

 شکسته بکند و چه بهتر که ما را به حال خود ى به حال آن صندلىد فکريهم با

  . زدي بپرهىکير در تاريبگذارد و از پرتاب کردن ت

اه يغما چتر سي که چون آن عقاب فرسوده شان بر سرخوان ىسعتمار گران آلمانا

ان ي ها با قربانىن شوخيرند که ادامه اين درس را بگيد ايگشوده اند ، سرانجام با

 ىندگان فکري جامعه ما و نماى ، قادر نخواهد بود از سد آگاهى اسالمىجمهور

 و ى ارتجاعىه هنرهايوزند که با توجاميد بيز بايشان عبور کند و فرصت طلبان نيا

گر ي شده که دىا بازسازي باشد ، ى حاال چه واقع– ىني خمىل شخصيکمد و وسا
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 مربوط به روباه مکار خواهند ىاد قصه هاي نخواهند برد و ما را به ى ره به جائ–بدتر 

  . انداخت 

    

، تان داده اس را از خود نشىارين هشي که اىرانيئت دبيسندگان و هيبه کانون نو

  .  فرستم ىمانه درود ميصم

  2004ل يدهم آپر

  

* * * * * 
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  ن مجمليث مفصل بخوان از ايتو خود حد

   ىالنيدون گيفر

  

د يران در تبعيو انجمن قلم ا) ديدر تبع( ران يسندگان ايفراخوان مشترک کانون نو

ن يقلم شده است که به اران کانون و انجمن يه دبي علىکيستري هىباعث واکنش ها

گر دامن زده اند ي دو تن دىکيرومند و يم خاکسار و بهمن نيک ، نسيستريواکنش ه

ه فراخوان مشترک ي دو تن راه افتاده اند تا علىکين ي ، اىنده ام که در نقاطيو ش

ران را که يسندگان ايب کانون نويامضا جمع کنند و احتماال ؛ به زعم خود البته ، ترت

ش از يمن البته پ. ح منشور و اساسنامه خود وفادار مانده است ، بدهند ي صربه متن

» موزه جماران «  که برپاکردن ىک با کانونيسترين برخورد هيل ايپرداختن به تحل

 به ده ها هزار ىران و دهن کجي را اهانت به ملت اىني خمىل شخصيمرکب از وسا

ن نکته ي دانسته است ، توجه شما را به اىاسي سىم و ده ها هزار زندانين رژي اىقربان

 ها ىصد و پنجاه و هشت توده اي کنم که اگر در سال هزار و سى جلب مىخيتار

ن کانون را بدهند ، حضرات هم البد خواهند يب اي ترتىتوانستند با لشکرکش



 http:// rouzaneha.com      info@rouzaneha.comروزانه ها

99

ان و موزه جمارانيتبعد 

مه کاره حزب توده را به انجام ي از اعضا به استعفا ، کار نىق عده ايتوانست با تشو

  . انند برس

 ىد ، قرار بوده است با طراحيران در تبعيسندگان ايبنا به فراخوان مشترک کانون نو

 داشته است ، ىرومند در آن و مساله انتخاب نقش اساسي که البد بهمن نىمشترک

ش ي شان را به نماى آثار هنرىني خمى در کنار موزه وسائل شخصىهنرمندان

ن فراخوان که متن ي اىچ جايدر ه. ا بخوانند ز آثارشان ري نىسندگانيبگذارند و نو

سندگان يامده است که هنرمندان و نوي نىآن را از نظرتان خواهم گذراند ، کلمه ا

  .آثارشان را عرضه نکنند »  جهان ىخانه فرهنگ ها« نروند و در 

 و دوتن ىکيرومند و يم خاکسار و بهمن ني نسى هاىش از پرداختن به سم پاشيپ

   : کنم ى شما را به متن فراخوان جلب مگر ، توجهيد

 ىش بل، براينرياد هاي، پس از تالش ناموف بن" جهان ىخانهء فرهنگها" نام « 

ه، آلودين در اي کنفرانس معروف برليىبرپا خ آن را ي شده است که تارىي رژۀن خ

گر قنل و کشتارِ . قتل، ترور، شکنجه، کشتار، سانسور و سنگسار، رقم زده است

، اجرا شده است؛ ى وىني دى و به اعتبار باورهاىنير نظر خميوسته زيشان، پياند

ز سو1367 در سال ىاسيان سي زندانىفرمان کشتارِ همگان  که به اعدام ىني خمى 

خ معاصر ي کوتاه بود، اما در تارىد، اگر چه جمله اين هزار نفر انجاميش از چنديب

ز استبداد ىران، رشته ايا . داشته استىو  فاجعه را در پ دراز 

قِ

مان

د

ا

  ا



  http:// rouzaneha.com      info@rouzaneha.comروزانه ها   

100

  

ر

ش

اب

 

ا

و

  

ا" 

  ا

 و موزه جمارانانيتبعد 

 ۀسندي، نوى قتل سلمان رشدى را براىني خمى تلخ فتواۀهنوز جهان متمدن، خاطر

!معاصر، از ذهن خود نزدوده است

هنگۀادار" اگر    اطالعات، ىکه از وزارتخانه ها " ىان برونمرزيراني اى کل امور ف

ل ي تشکى اسالمىمهور و وزارت کشور و امور خارجهء جىفرهنگ و ارشاد اسالم

ت آخوندي رژۀ چهرىش فرهنگيشده است، از آرا  ناتوان مانده ىم ترور و وح

ا پشتىن بار، خانهء فرهنگهاياست، ا  وزارت خارجهء آلمان، ب صرف ىباني جهان 

ش شرم آور ي دراز مدت، به نام فرهنگ و هنر، به نماى گزاف و با تدارکىنه ايهز

  . آورده استى روىنيخم...  رجامه و عکس و پاسپورتيلباده و کاله و گالب و ز

، "ىراني هنرمندان اۀگاه تازيجا " ىجشن نوروز و به بهانهء معرف ىدر کنار برگزار

ن و يش نعليده است؛ نمايزي سابقه دست ى بى جهان به اقدامىخانهء فرهنگها

ء نهيشتري است به بىني توهيى، از سوىني آخوند خمىح و پوشاک شخصيتسب

گر سو، به کُند شدن ي مخالف اند  از دىت حکومت اسالميان که با موجوديرانيا

 ى، الگوىنيا خمي آورد که گوىن شبهه را به بار مي انجامد و اى مىافکار عموم

ندهء ياد نهاده است، تنها نماي بنى که وىم تروري و رژىنيخم!  استىرانيفرهنگ ا

   .    استى اسالمىت حکومت جمهوريبربر

، ىشين نماي چنىز اجراک دور دست ينزد " ۀا هنرمندان شرکت کننده در پروژيآ

 جهان، آگاه بوده اند؟ ىز سو و درخانهء فرهنگها
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ه سي است که هنرمندان راستىيبد ، از شرکت  ن خانهي اىاستهاين، ضمن اعنراض 

ران، برگزار ي معاصر اخيتکارِ تارين جناي بزرگترۀن و لبادي که در کنار نعلىدر مراسم

.زندي پرهى شود، مىم

به

  

ابا

  ا

ز ىشِ شگفت آور خانهء فرهنگهاي نماى خود از اجراىزاريما  اعالم ب  جهان، 

م ي رهبران رژىلِ خصوصيش وسايم، همچنان که از نماي خواهىن نهاد مين ايمسؤل

چه ز، هر ي را نىنيت دين نماد توحش و بربريراث اي کنند، مى مى خوددارىتلريه

ز منظرِ همهء فره  ».ختگان، دور بدارنديزودتر، 

 نگفته اند که ىران کانون و انجمن حتيد ، دبين متن را مالحظه کرديهمان طور که ع

ران و ي چپ اىروهايرومند به ني بهمن نى هاى، به خالف فحاش!انيخانم ها و آقا

 آلمان ىزب سبزها حى موازىش بل از سازمان هاينرياد هاين دو نهاد ، بنيران ايدب

 ىر خارجه يشر وزيوشکافي است ، ىاسيت سي آلمان در حاکمىاست ، حزب سبزها

سش گرهارد شرودر بودند ين حزب است و همو و رئي ، سرکرده اىاسيت سيحاکم

 ى کالنى خود قراردادهاى کردند و در مدت زمامدارىرائي در آلمان پذىکه از خاتم

 اند تا سهم شان از آن خوان ى اسالمى جمهورران بسته اند و مدافع سرسختيبا ا

ن حزب با ي که اىپس ، شرکت در برنامه هائ. گران عقب نماند يغما از سهم دي

 کند ى مىرومند طراحير خارجه آلمان بهمن نيشر وزيوشکا فيمشورت مشاور اعظم 

ارد ه وين زاويران دو نهاد ، مطلقا از ايدب.  آلمان است ى، افتادن در دام استعمار

ان اهل هنر و اهل يفقط گفتند که خانم ها و آقا.  شدندىد مينشدند که به نظر من با
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ا ي باشد ى ؛ حاال چه اصلىنين و عمامه خميح و نعليقلم ؛ در کنار ردا و قبا و تسب

 ىا شمايآ. ديد و داستان بخواني تان را آلوده کنىد اثر هنري شده ، نروىبازساز

ا نه ، عقل من و شما يد ؟ ي آورى در مىگري دىد ، معنايه ا که خواندىخواننده از متن

گزارش .  رسد ؟ ىرومند نميم خاکسار و بهمن ني و نسىبه گرد عقل عباس معروف

  :  کنمىرا االن خدمت تان عرض م » ىت و راستگوئي سرشار از فضلىعقل ها« ن يا

 که معرف ىوفعباس معر.  از خود نشان داد ى را عباس معروفىن واکنش منفينخست

 بود که قرار بود در کنار عبا و عمامه ى! سندگان ي از نوىکيحضورهمه هست ، 

  .  کندى ، داستان خوانىنيخم

د که يد و تصور کنيائيد ، کوتاه بيدار» حضرت «  ن ي که از اىممکن است با شناخت

رش آمده از ترس سوختن آن منبر، نسبت به ي گى است و منبرىآدم فرصت طلب

. ان کانون و انجمن واکنش نشان داده و مرتکب عمل فرار به جلو شده است فراخو

  . ن طور نبوديا. رينه خ

« : ران نوشتيسندگان ايه کانون نوي علىا»ت نامه يفضل«  در ىعباس معروف

است و ( ! )  در برلن حاصل کار چند هنرمند ىني خمىشگاه وسائل شخصينما

ه را يپس اعالم. » ان است يشه و بيلفت با اندش آن ، به مثابه مخايمخالفت با نما

ت در کانون يل هم از عضوين دليان دانسته و به هميشه و بي اندىنقض آزاد

ن برپا شده بود يگي کانون که در زىسندگان استعفا داد ، که البته در مجمع عمومينو
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دش به راي شده که اگر نشده اىد از کانون اخراج مي، عرض خواهم کرد که اساساٌ با

  .  گشت ى کانون بر مىب آن زمانيترک

 از ىقيم خاکسارهم درش حضور داشتند ، رفي نسىدر آن مجمع کانون که خود آقا

همان مجمع به کانون داده بود که با ي محرمانه به عنوان مىران آمده بود و گزارشيا

 نه تنها اما.  شده استىد از کانون اخراج مين جناب بايق در مورد آن ، اي تحقىاندک

 ماند که ماند ىهمان مخفيل حفظ جان آن ميآن زمان اخراج نشد و آن گزارش به دل

 ىس جمهوري رئىد محمد خاتمي سى براىع پس از آن هم که عباس معروفي، در وقا

 ى اسالمى از جمهورىک فرستاد و رسما به دفاع از بانديده اش کارت تبريبرگز

 ىران آلوده است، اتفاقي خون مردم ا شان تا مرفق بهىپرداخت که دست جملگ

  .  فتادين

 به چندماه زندان و ى که عباس معروفىق گزارش داد زمانيدر آن مجمع ، آن رف

 ىران مشغول جمع آوريسندگان و شاعران ايانه محکوم شده بود ، نويخوردن تاز

 که ( » ىآن مقام اطالعات«  جمع شده بود که ىچند امضائ. ه آن حکم بودنديامضا عل

، به )  بود ى اسالمى خورده جمهورى واجبى اطالعاتىد اماميبعدها معلوم شد سع

 و کسان شان ى معروفىد ، آقايهوده زحمت نکشي امضا کنندگان زنگ زد که بىبعض

  ! ف برده اند يبه آلمان تشر

تورن گزارش گر حقوق ي کاپىس دنبيد که موري گوى مىآن وقت عباس معروف

ن يست چرا ايمعلوم ن. ران را داده است يب خروج او از اي ترتبشرسازمان ملل متحد
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ر ي که در آن زندان ها زى از بچه هائىائي درى را براىبين ترتي گزارش گر چنىآقا

  ! شکنجه له شده اند نداده است 

 ى فدائىک هاي سازمان چرى طبعا از آن جا که بنا به شهادت بچه هاىعباس معروف

 ىهي و بدى هم به قلم داشته است ، در تناقضات داخلى بوده و دستىجيخلق ، بس

ره و ي انتقاد داشت ، اما روح و وجود و خمى جارى ، به روش هاىت اسالميحاکم

 ى را به هنر مىني خمى که وسائل شخصىکس.  ماندى باقىتش حزب الهيترب

  کهى آدم هائىشان اثر هنريا به قول اي باشند ، ىن وسائل واقعي چه ا–چسباند 

 -  کنند ى مى را بازسازىنيح خمي موضوع شده اند و عبا و عمامه و تسبىدچار قحط

 که ىکسان.  داردى که عباس معروفىاز همان قماش اشکال. ن مساله   اشکال دارد يا

 معم اش خورد باشد ، ى و بخصوص آخوند هاى اسالمى تنه شان به تنه جمهورىحت

ن يا. د نما و پرونده سازند يطلب و شهعموما شارالتان ، پشت هم انداز ، فرصت 

 گذشت و کار را به ىد از کنارش مي باىران، ميسندگان ايست که کانون نوي نىاشکال

ل يبه خود اجازه بدهد کانون را به دل» عضو سابق« ن ي کشاند که حاال اىن جا ميا

است ده يان و قلم و انسان مدافع آن را سربري بى که آزادى در قبال کسىريموضع گ

رومند مشاور اعظم حزب سبزها در امور ي او ، بهمن نى بنامد و در پى، سانسورچ

کانون را به فحش بکشد و ) لش را در سطور بعد عرض خواهم کرد ، يکه دل( ران يا

 آن و همه سازمان ها و احزاب چپ را که بساط کنفرانس ى از اعضاىاريالاقل بس

اوه ها بنامد ين ي شعور و از اىونت طلب و بخته اند، گروهک و خشين را به هم ريبرل
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ف تعلق ندارد چرا ين دو طيم خاکسار که به اينس. که به قامت خود او برازنده است 

لش را يکه دل( ده است ؟  ينام» تکار يجنا« ران کانون را ي دبىدر دفاع از معروف

زمان  کانون در کاخ ساىم خاکسار در مصاحبه مطبوعاتينس) . عرض خواهم کرد 

افته بود يب ينده ترتي و محمد جعفر پوىع محمد مختاريملل ژنو ، که پس از قتل فج

 ىن المللين مصاحبه بيب ايکه ترت( برگزار کنند ىديد مشي دکتر مج، بنا به شهادت

م يان نسيآقا( م ي و خود من که در مصاحبه شرکت داشتىنا اسدي، م) را داده بود 

ن مصاحبه يندگان کانون در ايخود من به عنوان نماخاکسار ، رضا عالمه زاده  و 

خ بسوزد و نه کباب و ي کرد که نه سى صحبت مى، جور) م ي شرکت داشتىمطبوعات

ر ياز جمله سردب ( ىتيشان و من و سه اکثري هم که اىدر تمام هشت نه ساعت

 ىن مورد که حرف هايک به سه در ايم و من يدر راه بازگشت بود) تيروزنامه اکثر

 کردم ، راحت در ىست ، بحث ميت ني اکثرى فرخ نگهدار جدا از حرف هاىآقا

 ىآقا.)  م شناختم ي سوار شدم آن سه نفر را نىمن وقت. ( ده بود ي وسط لمىصندل

د اعالم ي خلق بوده و در تبعى فدائىک هايم خاکسار که آن زمان با سازمان چرينس

شان يف اي ها دارد و تکلىتي با اکثرىگستم ، رابطه تنگاتنيگر نيکرده است که من د

 و خدا ى نباشد ، عطااهللا مهاجرانىخاتم. نوکر حاکم وقت اند. هم که روشن است

!  ترىل قانوني مرتب تر و در شکل و شماى را ، منتها کمى اسالمىنگهدارد جمهور

ود ار خيبس. انه رو استيم خاکسار مينس.  داند ىشان ميحاال کدام قانون ، استدالل ا

گر ي و دونفر دىکيخودش سال ها مثل . ن و فئودال مآب است يپسند و خود محور ب
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 ىت خود را محور ميده بوده و حرف و شخصيرکانون لميگاه دبياز دوستان ، در جا

 رفع آن ، ى شده که براىن جا مرتکب چنان اشتباهي خاکسار ، اىآقا. داند 

 کند ىمتهم م » ىرقص شاطر« انجام ر کانون را به ي دهد و دبىدستپاچه استعفا م

ن که ي شود به اى که متهم مىوه برخورد با کانونين شيوه سخن گفتن ، و اين شيکه ا

 ى اهل قلم نمى براى برخورد کرده است ، سابقه خوبىنيش عبا و عمامه خميبا نما

 کند که به اصل ى شتاب مى خاکسار چنان در دفاع از عباس معروفىآقا. تواند باشد 

 ىتير اکثريا نه ، تاثي کند ، ى است توجه نمىني خمىش وسائل شخصيمساله که نما

 ىان جمهوريم خاکسار خود از قربانينس. ن حرف ها بوده است يق تر از ايها عم

 طلبد و ى ها نمىنيرا از برل» موزه جماران«  از آن ىو الاقل عکس.  است ىاسالم

 جالد به ىني بر آن چه از خمىند که حتي رساند تا الاقل ببىخودش را به آن جا نم

تا دگرمادر / ر فلک را يد پدر پيار ببايصبر بس: ش گذاشته اند ، نوشته است ينما

م و ين حد سقوط بدهيد فهم خودمان را تا ايا ما بايآ. دي چو تو فرزند بزاىتيگ

  ! م ؟يگر باشيمان ديم که البد منتظر زايگران را چنان نفهم بدانيد

 کند که بر ىه فراخوان کانون مقاله صادر ميم خاکسار علي ، نسىاس معروفپس از عب

 ى که با کارش به دفاع از آزادىمجروح کردن روح انسان« : تارک آن نوشته است 

است با من هم سو يا  سيدگاهش در هنر و ياما د ) ى عباس معروفىعني( برخاسته 

ن يزدهم فروديوز پنجشنبه سشان رين مطلب را ايا» . ت است يک جنايست خود ين

 به ىاما وقت. سد ي نوىران کانون مي از دبىکي ىلي در پاسخ به مقاله تحل83ماه 
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د که در متن خود از کلمه ي گوى خورد مى بر مىع اجتماعي وسىاعتراض ها

د حوصله جرو بحث را ندارد و چون عقل ي گوىپس م. تکار استفاده نکرده استيجنا

شه ي همى کم است ، از کانون و انجم قلم براى اجتماعىو آگاهران کانون يو شعور دب

  . ک گفتيد به کانون تبريکه به نظر من هر دو استعفا را با.  دهد ىاستعفا م

 ىکيل مشخص يه فراخوان کانون و تحلين واکنش خود عليم خاکسار در نخستينس

مئن بوده که عبا د کانون از کجا مطي فرماى کند و مى مىريران کانون، موضع گياز دب

ک يواقعا از .  اصل بوده و بدل نبوده است ىنين خميح و نعليو عمامه و تسب

 ىک جاي در قضاوت شود، مگر آن که ىن اشتباهيد است مرتکب چنيسنده بعينو

ت و يمشخصا مغز و شخص»  کار ىک جاي« منظورم از . کارش اشکال داشته باشد

  .  بزنم ى به کسىم تهمت انسان است نه آن که بخواهىمنش و آگاه

ن ين بود که چنيگر اي آگاه دى از انسان هاىن انتظار هر انسان آگاهيساده تر

د ، نه آن که به آن ها يک بگويسندگانش تبري را به نوىفراخوان درخشان و آگاهانه ا

 حضور در ى بزند ، آن وقت از عمل خود غافل باشد و به جاىبرچسب سانسورچ

د که ين اشتباه ، از کانون استعفا کند و بگوي بحث در مورد ا کانون وىمجمع عموم

 کند ىن واکنش خود اعتراض ميم خاکسار در اولينس.  حوصله جرو بحث را ندارد 

ا ي است ى اصلىني خمىکه چرا کانون در فراخوانش صراحت ندارد که وسائل شخص

 و ىا بدلي باشند ىتکار اصلي کند که وسائل آن جناى مىا فرقيبه نظر شما آ . ىبدل

ن ي پرداخته اند ؟ اصال از خود اىني خمى وسائل شخصىکه به بازساز! ىاثر هنرمندان
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)  فراخوان کانون ىعني( ن متن يا« : سد ي نوىچه خبر ؟ خاکسار م! هنرمندان 

ا ي اصل و ىنين خمي کند که کاله و لباده و نعلىروشن نم. ک ابهام دارد ينخست 

 هستند ىنين همان کاله و لباده و نعلينوشته شده که انگار ا ىو طور. بدل هستند 

 ى براىش موقتي نماى شده و حاال براىران نگهداريشان در ايکه در موزه مربوط به ا

 خواهد روشن کند که آن ها بدل ىمتن نم.  کوتاه به آلمان منتقل شده اند ىمدت

  » هستند  

 ىشگاه وسائل شخصي نماىبرپائسنده با ي دهد که نوىن گونه برخورد نشان ميا

البد  . ىا بدلي هستند ىن است که وسائل او اصلي ندارد، مساله او اى مخالفتىنيخم

 ىن موزه را که بچه هاي اىن مطلب ، دست کم عکس رنگيز ايشما خوانندگان عز

م ي نسىمنتها آقا. د ي مختلف مالحظه فرموده اىت هاين گرفته اند در سايبرل

ران ، فرار به جلو ي از مردم اىاعتراف به اشتباه خود و معذرت خواه ىخاکسار به جا

 کند ثابت ى مىو در همان واکنش اول ، سع.  کند که حوصله جرو بحث را ندارد ىم

 است ؛ که البد ى اسالمىه جمهوري از مبارزان برجسته علىکند که عباس معروف

 ىپس اصرار م. ستندي نى در آن جمهورىد محمد خاتمي و سىعطاء اهللا مهاجران

سنده را که ي نوىنتواند عباس معروف)  فراخوان کانون ىعني(  که ىمتن« : ورزد 

 نوشت ى اسالمىم جمهوريه رژين مقاله ها را علي از تندترىکيش ين چند ماه پيهم

.  به چرتکه ندارد ىازيگر نين ديا.  دارد ىش لنگيک جايبا خود همراه کند حتما 

ت يک جناي...  برخاسته ى که با کارش به دفاع از آزادىسانمجروح کردن روح ان
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شه در خلوت ي غوغا فروکش کند و حس  و اندىوقت« : رد که ي گىجه ميو نت» .است 

 ىعني» . دار خواهد شد يگر برابر ما پدي دىتينند، واقعيبه گفت وگو با هم بنش

 شد که وسائل  ، متوجه خواهندىاسيران کانون و انجمن ، و جامعه آگاه سيدب

ش در ي جهان به نماىد در خانه فرهنگ هاي بوده اند ، باى چون بدلىني خمىشخص

 هم که از مبارزان برجسته است ، حق داشته در کنار آن ى آمدند و عباس معروفىم

 ى آزادىعنيان را ، ي بى پس کانون آزاد– شد ىد ميا نباي –قصه بخواند و چون نشد 

م خاکسار چه به کانون برگردد ينس. را نقض کرده است  » موزه جماران« برپا کردن 

ف خودش را الاقل با خودش يد و تکليايد به خود بي در دهد ، باىاتن به انزوايو 

  . شکش يروشن کند ، حاال مردم پ

 جامعه آگاه از آن را در رابطه با ىبانيم خاکسار روح فراخوان کانون و پشتينس

 که کانون را متهم به ى برخورد با عباس معروف وىني خمىشگاه وسائل شخصينما

 ىمعرف» جاد رعب ي اى و فضاىن تهمت زنيدمل چرک« ان کرده بود ، ي بىنقض آزاد

ترسو .  افسرده است ىجامعه ما از نظر روح« : ده است که يجه رسين نتيکرده و به ا

و چون هر لحظه ممکن است به ا.  ترسد ىاز حرف زدن مستقل در جمع م. است 

ن يفکر در چن.  کشد ىن چرخه خرافه فکر را ميا« : د ي گوىو م»  تهمت بزنند 

 هستم و ىان گوئين هذي که متوجه اى منىعني» . فکر مرده است . رد ي مى مىفضائ

 دهم ىم اجازه نمي گوى مى اسالمى جمهورى شکنجه شده ىاسي سىبه عنوان زندان

 ىن مردم دهن کجيد و به ايبگذارش يوسائل شکنجه گر و قاتل مردمم را به نما
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 خاکسار که عباس ى آقاىول.  زنم ى خاکسار تهمت مىن االن دارم به آقايد، هميکن

ش ي را به نماىني خمى شود وسائل شخصى داند و معتقد است مى را مبارز مىمعروف

ا درک و شرف و يآ. مظلوم است ... د يار ببايصبر بس: ش نوشته است يگذاشت که پا

 آلمان ىندگان پارلمان ملي نماى بعضىرد ؟ حتي پذىن منطق را مي ، اىنسانشعور ا

 آلمان در مصاحبه با بهمن ىن اعتراض کرده اند و صدايشگاه ننگين نمايبه وجود ا

ران است ، به يه مردم اين توطئه علي اى اصلىرومند عضو ارشد حزب سبزها که بانين

سندگان و تمام يفعه خود کانون نوشگاه دفاع کرده و در مداين نماي از اىسخت

 ىب است که ما مياما عج . ى و حتىده است ، و حتي چپ را به فحش کشىروهاين

ن در اعتراض يان کنفرانس برلي ، همانگونه که در جرىم تهمت زن و سانسورچيشو

 ىف در چماق ، مي ظرىجاد تراشه هاي اى چماقدار براىندگان حکومتيبه حضور نما

  . د ي دانىد را که ميري دزد را بگى داستان آ.م چماقداريشو

 و دشمن مآب وارد ى پرخاشگر و دولتىک و لحنيستري هى که با حالتىن نفريآخر

 اش ىکيل نزديرومند است که مطبوعات آلمان او را به دلي شود ، بهمن نىصحنه م

جناب يعال« ک حزب سبزها ير خارجه آلمان و مرد شماره يشر وزيوشکا فيبه 

.  شکست خورده ها را دارد ىرومند ، پرخاشگريلحن بهمن ن.  نامند ىم » ىترخاکس

 کند و ىن را در دل خود تازه ميرومند ضمن آن که داغ کنفرانس برليبهمن ن

 در رابطه با احزاب و سازمان ى اسالمىات جمهوري معترض به آن را با ادبىروهاين

 ىن پروژه او هم که به سبزهايه اد کي گوى نامد ، به ما مىم» گروهک «  مخالف ىها
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 جهان و ىش بل و خانه فرهنگ هاينرياد هايشان بني اى موازىحاکم و سازمان ها

 ىو البد ف( م کرده بوده ين کشور تقدي آلمان و وزارت خارجه اىموسسه شرق شناس

 ىروهايران صادرکننده فراخوان و نيئت دبي، شکست خورد و اساسا ه) ل اهللا يسب

ران پاسخگو يد به مردم ايم خاکسار باينس.  هستند ى خودى بىآدم هاران يچپ ا

 ما و سازمان ها و ىن آدم باز کرده که چنان به دوستان کانوني اىباشد که راه را برا

  . ران هجوم ببرد ي چپ اىروهاين

سندگان ي آلمان ، اقدام کانون نوى هراسان با صداىرومند در مصاحبه ايبهمن ن

 کند ىشان را متهم ميو ا.  نامدىم»  شرم آور»  « موزه جماران «بطه با ران را در رايا

نانه و شکست يو خشمگ»  کنند ى را بازى خواهند همان نقش سانسورچىم« : که 

ز جز مرگ بر و زنده يچ چي که هىن گروهک هائيمتاسفانه ا... « :  غرد که ىخورده م

تمام تفکرشان در چند شعار  شناسند و تمام برداشت شان از جامعه و ىباد نم

ن که ما ي شوند از اىب و مانع مين ها شروع کرده اند به تخري شود ، اىخالصه م

در کنار  ( ىن المللين خودمان را در جمع بيسندگان و متفکريم هنرمندان و نويبتوان

)  شود ىت نمي در آن روىچ غرض و مرضي که البد هىني خمىموزه وسائل شخص

له ين جا يواقعا شرم آور است که ما ا»    . ن واقعا شرم آور است ياو . م ي کنىمعرف

 ىان گر آزادي که نماىني خمىن ، با موزه وسائل شخصيم و به عنوان مجانيداده ا

است آلمان در يم سي گذارىو نم. م ي کنىشه است ، مخالفت ميان و قلم و انديب

ات ي فرهنگ و هنر ادبىمجراست ، از ي نىران که البد محل در آمد بديرابطه با ا
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رومند در يبهمن ن. ن آدم ها بوده است ي همىعبور کند که خود قرن ها قربان

ن يز ناراحت است از ايل خود ني آلمان که خود ، در تحلىو صداي با رادىمصاحبه ا

 ىت برخورد مي با واقعىار عصبانيران ، بسيسندگان ايعمل ناجوانمردانه کانون نو

 کنم درست ىمن فکر م« :  کند که ىن را تازه ميومند اول داغ برلريبهمن ن. کند 

نه از ي پر خشونت و پر از نفرت و کىار معدود، ولين عده بسي که اىهمان وضع

ن به يان کنفرانس برليط را در جرين جا نشان داده اند ، همان شرايخودشان در ا

 ها هم ىنينجمن قلم ، برلران و ايسندگان اير از کانون نويظاهرا غ» . وجود آوردند

 شان خود من ىکيکه ( ن يس برليوه چماقداران کنفراني بودند و به شى بدىبچه ها

  . جاد کرده اند يا» موزه جماران  «ى براى مختصرىمزاحمت ها) بودم 

ش بل در ينرياد هايژه بني آلمان و مشاور وى وزارت امور خارجىر رسمينده غينما

نا از نظرتان گذشت، يشتر عيتن فراخوان کانون که پران ، در مقابل ميمورد ا

م با اثر ي توانىبه نظر من ، ما م« : د ي گوى شکست خورده، مىدولتمردانه ، اما با لحن

 ى است که آن را اثر هنرىني خمىکه منظورش مشخصا موزه وسائل شخص ( ىهنر

 من مطمئن .م يا مخالف باشيم و يکه در آن جا عرضه شده موافق باش)  نامد ىم

ئت ي چهار عضو هىعني(ه را امضا کرده اند ين اعالمي که اى از افرادىاريهستم بس

 شناسند ىا اصال آن را نمي) ران انجمن قلم ،يئت دبيسندگان  و هيران کانوان نويدب

 که هنرمند در آن جا ارائه داده ىکار.  دانند که مساله بر سر چه بوده است ىو نم

 شده در محل ى را به طور بازسازىني خمى خصوصىز زندگ اىائين است که اشيا
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ن ين کار درست مثل ايش گذارده اند و اي خودش به نماىعي خارج از محل طبىگريد

ن يگر نسبت به ايد ديک ديد ي کنىاست که شما مبلمان خانه تان را که عوض م

ن ي از او پس» ...  کند ىر مييد و احساس شما نسبت به آن تغي کنىدا ميمبلمان پ

 ىبه کانون م. قه نداردي به شقىچ ربطيد هي ، که البد توجه فرموده اىاستدالل دولت

 است در حال تحول ، جامعه ىران ، جامعه اي دانند که جامعه اىن ها نميا«: توپد که 

. ض هست يعتا هنر ما هم ضد و نقي اضداد در آن در حرکت است و طبىاري که بسىا

 «  

 است و از ىاسي حزب سبزها پس از کسب قدرت سىاسيدالل سن البته همان استيا

رومند ياما شما در کلمات بهمن ن. ن استي حاکم هم ، همىال دموکرات هاينظر سوس

ران ي دانند که در جامعه اىسندگان ، نمي از نوىد که مجموعه اي رسىجه مين نتيبه ا

ن در رابطه با اصالحات افت دولت آلمايل و دريد تحلياگر بدانند پس با.  گذردىچه م

 ها که بنا به ى کسان ، سازمان ها و فرنگىاوه ها را قبول داشته باشد و براين يو از ا

.  کنند ، کاله از سر برداردىت ميا تقويجاد ي را اىاسي سى هاىمنافع خود صف بند

رومند از پروژه شکست خورده ين.  کندىند خود را مخفي بىرومند الزم نميبهمن ن

بهمن .  زند ى ها هم حرف مىو مثل زخم.  است ىن زخميکنفرانس برلاش در 

 و استقرار حکومت مردم بر مردم ى اسالمى جمهورىرومند معتقد به سرنگونين

رومند در يبهمن ن.  وزارت خارجه آلمان است ىرومند گماشته رسميبهمن ن. ست ين

ان با انگشت نشان  آلمىس هايستاد و به پلين ، دم در اين روز کنفرانس برليسوم
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ونگه ولت پس از کنفرانس يروزنامه .  اجازه دارند وارد سالن شوندىداد که چه کسان

ل يدر آپر« :  نوشت ىحناب خاکستريرومند به عنوان عالين در مورد بهمن نيبرل

 مخالفان و ى شناسائىرومند برايبهمن ن ) 2000ل ي هفتم تا نهم آپرىعني(امسال 

ون به تاالر خانه فرهنگ يسي عضو اپوزى هاىراني از ورود اىريمعترضان ، و جلوگ

اد ي و کارمندان بنىتيس ، ماموران امنيبا پل) 2000ل يه نهم آپريکشني(  جهان ىها

شر در وزارت امور خارجه است يوشکا فين ياو از مشاور.  کرد ىش بل همکارينريها

دون اجازه بهمن شر در وزارت امور خارجه معتقدند که بيوشکا فيهمکاران . 

را او به عنوان يرد ، زي توانست صورت بگى به آلمان نمىرومند ، دعوت از خاتمين

 ىاري ، نقش بسى اسالمىاست آلمان با جمهوريم سي در تنظىجناب خاکستريعال

ران برداشته ي از جانب آلمان در رابطه با اىچ قدمين بدون مشورت او، هيبنابرا. دارد 

 ىستند و به رهبري بالغ نى دموکراسى ها هنوز براىرانيومند ، اريبه نظر ن.  شودىنم

ن دوران گذار را پشت ياز دارندتا اين ) ى خاتمىعني ( ىس جمهوريک رئيت يو حما

ش از ين نگرانم که دوباره احساسات مردم بيد من از اي گوىرومند مين. سر بگذازند 

م به يبکنند و دوباره به رسکال ي رادىان برخوردهايد ، دانشجوياندازه به جوش آ

 در برنامه 99ل يخ هفتم آپريرومند در تارياز ن. م يش بوديست سال پي که بىجائ

ان موضع مخالف گرفته و ي نسبت به دانشجوىخاتم: دند ي پرسZDF ىونيزيتلو

 ى کار درستىن موضع ضد دانشجوئيعمل آن ها را محکوم کرده است ، به نظر شما ا

  » .  کرد ىن کار را ميد اي کنم او باىمن فکر م. بله :  داده است رومند پاسخياست ؟ ن
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ث مفصل بخوان از يتو خود حد:  نکنم و عرض کنم ىد کالم را طوالنياگر اجازه بده

  .ن مجمل يا

ن مشخصات را که الاقل ي با اى عضو کانون بپرس که چگونه شما آدمىو تو خود از ما

ه ورود مخالفان يس آلمان علي با پل2000ل يده شده که روز نهم آپريبه چشم د

  !  کرده  ، افشا نکند ؟ى به سالن همکارى اسالمىجمهور

رومند کار را به ناسزا يد هم بهمن نيم ، باي کنىن کند و آشفته عمل مي ما چنىوقت

ران را دارند بدون درسر ي که اىرومند با استعمارگران آلمانيبهمن ن. گفتن برساند

 ىران ميسندگان اين است که کانون نوياما سئوال ا.  کند ى مى چرند ، همکارىم

  ش را باز کند ؟ يتواند همه چشم ها

 ى اعضاىم شده و از آنجا که بعضيران تنظيسندگان ايش در مقابل کانون نوين آرايا

ش يا به خط آن ها گراي هم فعال هستند ، ىاسي سىکانون در احزاب و سازمان ها

ت ي از موقع58 ، مثل سال ى و توده اىتيش اکثريگرا است که ىهيدارند ، بد

ش يا گراي ها ىتين اکثري از اىبعض.  دست خواهد زدىاستفاده کرده و به توطئه هائ

 قبال آمده ىعني.  کنندىران  کار مي ا–ک به آن ها ، در خط  خارجه ي نزدىها

 ىد که خاتم گرفته اند ، بعىاندگفته اند جان مان در خطر بوده پاسپورت پناهندگ

ر دوسره بارکردن مشغول شده يده اند و به امر خطي را در امور دىشيجان آمده گشا

چند . ا از آن استعفا داده اندي کانون ، اخراج شده اند ، ىن عده در مجمع قبليا. اند 

 نرم تنانه و ىش هائيا گرايت يشان که طرفدار اصالحات ، طرفدار اکثري از اىعدد
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 ها را وادار به ى کنند تا بعضىن وسط دارند توطئه مين دست اند ، ايسازشکارانه از ا

 به حضرت 58شان خالف شکست سال يد به نظر ايجه باياستعفا کنند که البد در نت

عالوه بر آن کانون . کانون منشور و اساسنامه دارد . ست ين طور نيا. شان وارد شود 

ر دوستان ي از طرف نعمت آزرم و سا61 که در سال ىا عهد نامه اي دارد ، ىمه ايضم

ن شده و مورد موافقت يتدو) د يدر تبع( ران يسندگان اي کانون نوىس براي، در پار

ند ، ماال عالوه بر ي آىت کانون در مي که به عضوىن کسانيبنا برا. قرار گرفته است 

د که س را هم قبول داشته باشيد متن پاريرش مفاد و متن منشور و اساسنامه ، بايپذ

 از خون ىائيان ما و آن حکومت دريم و مي هستى اسالمى جمهورىد ما قرباني گوىم

  . فاصله است 

م که عده يم و شاهد باشينين جا بنشيان آن حکومت ايم به عنوان قرباني توانىما نم

 دفاع کنند که بخش ى ازما از مساله اصالحات در آن حکومت دم بزنند و از آدمىا

  . ران است يه مردم ايست و پنج ساله علي بتي از جناىميمستق

ست ، ي نى که اشکال دارند ، هرجى دوتائىکيرومند و ي و بهمن نىبر عباس معروف

ران معذرت ي ببرد و از مردم اىد به اشتباه خود پيم خاکسار سرانجام باياما نس

  . ند  کىه هم کار ميباالخره مغز بق. ت است ين واقعيا. ست ين تهمت نيا.  بخواهد 

  2004ل يازدهم آپري

 

* * * * * 
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   !ىني با عبا و عمامهء متعفنِ  خمىِ  ادبىشوت هايدون ک

 ىگيل بيمحمد ا

   !  ىني با عبا و عمامهء متعفنِ  خمىِ  ادبىشوت هايدون ک

انجمن " و " د يسندگان درتبعيکانون نو" هء يانيه بي له و علىبه گمانم تمامِ  نوشته ها

 را خوانده باشم واز شما چه پنهان ىنين خميشِ  عبا ونعليه نمايبرعل" د يقلم درتبع

دم يو هنوز که هنوزست نفه" آنان " سر درآوردم ونه از " نان يا " ىکه نه از نوشته ها

" ن يلحافِ  مال نصرالد" ايست وآيبرسرِ  چ " ىجنگِ  زرگر" ن يکه ا) البد از گاوانم (

   ؟  کندى مى بازىانه نقشين ميدر ا

 ندارم ىچ مخالفتي حقِ  نظر ، نه تنها هىک فرد دارايم که به عنوانِ  يش بگويشاپيپ

ن يا! ) که هرچه زودتر باد  ( ى روزگارى، که به صد درصد موافقم ، که اگر روز

 محکم و جانانه از طرفِ  ما گُم کردند ، ىک درِ  کوني گورشان را با ىانِ  حکومتينکبت

ران نشان ي در اىت کاران را در موزه ايِ  سرآمدِ  جناىنينِ  خمينه تنها عبا و نعل
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انند به همه گان يد بنماي اش را هم باى تنبان گُهىد هم نشان دهند که حتيدهند و با

ن يران را بدي که اىناني و تمامِ  اى و خاتمى و رفسنجانىن طور مالِ  خامنه ايو هم

 ىد فراموش کرد لباسهاياند و هرگز نباده ي به فالکت کشىتکارانه وجهيگونه به جنا

  ... گران را ي رضاشاه و محمدِ  آن رضا و دىرنظامي و غىرق و نظاميپر زَرق وِ 

ِ  آن کثافت را در خارج ىکثافت ها) ِ  ىحتا بدل( شِ  يآوردم از لزوم نماياما سردرن... 

انه و ظرافَتانه  گفتند که هنرمندىو کسان " ! ىهنر " ىاز کشور و آنهم در جشنواره ا

ن هم گفتم که از يش از ايو پ(  فهمم ى مىنجوريم ؛ آخر من اي بود از رژىانتقاد

 ىِ  هنرىشگاه هايرا به نما) م ؟ خودِ  تعفن ي گوىچه دارم م( ِ  تَعفُن ىکه بو) گاوانم

  ! ن هنرها ي ها از اى هنرى برند و چه بىنم

ع گرفتم ؛ آخر من که آنجا نبودم تا به ن مورد موضيدر ا " ىلوئيک"  ، ىنجوريخُب هم

ات برگزار کنندگان را و همانطور که در باال گفتم ، ينم و بشنوم نظريچشمِ  خود بب

  ... ه يات له وعليدم از نطريچ نفهميه

به حان !):  کنم ى بلغور مىچقدر خوب عرب( هان يم به نوعِ  برخوردِ  له و عليحال برو

م که يگر بگوي دىا جوريدم ، يچ نفهمين هم هيگند که ازاِ مادرِ  از دست رفته ام سو

 آن ِ ضد: الت ، پس يده از آن تشکيا بري ( ىالتينان هرکدام وابسته به تشکيا

کباره به خون هم تشنه شدند و بعد از سالها تظاهر باهم بودن و دفاع ي، )التيتشک

م ي گوىونم( شان ي هاىلي که خىگريِ  دىو چه چه ها" شه ي اندىآزاد" ، " کانون " از 

رون ي به بىافتند براي ى خوبىتيکباره موقعيبه آن حتا باور ندارند ، به ) همه شان 
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 ى بى شناسند و آخوندانىد را نمي جدىنان هنوز اسلحه هايآخر ا( دنِ  قداره يکش

 و به ىالتيو تمامِ  اختالفاتِ  تشک ! ) ى ژوپىني مىند و گاه با کراوات و چادريعبا

و را با جر دادن ... و ...  و سرخوردن ها و ىو حتا خانوادگ " ىهنر" و  " ىدتيعق"ر طاه

ند و حساب را ينما" حل "  کردن هم که ى مالى خونىن وجهيد تريگر و به شديکديِ 

  ! ک شود ي جرات نکند به آنان نزدىچ حسابداريند که هينما"  هيتسو" آنگونه 

ن همه سال با يد که ايني ما اعتقاد ندارند ؟ آخر ببران بهيند چرا مردمِ  اي گوىبعد م

 ىران شاهدِ  گُه کاريد ؟ مگر مردمِ  ايچه ها که نکرده ا! ) حاال ما به درک ( خود 

حاج خانم، حاج : " ند يند و بگويآي شما نبودند ؟ مگر خرند به استقبالِ شما بىها

  ! "  ، سالم ى فرنگىآقا

دنِ  ي بارند ، اما چشمِ  دى هم مىت که برسر و رواگرچه در جمع ، ماچ و بوسه هاس

 امروز ى که فالنىتر زدم به شعر و داستان: " ند ي گوىهم را ندارند و در خلوت م

ش ، همان يا که چند ساعتِ  پيو حال! " ( سدي نوىن بهتر مياز ا " ىحمال عل! " خواند

 ست ىشاهکارِ  ادب! زم ي عز: "ش يرا ، در جمع ، بغل کرده بودند و فرما " ىحمال عل" 

 ... " !  

 ى مىهء خودت دشمن تراشي واسىهمش دار!  ها ىتو هم حوصله دار! ول کنم بابا 

  !؟ى ، انگار جنون دارىکن

 

* * * * * 
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  غربت، " ر هشتيز"

 رضا عالمه زاده                    

 وجود دارد ى"ر هشتيز"ز يده ام ني حرمت نامى که من همواره آنرا بىن غربتيدر ا

م يدم نسيحاال شن...  دهند ى مىد آدم را گوشمالدنيکه نگهبانانش اگر الزم د

  ش گرفت ي دلم براىليخ. خاکسار را صدا زده اند

 ى شود که اتاق نگهبانى اطالق مى ئىران به هشتي اىدر فرهنگ زندانها" ر هشتيز"

.  شودى مختلف به آن باز مى بندهاىو دفاتر مسئوالن زندان در آن قرار دارد و درها

 ى ها در زندان قصر تهران که هر ضلعش به بندىن هشتي اىد شکل هشت ضلعيشا

 ىبرا" ر هشتيز"به هر حال . ل بوده باشدي دخىن نامگذاري شود در اىاز زندان باز م

، صدا کردن ىبر خالف تصور عموم.  داردى بخصوصى احساسىده ها معنايزندان کش

اند خبر از مالقات  توىم. ستي آور و خطرناک نىلزوما نگران" ر هشتيز" به ىزندان

 آورده است ىش خانواده زنداني که هفته ها پى تواند کتابىم. ان باشدي در مىزيعز
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 ىد آزادي نوى تواند حتىا مي.  گذشته باشد و به دست او برسدىاز دست بررس

 تواند ىاما البته م.  گذردىم" ر هشتيز" از ىداشته باشد چرا که به هر حال راه آزاد

، "ر هشتيز" از بند به ىو مامور ناشناس باشد که با ورود زندان حضور دىبه معنا

 شناخته ىا به شکنجه گاهي ناشناخته ىچشمبند به چشمش بزنند و به بازداشتگاه

 که نگهبانان را ىا حرکتي ى تواند به خاطر حرفىز ميو ن. ش کننديشده راهنمائ

" ىخاط "ى مورد زنداننيدر ا. ان باشدي در مى زندانىامده است قصد گوشماليخوش ن

 کنند و تا ى گذارد چند نگهبان دوره اش مىم" ر هشتيز"ش را ينکه پايبه محض ا

ولو شده است و مشت و لگد است " ر هشتيز"ند وسط ي بىد به خودش بجنبد ميايب

نست که يند اينکه کمتر صدمه ببي اى براىتنها راه زندان.  شودى هوا نثارش مىکه ب

 ى که با بىان بازوانش پنهان کند تا لگدهائيزند و سرش را مهمان وسط چمباتمه ب

زد خودشان يکرم نگهبانها که بر.  شود به چشم و چارش نخوردى تمام زده مىرحم

  . بندى گردانند توىم ساعت بعد آدم را برميرند و ني گىآرام م

رد  وجود داى"ر هشتيز"ز يده ام ني حرمت نامى که من همواره آنرا بىن غربتيدر ا

کبار ي را ىريهوشنگ گلش.  دهندى مىدند آدم را گوشماليکه نگهبانانش اگر الزم د

ر يز" خواند بردندش به ىا نوشته بود دخترش نماز مي گفته ىنکه جائيبه خاطر ا

که " شازده احتجاب"اورد که جدا از يادشان بي هر چه کرد به ىطفل. غربت" هشت

د يع سعيز هست که جين" جن نامه"ده سنيران است نوين ايات نوي ادبىسنگ بنا

ش از ي هم پىرجاني سىديسع. چکدام نرفتي کت هى ها را در آورده است توىامام
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غربت فراخوانده " ر هشتيز" به ى دو بارىکين را تجربه کند ياو" ر هشتيز"نکه يا

 خورد که باالخره سر ى حرمت مىن غربت بياو چوب زبان سرخش را در ا. شد

 به ى که محمود دولت آبادىش هم کسانيدو سال پ. ن به باد دادسبزش را در وط

غربت بردند و حقش را کف " ر هشتيز"اندازه وزنشان کتاب نوشته است او را به 

 پسندند شرکت ى که آنها نمىگر در کنفرانسيدستش گذاشتند تا او باشد که د

 ىبرم کار به درازا من تجربه را کرده اند نام بي که اىاگر بخواهم از همه کسان. نکند

قصد  "ى مرتکب گناه نابخشودنىکبار وقتيراه دور چرا بروم؟ خودم من هم . کشد

شان ينمائي در کارنامه سىلمي که فىلمسازانيشدم توسط ف" راني در اىلمسازيف

د نشان ي در تبعىنماين خدمتشان به سيکه باالتري اىدينداشتند و هنرمندان تبع

داشتم " تجربه"غربت برده شدم و چون " ر هشتيز" به  خود من بودىلمهايدادن ف

 بازوانم پنهان کردم تا لگدهاشان به چشم و چارم ىفقط سرم را ال. چ نگفتميه

  .نخورد

نه که تاب کتک . ش گرفتي دلم براىليخ. م خاکسار را صدا زده انديدم نسيحاال شن

 کند ىگز عادت نماما به آنچه هر. آنقدرخورده است که عادتش شده. نداشته باشد

ن قلم ياگر ا.  نداردى مهرىدل ب.  شناسمشىمثل کف دستم م. هاست" ىنادوست"به 

م که خودش بهتر يچه دارم بگو. د هم نزنميشا.  به او خواهم زدىراحتم بگذارد زنگ

  از من نداند؟
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* * * * * 

  

   ىت هايرامون فعالي سماکار پى به نوشته آقاىپاسخ

   SOAS   نايما مي ن

 ىتهاي شده است كه چون در آن فعالSOASز به ي نىا   سماكار اشارهىدر نوشته آقا

آن  به يىافته است، من در صدد پاسخگوي ىزيآم فين مؤسسه بازنمون تحريما در ا

ل كانون يخته است با احترام كامل به آرمان اصين پاسخ آميا... ام  برآمده

  . قت و شأن كالميران در دفاع از حقيسندگان اينو

  

  ا،يت گوي ساىر گراميسردب

 دانشگاه يىقاي و آفريىاي آسى دانشكده پژوهشهاىئت علمينا، عضو هيما ميمن، ن

قاسم " ام با عنوان   مشاهده كرده راىا ت شما مقالهيدر سا. هستم) SOAS(لندن 

 عباس سماكار درباره جشنواره ىبه قلم آقا" ايه قضايم خاكسار و بقيف، نسيس

در . ن برگزار شده استي جهان در برلى خانه فرهنگهاىكه از سو" ك دوردستينزد"

 ما ىتهاي شده است كه چون در آن فعالSOASز به ي نىا   سماكار اشارهىنوشته آقا

 به آن يىافته است، من در صدد پاسخگوي ىزيآم فيؤسسه بازنمون تحرن ميدر ا
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ن پاسخ يا. ديا درج كنيت گوين پاسخ را در سايخواهم ا ىام و از شما م برآمده

ران در دفاع از يسندگان ايل كانون نويخته است با احترام كامل به آرمان اصيآم

  .قت و شأن كالميحق

 وجود دارند كه ثابت ى شده است مداركى مذكور مدع  سماكار در نوشتهىآقا

 SOAS در لندن به دعوت 2001م خاكسار در ماه مه ي نسى آقاىكنند سخنران ىم

. صورت گرفته است" ريران ايا" آن يىران و آژانس هواي اىت حكومت اسالميبا حما

" رو شد"ن رابطه ي سماكار در اى آقاى كه به ادعاىمدرك. ك دروغ محض استين يا

   و كجا؟ىكه آن را رو كرد؟ كست؟ يچ

 قانون درباره تهمت و افترا روشن ىد كه در آن داوريز ى مى سماكار در كشورىآقا

د آماده باشند كه ي كردند باى آنچنانيىد بدانند كه هرگاه ادعايشان بايا. است

  . ثابت كنندىن قانونيحرفشان را طبق مواز

ها بود در بخش  ى سخنران ازىا  خاكسار در چارچوب مجموعهى آقاىسخنران

د در يگفتمان تبع«ر عنوان ي من زى كه با سرپرستSOASك يانه و نزديخاورم

گر در موضوع ي دىنه دانشگاه و نه مركز. برگزار شد"  پس از انقالبىات فارسيادب

دار مخارج سفر و  من خود شخصاً عهده.  داشتى خاكسار دخالت مالىدعوت از آقا

  .ام شان بودهياقامت ا

ن ي اىم لندن هستند، در برگزاريسندگان كه مقي كانون نوىر از اعضايكسان ز

، ىبا كرباسي، زى، شاداب وجدىژاله اصفهان:  شركت فعال داشتندىمجموعه سخنران
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 كه من يىل خوياسماع. ى فالحتىزاده و مهديرضا نوريان، علي، منصور پوىرضا اغنم

 مه و ىام، در ماهها ش بهره بردهتي همواره از حماSOASدر چهارساله گذشته در 

. ش ما شركت نداشتين رو در همايكا بود و از اياالت متحده امري در ا2001ن يژو

د استعفا داده است، از يران در تبعيسندگان ايرا از كانون نوي، كه اخىشاداب وجد

 و ى، ژاله اصفهانيىل خوياسماع. كند ىس مي تدرSOAS در 1980اواخر دهه 

  ن يت چنديهدا ىشاداب وجد

  .اند دار بوده  را عهدهSOAS ىش ادبيهما

  ى رضا غفارSOASار ارزشمند و مورد احترام من در ي از همكاران بسىكي

او . ران استيا) PEN(د و انجمن قلم يران در تبعيسندگان اياو عضو كانون نو. است

  SOAS استاد مهمان در بخش اقتصاد ىمدت

 و ى بازخوانىم برايا ب دادهي ترتيىزگردهايم SOAS و من در ىدكتر غفار. بود

  .راني در ا1980 دهه ىاسيان سيها و خاطرات زندان  نوشتهىبررس

 ىر را براي كه من كار خود را در دانشگاه لندن آغاز كردم، كسان ز2000از سپتامبر 

 حكاك، رضا ىمي، احمد كرىالنيعباس م: ام  دعوت نمودهSOAS در ىسخنران

، مسعود ى، عباس معروفىرزاآقا عسكريزپور، ميه، بتول عزيميرحن ي، نسرىبراهن

مه ي چى، محمد جاللى، رضا قاسمىره برادران، ژاله چگنيق، منيمافان، شهال شف

، ى، رضا اغنمى، پروانه سلطانىحاوي ربى، قاضى، شاداب وجدى، ژاله اصفهان)سحر(

. ى خرسندى هاد، سودابه اردوان وى شاهرخى، مهستىبا كرباسيان، زيمنصور پو
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 شركت SOAS ىشهاين بار در هماي است كه چندى از جمله كسانى خرسندىآقا

سه برنامه به خود او اختصاص داشته است و در دو برنامه به خواهش . داشته است

  .ت كرده استيمن جلسه را هدا

ا ين مهمانان ي صورت گرفته با حضور اىها و بحثها ى سخنران موضوع مشترك همه

 در 1367ادآور كشتار تابستان ي كه ىاتيژه ادبيات زندان، بويا ادبيوده است د بيتبع

 سماكار ىن چگونه ممكن است بسان آقايبا وجود ا. اند ران بودهي اىاسي سىزندانها

  بوده است؟ SOAS     ىشهاي هماىان برگزاري پشتىادعا كرد كه حكومت اسالم

  نايما ميباسپاس ن

  2004ل ي آور١١لندن، 
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University of London  
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 !نمي خواهم نبىم

  ره برادرانيمن

 دانم كه اگر هم ىش ميشاپياما پ. نرفته ام”  دوردستىكينزد”شگاه يد نمايبه بازد

 و به ى او را بازسازىل خصوصي و وساىني كه عكس خمىنيتري رفتم نگاهم را از وىم

ن ي از هم وطنانم هم چنىاريگمان دارم كه بس. دمي دزدىش گذاشته است، مينما

 هم كه ىرانير ايد كننده غي توانم تصور كنم كه بازدىو م. داشته باشند ىاحساس

د نگاهش را ي شا- را ندارد، ى اسالمى و جمهورىنيتجارب دردناك ما از حكومت خم

ند ي بى خواهد بود تا در آنچه مىش كافيده ها و خوانده هاي اما شن- از آن برنگرداند

 در جوار آثار ىا به ظاهر خنثيا و اشن عكسهيژه آنكه ايبه و. د و تعجب كنديترد

ش يم نماي مستقىا با اشاراتيشترشان به ظنز و طعنه و ي قرار دارند كه بىگريد

 بر آن حكومت كرده ىني است كه خمى جامعه اى و عقب ماندگى حكومتىتهايجنا

  .است

 نكرده ىنيش بين عكس العمل ها را پين ايترينندگان  وي كنم كه آفرىفكر نم

 مختلف ىرهاير و چه بسا به قصد آزار دهنده راه تفسي تفسىش بيآنها با نما. باشند

 باشد به حضور او در ىا و عكس اشاره اين اشيش ايد هم نمايشا.  را باز گذاشته اند
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ند كه ي گوى گزنده  به ما مى طرف اوبا طعنه اىد ابزار به ظاهر ساده و بين ما؟  شايب

   و حاضر است؟ىو نانش داد، هنوز ح كه او آب ى فرهنگىهنوز فرهنگ ب

 هم ى و دشمنىنه ورزي كىتداع.  ستيت ني جناى تنها تداعىنيدر ذهن من و ما خم

ن  ي كاشت تا كه در آخرىنه ايچنان ك” مقدس”م او  در دل آن مادر يتعال. است

 بود كه در ىنيخواست خم. ش از اعدام پسرش مرگ او را از خدا بطلبديساعات پ

فرمان شكستن قلمها را او داد و فرمان . وجوان مادرش را شالق بزندن دختر نياو

  .ه او گماشتيش همسايه را به تفتيهمسا. اعدامها را

م را از ي رفتم روى جهان مىشگاه خانه فرهنگ هايدن نماي دانم اگر به به دىم

 -ن اوين را نه عكس و نعلين همه او آن جاست و ايبا ا.  گرداندمى برمىنيعكس خم

جاد كرده اند، يا اين اشي كه اى  بلكه فضائ-ش نباشتدي بىد طعنه اينها شايه اك

د، يسندگان در تبعيران كانون نوين روزها دبيم كه  اي گوى را مىفضائ.  زندىاد ميفر

 با قلم هاشان ساخته ىالنيدون گيشان، فريان  و مدافع ايعباس سماكار و جواد اسد

ت و در مقابله با ي و انسانىبود در راه فرهنگ آزاد بنا ىشان  كه زمانيقلم ها. اند

نه انباشته ي به كار رود حال چرا با مركب كىگري خود محور وفرهنگ حذف دىصدا

  شده؟

اما آنها هستند  . وتر بدزدميشان در صفحه كامپي توانم نگاهم را از نوشته هاىمن م

    . مانندىوتر، در ذهن من  و ما هم مينه تنها در حافظه كامپ
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چ ي هى شده اما بىرم بازسازي گ- را ىنيا و عكس خمي كه اشىمن به حضور غرفه ا

ش گذاشته اعتراض ي به نما-اصل باشد” بيتخر” وىش واژگونگي كه نماىدستكار

 در ىنينه پرور خمي بلندتر به حضور فرهنگ كىشتر از آن اما و با صدائيب. دارم

 .    كانون اعتراض دارمىچند از اعضا ى حرمت تنىان خودمان و در قلم و زبان بيم

* * * * * 
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  !ان شاعري رسواىنه برا,  مردمىبرا

 د اخگرينو

  آمد ياز نزد خلق م

  ده و خون آلود ي درىبا جامه ا

  خ يتاول سرخ تطاول تار

  طلسم توطئه را چونان زخم اعصار 

    . بر گونه اش مهر کرده بود

  آمد يمان مردم يانسان بود و از م

  نه اش يبا هزار رنج ناگفته خونبار در س

   کرده بود ىقلب را آماج تهاجم مزدوران مفت خوار

  شان يکه ورق در ورق کتابها

    . چاپ گشته بود, با پول و رنج مردم آغشته

   که ىنيکارگان زالو صفت نا متعيب
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   را ى گرىده روسپيکر پالسيکه پ

  ک يدر ته بساط مانده حسن نداشته اروت

    داران بازار حراج نموده بودند يش کش خريپ

   کتاب ىشاعران ب

   که ىهرزه گان زالو صفت نوکر صفت

  ش را يده مادر خوينه بريس

   جالد ى خشنودىبرا

  دند ي چسبانىبر تنور داغ رذالت م

    . تا نان برشته ارتجاع و مذهب را فراهم آورند

  شاعران رسوا 

  ان محجبه يان و هرزه گويهرزه در

   جهان ىر جامه ارتجاع در خانه فرهنگهايز به زيآو

  نمود ينه فرهنگ کشورم مهر ميطلسم توطئه را بر س

  ان يز کنعان را سالين عزيراهن خونيو پ

  د يماليعقوب ميبه چشمان  

  شاعران رسوا 

  شاعران هرزه گو 

  شاعران جبن و کثافت و توطئه 

  ده از انقالب يشاعران بر
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    . ستنجاعصاره عفن استبرا و ا

   فرهنگ ىت بازان بيسا

   ىگماشتگان ارتجاع مذهب

  نوکران 

  کلفتان 

  ان يروسپ

  ان يزگويمج

  شاعران رسوا 

  باند بازان ارتجاع و سرکوب 

  .  جهانىر جامه ارتجاع در خانه فرهنگهايک به زيدئولوژيختگان ايآو

  ىالدي م2004ل سال ي اور12

* * * * * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 http:// rouzaneha.com      info@rouzaneha.comروزانه ها

133

ان و موزه جمارانيتبعد 

  

  

  

  ... رسد ى مىغ برن بايهردم از ا

  ني جهان در برلى از خانه فرهنگهاىل خوئي دکتر اسماعى آقاىشخواهزدر باب پو

  محمد شمس

  

 از ىل خوئي دکتر اسماعى ، آقاجمندشاعر ار » ىپوزش خواه«  شکوه از ىدوست

  . جهان در برلن داشت ىخانه فرهنگها

کا و يشان در امريدور ا نه چندان ىونيزي تلو–و ي رادىاد مصاحبه هايار به ي اختىب

ست ؛ به هر رو هر کس ي نى گفتم که مشکلى مکرر آن افتادم و به وىب هايتکذ

ار افسوس است که افراد ي بسىار اعمال و کردار خود است ، اما جايصاحب اخت

  . شوندىنگونه اعمال ميشان دچار اي به مانند اىخته و شاخصيفره

 و ىدرماندگ« جهان در برلن با ى فرهنگهاخانه در نامه خود به ىل خوئي اسماعىآقا

 « ىان آورده اند و تقاضايخود سخن به م»  آور زشت و شرمىخطا« از  » ىشرمسار

  .  را دارند » از آن بزرگواران ىبخشودگ

 ارنهمه اظهيزد که اي انگىن پرسش را بر مي اى خوئىشکل و متن تواب گونه آقا

   است ؟ ىانا کسي و ى بدرگاه چه کسىندامت و شرمسار
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شگاه ي و در باره نماى وى نامه امضاء شده از سوىشان در مورد محتويو اصوال نظر ا

   چه است ؟ ىنيخم

 را ىا وي برند که گوى سخن مىا افراد مجهوليشان در پوزش نامه خود از فرد و يا

د يسندگان در تبعي کانون نوى را براى وىده و امضاياو را دزد» قاپ « اغفال کرده و 

  . رفته اند گ

  نکه چگونه و به يخود و ا » ىخواب نمائ«  در باره علت ىشان کالمي کاش اىا

 نوشتند ، چرا ىز ميرون آمده اند ني بىن اشتباه نابخشودنين افراد از ايتوسط کدام

 گوسفند ىاعتماد ها« نگونه يز راه برون رفت از اي خواننده پوزش نامه نىکه برا

  . شان ي اىزه مهم و راه گشا است که شرمسار، به همان اندا» وارانه 

 ، در ىشگاه کذائي خود از نماىابي در باره ارزيى بدون کلمه اىل خوئي اسماعىآقا

 mea جهان با ابرازى در برابر برنامه گذراران خانه فرهنگهاىوزگياوج خفت و در

culpa maxima ند ي فرماىخود اشاره م» گوسفند وارانه «  به حرکت...  

 ى القابىو اعطا»  جهان در برلنىخانه فرهنگها«  به ىل خوئي اسماعىورد آقابرخ

ت يا بين و ي راشدىن به دربار خلفاي است که برخورد توابىبه گونه ا» واال« چون 

خانه « : د گفت که يشان باي اىاما ، در جهت آگاه.  کند ى مى را تداعىرهبر

ک يست به جز ي نىزيگره سابق چا همان سالن کنيو »  جهان در برلن ىفرهنگها

ش ها، ي کنسرت ها ، نماى اجراىه براي جهت کراىساختمان با مجموعه سالن هائ

مت خود را ي قشيهر سالن آن بنا به گنجا. ن ها ا جشيشگاه ها و ي ها ، نماىسخنران
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 اهداف خود در مقابل ى توانند آنرا براى گوناگون مىداشته و افراد و سازمانها

  . ه کنند يه مربوطه ، کراپرداخت وج

 آلمان و درحال حاضر ىاست خارجين مجموعه در چارچوب سياست حاکم بر ايس

 وزارت ىن سالنها از سويز ، اکثرا اياز هما رو ن.  آلمان است ىاست حزب سبزهايس

  .  گردد ىه مي مقاصد شان کراى آلمان براىخارجه آلمان و حزب سبزها

ن ي همى از ترفندهاىکيز ين» کنفرانس برلن « د که يئ لطفا فراموش نفرماى خوئىآقا

گران هنوز در زندان بسر ي و دى و اشکورىن مثل کنجيامد آن معترضينهاد بود و پ

  .  در خارج آواره شده اند ىگري برند و دوستان دىم

 ى خوئى شاعر ارجمند و گرانقدر ما ، آقاى براىستي باى که مىنجا پرسشيدر ا

 ، از ىن برنامه اين چني اىون دالريلي م2ش از ينه بيست که هزن ايمطرح شود ، ا

   پرداخت شده است ؟ ىن نهادها و چه افرادي کدامىسو

 و ىسيسوئ، ىراني اى تجار– ى نفتىن درست است که دالل ها و شرکتهايا ايآ

  نه آنرا پرداخته اند ؟ ي هزىآلمان

ن برنامه ارسال شده يه ابره يغ تئاتر و ىز هنرمندان دولتيران ني دولت اىا از سويآ

  اند ؟ 

 در ىران با نهادها و ادارات دولتيشگاه و برنامه گذاران ، خود در اين نمايا مسئوليآ

   نکرده اند ؟ ى آوردن هنرمندان همراهىباره گرفتن مجوز برا
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ن يه ائان معترض ، ارايرانيت احترام به شما ، ما اي ، با نهاىل خوئي اسماعىجناب آقا

است يران درچارچوب سي منظور ارائه هنر ا(ان را يبه جهان» ران يهنرا « گونه

ن يقاطع خود را به ا» نه «م و ي پسندى نم)آن  » ىالوگ انتقاديد«  آلمان و ىخارج

  م ي کنى ابراز مى و شرمسارىوزگيچگونه دريرنگ ها ، بدون هيگونه ن

 به هنر ىه ارزش گذارچ رو جنبي ما ، به هى» نه « ن يد که ايتوجه داشته باش

 ني است به قرار دادن هدفمند غرفه ننکىهنرمندان را نداشته ، بلکه اعتراض

  .     ى آنچنانى زد وبندهاىگر آثار ، از برايره در کنار ديو غ» جماران «

ق همان صاحب کاران خودشان ين ، اليم که هنر آن هنرمندان و مهندسي گوئىما م

م خون و يده از چنگال رژي آواره و رهىار پناهجو صدها هزى در کشورىاست وجائ

  !  کنند ، ندارد ى مى اش زندگى اسالمى و جمهورىنيت خميجنا

 ى بردارىبه جماران بروند و از آن کپ » ىنيشگاه خميهنرمندان نما« ن يد ايبگذار

  . غ به پردازند يا به تبليشه و کنار دنونموده و در گ

 کنند و از ىن دهن کجيان آنان به ما معترضيمو حا» گروه شهرزاد« د يبگذار

ن ي کنند و با اىکوبي پاىخودشان با شادمان» هنر« ت خود در مطرح کردن يموفق

ان ترور ي قربانى و خانواده هاىرانيون آواره ايليک به چهار مي ، قلب نزدىشادمان

  ! اورندي را به درد بىاسيان سيم و زندانيرژ

 اش ، ى اسالمى و جمهورىني و با شرف ، طرح آثار خم با وجدانىرانيگاه هر اياز د

 کردن ى در راه عادىتکارانه آنان ، قدميم به اعمال و کردار جنايبدون اشاره مستق
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 ى بود ، نهادهاىن نميو اگر چن. است ... ت ، ترور ، سنگسار ، سانسور ويجنا

  .  کردند ى نمىانبيشگاه پشتين نماينگونه از ايم هرگز بديندگان رژي و نماىاطالعات

  :  شما ىان جهت آگاهيدر پا

د بهشت به يورو و کلي 100مت هر عدد ي جهان به قىامروز چادر درخانه فرهنگها

  .  رسد ى به فروش مو وري 800مت يق

  ؟ ... و فردا

  با احترام 

  ني برل–محمد شمس   -  ارادتمند 

  2004ل ي آپر13

  

* * * * * 
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  گر،ي دىو بحران" ديدر تبع"ران ين اسندگايكانون نو

 مسعود نقره کار                           

   و تعفن ىماريم بيعال" ك دوردستينزد"رامون جشنواره از ي پىبحث وجدل ها

ر كرده است و ينگي را زمى و روشنگرىست كه جنبش روشنفكر"ىنيدمل چرك"

 ىروزيست كه از آنجا فقط بتوان شاهد پيا نهياش سقوط در قرنط ن عارضهيتر كم

شبه  " و جنبش ىت مرتجع ، جنبش سلطنت طلبيروحانشتر جنبش ي بىها

  بود " ىروشنفكر

  ١٣٨٣ن ي فرورد٢٧پنجشنبه 

سال ٢٢ن ي اى كارنامه. گذرد ىم" ديدر تبع"ران يسندگان ايسال از عمر كانون نو٢٢

  .نيره و غم آفرين است ، و به ندرت تيات ، درخشان و غرورآفريح

ك ينزد"رامون جشنواره از يل پ، و بحث و جد١٩٩١ه سال ي ژانوىمجمع عموم

  .ساله است٢٢ ىن زندگي اىن هايره تريدر زمره ت) ٢٠٠٤"(دوردست
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 ىري كانون با موضع گى از اعضاىاريست كه بسين بار نيسال نخست٢٢ن يدر طول ا

نمونه را مثال آورد، ١٠ك به ي توان نزدى ورزند، مىران كانون مخالفت ميات دبيه

 ، ىن حدعصبين اش اين وقت كانون و موافقرايات دبياما هرگز واكنش ه

ن و يو هرگز عكس العمل مخالف. انه و اتهام زنانه نبوده استي جوىپرخاشگرانه ، تالف

 ىن حد شتابزده ، و به سادگيز ايران نيات دبي هى هاىرين به موضع گيمعترض

  و ى از جنبش روشنفكرىاستعفادادن و رهاكردن پاره ا

 .  و بحران نبوده است ركودىورطه  در ىروشنگر

 ست كه در ىن چه سرنوشت تلخ و دردناكياران؟ اي رود ى برما چه مىبه راست

 رحمانه به ىنگونه بيم؟ چرا اي كنىفا مي اش نقش اىني و دردآفريىش تلخ زايافزا

  م؟ يا  آوردهىرو"ىخودزن"

د  روى كه مىران و ورود به بحث و جدليات دبي هىريقصد من پرداختن به موضع گ

ن چند سطر يمراد من از نوشتن ا. ستيرد، نيتر بخود بگ تر و زشت  مخربيىمايس

 از موانع و مشكالت ىكيسخت  ام را درباره حضور جان ىز هست كه نگرانين نيا

ن باشم كه كانون ي اىغاگوي ابراز كنم ،و درى و روشنگرىجنبش روشنفكر

  . شودىن حضورين و نماد چى رود تا تجلىم" ديدرتبع"ران يسندگان اينو

كه . است"  روشنفكران و روشنگرانى و رفتارى روانى هاىژگي از وىبرخ"ن مانع يا

 ىخودمحور ،ىنيب  خودبزرگ( ، حس ممتاز بودنىني ، خودحق بى تعادلىب
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 ىرمستند، بدفهمي و غى واهى هاى ، اتهام زنىنگر ك جانبهي، ...) وى،خودخواه

 گفتار و ى ناهمخوان ،كيدموكرات  وى صنف ،حزب ، تشكلى همچون آزاديىمقوله ها

  .اند ن دستي از ايىها نمونه ...كردار و

دمل " و تعفن ىماريم بيعال" ك دوردستينزد"رامون جشنواره از ي پىبحث وجدل ها

ن يتر ر كرده است و كمينگي را زمى و روشنگرىست كه جنبش روشنفكر"ىنيچرك

شتر ي بى هاىروزيفقط بتوان شاهد پست كه از آنجا يا نهياش سقوط در قرنط عارضه

. بود" ىشبه روشنفكر" و جنبش ىت مرتجع ، جنبش سلطنت طلبيجنبش روحان

م كه چشم به گفتار و كردار به اصطالح ي شوىن شرمسار نسليش از ايم بينگذار

 ارزشمند جنبش ىها  از تشكلىكي ، و ىدي تبعى و هنرىفرهنگ" نخبگان"

  .دوخته استهنمان ي مى و روشنگرىروشنفكر

  ٢٠٠٤ل ي آور١٣/ كا ينقره كارآمر مسعود

  : سيپسنو

د تا ي كانون را فرابخوانى  فوق العادهىمجمع عموم: رانيات دبيشنهاد به هيپ

بحث "ن يل مطروحه در اي كانون درباره مساى صالح و اعضاىنون هايسيكم

 و ىن نظردهي اعضا كانون در اى داد تا همه ىبي توان ترتىم. نظر بدهند" ها وجدل

ق فكس ، تلفن ، يند، چه با حضور خود در جلسه و چه از طريانتخابات شركت نما

  .....  وىكينامه ، پست الكترون
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ر برسر كانون آمده است ي دوسال اخىكيآنچه در طول :  كانونى با اعضاىسخن

. تر كرده است ات كانون بر جستهي موئژتر در حى نقشىفاي اى ما را براى فهيوظ

ران و يات دبيد در انتخاب هي باىزان مياند كه تا چه م ر نشان دادهي اخىادهارخد

  .ده عمل كرديق و سنجين دقيمسئول

  متشكرم

* * * * * 
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 ن قصه سر دراز دارديا

 عباس سماكار

  

ك از يچ ي هىسندگان؛ بلكه حتي كانون نوىها هياعالم ك ازي چيتا كنون نه تنها ه

ن حد يز تا ايگر ني دىدي تبعىاسيك و سيدمكرات ىها  نهادها و سازمانىها هياطالع

 ىه مخالفت با برگزاريا واقعاً اعالمياست؟ آ ن شدهيچرا چن. خته بودينگيجنجال برن

حال   ست كه تا بهىا ژهي از نوع وىنيخم و گنبد بارگاه» ك دور دستينزد«جشنواره 

 ىها ىري و موضع گىاسي سىها چرخه ا مسائل موجود دريسابقه نداشته است؟ 

ك يستريز و هيبرانگ جنجال ن واكنشيها، سبب ا  از آنى ناشى و اجتماعىاسيس

 است؟ شده

 

ها  ىها و فحاش ن نوع واكنشيكرد، ا  كه بتوان بر آن تصورىهرچه باشد و هر علت

 ىت محكميكانون، از موقع هيدر واقع چون مخالفان اطالع. ستيه نيقابل توج

را در خطر  ت خوديثياند؛ ح  پا سفت كردهىن سستيستند و بر زمينبرخوردار 

 ران و مدافعانيئت دبيد، هي و تهدى، فحاشىكوشند با جوساز ىنند و ميب ىم

 افتهي ىها چنان ابعاد ن واكنشيا. دان به در كننديسندگان را از ميه كانون نوياطالع
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اند و با  دان آمدهيز به ميها در پرده خجالت پنهان بودند ن  كه سالى كسانىكه حت

 .اند  شدهى آبدار و خشك به ما، دوباره مدعىها فحش نثار

 

ژه من و جواد يران كانون و به ويئت دبينثار ه  كهىهائ مجموعه ادعاها و تهمت

 ست و ىان هنري بىكانون خالف آزاد هي اطالعىن است كه گوئيشود ا ىان مياسد

 .ام كرده م متهمي با رژىم خاكسار را به همكاريمن نس

 

ساخته و  است را فاشيك سي، ى حركت مرسوم تاكنونىه كانون، در راستاياما اطالع

هم  من. است نشوندين سياست كه آلوده به ا سندگان هشدار دادهيبه هنرمندان و نو

 نيران كانون را به خاطر انتشار ايئت دبيكه ه البته پس از آن(م خاكسار، يبه نس

 .ن هشدار را دادميهم) خواندتكار يه جناياعالم

 

ك دور ينزد« در جشنواره ى اسالمىم و جمهوريگو ىم د كه من دروغيگو ى او مىول

ها  نيهم دست نداشته است و ا» سواز«در  شانيدست ندارد و در برنامه ا» دست

خوانده و » ك دروغ محضي «مرا  نا هم حرفيما مين. جاد جو ارعاب استيتهمت و ا

ت و يد به شكايام تهد نكرده م روي اثبات ادعاى براىچ مدركيكه ه نيمرا به خاطر ا

ان كنفرانس برلن يجر كه در(رومند ي بهمن نىحت. محاكمه در دادگاه كرده است

كرد و  ى مىهمكار سي چشم همه، با پلىن كنفرانس، جلوين اي مخالفى شناسائىبرا

ف هم به ما يقاسم س .نده استآور خوا ه كانون را شرميز اطالعين) داد ىها را لو م آن
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  زاده رضا عالمه سه كرده،ي مقاى هم ما را با خلخالىانتكار داده، عباس معروفيلقب خ

تكار يجنا م خاكسار پس ازيده و سرانجام نسيگر نام بان و شكنجه هم ما را زندان

 ما د بايگو ىم ، ضمن آنكه  افشاگرانهىها  از پاسخىري جلوگىگر برايدانستن ما، بار د

 ىفضا جادي و اىزن ن تهمتيدمل چرك«خواهد ما را به عنوان  ىسر جنگ ندارد، م

 ن همه تهمت و ناسزا ويچرا؟ چرا ا. نابود سازد» د شكافته و خشك شوديرعب كه با

 ىه در مخالفت با جمهوريك اعالمين كه، ما ي اىشود؟ فقط برا ىد نثار ما ميتهد

 شان را رو ىم و خطاهايا ها جواب داده  آنىها  از ادعاىم و به برخيا نوشته ىاسالم

 م؟يا كرده

 

دست  از جمله( از مسائل ىليم خيها دم با استداللينم كوشيشيمن در دو گفتار پ

سندگان شركت ي در جشنواره برلن و مسئله هشدار به نوى اسالمىداشتن جمهور

دند در يتر دگران بهيم خاكسار و ديرا باز كنم كه نس) ها ن برنامهيا كننده در

گر يجا د نيو من هم در ا. شان حرف نزنند رند و دربارهيده بگيرا ند شان آن ها پاسخ

 دو ىكيدهم و  ىنا پاسخ ميما مي فقط به نىول. ها را تكرار كنم آن نميب ى نمىازين

  :ميگو ىخاكسار م مينكته درباره نس

در آن  ىم اسالىد كه حرف من در مورد دست داشتن جمهوريگو ىنا ميما مين

 از ىاري بسىن، اساميشان افزون بر ايا.  سواز دروغ محض استىسخنران

 ىها  از آنان را انسانىاري كرده است كه من بسى را بازخوانىهنرمندان سندگان وينو
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نا خواسته يما مين. ش مشترك دارمي از آنان نظر و گراىا با برخي دانم و ىمبارز م

ها را متهم كرده باشم، مرا  كه من آن دون آنبر سر من، ب ها ختن آنياست با ر

ب يدر ضمن او گفته است كه از ج. پنهان سازد مرعوب كند و اصل موضوع را

 .است  خاكسار را پرداختهىخودش مخارج سفر اقا

 

  به سابقه سواز وىا  اشارهىچگاه حتينم هيشيكنم كه در نوشته پ ىد ميمن تاك

نكه در سواز چه يا. ام نا نكردهيما ميا شخص نيش، سخنرانانش و يها برنامه

ك برنامه يمن فقط به . ستي من روشن نى برقرار بوده براىچه روابط گذشته و ىم

ن نوع مراسم ناآگاه باشد و ي از بودار بودن اىام كه اگر كس گفته ىام و حت اشاره كرده

د و با م دايد سخن مرا تعمين نبايبنابرا. ستي نىبر او هرج زيدر آن شركت كند ن

. دان بدر كردياند بر سر من، مرا از م من متهم نشده ى كه از سوىگرانيختن دير

جاد جو متهم كند و ي و اىگوئ  و دروغىساز پرونده ده مرا بهيم خاكسار هم كوشينس

 ىه آبكيك اطالعيسواز را هم برده باشد، فقط   اسمىكه حت د كانون بدون آنيگو ىم

 و ىزيبرانگ م بدهد و نخواهد به جنجاليمال هياگر اطالعد؟ كانون ينيب ىم. داده است

اش  هيست و اگر اعالم» ىآبك«اش  هياعالم دان بدهد،يد شما به استعفا، ميتهد

ست يمعلوم ن. است» وحشت جاد جو رعب وي و اىتهمتزن«صراحت داشته باشد 

 .ديد رقصيواقعاً به چه ساز شما با

 

ك تلفن به يشدار كانون در مورد سواز، با دن هيپس از شن د،يگو ىم خاكسار مينس
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ران يئت دبيده است كه حرف هيفهم) نايما مي نىاحتماالً آقا) برگزاركننده آن برنامه

 ىد برگزار كننده به او چه گفته كه او آن را باوركرده، وليگو ىنم ىول. ت ندارديواقع

ها نشان  زدن حرفگونه  نيمعموالً ا. است اش را باور نكرده  ىكانون حرف هموندان

 ىن دو صندليب. ك حرف خاص را باور كنديخواهد  ىم دهد كه آدم دلش ىم

شود و نه  ىرفته ميان مخالفان پذينه در م ن صورت آدميچون در ا. شود نشست ىنم

زِ يانگ  اشكىها  صحنهى ىح قالبيناله و تشر  و آه وىنمائ با مظلوم. ره موافقانيدر دا

ن يتوان دهان مخالف ىگر خواندن هم نم شكنجه بان و ندانن و زي و با توهىرهشتيز

 . بستىاسيس ى ابراز نظرشان در مورد خطاهاىرا برا

 

من  كه البته از نظر (ىكردن حركت من به رقص شاطر هيم خاكسار ضمن تشبينس

، ) هم هنر استىنيس خميش از آن تابلو تقديز هنر است و حداقل بي نىرقص شاطر

كند و مرا چند  ى مسخره مىاسي و سى نظرىها ن عرصهيمن را در ا دنيجنگ

 من روشن است، اما ىم خاكسار براي نسىريگ موضع علت. نامد ى مىتيشخص

گران يكوشد با قراردادن د ى مىا زهيبا چه انگ شناسد ىنا كه مرا نميما ميدانم ن ىنم

ه كانون يانيا بكه او هم ب نيمگر ا. ماجرا بكشاند نيدر برابر من، خودش را به درون ا

 بهتر است راستش را ىول. ندارد و حق او ست ىمخالف باشد كه در هر صورت اشكال

 زدن ى براىلي خودم دالى من براىول. بكشد تواند مرا به محاكمه ى مىاو حت. ديبگو
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راث ياد ميا بني(» جيتيران هريا«ا يكه آ پرسم ىنا ميما ميمن از ن. ام آن حرف داشته

 است؟ ن برنامه نبوده ير اتگيحما) ىفرهنگ

 

 

   ىا هيخواست اطالع ىدانست و م ى كه هنوز ماجرا را نمىشما از ستار لقائ اي آ

د ي چپ بفرستد نخواستىاسي سىها ات سازماني انتشار در نشرىرا برا ن برنامهياز ا

كرد؟  ىت خود را قطع ميج حمايتيران هريچون در آن صورت ا ن كار را نكند،يكه ا

د؟ يا ن برنامه پرداختهيم خاكسار را در ايمخارج شركت نس ب خودتاني از جا شما،يآ

 كه از نقاط مختلف ىگراني و غزوه و دىاحقيجمله  كنندگان از گر شركتيمخارج د

مقامات « از ىكيا يپرداخته است؟ آ ىها را چه كس ، آنىجهان آمده بودند چ

ا در يه شركت نداشته است؟ آبرنام ني اىاني پاىدر مهمان» ى اسالمى جمهورىسفارت

منتشر نشد و دست داشتن  مروزيه نين مسائل در نشري از اىهمان زمان گزارش

  ن برنامه رو نكرد؟ي را در اى اسالمىجمهور

 

د مرا به يخواه ىحال اگر همچنان م. نايما مي نىام آقا دروغ نگفته د كه منينيب ىم

  .ديكار را بكن نيد، ايمحاكمه بكش

 

 ىول. است كرده  تهمت متهمىرهاين مورد مرا به پرتاب تيز در هميار نم خاكسينس

خطا  ن پرسش است كه اگر شمايست، بلكه فقط اير تهمت نيها كه برشمردم ت نيا
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  اجازه ندارد به شما هشدار بدهد؟ آدم هرچقدر هم كه هنرمند باشد،ىا كسيد آيكن

  نوشته باشد، بازى وزن ما اثر ادبا و به اندازهيران و دنيات ايم تاج سر ادبيفرض بكن

ژه اگر هموندش يگران، به ويو اگر شد د.  شودىاسي سىممكن است دچار خطا

تكار، همسان يانتكار، جنايدارند به او هشدار بدهند؟ و اگر بدهند، خ باشند، حق

ستند كه ي نىنيگر، و دمل چرك بان و شكنجه ب، زندانيقابل تعق شرم، ى، بىخلخال

ن يكنند از نثاركردن ا ىن ماجرا نگاه ميرون به ايكه از ب ىكسان. ن كردد خشكشايبا

د كه يكن ى خاكسار شما فكر مىواقعاً آقا. اند رت شدهيح راه دچاريهمه فحش و بد وب

ه ين اطالعيها را واقعاً به خاطر ا ن نسبتيا(دهند  ىما م ها را به ن نسبتيكه ا ىكسان

  سته يشا) ام اوردهين خودم در اند و من از به ما داده

   ؟» و چرخه خرافهىزن ن تهمتيدمل چرك«اند و ما  شيستا

 ى به دمكراسىا تان ذره كي دمكراتىن ست كه شما برخالف تمام ادعاهايت ايواقع

د و يد و بگوئيست كه شما هرچه دلتان خواست بكنين ني اىدمكراس. دياعتقاد ندار

م در پاسخ دست به اعتراض ياشته باشد و ما حق نديفحش و ناسزا به ما بده هزار

توجه به  ى بعد بىد، وليسي بنوى اسالمىجمهور هياگر صدتا مقاله هم عل شما. ميبزن

 ىكهو سر و كله كاردار سفارت جمهوريد كه ي شركت كنىدر مراسم ديهشدارها برو

دا شود، به دست خودتان حاصل آن مقاالت را نابود يآن پ ىاني در مراسم پاىاسالم

م هرگز به خود اجازه يگو ىكه م نيد كه ضمن اياجازه بده ن به منيبنابرا. ديا دهكر

تان را به  ىاسي سى را به شما بزنم، خطاى اسالمىجمهور  باىام اتهام همكار نداده
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 و رفتار ىريگ است كه نظرش را در باره موضع ن حق هر كسيا. شما گوشزد كنم

د، يك خود اعتقاد داشتي دمكراتىادعاها  بهن، اگر شمايبنابرا. گران بدهدي دىاسيس

ل يس شمايكه تقد» ىهنرمند« ز، حداقل به اندازه همانيتان ن  مخالفانىبرا

   انيشه و بي اندىاست، حق آزاد» هنر«اش  ىنيخم

   .ديشد ىم قائ

  2004ل يآور  14

 

* * * * * 
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 ى مذهبىکتاتوريم ديسندگان در مقابل رژي هنرمندان و نويىصف آرا

  رانيحاکم بر ا

 ىوان کابليک

د يران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيسندگان ايموضع بجا و فراخوان کانون نو

 ىران با برگزارين به فرهنگ اي جهان در برلىدر مقابل اهانت خانه فرهنگها

 را ىديسندگان تبعيت هنرمندان و نويت اکثريک دوردست، حمايوال نزديفست

تکار ي جناىل شخصيش وساين اقدام به نماي جهان در برلىخانه فرهنگها. ختيبرانگ

ران در يسندگان اي کانون نوىه اعتراضيانيب.  جالد نمودىنيران، خميخ ايبزرگ تار

بانانش بود ين پشتيران از اولي اىد که حزب سبزهايران در تبعيد و انجمن قلم ايتبع

ن واکنشها تاکنون يا. ز موجب شديدان متعهد نف مقابل هنرمني را در طيىواکنشها

 چند تن از ىن، استعفاي در برلىاسي شناخته شده سىشامل مخالفت چهره ها

م در خارج از کشور نسبت ي رژىاسيبانان سين اعتراض پشتي کانون و همچنىاعضا

  . به فراخوان کانون و انجمن بوده است
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ران در يد و انجمن قلم ايدگان در تبعسني کانون نوىه اعتراضيانياستدالل مخالفان ب

ش ي اساسا منکر هرگونه نماىتعداد.  توان در چند موضوع خالصه کردىد را ميتبع

ن شده اند و آن را ي جهان در برلى جالد در خانه فرهنگهاىني خمىل شخصيوسا

ه ي امضاء بر علىم بتوانند به گردآوريق آن مخالفان رژي خوانده اند که از طرىدروغ

  . جهان بپردازندىک دوردست خانه فرهنگهايوال نزديفست

 ى است و آن را مىنيل خمي وساىل صرفا بازسازين وساي شده اند که اى مدعىبرخ

ن يست بنابرايل اصل نين وسايکه اي کرد و از آنجائىابي ارزىتوان به عنوان کار هنر

  .شه و هنر استيان و انديمخالفت با آن، مخالفت با ب

ش يل نماين فرض که اگر وساي با اى اسالمىم جمهوريبانان رژياز پشتگر ي دىتعداد

 ىد با اقدام خانه فرهنگهايان نباي بىداده شده اصل هم باشد باز هم به خاطر آزاد

  .سندگان و انجمن قلم را محکوم کردنديه کانون نويانيجهان مخالفت کرد، ب

ه بالکل منکر وجود  دسته اول کى است براىت پاسخي منتشر شده در ساىعکسها

  .شده اند) ى و چه بدلىچه واقع (ىنيل خميش وساينما

سندگان متعهد به نفس يد گفت که اعتراض هنرمندان و نويدر مقابل دسته دوم با

نکه يواال ا. ران استي حاکم بر اى و مذهبىستيم فاشيانگذار رژيل بنيش وساينما

 که ىن اقالميش چنينما? .ستيا بدل، موضوع مناقشه نيل اصل است ين وسايا
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ران است و در کنار ي حاکم بر اى مذهبىکتاتورين ديشي کننده رهبر پىتداع

 گزاف بر فرهنگ کهن ىني شود، توهى به تماشاگران ارائه مىرانيفرهنگ ا

 ىنيل خميش مستهجن عکس و باصطالح بدل وسايدفاع از نما. نمان استيسرزم

 که خود را هنرمند ى افرادىن از سوي برل جهان درى خانه فرهنگهاىتکار از سويجنا

  . کنند، خجالت آور استى مىسنده معرفيو نو

 ىان براي بى است که آزادىن موضوع کافي اىادآوريز تنها ي دسته سوم نىبرا

ان ي بى آزادىرانين باصطالح مدافعان ايچرا ا. ستيسم هنوز در آلمان آزاد نيفاش

ت يران حماي حاکم بر اىسم مذهبيغات فاشيان و تبلي بى کنند که از آزادى مىسع

  .کنند

د يران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيسندگان ايبه هر حال فراخوان کانون نو

. ش بگذارندي خود را علنا به نماى ارتجاعىدگاههاي از افراد دى شد که برخىعامل

ا بدون شک ب. ک دوردست استيوال نزدين دستاورد اعتراض به فستين اوليا

 ىشتري بىگر دستاوردهاي دى اعتراضىون هاي آکسىش اعتراضات و برگزاريافزا

 ىرانيان ايدي به طور خاص و جامعه تبعىرانيسندگان و هنرمندان متعهد اي نوىبرا

 به طور عام بدست خواهد ى اسالمىم جمهوري رژىون واقعيخارج از کشور و اپوزس

  .آمد

  1383ن ي فرورد25
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نترنت و عطر يز و مطبوع سه کاف در سطح اي دل انگىحه يرا

 .، هنر هشتم ىنير جامه خميز

  

  د اخگرينو

Nawid_akhgar@hotmail.com  

  

! ىسازندگ!  همراه بود با استقرار سردارىالدي دهه نود مىخط استحاله، تساهل و ابتدا

  .راني در اىاسيکه قدرت سي بر ارى رفسنجانى بهرمانىحجت االسالم هاشم

  :ل استوار گشته بودي ذى بر محور هاىاسير سن استقرايا

  : همراه بود باىاست جمهوري رى بر کرسى استقرار رفسنجانىاسيبه لحاظ س

، ى اطالعاتى موازىجاد ارگانهايدن،اي و خفقان، دست و پا برىسرکوب داخل

م و به ي رژىخواهان در داخل کشور و در زندانهاي، شکنجه، کشتار آزادىريدستگ

ون در خارج کشور و يسي اپوزىزم بر روي بسط و گسترش ترور،ىلحاظ خارج

  .ىن المللي در سطح بىستي اعمال ترورىزبرداشتن برايخ
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 و ى قتل سلمان رشدىا و فتوايگر مناطق دنيها در لبنان و ديري پس از گروگان گ

 ىم براي رژى  و نطفه اتمى، آماده ساز)اني بىآزاد( زمي سکوالرىپ هايجنگ با پرنس

 عقربه زمان بسته ى در منطقه بر مدار ساعت بى خالفت اسالمىر بناي زىزي رهيپا

  .شوديم

   .ديچرخي مىن مباني بر اى استقرار رفسنجانى و اقتصادىبه لحاظ فرهنگ

  :است استحاله يس

م،از رفتار زمان امام راحل عبرت ينکه غلط کردي اىعني، ىن المللي نوشتن توبه نامه ب

 ىنهايريگر آن شکرو شيم که ديکني مىم و سعيت شده ايداگرفته براه راست تر ه

 ى بزرگ تجارىم که اگر درب شرکتهايدهيم، و خالصه قول ميگذشته را مصرف نکن

 پول و بانک ىن الملليد و صندوق بي نکنىکوت اقتصاديد و ما را باي ما نبندىرا بر رو

شتر بر سرمان ي هست بن کهي ما را داشته باشند و اقتصادمان را هم از اى هواىجهان

 شما ى انتقادىاست تساهل و تسامح از دل گفتگويد، ما هم بر اساس سيران نکنيو

 که در ارائه ىم کرد بنام خاتمي را خلق خواهىني، حجت االسالم والمسلم) غربىعني(

 و به حراج گذاشتن منابع ى خارجى و عکس گرفتن با مکشفه هاى مصنوعىخنده ها

 سر ى نجومى هاى و گرگى سرشار شما و دزدىدمت به سود هاران ، در خي اىعيطب

سم در ي بزک کردن چهره  نازىتلر براي هىر شاخت از عوامل اقتصادينظ.( آمد باشد

شان را جا ي چنان اىون نمائيسيو در اپوز) کرديد ميا را تهديتلر دني که خطر هىحال

ک خط يمام راحل و که فرزند ا) ىخاتم( شانيم انداخت که از دل مبارک ايخواه
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ون مسلح يسيده شود که آب از لب و لوچه اپوزي زائى معتقد هستند، رفرندامىامام

ج و منگ و مشنگ سازد که همه تصور کنند که ي گرداند، و چنان مردم را گىز جارين

 ظاهر ى مادىده هايست که تا بحال در پروسه تکامل پديعه اين ضايانقالب اخ تر

  .شده است

، ىاسي، سىکوت کامل اقتصادي را که خواستار باى شرط که دهان آنهائن يفقط به ا

 ى جنوبىقاي همچمون آفرىستيران بايکنند که با ايران هستند و مطرح مي اىفرهنگ

ل يکنند و ماي را مطرح مى نفتىحاتيم تسليسابق رفتار شود به نفع آنان که فقط تحر

د و آنان را از يداشته باشند ببند غرب  با ما رابطه ى بزرگ تجارىهستند که شرکتها

د و اموالشان را ي اخراج نموده به محاکمه بکشى فرهنگى قلم و سازمانهاىانجمنها

  . ديمصادره نمائ

  ان يشما غرب( رانياز درون ا" رفرندام رفرندام" ى که پس ازفرستادن نداىبشرط

 آنها را به د ويون تنگ گردانيسي، چنان عرصه را بر اپوز) ى انتقادى گفتگوىمجر

  . شوند ىد تا به تب رفرندام رازيريمرگ بگ

 مرداد 28 ىکبار با کشاندن اعضاء و سران حزب توده پس از کودتايو همانطور که 

ن حزب ي را در رهبران اىد خط اصالحيز شکنجه و کشتار و زندان توانستير مهميبز

 ىستي رفرمى و خواست هاىسيد و آنان را مجبور به ندامت نامه نويندازيجا ب

ر فشار و زندان ي حزب توده در زىستيهر چند که بعدا از دل حرکات رفرم( ديديگردان

نده حفظ کنند ي آى نسل هاىن و مبارکشان را برايخواستند خود و وجود نازني، که م
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ان  ي ها و دانشىان و گلسرخيف نژاد ها ها و پويد اشرف ها و حنياحمد زاده ها و حم

 ساله ى در کل انقالب شکست خورد و سکوت سىول)  شدند ها خارجىها و جزن

د ي با همت انقالب سفىونيحضرت هماينکه باز در زمان اعليحاکم گشت ، تا ا

ون بدر يغ مسلح انقالب از دستان منحوس انقالبيگر تيکبار ديامهر يشاهنشاه آر

ور سپرده  که انقالب نام دارد بگىده عقب افتاده و قرون وسطائين پديآورده شد و ا

  .شد

  :کندي مىريجه گين نتيکه قدرت چني بر ارىو سپس استقرار رفسنجان

ک ي ىستيون بايسين اپوزي جا انداختن تسامح و رفرم و اصالحات و رفرندام در بىبرا

د در مورد يسون ابتدا باينکه اپوزي اىعني را دامن زد، ىن ساله فرهنگيکار فعاله چند

ک ي بعنوان ىچ گونه عکس العمليرد و هيخفقان بگکال خناق و ي رادىمسائل فرهنگ

سندگان و شعرا و هنر مندان به مرگ خود يموجود زنده از خود بروز ندهد، تا همه نو

د تا يسندگان در تبعي از کانون نوىون مترقيسيباور داشته باشند، سپس اپوز

لمساز و يان  فر مخملبافها  بعنوير خالص زنان زندانها نظيد از تي  مسلح  باىسازمانها

 ى مقاومت آقاى ملى شوراىون فرهنگيسيت کنند و مثال مسئول کميهنرمند حما

 مخملباف ىن را به حلوا حلوا کردن آقايران زميه اي صفحه به صفحه نشرىهزار خان

  اختصاص دهند و 

 کم نگذارند و اگر ىارستمي و سپانلو، کىري و گلشىان دولت آباديت از آقايدر حما

بخش با ي ارتش آزادى شهداىده به نام نامي گفتند جامه آنها را درىماخگر ها کال
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 مکرر ى رسمىگران بچرخانند و در دادگاه هاي عبرت دىان ، دور شهر برايماتحت عر

 را بر آنان روا ىقات خانوادگيين تضيع تريدر مکرر آنان را به محاکمه بکشند و فج

  .گران گردد يدارند تا عبرت د

ر اخگر کم ي نظىن خشنونت ها بر افرادي در امر اعمال اىا سازمانيو  ى و اگر هم کس

بخش که خون پدر و مادر يده و با فرهنگ ارتش آزاديآورد آن فرد را به هواداران فهم

د تا پس از صدور شعار زنده و ي نمائىنهند معرفي ارتش را ارج مىگر شهدايخود و د

سند و ين بنويه اخگر چنيخلق، بر عل مسلح ىران بازويبخش ايروز باد ارتش آزاديپ

  :نديشان ننشيشاني بر پى ارتش هم عرقىاز خون شهدا

با عرض پوزش از " ( ده خود رايد پالسيکون سف" دشي از کون سفىتا عکس" 

 ىاست جبهه همبستگيه نگارنده در سيست که بر علين نوشته ايخوانندگان محترم ع

 خلق ى شهداىض پوزش از خون تمامقا باعريو جدا و عم. ده بوديخلق درج گرد

 ىن روزگاريستند تا شاهد چنيف ارتش و خوشا بحال آنان که ني شرىمخصوصا شهدا

خوشا بحال .  باشمىناکين عفونت بوي بودم تا شاهد چنىباشند و کاش من هم نم

ت شده شان چگونه خون پدران و ينند، فرزندان در خارج تربيستند که ببيشهدا که ن

  .کنندياهران و برادران خود را لجن مال ممادران و خو

نده گان ي آى درج گردد تا براىنه اي در هر زمىستيران بايخ اياما نکته به نکته تار

  .فتاده باشدي از قلم نىزيچ
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ه من چاپ و نشر کنند تا ين را بر علي حق دارند تا بدتر از اىنترنتي اىت هايه ساي کل

  .نماند ىران باقي مردم اى براىنقطه ابهام

  .دهديکه قدرت ادامه مي بر ارىد کرد، و استقرار رفسنجانين باي وسپش چن

سندگان به داخل و خارج يد جهت رفت و آمد نويسندگان در تبعيبطور مثال کانون نو

ان در خارج ي سالى در طىستي را باى جهان چنان فضائىران با کمک خانه فرهنگهايا

 و عباس ىر فرج سرکوهي نظىل اطالعاتکشور بوجود آورد تا پس از نفوذ عوام

حضرت امام را بعنوان ! ر جامه معطري زىم حتيسندگان بتواني بدرون کانون نوىمعروف

م که يک کنيون چنان نزديسي اپوزىنير بي بزىن آبا و اجداديسرزم! ىه مشکبويهد

 جهان بر ىکباره  مست و مدهوش از استنشاق هنر هشتم در خانه فرهنگهايآنان به 

 است تف کرده، جامه آنان را بدرند و با ماتحت لخت و عور ىرچه انقالب و انقالبه

ن است شعار مردم  دور ي رفرندام رفرندام اىگران ، آنان را با شعار هاي عبرت دىبرا

 ىخش را که خون تمام شهداي ارتش آزادىشهر بچرخانند و نه تنها خون شهدا

  ران را باين ايانقالب نو

سه "  ماتحت انسان ى آلت زنانه، ک براى آلت مرد، ک براىک برا( فرهنگ سه کاف 

"  ارائهىخانمها را برا" ىسه کاف"   خجستهىن حرکت هاي اىند، و برايااليب") کاف

دن پرده ين و دريموزيراندن ل" ى و هواداران را براى خارجىپلماتهايبه د" فالنشان

ک ارکستر ي ى در عمل براىعني" استبرا و استنجا" عمل ىو شعرا را برا" بکارت

را " ىسه کاف" ىحه خوشبوين رايم و سر نخ همه اي آماده گردان "ىسه کاف " ىسمفون
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ننده هنر هشتم يم و آفري جهان متصل نمائىر جامه امام راحل در خانه فرهنگهايبز

  .ميباش

بر  از اعتراض ىخي بتوانند با نوشتن توبه نامه و استغفارتارىل خوئي اسماعىتا آقا

 ى جهان بقبوالند که هنوز در چهار چوب گفتگوىه هنر هشتم به خانه فرهنگهايعل

است ي و نه سى بند نافشان را نه از عباس معروفىم هنر پروراسالمي غرب با رژىانتقاد

  .ر جامه امام راحل قطع نفرموده انديتساهل و تسامح و نه از ز

رهبر " ى خامنه اىلث و تقاضا از آقا خاطره اخوان ثاىل خوئيگر اسماعيکبار دي و باز 

ند يط دو سره رفت و برگشت زنده نمايران با بلي بازگشت به اىرا برا" ن جهانيمسلم

ش ي هاى و قلم فرسائىش از عباس معروفيتهايان خاطر نشان سازد که حمايرانيو به ا

اه بدام گني، که ب) به خارجى  اعزام معروفىدر ابتدا( ىن بچه مسلمان حزب الهي اىبرا

ن يه و اساس نبوده است و اي پاىنست خدا نشناس افتاده بود بيک عده استالي

  .تها هنوز هم ادامه دارديحما

ر جامه يش  زي کانون در اعتراض به نماىم خاکسار بر تنها حرکت مترقي نسى  آقا

 ىر جامه عفن ارتجاع ، بر روي تف انداختن بر گنجه هنر هشتم وبر زى، بجاىنيخم

 سال تحمل 25 ىر انقالبي غىش که او و امثال او را با مماشاتهاي خوىان کانونهموند

" ىقرون وسطائ" ر جامه امام راحل راي اندازد و حرکت آنان را و نه زىکرده اند تف م

 دوباره به فرموده در جلسات ىکند ، تا کيدهد و زحمتش را از کانون کم ميلقب م

ران کانون يئت دبيگر برسانند و تا باز هيکدي به ىگران حضور تساهلير ديکانون نظ
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 کننده مخالف با ىئت رهبري هى از اعضاىن را داشته باشد که اگر عضويفرصت ا

 ى روىه کانون را در جلوياني بود و بى اسالمىبر جمهور" تکاريجنا"گذاشتن لقب 

ران جلسه را ترک يئت دبيران پاره کرد و پس از پرتاب آن به صورت هيئت دبيه

  مود،ن

 عقب مانده  ىک مشت هالويران محترم بتواند مانند بز اخوش و يئت دبين هيا

ند و با وقار و متانت، خط مماشات و تساهل ي ، خوش دل و خوش قلب بنشىاسيرسيغ

 ورود ىد اخگر در تلفن به عباس سماکار در ابتدايش برد و اگر نويو تسامح را به پ

د ي نوىان را براي بىاس سماکار قصه آزاد به کانون هشدار داد، عبىعباس معروف

ر جامه ي ورود زىگر برايکبار دي را ىاخگر در تلفن زمزمه کند و خط و خطوط دمکراس

  .ديم نمايون ترسيسي اپوزىنير بيامام راحل به ز

سندگان را به ي کانون نوىخينند و حافظه نداشته تاري بنشىستيو باز اخگر ها با

  :ندکه يبگوره ارائه دهند و يئت مديه

  !ى همکاران گرام

ن سوئد در کنار يان گذشته در همي نبود که در سالىن عباس معروفي مگر هم

اد ي امثال من فرى فرمودند و وقتى تساهلىونسگو سخنراني در جلسه ىمهاجران

دم يان رساني زبان به گوش جهانى و فارسىات سوئديق نشرياعتراضمان را از طر

بنده خودشان ممهمور يگان ما را به انواع افتراعات زسنديسه کانون نويئت رئيه

 نعمت آزرم به دفاع از کانون ىه صادر نمودند و آقايه ما اطالعيفرمودند و بر عل
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) ىمهاجران( نه ير کابيک وزي در حضور ىا سخنرانيحا ما را محکوم فرمودند؟ آيتلو

   است؟ىنير جامه خمي در کنار زىقبحش کمتر از سخنران

 هم دوستش ىلي که خىن امروز برافروخته شده است؟ و عباس سماکار گرامچرا کانو

  ؟"ميبگرد تا بگرد" دارد که يم خاکسار دور برمي نسىدارم چرا برايم

 ى و کال جمهورىن شعار را به خاتمي اىستيکنم که عباس سماکار بايمن تصور م

 ىنان کسي اىخير و تاىرا به لحاظ فرهنگي، زى بدهد نه به خاکسار و معروفىاسالم

  .م گره زده شوديد به کل رژيان بايستند ، بند ناف مبارزه کانونين

زنم و دست تک يکال کانون کف مين حرکت رادي اىن جا هم شخصا براي تا همىول

  .فشارميتکتان را از دور م

  

  د اخگر          ينو

    سوئد استکهلمىالدي م2004ل سال ي آور14

* * * * * 
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ران در يسندگان اي به کانون نوىرين بصياده نسرنامهء سرگش

 ديتبع

  

د ي در تبعىرانيسندگان اي کنم که نشست فوق العادهء کانون نوىاز شما درخواست م

 به داخل ىنترنتي اى خود را از برگ هاىد و اختالف نظرها و جدال قلميرا برگزار کن

  د ي در باز منتقل کنىا پال تاک هاي در بسته ىتاالرها

  2004ل ي آور15ن، يبرل

  ، ىهنان گراميهم م

د ي در تبعىرانيسندگان اي کنم که نشست فوق العادهء کانون نوىخواست ماز شما در

 به داخل ىنترنتي اى خود را از برگ هاىد و اختالف نظرها و جدال قلميرا برگزار کن

ن يمردان سنگ" ىدوئل قلم. "دي در باز منتقل کنىا پال تاک هاي در بسته ىتاالرها

اد مردان ينتر نت مرا به ي در اىدي تبع گذاشتهءىان سال و پا به کهن ساليمغز و م

 در ى از پاى کچ ، براىنگ کشتي اندازد که در رى مىن وزن و کم عقليجوان سنگ
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 کوبند ى زنند، سر مىرند ، لگد مي گىزند، گاز مي آوى او مىب به همه جايآوردن رق

 بازو ست و هر چه زور دري جلودارشان نى و اخالقىوار قانوني و دىاريچ متر و معيو ه

  . دان به در کنند يف را از ميرند تا حري گىو ران و دندان دارند بکار م

 تازند و تماشاگران ى دربسته به هم مىشتر است ؛ در سالن هايشان انصاف شان بيا

 پردازند ؛ ى مى ها پول کالنى گرىن گونه وحشيدن اي دى هستند که براىشان کسان

ال آرزو ينند تا آنچه در عالم خي نشىون ميمه شب جلو تلوزي که شب و نىا مرداني

 و بکار گرفتن ىدان جنگ تجربه کنند؛ اثبات برتري توانند در مى کنند ، و نمىم

 ىب را ، دست کم در جعبهء جادوئي و تاختن و داغان کردن رقى مرز بدنىقدرت ب

  . تماشا کنند

عالقمند به  و ى همگانىنترنتي اىک تماشاگر و خوانندهء برگ هايمن به عنوان 

 را که رسانه ها يى که ناچار است هر غذاى و روزنامه نگارى و اجتماعىاسيمسائل س

  !دي خواهم بس کنىاز شما م" دردمندانه" گذارند بخورد و هضم کند ، ىجلوش م

  : شمارم ىب قد ميشنهاد به ترتين پي اىلم را برايدال

د همگان ي کنىمطرح مخود " ىپاسخ ها"ه ها و ياني که شما در بىمخاطب مسائل

ب يش از دامان رقي شود ، بىن جدال پراکنده مي اى که طيىستند و لجن هاين

  . کندىان را آلوده ميديژه تبعي ، به وىراني، چهرهء روشنفکران اىاسيس
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ران ي اى هاى ها و نسل سومىد ، دست کم به فکر نسل دوميستياگر به فکر ما ن

  . برون مرز استىرانيشنفکران ا هم به روىدشان کميد که چشم اميباش

، ىاگر از شما بپرسند ، آنچه مربوط است به، عدل و انصاف ، مدارا و خود مدار

 آن، ىنوع کالم" فقط "م يري و خشونت ، گى گرى ، افراطىه نگريکسويسانسور و 

  د؟ي گوئىشان چه ميست ، به ايران چي اىفرق شما با حاکمان فعل

   ىا نقد و بررسيست که به اظهار نظر و ي نىکسانن نامه به ي سخن من در اىرو

ن شکل از يا به اين پرداخته اند و ي جهان برلىران در خانهء فرهنگ هايش هنر اينما

ست که به ي هم نى سخنم با کسانىرو.  کنند و اعتراض دارندىعرضهء هنر انتقاد م

ت خود، به يثي دفاع از حىا براي کنند، ىن شکل از اعتراض و انتقاد اعتراض ميا

  . پردازندىم" موضوع مورد بحث"رامون ي پى و روشنگريىپاسخگو

ده يت باشد، به هر پدي همگان قابل روِى که براىهمهء انسان ها حق دارند به شکل

 و ىاباني مردم را به اعتراض خىسند، حتيه صادر کنند، نامه بنويانيب.  انتقاد کنندىا

  .  فرا بخوانند  که دوست دارندىاعتصاب غذا و هر کار

 پرداختن به اصل موضوع ، مهر و برچسب ها ى است که بجاى سخن من با کسانىرو

 ىب را مي سابق و همراه و رقىاسيق سي آورند، دامان رفىرا از پستو ها در م

 و فرود ى خصوصى مطرح کردن درددل هاى براى همگانىچسبند ، از رسانه ها
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ن جنگ تن به تن ي کنند و همگان را در اىم" سوء استفاده" "ى کارىضربه ها"آوردن 

  . خوانندى مىبه داور

  ديبا هم مهربان باش

  ىرين بصينسر

  

* * * * * 
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  !کندي بع بع مىروشنفکر

  ى خرسندىهاد

چند زبان منتشر شده  راً بهي در کتاب پرفروشش که اخىدم خانم فرح پهلويشن

 و کشتنديم اه گفته است که مخالفان، گوسفند اواخر شى هاىزيراجع به خونر

   !!کردنديغات ميزدند و تبليد جا ميخونش را به عنوان خون شه

نت ي فرهنگدوست خشتک رهبر انقالب را زى هاىخ، آلمانيپس از آن تار سال

ل آن حضرت يگر از جمله شماي دىزهايهمراه با چ. نيشهر برل کنند دري مىنيتريو

   ت کنارشين بيبا ا

  ! » دي چو تو فرزند بزاىتير فلک راتا دگر مادر گيد پدر پيار ببايبس صبر «

ش خشتک آن خونخواره زمان را محکوم ينما) ديدر تبع(ران يسندگان اينو کانون

 باشند، ىن وسط کاره اينکه ايهم بدون ا! شه و هنرياهل اند چند تن از. کنديم

ش خشتک مقاله ي موافقت با نما هم بهىعده ا. کننديم ه را امضايانيداوطلبانه ب

 ى براىدانند نه ترفندي مى و هنرىت فرهنگيفعال کين برنامه را يا. سندينويم

  .ىاسالم ى آلمان و جمهورى اقتصادىقراردادها
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شگاه پر زرق و ينما شود حلوا را دريشود و ظاهراً معلوم ميرد و دعوا ميگيبحث باال م

!. ىرانيا ىدي تبعىک القبايسندگان ينوکنند نه در کانون يبرق آلمان ها پخش م

  :رديگيم ن پسي خود را چنىه کانون، امضايانيت کنندگان بي از حماىکين يبنابر ا

سندگان، شاعران و ينو)آلماندر ( جهان ى فرهنگ هاىگردانندگان ارجمند خانه 

   ” دورىکينزد “ ىهنرمندان شرکت کننده در جشنواره 

   . شماىبر همه  درود

افتن از به يتنها با خبر  را،) ديدر تبع(ران يسندگان اي از کانون نوىه ايانيکه بن ياز ا

 از ىغرفه ا  آدمخوار درى ىنين خميش گذاشته شدن عبا و عمامه و نعلينما

 ىب  جهان، شتابزده وى هنرها و فرهنگ هاى واالىن خانه ي اىشگاه امساله ينما

 ى و سرافکندگى ژرف از شرمندگىحساس ، امضا کرده ام، اىشه اي و اندىچ بررسيه

 را ـ که ىک سو نگري و ىنين کوته بيمن ا. جانم را سراسر فراگرفته است دل و

 از دوستانم در کانون بوده است ـ ى برخى ىگوسفندوار من به داور ند اعتماديبرآ

 زشت و شرم آور ىن خطايان ايدوارم، اما، که شمايام. بخشود هرگز بر خود نخواهم

   .دييببخشا بزرگوارانه ، بر منرا، 

 از ىا هياني بى مرا بر پاى کنم امضاى از شما خواهش مى و شرمسارىبا درماندگ

   .ديرينه نوشته و منتشر شده است نبوده بگين زميکانون که در ا

  و سپاسگزار، دوستدار شما پوزشخواه

  يىل خوياسماع
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  ٢٠٠۴ل يهشتم آپر / ٨٣ن ينوزدهم فرورد

  
خواهد، يم ى البته که شهامت و بزرگى و امضائىتباه و پس گرفتن حرفاعتراف به اش

 آلمان ها ، با احساس» ىواال «ىن در برابر خانه ي چنىاما حقارت نشان دادن

 ىن خطايا«د که يو ام) هر دو هم از نوع ژرف اش(» ىسرافکندگ«و » ىشرمندگ»

پوزشخواه و «ن ي ابر» بزرگوارانه «ىبه طرز» انيشما«را آن » آور شرم«و » زشت

 خود به ىبابت امضا» ىشرمسار«و » ىدرماندگ«نهمه يو ا.... نديببخشا» سپاسگزار

ا همه يآ.... خواندن » گوسفند«قلمداد کردن و » نيب کوته«دن و خود را يش خريخو

 است؟ ک امضا کردني از ىمانيبابت پش

خود را  و» ىانه مالخ«ن يآلمان ها و بدون ا»  ... ىخانه  «ى براىن چاپلوسيبدون ا

ک آدم يشد مثل يدن، نميس کندن وتن و جان به خاک و خون کشيکتک زدن و گ

  مان، امضا پس گرفت؟يپش ف ويشر

رد يگي پس مىخوار ن خفت ويش خود را با چني چند هفته پى که امضاىتازه کس

   امروزش را هست؟ى امضاىچه اعتبار

 را مجبور نکرده بود ىل خوئيعچکس اسمايه. کننديم مير حلوا را آنطرف تقسيخ

اگر هم .  کرده بود که نامش هم مطرح شودىنيريخودش.کند ه کانون را امضايانير بيز

 ىست؛ حلواي نىم خبريگ افتاده؛ حاال که هلي دىتو ميد که از هول هليگويراست م

د جبران مافات هم کرد و آنقدر يگرفتن امضا با پس عالوه بر پس!  هوس کردهىآلمان

ه را به ياني و صادرکنندگان بىشان کانونيدگراند  نشان داد تاىماني و پشىارشرمس
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ح و زشت و يمخالفت با خشتک را چنان قب خ کرد وي ىسنگ رو! ىکيطرز دمکرات

 نماند و ى باقىچ مخالفي هىبرا ى و سرافکندگىشرم آور نشان داد که جز شرمندگ

   . گرفته شودىنياز مخالفان خشتک خم» خانه«انتقام 

اگر  دنبال گوسفند. ، بهتر است خون مبارزان وطن را گوسفند نکندىخانم فرح پهلو

 سال، دفاع 25که بعد از ! ىل خوئياسماع: ىدينک شاعر و روشنفکر تبعيگردد ايم

 !کنديبع م کشد و بعيش بر سر مي را، خشتک خوىنيش خشتک خمينما از

 بدهد که ىنيهم به خم» مخوارآد«ک صفت يکه در آن ال لوها  ستيالبته غافل هم ن

گوسفند ! ىخانم فرح پهلو !) آلمان ها باز باشدىفقط برا اي. (اد باز نباشديش زيال

! شوديهم م براتان سلطنت طلب د؛ از فرداي علف رو کنىقدر د؛يالزم دار. نجاستيا

  )باشد اگر تا حال نشده(

 :رجيبه قول ا

 ن علما هنوز مردميبا ا

  .دندياز رونق ملک ناام

  

* * * * * 
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 ؟!ديشما چه هست. من مسلمانم

  فيس" قاسم" روسيس
 

ار ساده خدمتتان عرض کنم که من در قبل از انقالب، نه تنها مرگ يبه زبان بس •

ر و يمن مخالف جهل و تزو.  طرفدار انقالب کردن هم نبودمىبرشاه نگفتم، حت

 . بودم و هنوز هم هستمىقلدر

د، نامسلمان بودن و يران در تبعيسندگان اير کانون نوت ديش شرط عضويا پيآ •

ن ي اساسنامه کانون، چنىدر کجا!  بودن است؟ى اسالمى جمهورىطرفدار برانداز

  ! نوشته شده است؟ىزيچ

 

 ٢٠٠۴ل ي اور١۴ – ١٣٨٣ن ي فرورد٢۶چهارشنبه 

  .ىخسته نباش.  خواندمىه من نوشته بودي را که بر علىنامه ا. زيعباس سماکار عز

ه کانون اعتراض کرده است و يف، به اعالميس" روسيس" قاسم: (...... کهىنوشته ا

 است و کانون، مطابق اساسنامه اش ىاسيک عمل سيه کانون، ينوشته است که اعالم

 ىه آزادي که کانون بر علىمن به فراخوان......).  را نداردىاسيحق دخالت در امور س

ه، همان يا منظورت از آن اعالميآ.  کرده امان داده است، اعتراضيشه و بياند

  فراخوان
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  ؟!است

  

سندگان يانت کانون نوياز خدمت و خ" مرا که تحت عنوان، ىگر نامه يکبار دياگر 

است و ي شد که راجع به دخالت و سى متوجه خواهىنوشته ام، بخوان" ديران در تبعيا

  . ننوشته امىزها هم، کالمينجور چيا

ن حال اعالم کرده است که به عنوان يف، در عيس" روسيس"قاسم (.... که ىنوشته ا

حاال چه ........). ه خبر نداشته استين اعالميس ايش نويران از متن پيئت دبيعضو ه

به . ىر خبر داشته اي که نخىم که خبر نداشته ام و تو بگوئيده دارد که من بگويفا

تو و "ن من و شما يال، بکسين ياز آنچه در مدت ا! م؟ي رسىم. مي رسى نمىجائ

ن هم، کار ي همىبرا. ى، گذشته است، خدا خبر دارد و عباس شکر"ىعباس شکر

 تو و ى گذارم به عهده ىک سال گذشته، مي در مورد عملکرد کانون را در ىداور

 ىر شرکت داشته اند، مي هم در آن امور خىگريو اگر کسان د. ىخدا و عباس شکر

  !.د کننى دانند، معرفى که خودشان مى وقت، به جاهائتوانند خودشان را در اسرع

! 

 ىدن به زندگي ات را در گرو رسىنم که زندگي بى مىز، چون تو را آدميعباس عز

ق يت مرا از طري که محکومى خواسته اىل هم مي و به همان دلىبهتر گذاشته ا

 به ى، ولىگران اثبات کني دى بودن من، براى اسالمىمسلمان بودن و طرفدار جمهور

ن ي، بنابراىامده ايد، از عهده اش بر نيد و باي که شاى، آنطورىجان زدگيل هيدل
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 و ىدا کني کنم تا به هدفت دست پىبخاطر خدا هم که شده است، به تو کمک م

 :ى امنت بازنگردى به خانه ىدست خال

د، در ف، پس از انتخابات کانون، در روز بعيس" روسيس"قاسم : (.......  کهىنوشته ا

 ى، به گنجاندن کلمه ى اسالمىک قطعنامه در اعتراض به جمهوريان صدور يجر

ن حدود در قطعنامه اعتراض کرد ي در همىزيا چيو " ى اسالمى ارتجاعىجمهور"

 همه پاره ىرت زده ي چشمان حىس قطعنامه را جلويشنويت پي از عصبانىحت......و

ا به بوش و بلر و ي ى دهى گذارش مىالم اسى به جمهورىدار.......). ختيکرد و دور ر

روس ي که سى بگوئى خواهىم!  عباس؟ى بگوئى خواهىچه م! شارون و بن الدن؟

ل ما، فراخوان را ين دلي، به اى اسالمىف، مسلمان است و طرفدار جمهوريس" قاسم"

ران يسندگان ايت در کانون نويش شرط عضويا پيآ! م؟يبدون اطالع او منتشر کرده ا

  ! بودن است؟ى اسالمى جمهورىد، نامسلمان بودن و طرفدار براندازيعدر تب

 نوشته ىزين چياگر چن!  نوشته شده است؟ىزين چي اساسنامه کانون، چنى در کجا

 کانون، ى وجودىفلسفه !  کرد؟ى مثل من، در کانون چه مىشده بود، آدم مسلمان

 ىن براندازيا. در زماندر هر کجا و هر . ان استيشه و بي اندى آزادىمبارزه برا

د يران در تبعيسندگان اي از چه موقع و در کجا، دستور کار کانون نوى اسالمىجهور

  !قرار گرفته است؟

شه شان به يل اندي به دلىسندگاني، نو.....س ويکا و انگليل و آمريا اگر در اسرائي آ

 ىنکه ميوب، اخ! د حکومت و دولت آن کشورها را برانداخت؟يزندان افتاده باشند، با
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 که ىک مسلمان و کسينکه به عنوان يعباس جان، بگذرم از ا. ستيشود همان ترور

 داشتم، اگر که به ى در کفش مىگيد ري داده است، باى راى اسالمىبه جمهور

، صحبت ىول.  کردمى، اعتراض نمى اسالمىبه جمهور" ىارتجاع "ىچسباندن واژه 

 ىبود به جمهور" ستيترور "ىر چسباندن واژه  ارتجاع نبود، بلکه صحبت اىاز واژه 

 ى که من مخالف بودم و هنوز هم هستم و هنور هم معتقدم که جمهورىاسالم

ست يکا تروريو آمر. ستيست نيکا تروريست، چون، آمريست ني، ترورىاسالم

ل يست، چون اسرائيست نيس تروريو انگل. ستيست نيس تروريست، چون انگلين

 که در ىبن الدن در زمان........ ست، چونيست نيل تروريرائست، و اسيست نيترور

و حرف من در آن روز ..... ست نبود و يد، تروري جنگى مىه شورويافغانستان بر عل

 ى کانونىعني. ان استيشه و بيسندگان، دفاع از اندي کانون نوىفه ين بود که وظيا

شه کردن يدانند که اند ىشمند، در آن عضو هستند و مي اندىاست که ظاهرا، عده ا

ان يگران در ميشه اش را با ديان دارد تا اندي بىاز به آزاديست و چرا انسان نيچ

 بنام ىده شده ايشيندي تواند واژه نىشمندان نمين کانون انديآنوقت، ا. بگذارد

. به کار ببرد..... ل ويکا و اسرائي آمرى و نه براى اسالمى جمهورىست را نه برايترور

 که دارد به ىآنهم در نامه ا.  کندىشمند که فحش نامه صادر نمين اندک کانوي

  ! ادت آمد؟ي. سدي نوى عنان مىکوف

 عنان ىو حاال تو برو به کوف!  شدى عنان نوشته مى کوفى بود که براىنامه، نامه ا

 گذارد که من به ىف، چون مسلمان است، نميس" قاسم"روس ين سير ايبگو که نخ
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 ى اثبات مسلمان بودن من، مدارک بهترىو تازه، برا! فحش بدهم، ى اسالمىجمهور

 که عضو ىکساليدر طول . ىادت رفته است به آن اشاره کني که ىار داشتيدر اخت

ه ي را که بر علىچکدام از فحش نامه هائي هىران انجمن قلم بودم، پايئت دبيه

، امضاء نکردم تا "شمندانياند" کانون ى نوشتند، بنا بر اساسنامه ى اسالمىجمهور

. ى دور بروىاصال، چرا به جاها. جک کردن انجمن قلم شدنديباالخره مجبور به ها

ران در يسندگان ايران کانون نويئت دبيگر، در هيکسال کار با همدي ىن تجربه يهم

 مسلمان بودن و طرفدار ى به دست تو داده باشد براىاديد مدارک زيد، بايتبع

چکدام آنها هم مورد قبول واقع نشود، تو را ياگر ه.  بودن منى اسالمىجمهور

کهزار و نهصد و نود و هفت که در هلند ي سال ى دهم به مجمع عمومىارجاع م

 که ىآن کس". ش را هم، کانون حتما دارديدئوئينوار و! "د؟ي آىادت ميل شد، يتشک

م سزيقت مارکسيمن مسلمان هستم و به طر: (ش برخاست و گفتيدر مجمع از جا

 کار کرده ام و در بعد از انقالب هم، ىون شاهنشاهيزيدر تلو........  گذارم وىاحترام م

احساس .......... نجا هستم ويحاال ا.......  به کارم ادامه داده ام وى اسالمىدر جمهور

 کند و ى مىر خودي و غى، دارد صحبت از خودىر و قلدري کنم که جهل و تزوىم

 است ىکاف". ن مضموني به اىجمالت..... "  شود وىقائل م خودش ىحق آب و گل برا

  !م؟يا بازهم بگوي

د و داشت يه من وارد بحث شدند و بحث به جدل کشي بعدش، چند نفر بر له و عل

ن و يانه را گرفتند و نگذاشتند آن دمل چرکيگر مي گرفت که چند نفر دىدعوا باال م
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ش به آن اشاره کرده است، دهان باز  آخرىم خاکسار، در نامه ي که نسىتهمت و رعب

 دست به دست هم دادند و ىر و قلدريو چون نگذاشتند، دو باره، جهل و تزو! کند

 ى اصلىنهم هسته يو ا. رون آمدن از کانون نداشتمي جز استعفا و بىمن چاره ا

سنده يل بوده است که نوين دليورود من به کانون، تنها به ا: (.....  آن روزمىاستعفا

 ىسنده بودن، خروج خود را از کانون اعالم ميل نويوده ام و حاال هم به همان دلب

 .....)کنم

ن نامه را از طرف خودت يتو ا. ستيران نيئت دبي هىگر اعضاي خبر از دىراست

! چه خبر؟" ىعباس شکر" کانون ىر مالياز دب!  از طرف آنها؟ىندگيا به نماي ىنوشته ا

، در آغاز ىالدي دوهزار و سه مىونيخ ي است که به تارى از آن نامه هائىکينهم يا

  ران کانونيئت دبيشروع به کار در ه

 :شه کنيبخوان و اند. گران نوشته امي تو و دىسندگان، براينو

  .سالم. عباس جان سماکار

 است و ى قشنگى، برنامه "ىر ماليدب "ى تو و عباس شکرىشنهادي پىبرنامه  -1

و با توجه به " ران باشديئت دبير نظر هيکه زير صورتد" آن از نظر من، ىاجرا

  .بال مانع است" ستي نىاسيک سازمان سيکانون، "د ي گوىاساسنامه که م

 ىد از نظر غلط هاي کند، باى که کانون صادر مىه هائيانيه ها و بيمتن اطالع -2

 و نيد و ضمنا، از مرده باد اي به عمل آىشتري، دقت بىاسي و سى و دستورىلغو

 .رديزنده باد آن، فاصله بگ
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 با ىران و در همکاريئت دبير نظر هي تواند زىکانون م(...... که ىنوشته ا - -3

دن و ي دموکرات نامىار کانون، براي که معى، ننوشته اىول.....) ک ي دموکراتىنهادها

 !ست؟يک نهاد، در چيدن يردموکرات ناميغ

 .......ت آمده استک که در نامه اي ىضمنا، مورد شماره   -4

 ............  دوىمورد شماره   -5

تا به حال به )  توىعنيرخانه، يو نه با دب (ىل تماس گرفتن من با عباس شکريدل  -6

افت کرده ام، به يرخانه دري که از طرف دبىل هائيمي اىل بوده است که همه ين دليا

ات ين زده ام و نظرن دفعه هم به او تلفي بوده است و چندى عباس شکرىله يوس

گر يرخانه به ديخودم را به او منتقل کرده ام که به تو منتقل کند و تو، به عنوان دب

ل شد يمي به من اىشنهاد تو از طرف عباس شکريو امروز که پ. رانيئت دبي هىاعضا

حاال، . گران بفرستدي تو و دىل کردم که برايمين نامه را به او اين مطالب ايو من، هم

 فرستاده است و آنچه را که ىليمي من اى او فرستاده ام، براى که براىليميب ادر جوا

ل پاک کرده است و بعد، نوشته است که دوستان يمي اىنوشته بودم، از صفحه 

 ...... فرستم کهى شما مىشنهاد عباس سماکار را برايپ

 ىم کنم و ى نمىشداوريست، پي من روشن نىن کارش برايل ايالبته، چون دل -7

ن گونه سوء تفاهمات، بهتر ي از اىري جلوگىاما، برا. گذارم به وقتش که روشن شود

 ىرخانه پليانجام شود و دب" ق توي از طرىعني"رخانه يق دبيز از طرياست که همه چ

ران با خارج از يئت دبي هىران با هم و اعضايئت دبي هى ارتباط خود اعضاىباشد برا
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  .کانون

شه هم در ي و همى ندارىوتر دستي که چون کامپىه من گفتد که بي آىادم مي -8

 ىست و همه ي و درست نىگران استفاده کنيوتر دي که از کامپى، مجبورىسفر هست

قرار شد که .  گفتمىبه عباس شکر! وترها نوشتي کامپى شود در همه ىمطالب را نم

   توى کانون براىاز بودجه 

 ىل سپردن کارهايد دليشا! د؟يا خريآ.  بخردىوتر دستيک کامپي" رخانهيدب "

ن است، بهتر ياگر ا. وتر باشدين نداشتن کامپي، همىرخانه به دست عباس شکريدب

.  هزار خروار خواهد شدى و گرنه، سوء تفاهم ها، مثنوى به حالش بکنىاست که فکر

  !ست؟ينظرت چ

  التير تشکيدب

  فيس" قاسم"روس يس

 داده ام و هنوز هم ى هم راى اسالمىمهورو اما، اگر من مسلمان هستم و به ج

قربان ! آها!  کنم؟ىد چه مينجا در تبعيران هستم، پس اي اى اسالمىطرفدار جمهور

ار ساده خدمتتان عرض کنم که من در قبل از يبه زبان بس.  مثل توىشمنديآدم اند

الف من مخ.  طرفدار انقالب کردن هم نبودمىانقالب، نه تنها مرگ برشاه نگفتم، حت

شه ي و البته هم–انقالب که شد .  بودم و هنوز هم هستمىر و قلدريجهل و تزو

 بعله، - م يند که انقالب کردي گوى افتند وسط و مىک عده مي شود و ىانقالب م

چون مسلمان بودم و اسالم هم ! چرا؟.  دادمى راى اسالمىانقالب که شد، به جمهور
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ز انقالب، باز به کارم که همان مبارزه با و پس ا.  استىر و قلدريمخالف جهل و تزو

" راز" ساختم بنام ىلميون، فيزيبعدش، در تلو.  بود، ادامه دادمىر و قلدريجهل و تزو

 از من داشتند، ى که دل پرى اىر و قلدريکه راجع به انقالب بود و آن جهل و تزو

ه انقالب و يلک نامسلمان، بر عيرا " راز "لم يدست به دست هم دادند و گفتند که ف

بان، آن را امضاء ي هم به عنوان پشتى هم آمد و عده اىنامه هائ. امام ساخته است

کا ي از آمرىکرده بودند و ثابت کرده بودند که در فالن روز و درفالنجا، من طرفدار

 بوده است، ى سرگردانىهودي از دوستانم که ىکيکجا هم دل به حال يکرده ام و در 

و .........  داند وى هستم که خدا خودش بهتر مىستي، چنان کمونسوزانده ام و اصال

د کردم و يبعدش، خودم را تبع. رساندند که به جز خدا نداندي مىداشتند مرا به جائ

 همان ىر فشار شبانه روزيل مسلمان بودن، زيد هستم و به دليحاال هم در تبع

 -ران ي اىدر زندان ها که ى و تا وقتىر خودي و غىخود" ىر و قلدريجهل و تزو"

م ي ندارىاسي سىچون، در اسالم، زندان. ستي نى اسالمى جمهورىمنظورم زندان ها

 داشته باشد، بازهم به ىاسي سى به نام زندانىران، افرادي اى که زندان هاى تا وقت-

والسالم و .  دهمى است، ادامه مىر و قلدريکارم که همان مبارزه با جهل و تزو

  !اهللا و برکاتهکم و رحمت يعل

گر، کتاب يکبار دي، برو و ىنها، اگر بازهم در مسلمان بودن من شک داري اىبا همه 

 ىه اسالم و جمهوريک کالم هم علي ىن که در آنها، حتي مرا بخوان و ببىها

 را از ىسيت گذارش نويکارت را ساده کردم و مسئول! خوب. ى کنىدا نمي، پىاسالم
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اال که بر همه ثابت شد که من مسلمان هستم، چسباندن  شانه ات برداشتم و حىرو

 که ىبخصوص که در رمان آوارگان خوابگرد.  نداردىه هم کاريمن به بن الدن و بق

 کرده ام که دشمن ىبيران هم چاپ شده است، صحبت از عناصر حاضر و غايدر ا

 ىان هي رغم تعلق به سرزمى که علىعناصر.  شرکت جوالشگا هستندى و ابدىازل

ک يز مشترک هستند و آن يک چيمختلف و تنوع در نژاد و زبان و فرهنگ، در 

. است" ىر، قلدريجهل، تزو"ه ي در هر کجا و هر زمان بر على دائمىز، مبارزه يچ

 ىهانيشتر، منشا روان کي آن ها نامشخص است و بىخي که واحد کار روانتارىعناصر

  .والسالم. دارند

 فيس" قاسم" روسيس

  هلند. ىالديل سال دوهزار و چهار ميم آپرپانزده

  

* * * * * 
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 م کانون استيحر  ما، دفاع ازى فهيوظ

  منصور کوشان

  

 ى از خود و خانواده تر از انتقاد  سختىچ انتقاديدهد که ه ىان نشان مي سالى تجربه

سخت و کند که  ىسد، رنج روان را تحمل مينو ى مىا سندهي که نوىزمان. ستيخود ن

سد، نه ينو ىم شان و دوستانيش و خويانتفاد از خو  که بهىاما زمان. نده استيفرسا

چ يه  کهىخار. شود بر جانش ى مىشود که نوشتن خار ىتنها متحمل رنج روان م

ن با توجه به يبنابرا. ات حضور خواهد داشتين دم حي ندارد و گاه تا واپسىمرحم

 جدا از –گريد کيز دوستان اهل قلم از يقادآمادداشت انتي است که چند ىآگاه نيا

 اهل قلم ى  از جامعهىعنوان عضو کوچک  من را به–ها  نادرست بودن آن ايدرست 

   :سميادداشت را بنوين يت بر آن داشت تا اين کرد و نهايگياندوه ار متأسف ويبس

 

ن درست در ها، مبارزا  از دورانىاريدهد که در بس ىران نشان ميا ىها خ مبارزهيتار

اند صفوف اتحاد  ا نتوانستهياند و   کردهىنينش  عقبىروزيپ ىها دوران و گاه لحظه

ک نگرش ساده نشان ي. متجاوز و غاصب مستحکم نگاه دارند ىرويخود را در برابر ن

ها بوده است که متأسفانه هنوز  ىن نوع فروپاشيا  سببىل گوناگوني دهد که دالىم
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 ىها ها در کتاب  از آنىاريبس که به(ها  ليدل ان تمامياز م. ميهم شاهد آن هست

) ام نشر آرش، مفصل پرداخته"  و ماىرانيا ران،يا"نشر باران و " ث تشنه و آبيحد"

خورد که با توجه به انتشار چند  ىچشم م به شهيش از همي روزها ب ني از آن اى ا گونه

ضمن (د، يران در تبعيسندگان اينو  کانونى چندتن از اعضاىادداشت و استعفاي

 که ى اسالمىجمهور  مشترک باى ىاسيس/ى فرهنگىها محکوم کردن تمام حرکت

شان  يىرسوا ران، کوسي ملت اى ىخاطر چپاول منابع اقتصاد آلمان و فرانسه به

ها اشاره  از آن  دوتاىکير باز به يناگز)  افرادى  همهى ىآزاد برمال است و با احترام به

قلم و  اهل شتر دوستاني بى ى آن، مانع از پراکندگىادآوريارم که دويو ام. کنم ىم

   .د شوديران در تبعيسندگان ايشتر کانون نويف بيتضع

م، روشنفکران، متفکران و ينگاريده بيها را ناد ى پهلوى ىکتاتوريد اگر دوران

 و ى اسالمىحکومت جمهور  کنند بهىسال است که تالش م 25ران يسندگان اينو

 هر فرد و ى ىعيان و نشر از حقوق طبيشه و بياند ى ىران بفهمانند که آزاديملت ا

ن يا دن بهي رسىست که برايگفتن هم ن الزم به . استى آحاد هر ملتى جه همهيدر نت

شدگان آن از  اند که شمار کشته داده ىني سنگىها هدف شکوهمند تا امروز تاوان

   .مرز هزارها گذشته است

ان، انتقاد يشه و بي اندى ىآزاد دن بهي رسىها برا نين تمريتر مهم ن وي از بزرگترىکي

 ىاگر نظام جمهور.  گوناگون در جامعه استىها و صداها شهياند تيتقو. است

ران در چارچوب يدهد و ملت ا ى مدارا و تسامح نمىرا برا نين تمري امکان اىاسالم
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 ىها، صداها و انتقادها شهيدن را ندارند که با انيا ران شانسي ايىاي جغرافىمرزها

ان مهاجر يرانيابند، ايها سوق  ني بهترىسو تجربه به متفاوت آشنا شوند و با دانش و

 ى براى و بزرگى غنى توانند پشتوانه ىبرخوردارند و م ىن امکان آزادي از اىديو تبع

  .ران باشندي اى ندهيآ

 وجود دارد، اگر ىا امعه گوناگون در جىها شهيان و انتشار انديکه امکان ب ىزمان

 ىها شهيان و نشر اندي بى ى نباشند که از آزادىدانش الزم نباشد، اگر کسان تجربه و

 است که ىهي آن بکوشند، بدى دهند و در راه تعال دفاع کنند و آن را اشاعه گوناگون

 انقالب ى چنان که تجربه. شود ىآن نه تنها سخت که گاه ناممکن م امکان حفظ

ران نتوانست ي که ملت اىلين داليتر  از مهمىکينشان داد  57و انقالب ت يمشروط

ن نبودن تجربه و دانش يخشد؛ هميببرد و آن را تدوام  دست آمده بهره  بهىاز آزاد

 ىها تيژه به شخصيو ملت به ن فرصت را بهيران ايا بيخ پر فراز و نشيتار. الزم بود

 و مدارا ىري نداده بود که با دگرپذاهل قلم ى ، روشنفکر، متفکر و جامعهىاسيس

 بعد از انقالب فراموش ى ى آزادى روزهاىها تجربه هنوز.  باشندىبتوانند حافظ آزاد

 ىجا ران، بهيورز ا شهي و اندىاسي سى جامعه  از افرادىارينشده است که بس

 درافتادند که حاصل آن يىها راه به گر،يد کي ىها  و تحمل منشى اصولىانتفادها

 ضد ىروين دن بهيقدرت بخش تيگر و در نهايد کيف توان يگر، تضعيد کيف حذ 

ن نماد يخود بهتر ى اسالمىاستحکام و تداوم حکومت جمهور.  و فرهنگ بودىآزاد

فعال  ىروهاي از نهادها و نىاريت تلخ و دردناک است که بسين واقعيو گواه ا
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 ا نتوانستند دريخواستند  کردند و نىروي پى نادرستىها استيران از سي اى ىاسيس

  ملتى را براىکي آزاد و نظام دموکراتى ستند و با تسامح و مدارا جامعهيکنار هم با

  .ممکن گردانند

توانند  ى نمىاسيس  گوناگونىها ها، حزب ها، سازمان  از افراد گروهىا  که عدهىزمان

ر يرند و ناگزيبگ گر قراريد کيها در کنار  کارها و هدف ، راهىاسي سىها ىل مشيدل به

وندند و يپ ىم گري دىا به نهادي شوند ى مىديل نهاد جدي، انشعاب و تشکيىجدا به

گر يد کي هين که بر عليشرط ا  کنند، بهىت مي فعالىصورت انفراد ت بهيدر نها

خود   انتخابى ىت حذف کنند، از آزادي و نهاىگر را نفيد توطئه نکنند، نخواهند هم

 چرا که هر نهاد. اند ار کردهينش را اختين گزيگمانم که بهتر اند و به بهره برده

.  خاص خود استىکارها ژه و راهي وى مشى ساختارش داراىمقتضا  بهىاسيس

 نتوانسته ىليدال  است و بهى که ناراضىحاصل و گاه مخرب عضو ىب ن ماندنيبنابرا

ق بدهد، نه تنها  خود سوى شهي اندىسو نهاد فعال در آن را به شياست با انتقادها

 ى نهادهاى ى کند که جلو رشد و تعالىف ميوابسته را تضع ا حزبيگروه، سازمان 

  .کند ى از جامعه را منفعل و فرسوده مىبخش تيرد و نهايگ ىگر را هم ميد

 ى يىايط پژوهش و جويرون از شرايب ها هم ن نوع کنش و واکنشي شخص ناظر بر ا

 انتخاب که شامل هر فرد ى ىآزاد ل همانيدل ه، بى و مستعفى عضو ناراضى يىچرا

در واقع حتا با توجه . رديپذ ىم ها را ىها و دگرگون ن نگرشي اىراحت شود، به ىم

 چون من شاهد ىاگر ناظر اما. رسد ىنظر م  بهىعي طبىاجتماع/ ىاسيط سيشرا به
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کانون   چونى باشد، آن هم نهادىک نهاد صنفيها در  ن کنش و واکنشيا

ژه يو به .شود ىرو م  روبهىاري بسىها د، ناخواسته با پرسشيران در تبعيدگان اسنينو

 ى  سال آماده25ران را بعد از ي اى  جامعهى ىاجتماع/ ىاسيط سيکه شرا

 .کي دموکراتى ک جامعهي را  ندهيانداز آ ند و چشميب ى مىادي بنىها ىدگرگون

 درخشانش، ى  بنابه کارنامهرانيد و چه در ايران چه در تبعيسندگان اينو کانون

 است ىنهاد.  گوناگون استى آن، محل برخورد آراهاى اساسنامه منشور و

 گوناگون ىکارها ها و راه شهيمختار در انتخاب اند  آنىک که اعضايدموکرات

سنده بودن و داشتن يصرف نو کانون، تنها به ا حضورشان دريت ياند و فعال ىاسيس

ا يشه و ين نه تنها اختالف انديبنابرا .ران وقت استيئت دبيد هييدو کتاب و تأ

سندگان با يا اتحاد نويت و يعضو تواند مانع از ى گوناگون نمى ىاسي سىها ىمش

ران يسندگان ايکانون نو  درخشان ساختارىها ىگ ژهي از وىکيگر باشد، که يد کي

ن و ي تمرىااست بر ىگر کانون امکانيسخن د به. ک استيک نهاد دموکراتيعنوان  به

 و ىريدگرپذ  و اصليى چند صداى دن به جامعهيگر و رسيد کي انتقاد از ى تجربه

تن از   چندىها و استعفاها ادداشتين رو هم هست که من با خواندن ياز هم. مدارا

  . دوستان عضو کانون متأثر شدم

رد و چ في است که هىهيبد. ابمي ىدرنم دم و هنوز هميفهم ى آن را نميىچرا که چرا

تواند نماد  ى نمىچ فرديشه و منش هياند .تواند باشد ى از خطا نمى برىا حتا نهادي

ران دوران يسندگان ايهم کانون نو ن اصلي همىرو. ها باشد ار تمام انسانيتمام ع
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هر  گذاشته است تا اگر به انهيران خود را ساليئت دبي و انتخاب ه ىمجمع عموم

 خارج از ىاستي س-ناآگاهانه اي آگاهانه –ران ي دبئتيافتند هي آن درى اعضاىليدل

   .خاتمه بدهند تشانيمأمور  کردند، بهىچارچوب منشور و اساسنامه را ط

ران در يا سندگاني مجمع کانون نوى ىبرگزار ک ماه بهي که کمتر از ىدرست زمان

 ن ويدر برل" ها ک دور دستينزد"نار ي سمى ىل برگزاريدل د مانده است، بهيتبع

 جا که من کم تا آن د، دستيد و انجمن قلم در تبعيسندگان در تبعيفراخوان کانون نو

سندگان يت در کانون نوي از عضوىتن از اعضا پس از انتشار مطالب اطالع دارم، چند

 ازيش از همه وقت ني که بىد در دورانيچرا؟ چرا با. اند د استعفاء دادهيتبع در

  ازىکي درخشانش ى کارنامه سندگان بنا بهيون نوک است و کاني دموکراتىنهادها به

 رد کهي قرار بگىطيد در شرايشهر است، با آرمان دن بهي رسى نهادها برا نيتر حساس

 و ى پراکندگىسو اشان را به شهي از اندى ناشىها ل گوناگون اختالفيدال  آن بهىاعضا

 را نخست يى چرانيرسد که پاسخ ا ىنظر م ف کانون سوق بدهند؟ بهيت تضعينها در

 از ىش از آن که حاکي منشر شده بىها متن. افتي منتشز شده درىها متن د ازيبا

ن ي که ا–گر باشد يک دي مستتر در آثار ىها شهيا انتقاد از اندي شه وياختالف اند

 –ک خواهد بود يک نظام دموکراتي دن بهي جامعه و رسى ىتعال ضامن رشد فرهنگ و

  .گر استيکدي ى ى و اجتماعىاسي سى ىزندگ ىاه وهيت از شيگله و شکا

 ى شوند، به خودىران کانون انتخاب ميدب ئتي هىعنوان اعضا  بهى که افرادىزمان

ص ي که تشخيىها استيبنابه س ار به آنان محول شده است کهين اختيخود، ا
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 –کانون عدول نکنند  ى  که از چارچوب منشور و اساسنامهىشرط  به–دهند  ىم

حرکت   است که با هرىهيبد. ا فراخوان بدهندي منتشر کنند و هياعالم

 چين هيا.  مخالف خواهند بودى موافق و افرادى افرادى و فرهنگىاجتماع/ىاسيس

ست ي نىشتر نهاديف بيت تضعيسندگان و نهاي نوى ى استعفا، پراکندگى براىليدل

ان و يشه و بيد انى ىن ارگان مدافع آزاديتر ک شاخصيمبولياز نظر س کم که دست

ه حکومت ضد ي علىفين نهاد کيتواند باشد و قدرتمندتر ىها م عرصه نشر در تمام

ن استعفاها، يا ايآ.  از آن استىاش حاک ، چنان که گذشتهىاسالم ى جمهورى ىانسان

ت ي در هداىاريم خاکسار، که سهم بسي چون نسىزيعز ژه از جانب دوستيو به

ران آن يئت دبي از هىکي ىاريان بسيو سال ته استد داشيسندگان در تبعيکانون نو

 و ى سرخوردگىا  از گونهىاست، ناش  متعهد و فعالىا سندهيچنان نو بوده است و هم

ت الزم يفيسندگان را از کينو ست که کانوني نيىکارها  از راهى ناشى ىخستگ

ا يشود؟ آ ىنم شتر کانونيف بي دوستان سبب تضعىا استعفايانداخته است؟ آ

 شناسم و ى آن نمى براىليچ دليکه من ه(صورت سرگشاده   دوستان بهىاستعفا

شتر ي و باعث قدرت بىبان) شد ىران داده ميئت دبيه ست بهيبا ىت استعفا مينها

 ى ىشود؟ باعث سرخوردگ ى نمى اسالمىت جمهوريخودکامه و نها ىروهاين

سندگان ي از نوىاري بسچه گمانم آن به شود؟ ى نمىدموکراس  جوان و مشتاقىروهاين

 از ىت در آن باز داشته است، ناشيا عضوينوبسندگان  ت در کانونيرا از فعال

ک نهاد ير آن شده است و آن را از يگ بانيگر  گذشتهىها  سالى است که طىاستيس
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ل يف تبدي ضعى ىاسيک نهاد سي  بهى و کمىفي قدرتمند کىفرهنگ/ىفعال صنف

   .کرده است

   کوتاه ىها د فاقد برنامهيران در تبعيا سندگانيون کانون نو چى که نهادىزمان

 نظام ىها خود را در گرو کنش تي باشد و حضور و فعالىمدت و دراز مدت فرهنگ

 آن ى  الزمهىروند کنون رسد ىنظر م  بگذارد، بهى اسالمى چون جمهورىا خودکامه

  .است

ک نهاد، يت يفعال ىها  از تمام جنبهى از ناآگاهىحاصل ناش ى بىها ى خستگ

 ىاري که بسىعوامل نيتر  از مهمىکي. آورد ىأس و حرمان ميدنبال خود  ر بهيناگز به

بزنگاه از  کند و به گاه ىها فرسوده م ران را پس از سالي اى ىاسي سىاز نهادها

 ىهدف دن بهي کوتاه مدت در راه رسىها دارد، نداشتن برنامه ىکارکرد الزم باز م

ها،  سازمان ها، د از گروهين اتفاق شايرش اياما پذ. طلبد ى را مىارياست که زمان بس

 چرا که نه تنها در گذشته،. ران قابل قبول باشدي اىاسي سىها و نهادها حزب

کردند  ى و مستحکم نمىات غني خود را با فرهنگ و ادبى ىمتأسفانه ساختار وجود

 ىها ى را در تضاد با مشىادب و ى فرهنگىها تين دوران، فعاليهنوز هم در ا که گاه

کند  ىات فرهنگ را بارور مياند که ادب ام و گفته بارها گفته. انگارند ىم  خودى ىاسيس

، ى، اقتصادىاسي، سى اجتماعىها ت در تمام عرصهيفعال. اياست را پويس و فرهنگ

 از ىنه زمانيا چند زميک يتخصص در . الزم و ملزوم همند ...  وى، ادبىفرهنگ

 کارا خواهد بود که همراه ىاسيس/ى اجتماهىها ه عرصه ژه دريو  الزم بهى ىيکارا
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چه که از روشنفکر، متفکر و   آنىعني. گري دىها نهيزم  و تجربه درىباشد با آگاه

. ار آن پنداشتيسندگان را نماد تمام عيتوان نهاد نو ىم  رود وىسنده انتظار مينو

. مي شوىرو م ت عکس آن روبهيذرد، با واقعگ ىکه م  که متأسفانه، هر روزىدر صورت

  چرا؟

د و متأسفانه اکنون در يران در تبعيسندگان ايکانون نو ست کهين نيخاطر ا ا بهيآ

پنداشت که . ت بدهدير شد تن به کمي، ناگزىگ روزمزه استيک سيران، بر اساس يا

ا ي دارد؟ آسمي و فاشىکتاتوريدر برابر ساطور د ىشتري بى يىت کارايبا توجه به کم

 افراد پرتجربه و کارا را ى ىفي کىها تيقابل ت الزم،يفي از کىار و تهيت بسيکم

سندگان را از ي، کانون نوىقيت افراد کيفعال ا عدم حضور ويالشعاع قرار نداد؟ آ تحت

  باز نداشت؟ ى و ادبى دراز مدت فرهنگى ىزير برنامه

د يشا . وجود نداشته باشد باالىها  پرسشىسته براي شاىرسد پاسخ ىنظر م به

 سندگان دري نوى ىگستردگ ن باشد که با توجه بهين پاسخ ايتر ن و مهميبزرگتر

 گوناگون، کانون را ىها وهيش  بهى اسالمى جمهورى ىسراسر جهان و نقش بازدارندگ

 ت خود را در انتشارير تنها ابزار فعاليناگز ها باز داشته است و به تين فعاليتمام ا از

تواند بر نقش  ىچ کس نمينه من که ه. ده استي دى از آزادىه و دفاع صوريماعال

 پوشش بگذارد، اما بنا بر منشور و ىد در دفاع از آزادينوبسندگان در تبع کانون

ت ي فعالىها  از مادهىکيا مقابله با سانسور تنها ي و ىکانون، دفاع از آزاد ى اساسنامه

 خود کارکردش را از دست ىخود ک بهيتک نظام دموکرايبا وجود  آن است که
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ت دارد و يميسندگان اهيت کانون نويدر چارچوب فعال ش از همهيچه ب آن. دهد ىم

ات و ي ادبى ى آن نهفته است، تعالى و اساسنامه در واقع در تمام مواد و روح منشور

 ىدفاع از حقوق ماد. سنده استي نوى ىماد  وىدفاع از حقوق معنو. فرهنگ است

سندگان تا امروز تا يآن است که کانون نو  ازى ناشىها رزه با سانسور و تمام جنبهمبا

ط ي شراى هم در راه اعتالىگام اياما آ .ده استي آن کوشىحد توانش در راستا

 خسته ىاسي سىها تيفعال  که امروز از تمامىا سندهي برداشته است تا من نوىفيک

 ى ى از تعالىبخش ،ىخوش ش از دلي واقع بخوش باشم و در ام، به آن دل  شدهىا بري

  ت و تداوم کانون بدانم؟يام را در گرو فعال حرفه

ران در يسندگان اي نوى ىژه پراکندگيو رو و به شي بر مشکالت پىاريبس ز چونيمن ن

 و ىفي کىازهاي جدا از نىا  هر برنامهىدانم برا ىم. ن واقفميزم ى اقصا نقاط کره

م وجود دارد که يرو شيشه پيقت هم همين حقياما ا. م استالز اري بسىروي، نىماد

 مانند ى صحبت با نهادىژه وقتيو به. ابنده استينده يجو .ستي مشکل نىچ کاريه

 - کانون ى طهيرون از حي ب– آن ى از اعضاىاديز سندگان است که تعداديکانون نو

تشان در يعال را دارند که فيىنهادها ى ىاسي و سى فکرى ىم رهبريطور مستق به

ک ملت يت يک کشور و هداي ى  و ادارهى اسالمى نظام جمهورى ى براندازىراستا

دست آوردن   بهىبرا  هم چون من انتظار دارند کهىن رو من و افرادياز هم. است

به دست هم  ن افراد و افراد فعال در ببرون از کانون، دستيتجربه هم که هست، ا

هم  ست و بالقوهيک نيدئولوژي، اىاسيچ انگ سي هى را که داراىن نهاديبدهند و ا
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ز ين  از آنىن که افراديها را در خود دارد، فعال کنند، نه ا استيها و س شهي اندى همه

  افراد وى ىاسي سى ىگر حرمت آزاديد کي ى ىاسيا بر سر مواضع سياستعفا بدهند 

م و حرمت يحر. دار کنند ک خدشهيا نهاد دموکراتيت يران کانون و نهايتت بيه

  .رندينادبده بگ گر رايد کي

دهد  ىاجازه نم خ بسته و مستبد ما است،ي از تارىاستبداد نهفته در درون ما که ناش

افتاده است،  ن اتفاقيهر گاه هم ا. ميان بگذاريک را بني دموکراتى نهادىآسان به

 تأسف ىجا ارين بسيبنابرا.  شده استىرون متالشيا از بيده که از درون يي نپاىريد

  کانونى د، شاخهيسندگان در تبعي چون کانون نوىم نهادياست اگر اجازه بده

 که بر آن وارد است، هم چنان يى انتقادهاى ران، که با همهينوبسندگان ا

ان يکم فرهنگ رود و در اذهان دست ىران بشمار ميک اينهاد دموکرات نيتر درحشان

بر تک تک ما . ا منحل شوديف، منفعل و يع ضىراحت جاافتاده است، به ران و جهانيا

 ىم و برايکن م آن دفاعيد و مهاجرت است که از حريتبع ران دريسندگان اينو

   .ميش بکوشي و بقايىايپو

ران، هم يسندگان اي کانون نوى از اعضاىکيسنده و يک نويعنوان  ن رو من بهيهم از

رند و ي خود را پس بگىکنم که استعفا ى خاضعانه درخواست مىدوستان مستتعف از

کم  ا دستيرند و ين دوستان را نپذي اىخواهم که استعفا ىران ميدب ئتيهم از ه

 7 (ى مجمع عمومى انهيد که در نشست سالين اميبا ا. ىعموم مجمع موکول کنند به

 و معترض ى ناراضىژه اعضايو سندگان و بهينو ، با حضور تمام)ى م8و 
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 کانون ى ندهي آىها تي فعالى براىغن  پربار وىها  گدشته، برنامهىها استيس به

تر از  ىتر و غن ستهيران آن شايدب ئتيد تدارک شود و هيران در تبعيسندگان اينو

   .ش ببرنديالبال پ را فارغ ىاسي، سى، اجتماعى، فرهنگى ادبىها  گذشته برنامه

 2004ل ي اپر15استاوانگر،

  

* * * * * 
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  ست؟يچراه حل 

  عباس سماكار

  

 فراخوان ى  در بارهىنترنتي در صفحات اىاسي و سى نظرىها سرانجام پس از جدال

   ست؟يد كه حاال راه حل چيد پرسيسندگان، بايكانون نو

ران در مجمع يئت دبي كانون، اختالف بر سر عملكرد و مواضع هىها مطابق سنت

ن يد در چنيست و طبعاً باياء نن مورد هم استثنيا. شود ى كانون حل و فصل مىعموم

  . م گرفتي بر سر آن تصمىارگان

گر به يكنم تا بار د ىشنهاد ميرو، من به مخالفان و موافقان فراخوان كانون پ نياز ا

. مي بگذارى به بررسىم و مسائل را در مجمع عمومي كانون برگردىشگيسنت هم

، از آنجا كه رابطه ى ول بدهد؛ىشنهادين پيتوانست چن ىران هم ميئت دبيالبته، ه

ژه در ي كه به صورت وىهائ ق ارگاني خود از طرى كانون با اعضاىشگي و همىرسم

ران يئت دبي، و هى همگانىها ق رسانهيرد نه از طريگ ىار خود اوست صورت مياخت

 ىها ق رابطهين را از طري در موعد معى مجمع عمومىن ماجرا، برگزاريش از ايپ

ن به قوت خود يشي پى درونى هي كانون رسانده است، اطالعى به اطالع اعضاىدرون

ل، من ضمن جلب ين دليبه هم. ستي تازه نى هيك اطالعي به ىازيگر ني و دىباق
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شنهاد يشنهاد را به مثابه پين پين موضوع، ايران به ايئت دبي هىگر اعضايتوجه د

  .كنم ىن كانون ارائه ميشي پى درونى هي، تكرار اطالعى و به عبارتىشخص

ئت ي بحث بر سر فراخوان هىكيد دو مسئله را از هم جدا كرد؛ ين رابطه طبعاً بايدر ا

ها   از آنى افراد موافق و مخالف كه برخى بحث برسر نظر شخصىگريران و ديدب

ن ي بىاسي سىچه، جدا از داد و دهش نظر آن. اند ران كانون هم بودهيئت دبيعضو ه

 آن در ىسازد، بحث اعضا ىسندگان مربوط مينون نوافراد مختلف، موضوع را به كا

ن يها و از جمله هم  آنىري دوران دبىران در طيئت دبيمورد عملكرد و مواضع ه

 مواضع خود در فراخوان كانون ىگو ز فقط پاسخيران نيئت دبيه. فراخوان است

ن مسئله، فقط و فقط ين رو اياز ا.  خودى اعضاى مواضع شخصىگو است و نه پاسخ

  . د حل و فصل شودي كانون باىعموم در چارچوب مجمع

شه ي اندىك نهاد موثر در دفاع از آزاديم به كانون به عنوان يدر واقع، اگر ما بخواه

م پابند يگذار ى كه به ضوابطش مىم و احترامي كه در آن دارىتيان، به عضويو ب

ش موجود در كانون يران تنها راه سنجش گيرا ايز. ميري آن را بپذىد داوريم، بايبمان

 را كه متوجه فراخوان كانون ىا انتقاديافت كه آيتوان در ىق مين طرياز ا. است

 كانون با آن ىت اعضاي كه اكثرىا انتقادي ما ست و ىم، فقط انتقاد شخصيا كرده

ا از آن عدول ير كانون منطبق بر ضوابط آن هست و يا فراخوان اخيآ. هماهنگند

ست و ين راستا چي كانون در اىش عموميافت كه گرايتوان در ىق مين طريكرده؟ از ا

 كه ىكه مواضع ني در باره چه باشد، فارغ از اى مجمع عمومىن كه رأيفارغ از ا
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 كه پشت خود داشته باشد، نشانه ىتيشود، با هر اكثر ى اتخاذ مىتوسط مجمع عموم

 از ىهائ ا گروهي  مواضع بخش وى ا نشانه سلطهي آن و ىچون و چرا ىبرحق بودن ب

ا نه، و ي كانون آن را محقانه بدانند ىت اعضايد، و اقلياي كانون به حساب بىاعضا

ق، ين طريا از آن خارج شود؛ حداقل از ايبخواهد همچنان در كانون بمانند و 

 كانون از چارچوب ىت اعضاين فراخوان از نظر اكثريكه ا نينده بر سر اي آىها جدال

 ىابي تواند ارزىابد و هركس مي ىان ميا نكرده است پايكرده و ضوابط موجود عدول 

 ى ندهي مبارزات آى آن و امكان موثر بودن همچنانىشات درونيخود را از كانون و گرا

 از كانون جدا شود، ىاگر قرار است كس. رديمش را بگي كند و بعد تصمىآن را بازنگر

شات موجود ي گراى درك واقع وى همگانى و رأىن بحث و بررسيبهتر است پس از ا

 ىنه برايست و زميز مشخص نيچ چين كار كند، تا اكنون كه هيدر كانون اقدام به ا

شنهاد به ين پين حال، ايدر ع.  باز ىات شخصي بر اساس حدسىريادامه دعوا و درگ

  . دي نگوىسخن ى همگانىها ن مورد در رسانهي در اىگر كسيست كه دي نىن معنيا

تواند در مورد ابعاد  ىص داد مير كس، هر وقت، و هركجا كه خود تشخبه گمان من، ه

ك نهاد از ين اعضاء يك بيك رابطه دمكراتين مسائل حرف بزند و اصوالً يگوناگون ا

)  نارواىها البته بدون اتهامات و نسبت (ىرونيا بي و ى درونىن گفتگوهايق هميطر

هم  ى همگانىها انون در رسانه كى اعضاىن، مسئله اعالم استعفايهمچن. گذرد ىم

ها از نظر  ن گونه استعفاء دادنيرا ايز. ستي نى حضور در مجمع عمومى براىمانع
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ك استعفاء يتواند به موضوع  ى مىران اصوالً وقتيئت دبيت ندارد و هيكانون رسم

  . ن مطلب رسماً به او اطالع داده شده باشديبپردازد كه ا

كنم كه با شركت خود در  ىشنهاد مي كانون پى اعضاى گر به همهين من بار ديبنابرا

ن مسائل، منطبق بر ضوابط ي اى بحث و بررسىنه را براينده، زمي آىمجمع عموم

 و ى اشتباهات آدرسىل برخي كه احتماالً بدلىكانون فراهم آورند و از همه كسان

م با كن ىاند خواهش م خبر مانده ى بى مجمع عمومىره از محل و زمان برگزاريغ

  . رنديرخانه كانون تماس بگيدب

  ل دوهزار و چهارينوزده آور

 

* * * * * 
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  ى اسالمى جمهورىه نوروزيهد

  به

  نين نشيسرنگون طلبان برل

  ىبير نصيبص

 ى متعهد ودلسور انقالب اسالمىبا حضور چهره ها) ا .ج( ران ين اي نوىنمايس

ت هاوچهره يش واقعي در نماىثرل و نقش مويتوانست درک درست از مسا

اگفتگو . جيىنمايمسئول س. (ردي برعهده بگى جهان  انقالب در عرصهىفرهنگ

   )29/12/82 ىباهمشهر

ر کشور ها را خورده ودر ي کشف نشده ساى حق استعدادهاىران کمي اىنمايس
 ى وبه خصوص جشنواره هاى خارجىننده هاي از بى تعدادىواقع دردانه ونور چشم

  )ىراسموس برند ستراپ منتقد دانمارک( . بوده استيىاروپا
* 

 ىبن) 2(ىارستمي، مخملباف، ک)1 (ى پناهىلمهاي ف ىر هنري نظىت بيفياز ک 

 دهند که با ىه ميارا)ا.ج ( راني از اىري برم چون تصوىگران لذت مياعتماد ود
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  استادى بر سيکر.( به شدت تفاوت داردى غربىاه رسانه هاي وسىر منفيتصو

  )ايدانشگاه استرال

ختن آب ي ر ى آلمان براى وکوشش حزب سبزها ى اسالم ىکنفرانس اول جمهور 

 البته اصالح  هي فقىندگان ولي با دعوت از نماى اسالم ىتوبه بر سر جمهور

 ىن دست نشاندگان مجلس وليهم.  مواجه شد ىطلبانش با شکست مفتضحانه ا

در  ست اصالح طلب قالبشان کند خواي شرودر مىمه آقاي دولت فخ ه کهيفق

ن يآخر .  پرتاب شده اند ى اسالمىرون از مسجد شوراي ب  دوره هفتم به انتصابات

 ى اسالمى جمهورىن وهمراهي برل  به همت دانشگاهى نحات باند خاتمىتالش برا

ط واژه اسالم را موقتا پنهان کرده بودند؛ وبا نام يخواهان سابق که به ضرورت شرا

دان آمدند عمرشان تنها تا يخواهان به ميش شکوهمند جمهورياق هماپر طمطر

آنها در زمان کوتاه عمرشان دستور فرمودند که . افت ي دوام 82انتصابات اسفند 

نان ي به اىمردم وقع نه تنها  وندند يبست نشسته بپ  ىمردم به مفت خور ها

 در دوره ىهمنشاندگانش که س  دست ىه هم به التماس هاي فقىنگذاشتند ول

اران سابق ي به   تمدن ها همىرهبر گفتگو.  نکرديى کردند اعتناىهفتم طلب م

 ىاست جمهوريت ري خاصىب  ى گرامش جفا کرد وهمچنان برکرسى اخوىحت

  .ديچسب
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 دوره  ندگانيت آشکار ازنمايحما ق ي از طر ستي صالح ن ه اروپاياتحاد  ىفعال برا  

نگونه ي شود دراىرش را نمي ونظا اد عادلحد.  به حکومت باج دهد  هفتم 

ت از يش قدم شده حماي پيىايتاليا هرچند دولتمردان ( کنفرانس ها نشاند 

 توان ىراکه نم  ى اسالمىاما رابطه با جمهور) مسجدهفتم را بال مانع دانسته اند 

 ى شود؟ بهره از قرار دادهاى جه م ارد ها دالر وام به آخوندهايليم. محدود کرد

 از ىباني مثل پشتيىگر شعار هايبدست آورد ؟د د يسارت بار را چگونه باا

ل يت ها را موقتا تعطي حماىاسيد بخش سي پس با . نداردىاصالخات هم کاربرد

اد يا همان بني جهان ىحانه فرهنگ ها   . اش را گسترش دادىکرد وبخش فرهتگ

رات را يي تغى برخ اول  کنفرانس ش بل البته با توجه به شکست وافتصاحيهنر

 ى چى خاتم ن روشنفکرانينکه چون در کنفرانس برلياول ا.مناسب دانسته است 

. ه صادر کردند يکاله مانده بود ،معترض شدند واعالمي سرشان ب ىرون مرزيب

شان در نظر گرفته ي برا ى شده و سهم دهينبار دست لطف سر وگوششان کشيا

نکه ي با ا .ن برنامه نفوذ نکند ي به اىر خودياما درهر حال کامال مراقب اند غ. اند

 کنند واز ىش داده اند ندانند چه ميکه به جلسات را آرا  ى دانم تماشاگرانىد ميبع

 از ى از همراهانم اعتقاد داشت که جمعىکي کننداما ى استقبال مىچه کسان

مه ن برناي اىشه اي با چه اندىشرکت کنندگان ممکن است واقعا ندانند چه کسان

م مردم از ياگرهم تصور کن.  را شکل داده اندىهنر /ىفرهنگ!!  با شکوهىها

 آنها را نخوانده اند ىا بروشور برنامه هايا. اطالع باشندى از زد وبند ها بىاريبس
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 ىح برنامه سازان بخشيبا اعالم صر تئاترفجر   از جشنواره ىده اند که منتخبيوند

دانند که برنامه ين نميم برليان مقيرانيا ايا. د ک دور دست خواهد بوياز برنامه نزد

 شود و ىن برگذار مي زمىم روين رژي فجر به مناسبت طلوع خو نخوارتر  دههىها

ن نام ي که اى تواند از منتخب برنامه اى مى اسالمىن جمهوريک مخالف راستيا يا

  استقبال کند؟  ن را برخود دارد يننگ

 هم اکنون ى اسالمىنداند که درجمهو ر هست که ىا کسين گذشته ايواز ا 

 شود ؟وهر ىت بالهت وحماقت چون گذشته اعمال ميشه در نهايسانسور فکر واند

ندگان ي با حضور نمايى شود در شوراى خارج مى اسالمى که از جمهورىکار

 ى شود واگر مناسب براى مى به دقت بررسىاد فارابيواواک؛ وزارت ارشاد؛ بن

 وپشت   شودىارا لخالفه دانسته شد امکان آن فراهم م در خارج از د عرضه

ده است ي خوابى اسالمى سفارت جمهوريىج استثناين برنامه ها بدون هي ا همه

   از  ت امري واقع ر استقبال کنندگان درين تعبينانه تريودر خوشب

  . کشندى واواک هورا مى انتخاب هاى کنند و براىهنر سانسور استقبال م

گر ي گذشته ام را خوانده اند بار دى که نوشتار هاىزش از خوانندگاناما من با پو

نان را تکرار ين اي سرشناس ترى ازحرفها ؛گفته ها ورفتار هايىنمونه ها

ن برنامه ي ا نسبت به  رود ى دانسته کجا م ى نم ک نفر همي ى تااگرحت  کنم

 تک برنامه ها نم به تکي بىاز نمياما ن. آن آگاه شودى واهداف برگذارىشينما



  http:// rouzaneha.com      info@rouzaneha.comروزانه ها   

200

 و موزه جمارانانيتبعد 

 در ى به نوع  کهى مشخص شد همه کسانى اهداف برنامه اىاستناد کنم وقت

ابند به سهم خود اگاهانه ي ى حضور م  ودول اروپاى اسالمىت شر جمهوري ن انجام

  . رسانندىبه آن بهره م وگاه نا اگاهانه 

  مي بشناس اول برنامه ساز را

ن جشن با شکوه را بعهده ي به ا که کار سروسامان دادنىار محترميخانم بس

 76وبعد از انقالب خرداد م لندن است ين خانم مقي نام دارند اىسيداشته اند رزا ع

وسته است به پاس ي پى اسالمى جمهورىهنر /ى فرهنگىبه جمع واسطه ها

سالگرد نزول (  مبارک فجر ى در جشنها  ارزنده اش هر سالىخدمت ها

 ى مشابه اى است برنامه هايىنمايس همان مقامات يم) دارالخالفه 

ست ي اما مشخص ن . کندىبرگذار م!!  بلرىمملکت حجت السالم تون  مرتبادر  را 

نجا يت را در اين مامورين اعزام شده تا اين خانم محترم از لندن به برليکه چرا ا

ن پروگرام ياقت چرخاندن ايم آلمان لي مقى فرهنگىا کارچاق کن هاياده کند؟ ايپ

 در  شتر بوده والحق هميشان بيزان اعتماد مقامات به اينکه ميا اينداشته اند؟ ورا 

ها به نحو احسن جوانب امر را در نظر گرفته است وانتخاب ها !!! تيانتخاب شخص

از حکومت هستند که به ضرورت   ىان بخشي حام ا ازي   شناسمىتا آنجا که من م

وش ي دارىستيلسوف دوزي ف ؛ىعباس معروف( ط پوست عوض کرده انديشرا

 ىر ررنگ مييتغ م يم که دايت رژي کلىا هنرمندان حامي و .)…گان ويشا
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ه را در رم چرخانده يک برنامه تعزي ى که به تازگىارستمير عباس کينظ دهند 

 در ى اسالمى جمهورىر هنري که بارها به عنوان سفىمي کرىکين نيوهمچن است 

 که در سابقه ىا کساني... ضور داشته است وکا حي اروپا وامز يىنمايمحافل س

از آن جمله رصا   حکومت ثبت نشده ى نسبت به رفتار هاىتيچ حساسي ه شان

ست يکه معلوم ن… ن کتاب سال در دارالخالفه ويبهتر زه ي برنده ،جاىقاسم

شان يا خارج ؟ بهتر است اي داخل قلمداد کرد ىن هايد جزء بهتريشان را بايا

  !! کردىم خارج طبقه بندي داخل مقىن هاي جزء بهتر را

د يمن طلوع خورشيحضور دارد که به   هم ى صدر عاملىلم آقايالبته ف

شان ي سال دارم محصول تحوالت ا15 من ترانه   شدندىلمسار مترقي ف 76خرداد

 ىنيم شان انقالب حمي وام دار رهبر عظ  هاىگر دوم خرداديالبته به مانند د.است 

، ىديداودرش: ىباز (  پرواز انقالبىکيدئولوژيلم ايا ساختن فر هستندو بيکب

  .ن ادا کرده اندي نازنىنين خودشان را به خميد) ىرانيدون جيفر:و يسنار

نبار ي ماند اى کاله مى بهمن فرمان آرا که معموال سرش در جشنواره ها بىاقا

ش يسال پ5 کافورش را که ى بوىلم دوم خردادي به دست آورده که فىفرصت

 ترحم  ىطي شراى اسالمىن آقا در جمهوريا. ه دهديارا!! چرخانده به غرب فاسد

کرده که ي را اداره ميىنماي س  شرکت گسترش  وچون قبل از انقالب ز دارديانگ

د زخم زبان يم بايدا ه گذارش بوده ي سرما  از وابستگان در بارىدکتر بوشهر
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 رقصد اما ىم ميندامت به هر ساز رژ اظهار ىنکه برايآخوند ها را تحمل کند با ا

کا ي در امرىوقت.  دهندى اش مىکبار گوشماليسنتد وهر چند يدست بردارش ن

لم ي االن هم در داخل در ف ه گذاشتيار مايا بس. جىلمهاي فىابي بازار ىبود برا

د اما يب است ،جلسه قرائت قرآن را گنجانين برنامه هم غاي ا ىدش که تويجد

 ى شودحتىگفته م. ن سکانس را هم سانسور کرده است ين ا قرآىم حاميرژ

گرداند باج يجشنواره مقدس فجر هر سال از او که کارخانه آقا داداش را م

ن در نقش گرداننده يبرل ست چرا در يالبته معلوم ن. ردي گىهم م السکوت  وحق 

   شود؟ى ظاهر مىارستميجلسه ک

شان را اشغال کرده اند تمام سته ي شاىخانواده مخملباف هم صد البته جا

 پاپا ىک اسالميوالبته از چر  شده اند ىن بار هم جمع آوري مخملبافان ا نوابغ

 پاپا جان ى از شاهدان دوران حزب الهىکيم که يدانيست ، مي نىمحسن خبر

د چندان صالح ندانسته اند که پاپا يکند شاي مىن زنذگي در برلىسي،حشمت رئ

 از نامه ىسته است بخشيشا. وندديگر نوابغ بپي جمع دن شهر بهيدر ا جان هم 

 ى گروه بالل حبش سيشان رئي که اى در زمان ىمحسن مخملباف به برادر الجورد

  .مي داد باز چاپ کنىل مير وبه برادر تحويان را دستگيبود وچپ گرا

م ي رژى؛ زندانىرومذاکره تلفني؛ پىد اسداله الجوردي بزرگوار حاج سىاخو

به   ى توسط گروه گشت بالل حبشرا  ىسيرئ...ده طاغوت حشمت سرنگون ش
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 خود ىز وضاللت هايفرد مذکورهمواره در افکار کفر آم... کنمين منتقل ميزندان او

 بر ىل آشکاري که بر بدن اومانده دليىمحکم واستوار بوده است آثار شکنجه ها

ن ؛ مذهب يه ديعلشان از سردمداران مبارزه يد اضافه کنم ايبا... ن مدعاستيا

  ... ت بودهيوروحان

   کوچک شما محسن مخملباف ىاخو 

  ) ىسيته نوشته حشمت رئي با عنوان اکتور کمى مطلبزجداشده ا (  

ه زد وبند يه و پر ادعا که تنها در ساين دختر کم مايرا ايه سميک تکه از اظهارلحي

ا .لم جي فىها ودالل  ست يسته اش نيافته که شاي دست ىتيپاپا محسن به موقع

  : کنمى کنند ؛را نقل مى اش مىه داز نسل جوان معرفيطال

  د هم هست ي توان گفت مفى مى کنم سانسور کال بد باشدبه نوعىمن فکر نم«

مان را با سکس يلمهايود فيم مثل هوليستي دهد که ما مجبور نىچون نشان م

  ».ميوخشونت پر کن

 ى اطالع اند مىن برنامه بياز اهداف ا ىان شرکت کننده اگر براستيرانينطور ايهم

 در  ران را سئوال کنند تاينما در داخل ايتُ سينماگران حاضر وضعيتوانند از س

د صرف ي که باىرند وپولي گىخته بهره مين وصع بهم رينان خود ار ايابند اي

 شود تا چهره ىخته مي ر ىنماگر نورچشمي چند س بينما بشود به جيس شبرد يپ
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 پرسش بخواهند ى براىه اي واگر دستما  دهند شي را آراى اسالمىره جمهويکر

 ى اسالمى جمهوريىنمايد امور سيس جديان رئيدري حىانات آقاي توانم به بىم

  .توجهشان بدهم

  :ندي فرماى م312لم شماره يشان در ماهنامه فيا

  مينما نداريبه شدت نگرانم ومعتقدم ما صنعت س

ن زمان معطل ما يم، حجم سهمگيدا نکنين قعر را پيرون آمدن ازايما اگر راه ب*

  . ماندىنم

. مي کنى نمىه گذاريُ ساخت سالن سرماى، برا!!ىل کسادينکه به دلياز جمله ا*

را % 40 موجود ىنماي س250از حدود . رانه استيه ويشتر شبي ما بىسالن ها

 غلط هم به ىبلکه نشان. د در آمد نداردي در تولىچ سهميم نتنها هي کنىل ميتعط

 ورود به آن ها به عنوان ى براى هستند که آدم رغبتيىغوله هايب.  دهندىمردم م

  . نما ندارديس

 ضد ى براىزي برنامه ر  کهى به نحوى هم البته همان صوابط کلىقيدر بخش موس

گروه دستان وسرپرست . ت شده استي کند رعاى طلب مى متوازىانقالب ها

ن هم قرار بود هنرش را عرصه کند اما ينس اول برلن پنچه اش که در کنفرايريش

 رفت ىشان هم که سازَشان داشت از کوک ميد واي کشيىکار آن کنفرانس به رسوا

 ىنبار با دستيض نمودند اما ايت را مجانا مستفيبه سالن انتظار منتقل شدند وحمع
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راه خواهند را هم  )3(سا خانميدان آمده اند وآواز خوان حنجره طال پريپر تر به م

 ى جمهورىشيگر سرنگون طلبان حاضر در برنامه نمايهمصدا با د ما . داشت

  .مي رسانىان مين خانم به پاي ايىن نوشتار را با مصاحبه خدايان اي پاىاسالم

ن رفت ي بعدازانقالب آن است که فساد ازبىقيموس(!) ن قسمت تحوليمهمتر«

( ن مملکت ماندندي داشت در اشان جنبه تقدسي براىقي که واقعا موسىوافراد

 ى کردند واز وطن اسالمى کار مىقينه موسي که در زمىت کسانيسا وضعيخانم پر

 را هم ىسامانام د متبسم وبهنيحمشان ختند واز آن جمله نوازندگان همراه يگر

  .امشان را برساننديوکار کردند تا توانستند پ) روشن کرده اند 

 وروشنفکران همراه ى اسالمى مقامات جمهورجيوه رايسا به شيآنگاه خانم پر

 اندر ىد وروضه کوتاهي نماى هم نثار غرب ميىم؛ ناسزايل به رژيوهمد ل ومتما

  :دي افزاىخواند وبعد ميمضار غرب فاسد م

جه ي بشر در نتىن روح راخلق کرده است منتهي خدا اىعنيبشر عاشق خداست ؛«

ن ي کند واىمصرفش م(!)گر ي دى کند ودر جاىه را گم مين ماي اىويعوارض دن

ده شده که آدم عاشق ين آفري اىعشق برا.  بردىگر بکار مي دىعشق را در جا

ش حاضر نبود ي آالى جسم بشر را خلق کرد؛ روح پاک وبىخداوند وقت. خدا باشد

هفت ملک مقرب خداواردشدند وباسازوتنبورودف . ن جسم آلوده شود يواردا

  ؛  کنندى کنند واوراواردجسم مى مىلح حق تعايشروع به تسب
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   تصور  شودى است مىشان جاري اىن قداست که در مجالس آواز خوانيابا 

 بلکه به  روندىنم تنها به کنسرت نيبرلشان در يکرد که شنوندگان آواز ا

 ىه نوروزي هدىگر برنامه هايکه دن يد ايم شوند اىمز مشرف يعبادتگاه ن

به  ه وبشود که بعد از بازگشت؛ هنرمندان را  برگذارشدى به نحوى اسالمىجمهور

صرف نامه !! ون سرنگون طلبي از وقت اپوزسىباز خواست نکشانند وباز چند ماه

ر يشان بنا به تعبيچون تماشاگران کنسرت ا. بازگشته ها نشود ى آزادى براىپران

 ىارتشان نزد حضرت باريکه زنکه يد اي شوند امىزمشرف مين ارت يخودشان به ز

  .افتد  مقبول ىعالت

  .نيا رب العالمين يآم 

 ) ى سرخ از جعفرپناهىلم طاليف( ست يش نيران قابل نمايگفتند در داخل ا  -1

 128روزنامه شرق شماره .  به خارج برد ونشان داد شان هميببرد خارج که ا

د که يگوي که به صراحت مى اسالمى حمهوريىنماي نقل نطر مسئول س11/82/

  . ممنوعه در خارح به خواست حکومت استىلمهايش فينما

 يىکاي وامريى اروپاىلم هايت فيران ممنوعي اىنمايشرفت سيل پي از دالىکي -2

 گذاشت سودمند بود گذشته از ى اسالمى که جمهوريىت هايز محدوديبود ون

 ىنماگران به جاي شده وجود دارد که سنييتعش ي از پيىت هايسانسور محدود
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ه ي نشرىارستمي عباس ک( دهندى مفقآن خودشان را با آن ور يي تغىتالش برا

  )75ک خرداديوزويام امروز به نقل از نيپ

  سا برداشت کرده امي از خودم با عنوان پ مثل پرىاز نوشتار -3

  004968139224تلفن  / آلمان/  زاربروکن2004ل ي آور24 ىبير نصيبص

* * * * * 
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!                                    نه سرگشاده و نه ته گشادهىعني پاکت، ىنامهء ب

  مند آمدي هم از مىکي کم بود، ىنقاره چ

  رزادهياوش ميس

  

 دلسوز و ىه زنير و دار، فقين گيده است، که در اي کار جنون ما به تماشا کشىپندار

به  " دردمندانه يىفتوا ى دارد و طىبتا برمي درز دوز، بانگ خروش وامصىمصلح

 ىاسيل سي و عالقه مند به مساى همگانىنترنتي اى برگهاۀعنوان تماشاگر و خوانند

 ى که رسانه ها جلوش ميى که ناچار است هر غذاى و روزنامه نگارىو اجتماع

 که يىلجن ها" را يند، زي فرماىد صادر مي، فرمان بس کن"گذارند، بخورد و هضم کند

. "  کندىان را آلوده ميديژه تبعي، بوىراني روشنفکران اۀ، چهر شوندىپراکنده م

ان درسِ خارجِ اخالق، از يب قد برشمرده شده اند تا در پايشان به ترتيل ايالبته، دال

  . ميهمهء ما بخواهند که با هم مهربان باش

  ! به چشم

جب  شما مطاع و فرمان شما الزم االجراء و واى، حکمِ حکومتىرين بصيخانم نسر

ست که به ي نىن نامهء سرگشاده به کساني سخن شما در اىاما رو.  استىشرع
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ن ي جهان  برلىران در خانهء فرهنگ هايش هنر اي نماىا نقد و بررسياظهار نظر، 

ز ي کنند و اعتراض دارند و نىن شکل از عرضهء هنر انتقاد ميا به ايپرداخته اند، 

همهء انسان ها " د ي؛ چرا که معتقدستي سخن شما به اعتراض کنندگان هم نىرو

 انتقاد کنند، ىده ايت باشد، به هر پدي همگان قابل رؤى که براىحق دارند و به شکل

 و اعتصاب غذا و ىاباني مردمرا به اعتراض خىسند، حتيه صادر کنند، نامه بنويانيب

  سخن شما که معده تان بحمداهللاىپس رو. "  که دوست دارند فرابخوانندىهر کار

   است؟ىتان بگذارند، مجبور است هضم کند، با چه کساني که جلويىهر غذا

 ىانسال و پا به کهنسالين مغز و مي که مردان سنگىنترنتينگ اين رياگر در ا

 ىن وزن و کم عقلياد مردان جوان سنگي کنند و شما را به ى مىدوئل قلم" گذاشته 

 شود، ىلجن پراکنده م... کوبندى زنند، سر مىرند، لگد مي گى اندازد که گاز مىم

 خواهم که به خاطر معده تان و ى از شما مى و روان درمانىشنهاد پزشکيک پي ىط

!! ىن برگ هايم، اينده محروم نباشيانهء شما در آي داهىن که از فتاويهم به خاطر ا

  ! ديي را مطالعه نفرماىنترنتيا

 ىنترنتي اىت برگ هاي روان دوئل طبقيد، اي فرموده اىهمانگونه که خودتان قلم

 توان از همهء آنان نام برد که نامهء ىن در گرفته است که مين چند تن معيب

پس نامهء سر گشاده به .  گرفتىست خطاب به آنان صورت مي باىسرگشاده تان م

ن همه دست و ي دارد؟ چگونه شما که ايىد چه معنايران در تبعيسندگان ايکانون نو

ه صادر کنند و ياني، حتا بى اعتراض به موضوعىبرا" د ي دانىمد که حق همه يدل باز
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د ي و حتا اعتصاب غذا دعوت کنند، چرا و چگونه فتوا دادىابانيمردم را به اعتراض خ

ل دهد يد که نشست فوق العاده تشکيد بخواهيران در تبعيسندگان ايکه از کانون نو

 ىنيد که خمي دانىا شما نميگو.  در بسته ببردىو اختالف نظر ها را به سالن ها

ا مدارا  يآ.  بسته به آن پرداخته شودىست که در پشت درهاي نىموضوع نزاع

ک دور ينزد" همانگونه که گزارشتان در مورد ! پدر جان... دهدى شما بو نمىخواه

ح و ين و تسبيد و در آخر آن به عبا و نعليف کرده بودين به باال ردييرا از پا" دست 

ن، به يي خود را، اما به کانون از باال به پاىشنهاد هايد، پياشاره داشت...گالب و قرآن

  !ديف کرده ايب قد، رديترت

ران در يو انجمن قلم ا) د يدر تبع( ران يسندگان ايک هموند کانون نويمن به عنوان 

 را ىهر کس. ع و بلند استيار رفيوار کانون بسيد:  کنمىد، خدمت شما عرض ميتبع

 ىار و بالهاي بسى است که پرهاىن عرصه ايا. ستي آن نى هاىن از بلنددي پرىاراي

  ... مرغ است، نه جوالنگهي خواهد؛ عرصهء سىنهء فراخ ميسترگ و س

  ىر جنگ آزماي      مزن پنجه با شى طفل ناپخته و خام رايىتو

 را چگونه حل و يى جزىن بگو مگوهايم که اي دانىخود م. مي دارىما مجمع عموم

ران ما به يأت دبيه.  بر عملکرد همهء ما حکمفرماستى عمومىک داوري! مي کنفصل

  .ىشي خام اندى پاسخگوست و نه به هر مدعىنشست همگان

، کاربرندگان واژگان ژاژ را از دور دست ها به هم ىبين که،  قرابت عجيو مطلب آخر ا

نه، لجن، گاز  شرماىب " ىک، شاهدکاربرد واژه هاين نزدي کند، ما در اىک مينزد
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، ىروادار" سهء يم، که همه از کين دست بوده اي از اىاريو بس..." گرفتن، لگدزدن

ن واعظان يست از اي نىک شده اند؛ غميبه در آمده و به سمت ما شل" عدل و انصاف 

  .  اخالقۀحوز

 و ىد، اما انصاف و روراستيم که با ما مهربان باشيز، ما از شما انتظار نداريخانم عز

  !ن بادايچن.  کندى را روشن مىکيهء تار و تاري هر ساىغشيب

ک يار نزديک شما، ما، اما بسيد که اگر دوستان ما دور دست اند از نزدياد مبريو از 

  . شما" ک يدور دست نزد" م به يا

  م به درد سريياز نوحهء جغد الحق ما

  :  انجمنزان هموند کانون و يه کوچک دارم به همهء دوستان و عزيک توصيو 

   صحبت نامحرم است مجلس انسىچه جا

  الـه بپـوشـان کـــه خـرقـه پـوش آمـديسر پـ

 ما در ىن باهمي بر ايى به ژاژخاىاري بسىن وانفسا، گاله هايم که در ايبه هوش باش

 بر ما خواهد ىادي زىن سرگشاده ها و ته گشاده ها، نارواهاياز ا. غربت، واشده است

  . ديبار

  ! چه باک

  

  * * * * *  
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  مثل الگر فلد_ ل=  مثل گالب  _ گ

  مثل بولدزر_ ب=  الر يمثل کاتر پ_ ک

  مثل دراکوال_ د=  مثل عبا   _ ع

  ؟...مثل_ ؟=  ...؟  ...مثل_  ؟...

 

 رزادهياوش ميس

  : کيهء يحاش

  ! حق دارند.  ستىک کار هنري جماران ىشه ايجعبهء ش: ندي گوى مى برخ

افتها و يرون از خود نگاه کند، دري بۀ سادىد به المان ها انسان حق دارىعني

  . خود را داشته باشدىبرداشتها
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  : هء دويحاش

، موسوم به ىني خمى خرت و پرت هاىشه ايجعبهء ش: ندي گوىگر مي دى جمع

 ىني خمىت هاي، جناىزيادآور خون و خونريا اگر هنر است، يست، يجماران، هنر ن

د رنج و درد و شکنجه و شکنجه شدگان يت مگر بازتولسي نىزيش آن، چيست و نما

  !نان اما، حق ندارنديا...  زندىرا باز شالق م

جون حق با ماست، پس اگر . ميما حق دار: ن استيها سر همين االکلنگ بازيهمهء ا

اگر . ن ندارديهء امام حسي تعزۀد را بر پرديزيدن ي با ما مخالفت کند، تحمل دىکس

چه بپرسد که سرآغاز کتابسوزان ما کجاست؟ ير ندارد برود از نچ، اگيدارد که ه

: "  خرچنگش، پاسخ خواهد دادىچه در تب و تابِ پس پس رفتنهاي نىآنگاه آقا

  "ک دور دست ينزد

 وقاص را که تون حمام ها را به دستور امام ىچه که سعد ابن ابيچاره ني ب:کيتبصرهء 

  . شناخت ى افروخت، نمىوقت، با سوختبار کتاب م

سِ ساکن آلمان و اقتدا ي اگر حافظ زنده بود، بنا به سفارشِ مرقومه نو:تبصرهء دو

  . داشتىوانش بر ميرا از سرآغاز د ... " ىهالساقيا اياال " کننده به انسان مصرع 

  :ه، ورود به متنيعبور از حاش

   . "ت شديه مطلقش، سلطان جناي که فقى جهل و استبدادىنگاه به سرآغازها" 

  :کيبرداشت 

  .مي از نوع مطلقش را دارى                فقه
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نک، يح، عيب دار، عصا، تسبي جىعبا(                 المان ها از نوع ساده اش باشند 

  دو فقره

  ... )ه مطلق ويب شده با عکس فقيک قاب تذهي                پاسپورت، 

  : هي از متن و ورود به حاشىخروج فور

 و ى، و چه زمستانى و تورىل و گشاد باشد، چه تنگ و تُرش، چه تابستانعبا چه گَ

  .ب ندارديکلفت، ج

حواسش جمع بود، عوض " الر، ب مثل بولدزر يک مثل کاتر پ" س ياگر مرقومه نو

  .دياي تا برداشت اول خراب از آب در نلباده، نوشت؛ ىب دار مي جىعبا

  : جا به متنيورود ب

چرا که در ! د استيران در تبعيسندگان و انجمن قلم اير کانون نويهمه اش تقص

ست، ي که هموند کانون نىکي از همگان است تا ىمنشورش ننوشته است؛ حق بعض

، به سهراب ىاز حق همگان!  مجازۀاما منشور کانون پرچم راه اوست با استفاد

   از مخمد ىن بگذارد و در شعرينِ را زمياميد؛ که کتاب بني بگوىمختار

  .ق شودي دقىارمخت

  : هء ربط داريخروج از متن و ورود به حاش

تو که منشور کانون را ! د؛ پدر جانيو بگو)  مثل من ىکنجکاو( دا شود ي پىکياگر 

 حد وحصر و استثناء در ى بى که ما هم حق آزادىد بداني، باى دانىپرچم راه خود م
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ر کانون است؛ چرا ي تقص:دي گوى؟ البد مىن گفتيپس، چرا چن. ميدمان داريان عقايب

ده اند، ياست به شالق کشيچهء سياست باز که هنر را از دري سىن کوررنگهايکه ا

 بولدزر، چون مانند من به جعبهء ىعنيالر ي توانند مثل من بفهمند که؛ کاتر پىنم

  .جماران نگاه موشکافانه نکرده اند

  : کيجهء ينت

ست؟ ين! ستياز کانون و انجمن قلم نر يز، تقصين مورد نيحاال باز هم بگو که در ا

  . هم آنور هستىزيتازه، چ! هست

  :   کيمسألهء 

  ا نه؟يل به عطر زنانهء الگرفلد هست يا گالب با مارک قمصر کاشان، قابل تبديآ

  :  مسألهء دو

  ا نه؟ يل به بولدزر هست يالر، قابل تبديا با مارک کاتر پيتالين ساخت ايا نعليآ

  : و دوک ي ىجواب مسأله ها

 ات با بولدزر ى، هستى و کوررنگ نباشىاست به شالق نکشيچهء سياگر هنر را از در

  !ى آورىمان مي جعبه اۀ شود و به معجزىشخم زده نم

  :تبصره

 موارد که ى اش در بعضى منفىمعنا.  کاشتنىن برايار کردن زمي شىعنيشخم زدن، 

  .اقتضا کند، کاربرد دارد

   :جهء دوينت
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ن جعبهء يا.  وقت ها، خوب استى ست که بعضى چشمىماري بى، نوعىکوررنگ

 ىن قرار گرفته است، هي جهان برلى که در خانهء فرهنگ هاى جماران از وقتىجادو

ن نکته، يک و دو، و  با بذلِ توجه به ايل يحاال، با توجه به مسا.  کندىدارد معجزه م

ر يک مرتبه از زيت، اگر  داشىزيم با خون و خونري از نوع مستقى رابطه اىنيکه خم

ه چه ي کى دانىست؟ ميف چيکنت دراکوال در آمد، تکل" ره " ب دار آقا ي جىعبا

 و رامبو و ىاگر هزار تا بروس ل!  افتدىن به راه مين برلي در اىزين رين و خيخ

ون سکنه، يلي مىن با چهار و اندين برليا! ستي، چاره ساز نىاوريناتور هم بيترم

 دهد؟ اگر به ىن مين همه کافه دار را در برلي جواب اىک.  شودى مشبها سوت و کور

 حاجت هم ى قضاى ها براىن آلمانيا!  شود؟ پسر جانىت بردند چه ميه، شکايعدل

نها که ياز همهء ا! هء آقاي مثل قضىقانون دارند، چه رسد به امور بو دار و ساده ا

ارت يرده باشد و بخواهد به ز درمان کى اش را به طور نسبى که کوررنگىکي، ىبگذر

 ىلي خىلي روز، شبها خىالبته آن هم فقط در ط( جهان برود ىخانهء فرهنگ ها

داد، همهء ي بى داد و اىند، اي بى، م.) خودش استىخطرناک است و خونش پا

زان ي آوىب براير و صليد سيک دور دست صرف خري نزدۀ جشنوارىنهء برگزاريهز

ر و يبو دارش کرده اند تا آقا نتواند از ترس س. شده استکردن در خانهء فرهنگ ها 

  د گرفت؟ي را باىقهء چه کسي ى راستىراست. ديب از جعبه در آيصل

  :  ديه اکيجه سه، همراه با توصينت

   چرا؟. ديريد را بگيران در تبعيسندگان و انجمن قلم ايقهء کانون نوي
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  :نکهي اىبرا

 ىد پافشاريد و شايفرهنگ ها، آنطور که بان جعبه از خانهء يدر برداشتن ا_ الف

  .نکرد

ن جعبهء ي در اىد که چه جانوري فهمى مبتال نبود،مى کوررنگىمارياگر به ب_ ب

  . کردىش کشف و بر مال ميشاپي جعبه را پۀد معجزيبا. جادو پنهان است

  :حکم

 ىش جعبهء جادوي حاصل از نماىامدهاي باال، همهء پۀاد شديبا توجه به موارد 

مفسران و ! د استيران در تبعيسندگان و انجمن قلم ايجماران، متوجه کانون نو

 ىده بود، اما دراکوال، نه، بيجاه که عطر و بولدزر به فکرشان رسيل گران عاليتأو

 ىختم م" کوال "  نوشابه که نامِ محصوالتشان به ۀ سازندىهء شرکت هايکل. رنديتقص

  .  جهان را ندارندىهنگ ها خسارت از خانهء فرىشوند، حق ادعا

  : ربطيمه بيرخواهانهء نيهء خيتوص

ن بگذارد، وگر نه، ين را در دست دارد، زميامي در حال حاضر کتاب بنىاگر کس

است خواهد ي کند، او را سى کند و به انسان اقتدا مى مى که در آلمان زندگىشخص

  .کرد

  :مسألهء سه
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د و ي چهار صد تومان خريىلوي از قرار کدان تره بار،يلو پرتقال از ميست کي بىشخص

پرتقال ها را از قرار . ان در کوجه و برزن به راه افتادي پرتقال گوى پرتقال، آىآ

  د پرتقال فروش را؟يدا کنيپ.  ششصد تومان فروختيىلويک

  :کيربط 

دا يد؛ چرا که در پي کنىرخانهء کانون نامه راهيد، حتمن به دبيش نکرديداياگر پ

  !ل مقصر استيک دليال فروش هم به هزار و نشدن پرتق

  :ربط دو

نکه بتواند از ي اىراين ندارد، يهء امام حسي تعزۀد را بر پرديزيدن يهر کس تحمل د

ن، برود ي وقاص در مداى بزند به سرآغاز کتابسوزان سعدابن ابىزي کربال گرىصحرا

 ى  تو از عباس من در اضطرابم   يمن از بهر حس: " چه بشود کهيدست به دامان ن

 اش کند به ىنه از ابَرمردش عباس، راهي بهۀچه با استفادي نى، تا آقا" جوابم يىگو

نه بر يرد و سکيد دلش آرام گيشا. ني جهان در برلىسفر عتبات در خانهء فرهنگها

  . گرددىجانش مستول

  :تذکر

بان ک دوردست به کرات بر زين سفر، مستحب است که ذکر نزديق اي الطرىدر ط

  !ديار در نامهء اعمال نوشته آي شود تا ثوابِ بسىجار
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ست ي برابر با بىديصد و هشتاد و سه خورشيبهشت سالِ هزار و سيخ پنج ارديبه تار

عاالول سنهء هزار و يوم اربع ربي با ى، مساوىحيل دو هزار و چهار مسيو شش آور

  .  نيالبلد المقدس البرل.   ىست و پنج قمريچهارصد و ب

  

** * * *   
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 ستي که نام زندگان هم در امان نىوقت

  ىسهراب مختار

 به خرچنگ ى سرآغازها، آدمىبا گشتن در پ: " دي گوى مىلسوف آلمانيچه، فين

 خواست ى بود که مى، اما خرچنگىنيخم.) رودي پس راه م–که پس ( شود ىبدل م

  .ک جهان را هم شکل خود ساخته و به عقب براندي

  !انيزديم اي پىآقا

 مبارزان آلمان ىن شعار جنبش مترقيست ايد و بد ني کنى مىشما در آلمان زندگ

  : ديز بدانيرا ن

Nie wieder Krieg!   Nie wieder Faschismus! 

ست ي بى ست از همان نوع که طىميانگذار رزي و بنىسم مذهبي، نماد فاشىنيخم

  . کرده استىقربان را ىو پنج سال گذشته، دهها هزار مبارز راه آزاد
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د، يران در تبعيو انجمن قلم ا) د يدر تبع( ران يسندگان ايفراخوان کانون نو

 ىعدو" نان يچرا که ا. گريز ديچ چي و نه هىنين نماد توحش دي ست به اىاعتراض

  . "ستند، انکار او هستندياو ن

 صبر و و آن که: " ديق شوين گفتهء پدر من دقيست به ايگر آنکه، بد نينکتهء د

شعر و هنر در *."  دوزدى تنگش را گشادتر مى کند، عباىهء شکم ها مينور هد

  .** " گرفته استىر را فرازِ آزادي شمشىزيسلطان وحش، ت"  ست، اما ىگرو آزاد

غهء يد، به سلطان وحش و تيران در تبعيسندگان وانجمن قلم ايکانون نو

 که حرمت ى سلطان وحش.گريز ديچ چيرش اعتراض کرده اند، نه به هيشمش

  . کندىانسان را سنگسار م

  !زيان عزيزدي ىآقا

  .ديسم در قدرت، اشتباه گرفته اي را با درک حضورِ فاشىگريشما درک حضور د

روز شود، حتا ياگر خصم پ: " ن تمام کنمياميست با بنيچه شروع کردم، بد نيبا ن

ده يروز شدن، دست نکشين خصم هنوز از پيو ا. ز در امان نخواهند بوديمردگان ن

  ."است

  .ىمحمد مختار. ىرانيمنظومهء ا* 
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  شکست سکوت
  )ديران در تبعيسندگان ايگر از کانون نوي دىنشيب(

 با مرزبانيفر

د و يسندگان در تبعيمقاله شکست سکوت خطاب به اعضاء محترم کانون نو 

 در باره ىن مقاله توجه شما را به مطالبيدر ا. انجمن قلم نوشته شده است

ن ي کنم و همچنى مارچ جلب م٢۴ از اعضاء کانون پس از فراخوان ىاظهارات برخ

  . ن مورد خاص خواهم پرداختيشنهادم در ايان پرسش ها و پيبه ب

. ل شده استي تشکىران با تالش و زحمت فراوان و بردباريسندگان ايکانون نو

. م بوده انديد در آن سهت و مشارکت خوين سالها با عضوي اى طىافراد صاحب نام

 ى، تا سالهاىر خوديل مخالفت با هرگونه تشکل غيران به دلي اى اسالمىجمهور

ران يسندگان داخل ايت شناختن اساسنامه کانون نوي و به رسم  از ثبتىطوالن

 از اهل قلم، ىن سو و آن سو و کشتار تعداديد، اما پس از فشار از اي ورزىخوددار

    .رفتيسندگان را پذينون نوسرانجام به ناچار کا
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ر از دل آن يع اخيده که وقاي رسى و اختالف نظرات در کانون به حدىريحال، درگ

ت در کانون را داده اند يشنهاد استعفا از عضوي از اعضاء پىتعداد. رون زده استيب

 انحالل ى هم براىان، تعدادين ميدر ا.  زنندىگر دم از انشعاب مي دىو تعداد

 مارچ همراه با ٢۴در اعتراض به فراخوان کانون در .  کنندى مى شمارکانون لحظه

م پرداخته ي رژى هاىگر از بازي دىکيان يکه به ب-سندگان ي از نوىامضاء گروه

 شود که به دور از انتظار ىده مي دىنترنتي اىت هاي در ساى نظرات مختلف -است

م از يکر رژي که پى صاحب نام است؛ افرادىان گروهي در مى و دشوارىدگيچيپ

  : ان آنهايازم.  افتدىدن نام آنها به لرزه ميشن

مشان يم خاکسار که ضمن اعالم استعفاء اظهار داشته اند که تصمي نسى آقا-١

 ى نظام جمهورى به منشور و اساسنامه کانون ندارد و خواهان سرنگونىربط

 را با  اختالف نظراتم و انتظار دارم ي گوىشان زنده باد ميمن به ا.  هستندىاسالم

  . به بحث و تبادل نظر بگذارندىشتر در مجمع عموميتجربه ب

رد ي گى پس مى که ظاهراً امضاء فراخوان را با ارسال متنيىل خوي اسماعى آقا-٢

 ى مى دارد که بره وار آن را امضاء کرده بوده است و اظهار شرمندگىو اعالم م

ن همه يشان ايا. ام و اعتبار هستندران صاحب نيات اي در ادبيى خوىآقا. کند

 از خود نشان داده اند که کتابها و ادعاها و آثار به ى را در مقابل چه کسانىفروتن
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نگونه ي رانند و اىن سخن مين چني گرفته و اىجا مانده از خود را به باد فراموش

   زنند؟ىخود را مثال م

شان يد؟ به ايه هستمن مسلمانم شما چ: سدي نوىشان ميا. في قاسم سى آقا-٣

نکه مذهب اغلب ي زندان مسلمانها بوده ام ضمن اى کنم که من زندانىعرض م

ن را ي از مجاهدىشماري گروه بى اسالمىم جمهوريرژ.  ما اسالم استىخانواده ها

ان آنها، دعوا بر سر دو يدر م.  از اسالم دارندىگريف دياعدام کرد چون آنها تعر

  .ف از اسالم استيتعر

چ يدر ه. ستيدعوا بر سر مذهب ن" ک دور دستينزد" مراسم جشنواره ىافشا

در . د افشاء شودي کنند باىامده چون مسلمانان مراسم را برگزار ميکجا ن

 مسئول و ىروهايم از ني رژىنگونه مراسم از سوي اىفراخوان، در جهت افشا

وت را  کرد و سکىد همکاريبا. ت خواسته شده استيم حماي و مخالف رژىمترق

 ما و حکومت مطلقه ىن آباء و اجداديان دي بىن اقدامات براي اگر اىشکست، حت

  . راث مردم ماستيباشدکه م.....ه ويفق

 ىران صحبتي اى اسالمى نظام جمهورى اساسنامه کانون از براندازىچ کجايدر ه

ن ي همواره عهده دار چنىاسيامده است، اما روشنفکرها و فعاالن سيان نيبه م

 که در آن مسئوالنش اقدام به کشتار دگر ى نظامىژه براي هستند، به وىفه ايوظ

  .  کنندى مىاسيشان و روشنفکران و مبارزان سياند
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 ى هنگفت تحت عنوان مبارزه با تهاجم فرهنگى دولت بودجه اىهمه ساله از سو

ن بودجه در اصل به مصرف کنترل ي که ا  شود اما پر واضح استىص داده ميتخص

 رسد و قطعاً در راه ترور ى وزارت اطالعات مى از سوىم اسالمي مخالف رژىوهارين

ران، بر ين بودجه در داخل ايگر ايمصرف د.  شودىنه ميم هزيافراد مخالف رژ

 و ى آنچنانى، رختکنهاى ساخت حمامها، سونا، جکوز م،يد منتشره رژياساس جرا

  .سئوالن نظام است استفاده عناصر و مىن دست براي از اىحياماکن تفر

. ان استيشه و بي اندى آزادى کانون براىد که فلسفه وجوديشما درست گفته ا 

د؟ به نظر من يشه برداشته اي اندى آزادىاي در احيىشما به نوبه خود چه گامها

، ى اسالمىست که مزدوران و شکنجه گران جمهورين نيشه اي اندى آزادىمعنا

 ىم را امضاء مين رژيزاق و حکم اعدام مخالفم ارتيروز از آبشخور رژيکه تا د

 ى پرداختند و هر که را مىران مي تحت ستم اىکردند و به سرکوب جنبش خلقها

سم سخن برانند و ينک از سکوالريا تار ومار کردند، اي کشتند ىخواستند م

 خود را در جهت کمک به ىد از زندگي مدى که سالهاىرنند از کسانيسبقت بگ

  .  گذرانده اندىزاد آىدن برايرس

م يست و پنجساله رژي با توجه به کارنامه بىط کنونيدر شرا: نجاستيسوال من ا

 ىد ميشگاهها بازديل نماين قبيران از اي، چند در صد از مردم اى اسالمىجمهور

 ىم سرکوبگر جمهوري و رژىني خمىات و اعمال ضد بشرير جنايا تأثيکنند؟ آ
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دن کمد جماران بروند و ي بوده است که آنها به دىه اران به گوني در مردم اىاسالم

د بپرسم چرا با شکست سکوت مخالف يدن کنند؟ باي دىنياز عبا و عمامه خم

  د؟يهست

ا ي چاپ مقاله ىد مختلف را در داخل کشور براي که روزنامه ها و جراىميرژ

 کند ىات را بازداشت ميل و طراحان و دست اندرکاران نشريکاتور وطنز تعطيکار

شگاه و ي نماى است که به برگزارى، چند)نجانب شخصاً بدان گرفتار آمده اميکه ا(

 است اگر ىشيساده اند.  کندى در خارج از کشور اقدام مىه محصوالت هنريارا

ت کار يشگاهها به منظور قدر گذاشتن به اهمين نماي ايىتصور شود که برپا

 ىن مراسم، سعي ايى از برپاىم اسالىم جمهوريهدف رژ.  استىرانيهنرمندان ا

 ىز تالشيو ن.  خود استى طرف مناسبات اقتصادىدر جلب توجه سران کشورها

  . ان خارج از کشوريراني جذب اىاست برا

ل يزدهم آوريا در سيدر خبرنامه گو" گري دىبحران" نقره کار در مقاله ى آقا-۴

ق و يسئوالن دقران و ميات دبيد در انتخابات هيکه با شود ى متذکر م٢٠٠۴

ده بوده ي نا سنجىنجاست که مگر انتخابات کنونيپرسش ا. ده عمل کرديسنج

گر و با يکدين کار همه ساله بر اساس احترام متقابل و شناخت از ي مگر ااست؟

 ىژه و به عبارتي مأمور وىد دارايران بايأت دبيا هيرد؟ آي گىاعتماد کامل انجام نم

 را محترم ى اسالمىوه جمهوريد شيا بايل کنند؟ آجاسوس باشند تا آنها را کنتر
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شما !  نگهبان انتخاب کرد؟ىنش و شورايأت گزيران هي انتخاب دبىشمرد و برا

 ىچرا؟ مگر برگزار. ل شودي بسته تشکىد که جلسات در پشت درهايخواسته ا

 بسته و به صورت ىم در پشت درهاي رژىن کنفرانسها و جشنواره ها از سويا

 ىفه شان روشنگريسندگان، که وظي شود که اعضاء کانون نوىزار م برگىخصوص

 بسته به تبادل نظر و حل اختالفات ىد در پشت درهاي است، باىاذهان عموم

  م کنند؟ يپرداخته و اتخاذ تصم

حاً ي توض٢٠٠۴ل يازدهم آوريا در يت گوينا در سايما مي نىنامه آقا  در رابطه با-۵

 تحت عنوان ى به عنوان سخنران مراسم٢٠٠٢ کنم که در تابستان ىعرض م

، شرکت در مراسم را ىاما پس از بررس. انتخاب شدم" ده زنداني بر پدىمرور"

گر برنامه بودند در مراسم شرکت ي سماکار هم که سخنران دىآقا. رفتمينپذ

 دعوت کرده بود به من ىن سخنراني اىد خوشدل که از من براي مجىآقا. نداشتند

ر برنامه را دل نگران ين مسئله مديا.  را اجاره کرده بودSOAS سالن گفته بود که

ن ي اى مالىاو با من از ضررها. نه ها و به شدت ناراحت کرده بوديپرداخت هز

 من و عباس ىجه چه بود؟ مراسم برگزار شد و به جاينت. مراسم سخن گفت

رضا . شتند شرکت داىگيد دارابيق و مجي و خانم شهال شفىسماکار، رضا غفار

.  سخن گفت۶٧ون در سال ياسيشنهاد خودم در باره کشتار سي با پىغفار

  . ن جا ختم نشديموضوع به هم
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در ١٣٨١مهر ماه١٩مروز مورخي در روزنامه نىد خوشدل با حرص مطلبي مجىآقا

ده و يان زجر کشياز من و عباس سماکار با عنوان زندان. ن رابطه نوشتيهم

  .اد کردي  مي رحم شده اى به زندانبان سنگدل و بلي که تبدىده ايشکنجه د

همان يم نه ميهمان برنامه او بوديگر سخنرانان، مي او، من و دىبر اساس ادعا

 که او در آن ى است که دانشگاهىما مدعيدکتر ن. مايدانشگاه و جناب دکتر ن

 شرکت در مراسم دعوت ى را براىاري است تا کنون افراد بسىئت علميعضو ه

ن موضوع درست است اما نه در همه موارد، و از آن جمله در مورد يا.  استکرده

 ىشان سالن را برايما، اي دکتر نى آقاى که بر خالف ادعاىخانم پروانه سلطان

ز به صراحت ين مورد به شخص من ني مراسم خود اجاره کرده بود و در اىاجرا

ره ي کردند و خانم من خود اجراى با بازىشيشان در آن سالن نمايا. گفته بود

 دو بار در باره ىخانم سلطان. ز به عنوان سخنران برنامه دعوت کردنديبرادران را ن

 از خاطرات ى با من گفتگو کرد و از من خواست تا بخشىن مراسم و سخنرانيا

 ىن استنباط مين چنيبنابرا. شان قرار دهميار اينگاشته شده زندانم را در اخت

اگر .  نداردSOAS به دعوت دانشگاه ىهمانان، ارتباطيشه حضور ميشود که هم

ما بوده است چرا تا ي و دکتر نSOASدو برنامه فوق الذکر در ارتباط با دانشگاه 

 عنوان يىن مراسم مطرح و در جايگر برپاکنندگان ايما و دي دکتر نىکنون از سو

  نشده است؟
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ل نشده است يضابطه تشکا خروج و ورود اعضاء بدون ي اعالم انحالل ىکانون برا 

 ىک کارگر هنگامي. ل شوديا تعطي منحل ىامدن افراديا نيتا بنا به خوش آمدن 

 از جمله اعتصاب، تحصن، ىکه دستمزدش پرداخت نشود اقدام به هر گونه عمل

افت ي درىاگرچه اعتراض آنان برا.  کندىم...  وى پناهندگى، تقاضايىمايراهپ

 ىاسي کامالً سىاقدام به تحصن و اعتصاب، عمل باشد، اما ىحقوق و دسترنج م

  . نزنندىاسي توان از کارگران خواست دست به اقدام سىنم. است

 را ندارد؟ ىاسيا دخالت در امور سيسندگان حق شرکت يم کانون نويحال ما بگوئ

نش ي بىک داراي از روشنفکران اهل قلم، که هرىري است که گروه کثىن در حاليا

ا انتشار ي ىراد سخنراني باشند، در گوشه و کنار اقدام به اى مى خاصىدئولوژيو ا

 ىريم به هنگام اوج گيني بىاما م.  کنندى مىاسيت سيه با ماهيکتاب و نشر

ک يو " ستي نىاسينهاد س"ک ي شود که کانون ىان اعضاء، اعالم مياختالفات م

 رسند، ى نمجهيو به دنبال آن چون اعضاء به توافق و نت!!! است" ىنهاد صنف"

 ىرين تفکر و درگيد حاصل ايبدون ترد.  شودىا انحالل داده ميشنهاد استعفا يپ

ار بود که برنده يد هوشيبا.  نخواهد بودىاسي سىروهايف ني جز تضعىزيها چ

م از تفرقه تشکل يسردمداران رژ.  استى اسالمىم جمهوريان، رژين مي در اىاصل

 برند و در واقع از آب گل ىن بهره را ميرشتير وابسته به خود و مستقل بي غىها

 ى اسالمىران مانند دفتر انجمن هايسندگان ايکانون نو. رندي گى مىآلود ماه
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ا آنها ي آن را به حال خود وا نهد ى اسالمىم جمهورينبوده و نخواهد بود تا رژ

                     .ت کندي همه جوره حما را

ل شد و به يدر داخل و خارج از کشور تشک ىني سنگىسندگان با بهايکانون نو

د ي، سعى، جزنىن رفتن حالج، گلسرخي شامل از بىني سنگىبها. ديثبت رس

، زال زاده، ىرينده، گلشين، پوي، طاهره قره العى، صمد بهرنگىسلطانپور، مختار

م خاکسار، حسن حسام، ي و در حبس شدن عباس سماکار، نسىرجاني سىديسع

 ى هاىليره برادران، سودابه اردالن، و خي پور، منىارس، شهرنوش پىرضا غفار

 زندان بوده ىان خودم در طول سالهايگر که هم بنديد

                                                     .اند

 ىر در زندگي تاثى بوده و هستند که تفکر و حاصل قلمشان بىسندگانينان نويا

تها و ين شخصيت و مبارز بودن ايجذاب. استشه نبوده ي اندىمبارزان راه آزاد

.  داشته استيىر به سزاي از جوانان کشور همواره تاثىاريان بسيآثارشان در م

 ها، ى از عملکرد اکبر گنجى از جوانان آگاهىاريدرست برخالف حاال، که بس

 ها، شمس ىن باقيان ها، عمادالدي ها، حجارى نور  پورها،يى ها، جالىعباس عبد

 جز حضور در صحنه ىن افراد تا کنون کاريا.  ها ندارندى چىن ها و خاتميالواعظ

م به سمت خود و به انحراف کشاندن ي و جلب توجه مخالفان رژى مردمىها

 پرداخته ىراد سخنراني به اىگري پس از دىکينان يا. مبارزات مردم نداشته اند
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ر شدند ي دستگى برخىان، گاهين ميدر ا. اورندي بدست بىله شهرتينوسياند تا بد

 و يىا به آنها قلم طاليا در گوشه و کنار دني به زندان افتادند ى مدت کوتاهىو برا

 کجا که ى کجا و اکبر گنجى دولت آبادىگر اهدا کردند، وگرنه آقايز ديجوا

م ي رژ گر سخنران باشند؟ چه کس جزيکدين در کنار يمشترکاً در کنفرانس برل

ل مراسم ين قبي اىز و طراح اصليت برنامه ر توانسى مى اسالمىجمهور

               باشد؟

 شرکت ى براىجياز من و خانم اله: ز کار در کتاب گردنبند مقدس نوشتيمهرانگ 

 ى براىن دعوت به عمل آمد و به ما گفته شد که به همراه گروهيدر کنفرانس برل

 ىزان، کساني برنامه ر خانمها، طراحان وىبر اساس گفته ها. مي بروىراد سخنرانيا

 ى اصالح طلب  و خط سازشىقت دفاع از تئوريدر حق. ر از درون نظام نبوده انديغ

ران بودم و ين کنفرانس، من هنوز در اي اىدر هنگام برگزار. ت بوديدر درون حاکم

ران تمام يون ايزيتلو. ران تماشا کردمي اىون دولتيزين برنامه را از تلويپخش ا

ک خانم ي رقص ىاپي مختلف را حذف کرده بود و پىسمت ها ها و قىسخنران

م نسبت ين رژيت از اعتراضات مخالفيجناح درون حاکم.  کردىجوان را پخش م

ر آن خانم يش تصوي آورد و مرتباً با نماىان نمي به مىن مراسم سخني ايىبه برپا

قاص و م و روشنفکران همه رين رژي کرد که مخالفىغ مي تبلىم اسالميمعترض، رژ

  .  باشندى مى ال ابالىانسانها
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 از طرف طراحان مراسم مذکور حرف ىاً اظهار داشت که بحث کار فرهنگيد قويبا

ن ين مراسم بودند تا بتوانند در سطح روابط بيز ايآنها طراح و برنامه ر. مفت بود

گر حکومتها ي معوقه به دى هاىون و بدهياللمل و تجارت و کمک به پرداخت د

   به ىابيران به سمت دستيش بدهند که ايند و نماموفق شو

           .بود يىن آغاز اصالحات کذاي باشد و اى در حرکت مىآزاد

 ىروها و مردم داخل کشور کامالً مسلط مينکه بر نيل اي به دلى اسالمىجمهور

م در ي افراد مخالف رژيىرو و بودجه کشور را صرف کنترل و شناسايباشد، عمده ن

 به ى مواضع، حرکتها و خواسته هاىکشور و به انحراف کشاندن و نابودخارج از 

  .  کندىحق آنها م

خواهان در سال شصت و قتل عام يم و آزاديد مخالفان رژيبعد از سرکوب شد

 ىزي در کشور برنامه رىره اي زنجى در سال شصت و هفت، قتلهاىاسيان سيزندان

 در درون کشور نبود بلکه شامل مات حکومت تنهاين تصميا. و به اجرا در آمد

  . م در خارج از کشور هم شديا ترور مخالفان رژيد به قتل يتهد

 و اختالف نظر، ىاسي مختلف سىنش هايل بودن بي است که به دلىطين در شرايا

 و ىاسي سوابق سىگر را مورد اتهام قرار داده و به زبانيکدياعضاء کانون 

گر ي شکنجه را در چهره و افکار دىمايآنها س.  خود را فراموش کرده اند ىمبارزات
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 ى و مزدور جمهورى چون ساواکيىنند و با اطالق برچسبهاي بىاعضاء کانون م

  .  کنندىران خدمت مي اى اسالمى ناخواسته به جمهور گريکدي به ىاسالم

 ترور ى از سندهاىکي ىکال دروني رادىن در اثر فشار جناحهايشهردار شهر برل

 از شهر نصب کرده ىابود در نقطه اي ى را به شکل لوحى اسالمىم جمهوريرژ

گر است که همزمان به ي و سه نفر دىادآور ترور صادق شرفکندين لوح يا. است

  . ترور شدندى اسالمىم جمهوريدست عمال رژ

.  شودىن برگزار ميدر برل" ک دور دستينزد" جشنواره ىبا فاصله اندک زمان

 و حفظ روابط دوستانه که با حکومت ىود و درآمد تجاردولت آلمان با توجه به س

با .  کندى مىن ترور معرفي از درون حکومت را به عنوان مسبى دارد نفراتىاسالم

 کند، در ى کشد، اسالم ترور نمى را نمى اعتقاد دارند اسالم کسىن حال، گروهيا

.  شودىا محکوم به مرگ نمير يشه دستگيده و اندي داشتن عقى براىاسالم کس

 در ىاسيد سي از بروز و رشد عقاىري جلوگى براىره اي زنجىنکه قتل هايمگر نه ا

ون در دهه ياسي شد و به اجرا در آمد؟ مگر کشتار سىزيدرون نظام برنامه ر

  م نبود؟ين بردن مخالفان رژي سرکوب و از بىشصت برا

ه اند، اتحاد گر افتاديکدي درخشان با قلم به جان ى که با سوابق مبارزاتىگروه

 ها را ىرين موضع گي حاصل از اى گذشته را از خاطر برده اند و خوشحالىعمل ها

 کار آمدن، ىل و روي که از بدو تشکىميران کرده اند؛ رژيم حاکم بر ايب رژينص
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دن به اقدام يتنها راه رس. شمندان بستيون و اندياسيکمر همت به کشتار س

باور  . شود که شرح آن رفتىرنه همان م است، و گى مجمع عموميىدرست، برپا

  !ف استيد حيکن

ر يدن زي برچىگر بهتر است همه تالش ها برايکدي اتهامات و مخالفت با ىبه جا

ده به جوخه اعدام سپرده يان عقي به جرم بىگر کسي مختلف باشد تا دىهشتها

 اگر کتک خور او ملس ى نشود حتىر هشت معروف گوشمالي در زىنشود وکس

 !!!باشد

  ٢٠٠۴لي آور٢۶

* * * * * 
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   آلمانىو صداي با رادىمصاحبه رضا قاسم

چ دركي از يكه ه د نشان داديران در تبعيسندگان ايبخشي از كانون نو

  .هنر ندارد

   رضا قاسمي

سندگان ينو ران كانونيات دبيه. ك سوال كامال متفاوتيمي پردازم به : چه ولهيدو

م يتحر را» كي دوردستينزد«دالحني جشنواره ي يه ي شديانيد در بيران در تبعيا

 با روشن است ويه مطرح كرده است كه براي همه تقريانيلي را در آن بيكرده و مسا

نظرتان . نترنتي منعكس شده استيتهاي ايهمه از آن آگاه هستند و در تمام سا

چه حسي به ست و به هنگام خواندن آن ين كانون چيران ايات دبياقدام ه راجع به

داد؟ شما دست

زها ين چيا ون ويي مثل هنر مفهومي، انستراسيزهايمن شخصا با چ :رضا قاسمي

به  من وقتي. ديعتا اگر در كاري ذوقي باشد، خوشم مي آيولي طب. انه اي ندارميم

 كي دوتاشان كه در آنها ذوقي بكار رفته بوديدم، از ين كارها را دينجا آمدم و ايا
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ا ي ١٠كي از ين يترياز قضا آن و. دميگر را هم دين ديتريد رفتم آن وخوشم آمد و بع

د يايا نيد و ياينكه ما از كاري خوشمان بيولي ا. امديكاري بود كه من خوشم ن ١٢

ن يترين ويمن وقتي ا. گري ستيز ديم چينكه زبان كاري را نفهمياست، ا زيك چي

دي در گتوي يان تبعيرانين باقي ماندن بعضي از ايشدم كه ا دم، متوجهيرا د

عني متوجه ي. ج خودش را نشان مي دهديتازه دارد نتا خودشان به طرز فاجعه باري

ه را داده اند، به طرز ين اعالميسندگان كه اينو ن دوستان كانونيشدم كه ا

اند، از درك جهان معاصر عاجز هستند، از  وحشتناكي از جامعه معاصر عقب افتاده

ران يوابسته ي فرهنگي سفارت ا ميند و من به جرئت مي گودرك هنر معاصر عاجز

د، اعتراض مي يرا مي د نيترين ويدر برلن اگر ذره اي شعور مي داشت و مي آمد ا

كرد كه برداشته  عني او اعتراض ميي. دين را برداريترين ويكرد و مي گفت كه ا

ك يم يرژ اي آنني كه برينجا آقاي خميچرا؟ چون در ا. سندگانيشود، نه كانون نو

 كييكي از صدها ابژكتي كه در آنجا است و يل شده به يك است تبديزماتيرهبر كار

ه را ين اعالميد، آن بخشي كه ايسندگان در تبعيكانون نو. ن ابژكتهايف ترياز ضع

چ دركي از هنر ندارد و نشان داد كه دركي هم از آزادي ينشان داده است كه ه داده،

نكه تو اجازه داشته باشي حرف خودت يعني اينكه آزادي ياي ابر. ندارد و دمكراسي

نكه تو يعني ايدمكراسي هم . ن اجازه اي را داشته باشديتو هم چن را بزني و دشمن

ا آنجا و جلوي ياگر اعتراض داري ب. گري و با او مكالمه كنييد گوش بدهي به حرف

 .اعتراضت را بكن ست وين بايتريهمان و
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 قضاوتتان درباره ي كانون. ن ارتباطيه اي در هميال حاشك سوي: چه ولهيدو

ست؟يد در مجموع چيران در تبعيسندگان اينو

است، غلط  ماتي كه گرفتهيشتر تصميم، بيد بگويبا كمال تاسف با :رضا قاسمي

انتظار  ماتي گرفته اند وينها تصميخود من در سه مورد متوجه شده ام كه ا. است

 ن كردم كهيي را بكنند كه آنها مي پسندند و احساس توهيداشته اند كه من كارها

سنده، هركس كه باشد، يك نوينها به خودشان اجازه مي دهند براي يچه جور ا

ستي و اگر نروي ياگر بروي آدم حسابي ن. كنند كه كجا برو و كجا نرو فين تكلييتع

ند، سخنراني اهو به راه انداختينها هيكي از دفعات قبلي كه اي .آدم حسابي هستي

سندگان يلندن بود، كه در آنجا حتا چند نفر از اعضاي كانون نو در سوآز در دانشگاه

براهني سخنراني داشت، آقاي خاكسار، آقاي معروفي  آقاي. سخنراني داشتند

دست جمهوري اسالمي در كار است و آن جلسه را  ه دادند كهينها باز اعالميا. داشت

سندگان، يم درباره ي كانون نويخواهم بگو گه كه مييك نكته ي دي. م كردنديتحر

ني يحرفشان را كه نگاه مي كني، مي ب ه ها را داده است، تهين اعالميآن بخشي كه ا

نها يشركت مي كنند، چرا ما ا ن جلساتيكساني كه در ا: ن استيدر واقع حرفشان ا

نده ي كل يماسندگان نينو و بعد از همه بدتر وقتي خود كانون. مين نكنييرا تع

سندگان خارج از ينو  از٣٠٪د يد گفت شايست و بايسندگان خارج از كشور نينو

ن يخواهد ا سندگان مييستند، از كجا كانون نويسندگان نيكشور عضو كانون نو

  .نكند اين بكند چه كسي در كجا شركت بكند و ييدا بكند كه تعيت را پيمشروع
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  ى ادبىجاره ها ل يى ها و همنواى خط امام ارکستر

  )ديدر تبع(رانيسندگان ايهء متن فراخوان کانون نويدر حاش

  :نارونديهوشنگ د

  

  .، اگر چه کوتاهىشگفتاريپ

ند؛ بار نخست ي آفرى جهان، جنجال مىن بار است که خانهء فرهنگهاي دومىبرا

م ي آشکار رژى، با همکارىن بود که حتا به گفتهء بهزاد نبوي برلىاسيکنفرانس س

.  باز شودىن هدف که باب گفتگو با اسالم حکومتي برگزار شد، با اى اسالمىهورجم

 - ىن بار، جشنوارهء فرهنگيا.  دانندىکنفرانس، برگزار نشد و شد آنچه که همگان م

 يى خوشآمد گوى اش، نوعىل شخصي و وساىنيش شرم آور خمين با نماي برلىادب

 ىن همه را ميا. سار به خانهء جهانکپارچهء ترور و سانسور و سنگيست به حکومت 

 به ى ادبىاي کرد، اما اگر مافىابيد و ارزي آلمان دى حفظ منافع ملىشد در راستا

  ! شتافتى نمىني خمىخشتک مال
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 سابق و حال است که ى هاىشهء خط امامي آلمان با اندى منافع مل گر،يبه سخن د

  . شودىن ميتضم

د، يران در تبعيسندگان و انجمن قلم ايو انتشار متن فراخوان کانون نىاز فردا

ز اعتراض به حضور جالد جماران، کُند شده وبه يج شدند تا لبهء تي بسى ادبىدجالها

ختند و به تهمت و ارعاب و ي گرىشگينان از هر گونه برخورد انديا. ديايکار ن

  . آوردند ى رو ىناجوانمرد

ده ي ورزىاست بازانياکم، س حىگر، تجربه نشان داد که جاهالن حرفه ايک بار دي

نه سپر کرده ي سىني به دفاع از خم  که برجسته" هنرمندان" از ىاريهستند، و بس

  .  کنندى عمل مىاست، به گونهء جاهالن حرفه اياند، در حوزهء س

ه سانسور، گوش همگان را ي مبارزه علىشان براينان و ادعاهاي اىخواهيبانگ آزاد 

در ! ان از آب درآمده اندين سانسورچي پرواترىخود، بپرکرده است، اما در عمل، 

 يىشتر جستجو شود، کمترجاينان، هرچه بي پر زرق و برق اىه ها و تارنماهاينشر

ن لجاره يگر، در ذهن و زبان ايبه سخن د.  شودىدا ميشهء مخالف پي حضور اندىبرا

  .ست ىزِِ خودي حضور غلوآمى، تنها به معنا"ىگريحضور د"ها 

   

  : ضرورتى از روىديتأک

 ست؛ ىني، همان خمىني خمىعني. ت استي واقعى از تندىن مقاله ناشي زبان اىتند

    . ن و بسيهم...  شود وىاد مي  از لجاره هم، به همان لفظ لجاره. ىجالد و جان



  http:// rouzaneha.com      info@rouzaneha.comروزانه ها   

240

 و موزه جمارانانيتبعد 

 

  

 

  

 » دوردستىكينزد «ى درباره ىحيتوض

 ىرضا براهن

 

 از ىداخل كشور در مقاله ا روزنامه شرق در ى 1383بهشت ي ارد27در شماره 

 وضع ىكه به بررس»  كلماتى برايىاهويه«، تحت عنوان ىدرضا شكراللهي سىآقا

ات يسنده ضمن صحبت از محتويران اختصاص دارد، نوي خارج از اىها»وبالگ«

 ىكينزد «ىآلمان، و با اشاره به جشنواره فرهنگ» چه ولهيدو«ت ي ساىبخش فارس

 داشت، ى سخنرانى براهنىآقا«: نوشته استى قاسم رضاىاز قول آقا» دوردست،

  " داشتى معروفىداشت، آقا ر خاكساىآقا

 

 ىكينزد« به نام ى فرهنگىمن در جشنواره ا.  اشتباه كرده استى قاسمىآقا

 مربوط به آن باخبر ىاهويق هيو از آن از طر. هرگز شركت نداشته ام» دورست

 بد و خوب آن جشنواره ىبررس.  نداردىاهو هم هرچه باشد به من ربطيو آن ه. شدم

ر سقف يستم كه زي زرنگ هم نىو از آن آدم ها. گنجدي من نمىهم در حوزه داور

ك يتقارن حضور . خواهديهوده مي عمرِ بىل زرنگين قبي بخوابم، كه اى عوضىها
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 آن ىگر، به معناي دىن با حضور قافله هاي به نام برلىابان درندشتيساربان در ب

   محمل بر درىهر كسست كه ين

  . واحد گشوده استيىكاروانسرا

 

 از آثار مرا به صورت تئاتر ى كه در فرانسه برخىن، توسط گروهيوال تئاتر برليفست

 از آثار ىكي ى آلمانىبرد، از من دعوت كرده بود كه هنگام اجراي صحنه مىبه رو

اتر در آلمان و وال كه دست اندركاران تئي؛ در آن فست»ك زني«ناقابلم تحت عنوان 

  .فرانسه در آن شركت داشتند، حضور داشته باشم

 

ك يرا » ك زني«قطعه . ن بودمي فرانسه در برلى فرهنگىتويمن سه روز مهمان انست

 صدا به زبان ى براى از آن را به اضافه قطعه اى اجرا كرد، و من بخشىشه آلمانيهنرپ

. وال شركت كردمين آن فستن و زماي خواندم، و طبق معمول در اختالط زمىفارس

ادگار دوستم ي ىدار سهراب مختاريگر آن سه روز چشمم روشن بود به ديك روز دي

 ىعني، ىره اي زنجى قتل هاىل خانواده هايا زرافشان فرزند وكي، و زوىمحمد مختار

 ام ىجانيدار دوستان آذربايگر چشمم روشن بود به ديو روز د. دكتر ناصر زرافشان

  .ت را از زندان آزاد كنندي هداىكردند انصافعلي تالش مى همگن، كهيدر برل

 

 ىا عاليا بد، متوسط ي خوب ىا ناموجه در محفليل موجه ي كه به هر دلىدوستان
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ان بكشند كه ي را به مى اشخاصىد پايه كار خود نبايكنند، در جهت توجيشركت م

  .زنند دوردست بى هاىكيا بد دست به نزديگرفتارتر از آنند كه خوب 

 

***** 
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 »کير دموکراتي غىدبان خرده رفتارهايد«

  ىا نوروزيرو

ن، يدر برل» ک دور دستينزد«شگاه ير در بارة نماي که در دو هفتة اخى مطالبىبررس

 به نام ىن فکر انداخت که اگر نهادي منتشر شد مرا به اىنترنتي اىتهايدر سا

ران آن يژة ايداشت بخش ويوجود م» کير دموکراتي غىدبان خرده رفتارهايد«

 .شديهمواره با تراکم کار روبرو م

 به موارد ىر، توجه اساسيژه در سه دهة اخيان، به ويراني ما اىاسيدر فرهنگ س

 و سپس ىحکومت پهلو. نقض حقوق بشر توسط حکومتها معطوف بوده است

ان و ي بى تجاوز به آزادىمونه ها آنقدر ن- البته به درجات متفاوت-ى اسالمىجمهور

شه، موارد شکنجه، زندان و اعدام را در معرض حواس و تجربة ما گذاشته اند که ياند

ش آمده است که ياما کمتر پ. مي از آن به دست آورده اىعيشناخت نسبتاٌ وس

ت ية ظرفي روزمره، از زاوى محدودتر و در زندگى شهروندان، در حوزه هاىرفتارها

 مورد دقت و تأمل قرار ىگر و تناقض با اصول دموکراسي دى حقوق انسانهاتجاوز به

جان يرد که از غوغا و هيتواند صورت پذي مىن دقت و تأمل طبعاٌ هنگاميا. رديگ
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 مورد نظر ى رفتارهاىعني. ميري فاصله بگىاسي سىشاوندي خوىوندهايلحظه و از پ

ن نظر يدبان از ايواژة د. ميه بسنج لحظىدادهاي باالتر از سطح روى کمىرا از ارتفاع

  .قابل استفاده است

 که فشرده ىدهم و به برخوردي قرار مىدبان فرضين دي، من خود را فعالٌ در اىبار

» ديران در تبعيو انجمن قلم ا) ديدر تبع(ران يسندگان ايفراخوان کانون نو«اش در 

به نامه ها و مقاله . ماندازي مىآمده است، نظر» ک دور دستينزد«شگاه يدر بارة نما

ن يمطالعة ا. کنمين فراخوان نوشته شده اند توجه ميت از ايز که در حماي نيىها

  .کشديش مي من پىاسناد سه پرسش را برا

  ش گذاشته شود؟يد به نماي نباىنيح و عبا و عمامة خميا تسبيآ     -1

ش قرار يام هنر را موضوع الهىنيراث خمين عبا و عمامه و مي اىاگر هنرمند     -2

  د حذف و سانسور شود؟يدهد با

 خدعه ىاستهايت و سي ماهى افشاىست برايشگاه بهانه و ابزارين نمايا ايآ     -3

   نشان دادن قدرت ى براىن رهگذر فرصتيران و از اي اى اسالمىز جمهوريآم

 ؟)ديدرتبع(ران يسندگان ايکانون نو
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ن پرسشها و نه يک از ايباز کردن هر  خود را در ىکنم روند فکري مىدر دنباله، سع

  .ان کنميالزاماٌ پاسخ به آنها ب

ده ين فهميد چنيد و انجمن قلم در تبعيسندگان در تبعي از فراخوان کانون نو- ١

ن ي اى از غرفه هاىکيشود که امضا کنندگان آن انگاشته اند که آنجه در يم

از .  استىني خمىصح شخين و تسبيش گذاشته شده است، نعليشگاه به نماينما

راث يم« جهان خواسته اند ىان فراخوان از مسئوالن خانة فرهنگهاين رو در پايهم

ختگان دور ي را هر جه زودتر از منظر همة فرهىنيت دين نماد توحش و بربريا

  ».بدارند

شود يش گذاشته مي به نماىا موزه اي ىشگاهيا هر آنچه که در نمايپرسم آي از خود م

ا نگاه داشتن ي داشته باشد؟ آى و علمى، بشر دوستىبا شناختي ارزش زدياجباراٌ با

ا ي بزرگداشت آنست؟ آىشگاه حتماٌ به معنايک نمايا در يک موزه ي در ىا اثريئ يش

ن يا شاه سلطان حسي خان قاجار ى از آقا محمد خان قاجار، محمد عليىعکسها

ک کارنامة ينکه هري ا با- به جا مانده استىمي که در موزه ها و کتب قدىصفو

ا يکنند؟ ي را القا مى ارزش مثبت- ت، استبداد و جهالت دارندي از جناىاهيس

ان رفته اند و امروز ي که از مى دهها خاندان سلطنتىا کاخهاي ىجواهرات سلطنت

ات ي که در زمان خود شاهد جناىونها نفر هستند، درحاليلي مىموضوع و محل تماشا

 را در ما بر ىشمار بوده اند، احساسات سلطنت طلبانه اي بىسه ها و ظلمهايو دس
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ست يهايون و جمهوري به انقالبى حرمتىة بيشان به عنوان نماد مايا بقايزند؟ يانگيم

ک دورة ياد آورندة ينها همه به يا برعکس، ايخ شدند؟ يکه پس از آنان وارد تار

ح ين عبا و تسبيد؟ اکننيک انسانها را گوشزد ميا نزدي هستند وگذشتة دور ىخيتار

 است که با افکار و ىندة کسية آن نوشته شده است نماي که بر حاشىبا همان شعر

ونها نفر از يليان مين جهالت ها در ميختن کهنه تريارادة خود، با استعدادش در برانگ

ط، بر سرنوشت کشور و چند نسل امروز و يرکانه از شرايمردم ما و با استفادة ز

  .ر گذاشتيثران تأي اىفردا

ن خواست از کجا سرچشمه يختگان دور بماند؟ ايد از منظر فرهيراث او بايچرا م

دهد؟ دلمان را آشوب ي چشم ما را آزار مىنيا منظرة عبا و عمامة خميرد؟ آيگيم

 است و ىن نماد ناپاکيکند که ايدار ميضة کهن را در ما بيزه و فريا آن غريکند؟ و يم

  د؟ياورياد ميعمر کشان را به ر گردد؟ مراسم يد تکفيبا

ان حکومت ي کرد که پس از پاىنيشبيتوان پين کردار و گفتار نميا با حرکت از ايآ

 ىنيب مقبرة خمي تخرى براىد فراخوانيسندگان در تبعيران، کانون نوي در اىاسالم

ن ي از استالىرويا به پيرد و ي کلنگ به دست گىأت خلخاليهم صادر کند و در ه

 شود؟ مثالٌ عکس بازگشتش ىخي از همة اسناد تارىني خمىذف عکسهاخواستار ح

ست که همچون يزي چىنيراث خميا اصوالٌ مي؟ و آ١٣۵٧ بهمن ١٢ران در يرا به ا

  م؟يبا در مقابلش رو ترش کنيکودکان ناشک
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 جوهرة استبداد -م ي هم به آن بپوشانى خشم انقالبى اگر عباى حت-ن رفتاريا در ايآ

 آن محور ىا نمودها و نمادهاي دشمن ىکيزيم که حذف فينيبيتر را نميو تفکر توتال

  نش و عمل آنست؟يب

ن غرفه و حذف آن را يشگاه در ايت متنوعِ نمايا خالصه و ساده کردن واقعيآ

شگاه برحذر داشتن، نشانة ين نمايرا از شرکت در ا» نيهنرمندان راست«خواستن و 

 ىني خمىست؟ چرا عبايسندگان نين نويل اي و فقر تخى، وسواس روانىانسداد فکر

 او رهنمون ى در افشاىک قطعة ادبيا خلق ي ىا ترانه اي ىشما را به سرودن شعر

  نکرد؟

 جاودانه از ىلميم که في ندارىرانين اي چاپلىک چارلينکه ما يچ گاه از ايچرا ه

ا دشمن يم ي پسندىم؟ چرا آنچه را که نمي بسازد رنج نبرده اىرانيا» کتاتورِيد«

  د حذف شود؟يم بايداريم

م بود يم مجبور خواهير شوي با او درگىگرين روست که اگر به نوع دين، نه از ايا ايآ

ان ما و او ي را که ميىم و آنگاه شباهتهايم، خود را و دشمن را بهتر بشناسيتالش کن

وة يم و همان شيکنين کشف صرفنظر ميم؟ پس، از آن تالش و ايهست کشف کن

  .ميريگيش مير را در پيف تکفمتعار
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ن عبا و يد به عيسندگان در تبعيم که اعتراض کانون نوي حال اگر قرض کن-  ٢

ة اثر ياء را دستماين اشي است که ماکت اىست، بلکه به هنرمندانين نيح و نعليتسب

ة الهام، ين کانون مايم که از نظر ايد تصور کنين صورت بايدر ا.  خود کرده اندىهنر

ه به ي شبىزيچ(رد ي قرار گىژه ايد در محدودة وي و مخاطب آن باىثر هنرموضوع ا

ا سره و يص نجس و پاک، يسم تشخي مکانىرسد که نوعين به نظر ميچن). خط قرمز

  . ن برخورد به کار گرفته شده استيناسره در ا

ا منفور، يز، از مقدس يم، هر چي را اصل بدانى خلق اثر هنرىان و آزادي بىاگر آزاد

ة ي بر پاى از سلمان رشدىمگر دفاع بجا و اصول. رديتواند موضوع هنر قرار گيم

ش به سانسور يه هايد که در اطالعيسندگان در تبعين اصل انجام نشد؟ کانون نويهم

ان رد کرده است، چگونه ي بى آزادىاعتراض کرده است، استثناء و حد و مرز را برا

طة هنر بکشانند ي را به حىنيبا و عمامة خم را که خواسته اند عىتواند هنرمندانيم

، ىل فني به دالىک اثر هنريتوان با يدن اثرشان شود؟ ميطرد کند و خواستار برچ

ا منع ي آىان کرد، ولي مخالف بود و مخالفت خود را بىقه ايا سلي ىاسي، سىنظر

ست؟ مگر برخورد با محمد ي ساده و منحوس سانسور آن نىک اثر، به معنايش ينما

ش در يها لمي و با فىارستميا با عباس کيش در اروپا يها ان در کنسرتيرضا شجر

   به که ماند؟ىاهين برخورد نشد؟ روسير همي، نظىن المللي بىها جشنواره
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داست که ين پيچن. ن اعتراض استي و اما پرسش آخر مربوط به هدف و مقصود ا- ٣

 ىسه ايا در مجموع دسشگاه رين نماي اىد برگزاريسندگان در تبعيکانون نو

کند، ي مىابيران ارزي اى اسالمى دولت آلمان و دولت جمهورىمشترک از سو

 ىست براين فراخوان ابزاريپس، ا. »شي سال پ۴-٣درست مثل کنفرانس برلن در «

  .ن کانونيت ابراز قدرت ايسه و در نهاين دسيمبارزه با ا

از چهار هزار متر مربع . ستيرن مبارزه را نگيدان اي مىدبان فرضيتوان از آن ديم

 ىبخش اعظم آن متعلق به هنر معترض به جمهور» ک دور دستينزد«شگاه ينما

د و گوش و يتوانند آثار خود را در معرض دي که نمىران بود و هنرمنداني اىاسالم

ن ي به اىن اشاره ايفراخوان کانون کوچکتر. ران بگذارنديان در داخل ايرانيهوش ا

. دهديقرار نم» نيهنرمندان راست«و ظاهراٌ آنها را در ردة . کندياه نمشگيبخش از نما

 )اندازد؟ينم» نياسالم راست«اد ين عبارت آدم را به يا ايآ(

 که ىتوان از هنرمنداني گذاشت، نمىن مبارزه بر جاي که اىو اما به لحاظ تلفات

چون آنها با . داد کري – کلمه ى واقعى به معنا-ده شد به عنوان تلفاتياثرشان برچ

ش ي را که اثر در آن به نمايى فضاىخواستند واکنشهاين اثر ظاهراٌ ميساختن ا

.  باز نگشتندىن بابت چندان دست خاليکنم از ايفکر م. شود بسنجنديگذاشته م

چون چند . د متحمل شديسندگان در تبعيشتر را به گمان من خود کانون نويتلفات ب

 از ىبرخ. ن فراخوان برخاستندي با اى آن به مخالفت علنکناميتن از اعضاء به نام و ن
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 آن که قاعدتاٌ ىه ها و مشاجرات و مسائل داخلي روىاريبس. ن نهاد استعفا دادنديا

ش يبه نما» نامحرم و نا آشنا«ش چشمان يالت بماند، در پيست در درون تشکيبايم

سندگان ينو ى و ذوقى، زبانىگذاشته شد و از همه مهمتر محدودة تنگ فکر

   کرد؟ىابين ارزين تلفات را سنگيتوان ايا نميآ. انشان بر مال شديفراخوان و حام

 عباس سماکار اختصاص ىن جملة نامة آقاين نوشته را به اولي اىانيپاراگراف پا

دارد، ماهم دست از ي دست از سر ما بر نمى اسالمىجمهور«: دهم که نوشته انديم

ن جمله و ي در بارة اىنجا مجال بحث ادبيدر ا» .ميداري برنمى اسالمىسر جمهور

ن يم اينيم و ببين عبارت را باز کنيم ايتوانيست و نميبانة آن نيلحن نه چندان اد

رسد ي به نظر مىول. کننديا چه نميکنند و ي فراوان باهم چه مىدستها و سرها

 را به  و استعدادشىداند انرژي آنقدر در فکر حفظ خود است که مى اسالمىجمهور

کنم مدتهاست دست از سر امثال ما ين فکر ميبنابرا. جا و به اندازه مصرف کند

 به ىشتري بىد فروتنيکنم بايدر بارة بخش دوم جمله هم گمان م. برداشته است

ست که يده ني پوشىبرکس. ميگوين نکته را در باب ابراز قدرت ميا. خرج داد

ن حقوق بشر را يهمة مواز) ۶٧ا ي ۶٠ال و نه از س( انقالب ى از فرداى اسالمىجمهور

ر پا گذاشته است ين وجه زيرترين و وصف ناپذيتکارانه تريدر قبال مخالفانش به جنا

م برداشته ين رژينکه دست از سر اين نشانه دال بر ايکمتر. گذارديو همچنان م

 ى براىن الملليل دادگاه بي تشکىده و مؤثر برايشينشده است، اقدام مشخص، اند
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 از تکرار ىريشگي پىآنهم نه از سر انتقام، بلکه برا. ات استين جناي به اىدگيسر

  .گري ديىد در جايران و شايآن در ا

 ىاسي سى سماکار و دوستانشان و خانواده هاى که آقاىن کاريخ پسندانه تر يتار

توانند ين مهم را ميند چگونه اينست که بجويتوانند انجام دهند اي مىديگر تبعيد

د، يم بر نداريدست از سر رژ. ش نرفته اندين راه پيام دهند و چرا تا به حال در اانج

ت کاذب يد و به هويستاده اينة دورغگو که مدام در برابرش ايين آي با اى از بازىول

  . ديد دست بردارينگريخود م

 مدرن ىه چه سود؟ ما سالهاست در جهاني کم ماى و پرخاشگرىجان زدگين هياز ا

جهان تالش . ت، جهان نقد و سنجش رفتارهايجهان خالق. ميکني مىزندگظاهراٌ 

  ن جهان چقدر است؟            يفاصلة ما با ا. جهي کسب نتىبرا

  کير دموکراتي غى خرده رفتارهاىفرض دباني دىدرپا

* * * * * 
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 !ک لغرش نه چندان کوچکي اصالح ىبرا

 انيبهنام شهباز
 

د در فراخوان مورخ يران در تبعيو انجمن قلم ا) ديدر تبع(انريسندگان ايکانون نو

 وزارت ىباني جهان با پشتىخانه فرهنگ ها:" ... دهند که ى خبر م2004 مارس 24

 دراز مدت به نام فرهنگ به ى گزاف و با تدارکىنه ايخارجه آلمان با صرف هز

 ى روىنيخم...رتر جامه و عکس و پاسپويش شرم آور لباده و کاله و گالب و زينما

 تعلق ىادعا"  دراز مدتىتدارک"و "  گزافىنه ايصرف هز"جمالت با ." آورده است

مون خبر نادرست را ي کند تا مقصود نامىخ مي را چهار مىنيقطعات نامبرده به خم

. ستي نىنير جامه وپاسپورت متعلق به خميلباده و کاله و گالب و ز. ممکن کند

ن همه در ياست، و ا" الگرفلد" ست، عطر زنانه يب نن است گاليتري آنچه در وىحت

  .ن نوشته شده، بعالوه مقصد و بحث پروژهيتريح کنار ويتوض

د از خانه فرهنگ يران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيسندگان ايو بعد، کانون نو

م ي رهبران رژىل خصوصيش وسايهمچنان که از نما:"... خواهندى جهان مىها

ز هر چه ي را نىنيت دين نماد  توحش و بربريراث اي کنند، مى مىددار خوىتلريه

  ."ختگان دور بدارنديزودتر از منظر همه فره
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ست، استدالل ي نىنيل فوق متعلق به خميچ کدام از وسايکه هيآشکار است در حال

  . استى معنىد بيو انجمن قلم در تبع) ديدر تبع(ران يسندگان اي کانون نوىو تقاضا

ه ي، هر دوماى معنى بىن تقاضاير فراخوان بر اساس آن خبر نادرست و اانتشا

  . استىشرمندگ

  )ديدر تبع(ران يسندگان اي کانون نوى برا-

  ديران در تبعي انجمن قلم اى برا-

  ني برل– ىاسيان سيته دفاع از زنداني کمى برا-

  راني اى حزب سبزهاى برا-

، هوشنگ )نيبرل(وش شکوفي، دار)نيبرل(ىانين دري، حس)نيبرل( شهال آقاپورىو برا

ل که ين دليبه ا). نيبرل(، آرمان نجم)نيبرل(ىن موالئي، رام)نيبرل(ىا رستميک

ده يشگاه را ديد نماين قطعا باي صادرکننده فراخوان و اشخاص ساکن برلىنهادها

ن يتري صفحات آن در وىز که تمامين و دفتر شهرزاد را نيتريح کنار ويباشند و توض

 خواندن باز است، خوانده باشند و بدانند که خبر نادرست و لذا تقاضا ى براىرگيد

ا از فراخوان يده و نخوانده فراخوان داده و يو اگر ادعا کنند، ند.  معنا استىب

  .بشان استي نصى از شرمندگىسهم بزرگتر!  کرده اندىبانيپشت

 ىل خوئياسماع، )تکزاس( ىبي، محمد حس)فرانکفورت(ىضائيلوفر بي ماند نىم

رزاده ي، نعمت م)استکهلم(ار منفردزاده ي، اسفند)لندن(ىروس ملکوتي، س)لندن(

ن ي توان احتمال داد به اعتبار ناقل و ناقلى؛ که م)تورنتو(ى هزارخانى، عبد)سيپار(
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 کرده اند که جا دارد با شهامت ىباني فراخوان پشتى معنى بىخبر نادرست، از تقاضا

  .ندي جوىن خبر تبريفته و از جاعلامضاء خود را پس گر

  

* * * * * 
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  زاني عزىهشدار ا

  دليار قويماز

 به دنبال مال و نام است ىرفسنجان. بازرگان سازش کار. کتاتور بودي دىنيخم  

  . اسالم ى به دنبال استحاله   سروش و 

اران، ي ىمراه باشد که به هى ميىاي ر ى در پشت لبخندىمن صفتي، اهرىخاتم 

 ىشمار نم  را به   مردمى رايى ارتجاىاوران، سروران و سردارانش، با پشتوانه اي

ز ي خود را نى ساختگىدگان مجلس شورايکه سخنان و پرخاش برگز چ، يآورند ه

 ىد و نادرست بر شمردن منيان آي به مى شمارند اگر سخن از آزادى نمىزيبه پش

  .  خودىت و برترشماريو منم

 که از ىن است چند و چون کار و بار و رفتار و کردار روان باختگاني چننيا

  ...ن سر بر آورده اند و يش از اي هزاران سال پىفراخنا

   شود؟ ى را چه مىديان تبعياما ما و شما. ن استينچنيو هم ا

  ان را چه؟يشما

   فرهنک داران،  شما

  !!ان نگار-يى گو- را ىانقالب و انقالب شما شور و شر هر 
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  !  سپارانيى واالىنام و ننگ و سنگ عنوان ها

  ان گر،يد ميگستر سبز سخن آ 

    ! کار زاران  درى رستم وشىکيهر 

  !شه داراني بزرگ اند ، خودىهر کدام

  !در نگاه خلق سرما را بهاران

    انين شمايا

  شما چه؟

د و ي نهادىز برجاي و مام نه تنها خود که دوستدارانتان را ن  که مال و ناميىشما 

  د، چه؟ي برآورد ى و آزادگى آزادىندا و نوا

   شود؟ىان را چه ميشما

م به آغاز فصل گرما ياوريمان بيد اياموزيد به من و ما بي کوشى که مىاستادان

پر   ىام هاي همانند پىسخنان  از پر بار ىرويدمان که به پي آموزىوم! تانينما

و سپس  م يبد گوش فرا دار ا ي و کيبه سخنان ن پشت زرتشت واال گهر، نخست 

ان ينش باشد، فرا رسد، از ميزمان که همان دم و دمان گزيش از آنکه رستاخيو پ

   شود؟ىان را چه ميشما . ميني را برگزىکيآنان 

  . مي گوىاندگانتان را مي نماىکي ىکي  ديديد و برگزي که گوش فرا دادىانيشما
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ز با يش از انتشارش ني که پىمه ادشان و چون پرخاش نايدي که برگزىانيشما

، به - کاش اللىزبانم ا–با کلک نغز . ان نهاده بودند روان ساختنديش در ميشما

  .ديلغز رفت

  .ديبر تن دار" ديام "ى که خرقه ىانيبا شما 

تان ينايار و بيدنتان، آشنا و هشي دىدن تا هنگامه ي که از هنگام نديىبا شما 

  .  تواست بودىدون مين و ايه چنهمار  کاش که ىم و ايانگاشت

  . دياني نماى همانند پرنده را مى که دليىبا شما

  :د گفتتانيا بايآ

   به منى واىگر با همه کس همچو من "                          

  " همــهى واىـر منــي ور با همه کس غ               

  ؟؟ ... ا يو 

ند ي در کردار رخ نما ن گونه پرسش هايابه  ده ي پسندىن که پاسخ هايد به ايبا ام
  :ندين آرزو که رندان نتوانند بسرايو با ا

  مار برد جانيست که بي نىبان عجبين طبيو"               

  "! چاره برد جان به سالمتىن است که بي عجب ا               

و د يشا  که ىگر هشداريز دين نيمنصور کوشان در سفته است در نوشتارش و ا

  ،...م و ي رانىد و مي رانى که شتابان مى همگانى براىهشدار. داد د يبا

  هشدار
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  زاني عزىا 

  هشدار

   راني دلىا 

  روزيان دييفردا

  مييان و ماياکنون

  ان فردايروزيد

   م؟ي منالىبا حسرت

  روزيد

  ن استيدر پس

  ن استي در کمىفردا

  شاهد

  من و شما را

   ن استي زم ىگهواره 

  هشدار

  نزاي عزىا 

  هشدار

  راني دلىا

* * * * * 
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   جهانىس خانهء فرهنگهاينامهء سرگشاده به معاون رئ
  ،ى دکتر سل گرامىآقا

  در ابتدا، . د، سپاسگزارميداد _  09.04.2004_  که به نامهء من ى پاسخىبرا

 هستم و يى دابو- ىستم، بلکه خانم منتظمي نيى دابوى شوم که من آقاىادآور مي

  .وستهي پىديدر تبع_  کنم ى مى زندگني سال است که در برل33

شگاه ينما.  شودى از هنر مىم آخوندي ست که به نفع رژىانتقاد من به سوءاستفاده ا

 ى مىبانين سوءاستفاده، پشتيدا از ايگر، شدي دىارانيشما، به نظر من و به نظر بس

  . کند

 ىده شده اد، هنر، ابزار آزموي دانى آلمان مىاسيهمچنان که مطمئنا از گذشتهء س

 ست حتا، ى ابزارى در داخل و خارج؛ آرىاسيت مناسبات سي پوششِ واقعىست برا

  . ىاسي بردن سود سىبرا

، ىتلريسم هي که در دوران فاشىچ هنرمند آلمانياورم که هيادتان بي خواهم به ىم

 خارج مورد ى که براى رسمى هنرى برده است، در پروژه هاىد به سر ميدر تبع

دگاه خود به آلمان سفر نکرده يا از تبعي، شرکت نکرده و بودندر گرفته د قراييتأ

تلر يم هي رژى که از سوى را با هنرمندانى مشترکىنکه پروژه هاياست؛ چه رسد به ا
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نه يتس النگ، برت برشت، هانا آرنت، مارليفر( شدند، سامان دهدىت ميحما

  ...).ش و يتريد

د يتبع" د در يي گوى که شما مى نفر15 آن چ کدام ازي دانم، هىتا آنجا که من م

 ىد به سر مي هستند که در تبعى، نه اشخاصىج روي، به ه" کنند ى مى زندگىميدا

 کنند و ى مى هستند که در خارج زندگىانيرانيآنان ا. د شده هستنديبرند و نه تبع

د، يتبع. ا در آنجا کار کننديدن و يز، ديران ني توانند از اى، مىدر هر زمان دلخواه

 سرنوشت برشت،  دهد که در پسِى را معنا مى من، آنى خود، براىاسيدرمفهوم س

  .، پنهان استى آلمانىگر ضد فاشبست هايا ديالنگ و 

اما، گفتهء شما همخوان با . دي کنىج نوع سانسور را تحمل نميد که هيي گوىشما م

گاه شما حضور دارند، شي که در نمايىد که تمام کارهايرين را بپذيا. ستيقت نيحق

ندگان بخش سانسورِ وزارت ارشاد ي متشکل از نماىونيسي کمىبدون استثناء از سو

 و ى بررسىاد فارابي، و بن)واواک(ران يت اي، سازمان امن )ىت اسالميوزارت ترب( 

م که بنا ي توانم بگوىد، مي که شما ارائه داده ايىلم هايوند با فيدر پ. د شده اندييتأ

 ىهء وزارت ارشاد، نميديي بدون تأىلميچ فيه " ىاساسنامهء ارشاد خاتم " 5 ۀدبر ما

  .تواند از کشور خارج شود

 شما در ى که از سويىگر برنامه هايا ديلم، تئاتر و يد که به ندرت فيد بدانيشما با

  .ران را دارنديش در اي جهان نشان داده شده اند، اجازه نماىخانهء فرهنگ ها
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لهء هنـر يد، شما بـوسيشه دفاع کني اندى آنکه از آزادىم، به جايگواط بيبا احت

 کند تا به ىخانهء شما کمک م. دي کنىدفاع م" هنر سانسور " سانسور شـده، از 

ش از تقدم منافع يران، بيحقِ مردم ا. ک داده شودي دمکراتى، ماسکىم آخونديرژ

  . ستىاقتصاد

 ى که از سويىن به خواسته هاي، و همچنى کنم به اعتراضات فراوان کتبىخواهش م

 ىدر برابر خانهء فرهنگ ها. 24.04 در تظاهرات روز ىراني گوناگون اىسازمانها

 را دور ىنيز و شرم آور خمين آمينِ توهيتريد و ويجهان، اعالم شدند، احترام بگذار

  .ديکن

                                   احترام                                                     بابا 

  يى دابو-ىزمنتظميمهرانگ
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 سقوط هزارباره

 ديسندگان در تبعي کانون نوىري بر موضع گىا هيحاش

 نيران در برليد فرهنگ و هنر ايه عيعل

  ىنيوان حسيک

ران ي در اى اسالمى جمهورى از عمر طوالنىبخش: د يده اين جمله را بارها شنيا -  ١

 در خارج از ىاسين نظام سيمتشنج و ناکارآمد ا, ف يون ضعيجه عملکرد اپوزسي نت,

ه ي به روز شده و در ساىمي با مفاهى که دموکراسىدر زمانه ا. ت است ين حاکميا

 از ىاري بسى داغ براىبه موضوع,  رسانه ها در جهان ىنيش بير قابل پيگسترش غ

 ىشرفتيچ پيران نه تنها هيا, ل شده ک بدير دموکراتي غىاسي با نظام سىکشورها

ز ي ناچىدستاوردها,  حاکمانش ى تمام نشدنىنه نکرده بلکه قدرت طلبين زميدر ا

  . ز آرام آرام به باد داده استين چند سال را نيا

 ىک همراهيدر کنار  , ىاسين نظام سيون ايان تالش گسترده اپوزسين ميدر ا

ز به يدند نينام» م انتخابات يتحر« آنچه که  ىت براين حاکمي از اىنانوشته با بخش

 ىخوانده م» اصالح طلب « ن نظام يآنها که در ا.  شکست خورد ىشکل ناباورانه ا

ون تندرو ي مذهبىه هاي گذارند و الى فتح شده را وا مىشدند ؛ قدم به قدم سنگرها
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 بار ىتلخ ىدي که ناامىطيشرا. رند ي گىرات و تحوالت را به دست ميي تغىاهرمها, 

 منتج ىران از هزاران نابساماني که در اىچه آن شهروندان... گر همه را فرا گرفته يد

 ىپاره پاره شدن و نابود,  که سالها است ى در عذابند و چه مخالفانىکتاتورياز د

 سال 25 و خشن بعد از ى تک حزبىاسيک نظام سي.  کنند ىوطنشان را نظاره م

 مخالفان ىش به ناتواني کشد و در رسانه هاى نشان م مخالفانش خط وىهمچنان برا

   .  زندىپوزخند م

 دهند ىل مي تشکيى را انسانهاىن کره خاکيت غالب ايم که جمعي دانىهمه م - ٢

 حاکم بر ى رسانه هاى از ادعاهاىاريق درباره صحت و سقم بسي تحقى براىليکه دل

ل خود چادر يران زنان به ميه در ا ساده باور کرده اند کىليآنها خ. نند ي بىجهان نم

 ىراني اى کنند و مردهاىپسرها از حرف زدن با دخترها اجتناب م.  کنند ىبه سر م

رفته اند که در پس نظام يآنها پذ.  با خواهرشان حرف بزند ى دهند که کسىاجازه نم

 از تمدن يى کشند که اساسا بوى نفس مىران مردمانيک اير دموکراتي غىاسيس

 ى انبوه دارد که حتىشيز ريست آنها نينده رفرميچرا که نما. جهان نبرده اند امروز 

 .  آنرا مرتب کندىش تراشين ريک ماشيست با يحاضر ن

 - چ کداممان يم که هيده اي رسيى ها به جاىرانيما ا, م يم چه نخواهيچه بخواه

 ى را نم پاسپورت دولت کشورمان- کنند ى مىران زندگيحداقل آنها که خارج از ا

م ي جدا شوىد از صف مسافران عادي باىم که در هر فرودگاهي دانىچون م. م يخواه
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ساعتها , ت مضرند مگر خالفش ثابت شود ي بشرى شک براى که بىو مانند موجودات

چرا که قانون امروز جهان درباره . م ي شوىز بازرسير آمي تحقىر نگاههايز

 ى خواهند مردم بى آنها مىهمگ, ستند يآنها ترور: ن است يشهروندان کشور ما ا

نکه خالفش ثابت ي خطرناک هستند ؛ مگر اىآنها مسلمانها, گناه را به قتل برسانند 

 !شود

 بقال سر کوچه ى مان و براى همکالسىبرا, ه مان ي همساىم تا مدام برايما ناچار

دوست بشر ,  صلح دوست ىمردم, ران يت قاطع مردم ايم که اکثريح بدهيمان توض

 از زنان ىارياما همچنان بس, م يم که هر چند ما مسلمانييد بگويبا.  آزارند ىو ب

 کامال متمدن و با روابط يىآنها انسانها.  پوشانند ىشان را مي به اجبار موهاىرانيا

 با ىنکه نامحرميور از اين جوانان غي از اىاري شک بسى معقولند و بىاجتماع

 .  کنندى با کارد تکه تکه نمطرف را, خواهرشان حرف بزند 

جه عملکرد يک نتيره و تاريت تين ذهنيم ايي است اگر بگوى هزار باره ايىبازگو

   . ن کشورندي است که امروز حاکمان اىون خشک مغزيروحان

خ ي که در تاريىرهايد تحقيبا , ىاسين نظام سي اصالح اى براىديدر اوج ناام -3

  د هر روز رسانه ي باىدين نااميدر اوج ا. م ي سابقه بوده را تحمل کنىران بيا

 . ميم سرپا بمانيتا بتوان. م يني نور ببىم تا روزنه اي کشورمان را بکاوىها
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 اروپا ىتختهاين پاي از مهم ترىکي معتبر در ىمرکز,  سخت و ممتد ىن وانفسايدر ا

 چون ىسک.  کند ى بزرگ و آبرومند از فرهنگ و هنر کشورمان را برپا مىواليفست, 

ان يرانيا.  نامد ى نور مى از همان روزنه هاىکيوال را ين فستيگان ايوش شايدار

 ىن تمدن بشري کنند با چنگ و دندان نشان دهند که نه تنها از قافله اى مىسع

.  توانند خالق باشند ى مىخي تارىآنقدرها عقب نمانده اند بلکه به پشتوانه فرهنگ

.  کنند ىسخنران. شان حرف بزنند ي و از داشته ها توانند سرشان را بلند کنندىم

 ىش ميد و از نوشته هاي آىم,  است ىاسين نظام سي که خنجر خورده اىسنده اينو

  . ندهيران آي اىش براياز آرزوها. ش ياز آرمانها. د يگو

شان يقيابند و موسيون نجات يچ گاه نتوانستند از شر سانسور اسالمي که هىجوانان

.  زند ى امروز حرف مىاي با زبان دنىرانيند که جوان ايند تا بگوي آىم, ند را ارئه کن

 به ىن مراسم وقتيشکوه ا.  زنند ىند و حرف مي آى مىدي تبعىنقاشها و معمارها

اران در وطن مانده خود را دوباره ي, ختگان ين هنرمندان و فرهي رسد که همىاوج م

جماعت اهل .  وطن است ى که بويىو شود و بىخته مي که ريىاشکها. نند ي بىم

مانه ير دژخيهنوز ز, ن جامعه يند تا نشان دهند که اي آىران ميشه و هنر از اياند

ن يند تا در اوج اي آىم.  کشد ىنفس م.  حاکمان نامرد زنده است ىن شالقهايتر

ن ي اا ازيدن. ند ي دارد تا ما ر دوباره ببىا فرصتيدن... مان يد باشند براي امىديناام

  . ميحاال ما خوشحال. نند ياد داشته اما آنها فراموشکارتر از ايفرصتها ز
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 که ىکسان.  شود ىگر تکرار مي هدف بار دىج و گنگ و بيون گي اپوزسىويسنار  -۴

 شود ىه صادر مياعالم.  زنند ىن تالش بزرگ مين ضربه را به ايد ناخواسته بهتريشا

کانون « ن بار نوبت به يا. م ي انتظارش را نداشتم که اصالي خورى ميىضربه را از جا. 

 ى را به رخ مىموضوع, وال ين فستي اىاز تمام. ده است يرس» د يسندگان در تبعينو

ن جشن يحاال نوبت آنها است که ا. ست يز نهفته نيچ چيکشند که در کنه آن ه

ل آنها يطوض و ين برنامه عريو از تمام ا.  بنامند ى اسالمىش جمهوريبزرگ را نما

آنها . ست ي جواب نى آنان بيىدست بر قضا بهانه جو. ده اند ي را دىفقط گوشه ا

ش يبه نما , ىن حاکمان روحانيسرسلسله ا, ىني خمى آقاىمعترضند که چرا لباسها

 ى از خود نمى دهند که حتىب نطر مي عجوالنه و عجىگذاشته شده و آنقدر در داور

ش ي به نمايىن آقا در جاي دهند که پاسپورت اى من حاکمان اجازهيپرسند چگونه ا

آنها . جواب ساده است .  کنند ى مى سخنرانىاديگذاشته شود که در آن مخالفان بن

اگر . ا توجه نکرده اند ين اشي متر در کنار اى سانت١۵ک کادر با طول و عرض يبه 

ن بخش را ي ان مرز و بوم هستند بروشوريسنده اي کردند و اگر آنها که نوىتوجه م

 ىکار. ک موزه است ي شده ىنمونه بازساز, ن گوشه يدند که اي فهمى خواندند مىم

 ى به سنگ مىرها بدجوريت. ن هم انجام داده بودند يش از ايکه طراحان خالق آن پ

ک فرهنگ ي از ى بازخورد گوشه اىابي ارزى براىه سازين شبيخورد چون سراسر ا

 که باز هم بر باد ى ماند اعتبارىحاال م. ود آن است ر از مکان خي غىگر در مکانيد

 به ىن خاکند وايسندگان اينها نويا.  گردد ىگر برمي که باردى تلخىديناام. رفت 
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 توانند نظرات ى اند که مىمدع.  دارند ىخواهي آزادىنها ادعايا. گران يحال د

  . نجد گىن اندک نميگر که در اي دىمخالفان را تحمل کنند و هزار ادعا

  باز خواهد گشت ؟ى چگونه به جوىن آب رفته از جوي که تمام شود اىباز

* * * * * 
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  خشتک امام جاهالن در برلين

  توسط گوبلز به نمايش گذاشته شد

 داريوش افشاريان

اعتراض نكردم، چون من يك .  آنها ابتدا سراغ كمونيست ها رفتند درآلمان«

چون من يك . اعتراض نكردم.  ها رفتندىسراغ كليمبعد به . كمونيست نبودم

، چون  اعتراض نكردم.  رفتندى كارگرىبعد به سراغ اتحاديه ها.  نبودمىكليم

من اعتراض نكردم، چون من . بعد به سراغ كاتوليك ها رفتند. عضو اتحاديه نبودم

تا  نمانده بود ى باقىآن موقع كس. بعد به سراغ من آمدند. يك پروتستان بودم

  »اعتراض كند

،  در كليسا    رهبر مخالفان هيتلر– ى كشيش پروتستان آلمان- مولرىمارتين ن  

  1937-45 ى نازى بازداشتگاههاىبازداشت

  : زمانى گفت هيتلروزير تبليغات و  جوزف گوبلز، جنايتکار آلمان نازى

  . مردم آن را باور مي کنند تکرار کنيدى را به اندازه کافىدروغاگر يک 

 ىحال پس از گذشت چند ين سال بقول هنرمند بزرگ در تبعيد هاد

اين .   گذارندىرا در برلين به نمايش م) ،خونخواره زمان خشتک امام (ىخرسند
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 بلکه دست مريزاد به قاتالن و ى است به حرمت پناهندگىاقدام وقيح نه تنها توهين

ترفندى براى  اين شايد نه تنها. شکنجه گران رشيد ترين فرزندان خلق ما

 است بلکه اربابان اين رژيم جنايتکار قراردادهاى اقتصادى آلمان و جمهورى اسالمى

 ساخته خودشان و پيدانکردن آلترناتيو مطلوب   به اين نتيجه ىمايوس از رفرمها

 خونين خود ادامه حمايت و  به رسميت ىرسيده اند که تنها راه نجات سرمايه ها

 آن را ى است تا شايد ابلهىو تکرار دروغ خشتک خمينشناختن اين جنايتکاران 

 .باور کند

  با اتحاد خود اين اقدام ننگين را رسوا کنيم 

   :ىبقول مجاهد شهيد رضا رضاي

   بردىدشمن از ميان خانه به تاراج م

   به تماشا نشسته اندىياران به گوشه ا

  پيروز باشيد

  

* * * * * 
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  اعتراض به ويترين جماران در 

  در برلن"  فستيوال دوردست نزديک "

  برلن-کميته دفاع از زندانيان سياسى ايران 

و انجمن ) در تبعيد( کميته پشتيبانى  ازفراخوان  کانون نويسندگان ايران "به دعوت

 ، يک آکسيون اعتراضى در مقابل خانه فرهنگ هاى جهان در "قلم ايران در تبعيد

وى عکس و وسائل خمينى ، بنيادگزار حکومت اعتراض  به  ويترين توهين آميز حا

خواست معترضين .  برگزار شد"  دوردست نزديک" جنايات مقدس در  نمايشگاه 

ازمسئولين خانه فرهنگ هاى جهان  برداشتن اين  ويترين  از نمايشگاه بود و اين 

خواسته همانگونه که در فراخوان اين کميته نيزآمده ، بارها توسط نامه و گفتگوى 

حضورى با مسئولين اين نهاد در ميان گذارده شده بود، که متاسفانه نتيجه مثبتى 

 نفر معترض  ايرانى و غير ايرانى با يک اقدام ٢٠٠از اين رو حدود بيش از . نداشت

  اعتراضى با تاکيد بر اينکه
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  بعد غير انسانى جامعه بشرى است،’خمينى مظهر

  خمينى مظهر فرهنگ مردم ايران نيست،

  . را نشان دادند" جماران"فت حضورى  خود با نمايشگاه مخال

  .در اين روز هنرمندان ايرانى برنامه هاى هنرى مختلفى  اجرا کردند

پروانه حميدى هنرمند  بازيگر تئاتر، کابارت سياسى پيرامون آزادى هاى سياسى 

  .داجتماعى، آزادى بيان، روابط ايران و المان و وضعيت زنان در ايران اجرا کر

  .دو هنرمند ساکن برلن  شهال آقاپور و هومن ،  شعرخوانى کردند

به  مراسم امروز هديه کرد که اين "  حکايت خشتک امام " هادى خرسندى شعر 

  .شعر در سايت هاى ايرانى در دسترس ميباشد

در اين مراسم  فتواى خمينى به قتل عام زندانيان سياسى به خصوص در تابستان 

درختى که به "قرار بود فيلم . يکى از موارد حکومت  جنايت اشاره شد ، به عنوان ۶٧

نمايش داده شود که متاسفانه  به دليل بارندگى امکان نمايش  " خاطر مى آورد

  .نيافت

  .)الزم به توضيح است که اين اقدام اعتراضى در فضاى آزاد انجام گرفت (

مجلس آلمان ضمن خانم هولتزهوتر، عضو حزب سوسيال دمکرات و نماينده 

همبستگى با معترضين ، به نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران اعتراض نموده و 

  .از نمايشگاه شد" جماران "خواستار برداشتن ويترين 
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غياث الدين شاهين، عضو حزب سوسياليسم دمکراتيک و نماينده پارلمان برلن از 

  . سخن گفت مبارزات مشترک عليه رژيم شاه و جمهورى اسالمى ايران 

اين اقدام اعتراضى مورد استقبال بازديدکنندگان خانه فرهنگ هاى جهان قرار 

  .گرفت

 برلن مورد  پشتيبانى –اين آکسيون از طرف کميته دفاع از زندانيان سياسى ايران 

  . قرار گرفت

   برلن–کميته دفاع از زندانيان سياسى ايران 

 ٤/٢٠٠٤/ ٢٤شنبه

* * * * * 
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 ؟ ...تا ز که ناليمگف

  

   محترم کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم در تبعيدىاعضا

اين کار . است" ىخمين" به نام ىنه تجليل و نه انتقاد از موضوع" جماران" پروژه 

 در ى نمايشگاه ها در غرب و در نظردارد دو موزه دولتى است بر روال برپايىتحليل

 ىچگونه پيش زمينه ها"سه نموده و به اين سوال بپردازد که تهران و برلين را مقاي

 آن را تغيير ى توانند بطور تعيين کننده جاذبه و حال و هواىنمايش يک سمبل م

 را تبديل به نماد و ياد آوريک ى توانند تمثيلى مى نمايشىدهند و چه شيوه ها

  "سرزمين گردانند؟

 منجمله ى خمينىران وسائل شخصدر ته» ىبيت امام خمين«اين ادعا که  موزه 

 نمايش در برلين قرار داده ىبرا» شهرزاد« به نام ىپاسپورت او را در اختيار گروه

 ى شخصىدر ويترين ياد شده نه قبا.  استى غير قابل تصورىاست، ساده لوح

 ىبعالوه در کنار ويترين ، متن.  و نه تسبيح او به نمايش گذاشته شدهىخمين

 چاپ شده در اين باره به نمايش ىار و وسائل و همچنين دفتر در باره کىتوضيح

جالب . دفتر مذکور در ويترين دوم  کامال خوانا ارائه گرديده است. گذاشته شده اند

 انجمن نويسندگان در تبعيد و انجمن قلم در تبعيد به خود نه ىاست که اعضا
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ل ويترين مذکور را به  وسائىزحمت خواندن توضيحات ارائه شده را داده اند و نه حت

 گردد که؛ آيا امضا ىبدين ترتيب اين سوال مطرح م.  توصيف کرده اندىدرست

   از کار ارائه شده داشته اند؟ ىکنندگان اساسا شناخت

 تميز دهد و ىرا از هنرمندان غير واقع" ىواقع" که قرار است هنرمندان ى از سازمان

  . رود ى انتظار مىب است، چنين چيز ناى اخالقىاز آنان خواستار رعايت ارزش ها

 رسد که امضا کنندگان اين بيانيه بيشتر عالقه به ترسيم غير ىمتاسفانه به نظر م

قابل قبول وقايع از ديدگاه خود و ناممکن کردن گفتگو ميان دگر انديشان و 

از اينکه توانسته » شهرزاد«در هر حال .  باشندىهنرمندان جوان در ايران و اروپا م

 است که نخواهد ىکدام هنرمند. ن قدر توجه به خود جلب کند مسرور استاي

   گرفته شود؟ىچنين جد

   

 شهرزاد

  2004  مارس 29

  )عکاس  ( ىشيرانا شهباز

  )فرهنگ شناس ( تيرداد ذوالقدر 

  )گرافيست ( مانوئل کرپس 

  

* * * * * 
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  !اي مختصر از آن دنىتنامه ايشکا

  اين پويحس

ه ي عظام حوزه علمى که به فضال و علماىنين توهي خواهم از اىت مالکن بنده معذر

 ىز عرض ميبنده چ. ز کرديد خون و چه و چه الکن چيبت باين مصيبر ا. ن شدهيبرل

ز يت چين بالد آلمان و بخصوص تسلي معظم شهدا و مستضعفىکنم به خانواده ها

 الکن که دامن ما  استىبتين چه مصيا. نين  برلي کنم به حضور رهبر مستضعفىم

ضه اسالم ينطور نباشد که با بيا. ديه نکنيدحاال گريساکت باش. ز ما را گرفته؟يرا و چ

ش گذاشته اند يالبسه روح اله را اگر در بالد آلمان به نما. ديد و کذا باشين باشيتوه

ن ملک مقرب يا. ديعاقل باش. ن آلماني مستضعفىنها همه افتخارات است برايالکن ا

. ن و چه بوده انديت بوده اند ما را از برلي حماىک عده ايبه ما خبر داده که جهنم 

کذا بوده .  مسخره بوده اند از البسه ماىک عده اياما .  کنمى آنها دعا مىمن از برا

 ....  اسالم و چه و چه بوده اندىضه هاياند از خشتک ما و ب

تلر را هم آنجا يحوم و  ه مرىاگر البسه الجورد. ست ينها دردشان روح اله نيا

 ى را هم آنجا بگذارند باز مىاگر البسه مرحوم خلخال. نها بازهم مخالفنديبگذارند ا

ز ينها با اسالم عزيا. نها جوانان راين و شکنجه بوده اند ايند چه و چه بوده ايگو
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. ز را بدنام کنني کنند که اسالم عزىنها خودشان خودشان را شکنجه ميا. مخالفند

م با اسالم مخالف بودند و خودشان را ي هم که ما حکم اعدامشان را داديىاآنه

. شتر اما مخالف بودند کذا راي بىا کميدانم صدهزارتا بودند ينم.  کردندىشکنجه م

 هستند ىانيرهبر ما امثال آن آقا.  رهبر و چه و چه و کذاىنيد خميينقدر نگويالکن ا

 ىخ اسالم را در بالد  کانون کذاي که مىانيآقاآن . که دفاع بودند ازما و چه بودند

ست که ين نيغرض ا. ضه اسالم را حفاظت هستندي کوبند و بىکافر و در بالد کفر م

غرض .  زخمشان کردى ما باشد که آن حجازى ما و کذاىتونه هايالکن صحبت از ز

نقدر يا. ت باشدي مورد عناىستين بالد آلمان است که باي رهبر مستضعفىتونه هايز

متبرک . د خشتک روح اله نجس است و چه است و زرد است و سبز استيينگو

؟ تو ى کنىالکن خشتک روح اله را مسخره م. د از آنيبوسه باش. ن خشتکياست ا

 حاال ىن اسداله الجوردياگر ا.  و  زنت بهت حرام استيى آىمرتد به حساب م

ت را بزند و بعد از کوه يذا دادم که اول گردنت را و کىحضور داشت الکن دستور م

تا . پرتابت کند، بعد  هم سه هزار ضربه شالق به آنجات بزند تا دل اسالم خنک شود

د و مثل آن شاعر محترم که قبال چه و چه يز برگردير نشده به دامان اسالم عزيد

را د از امثال آنها که اگر باد شکم مايرياد بگيد يشما با. ديد و کذا باشيبوده  توبه باش

 و چه و ىن بگذارند به عنوان اثر هنريتريشه بکنند و در وي ما را هم در شىو کذا

س بشد تا يز تقديد اسالم عزينست الکن که بايموضوع ا. س هستند به آنيچه تقد

  .  در کنمىد تا من خستگيالکن چند تا شعار بد. ان نفت چه و چه باشديجر
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  ؟ تقدسىاستتيزم جنايت يا استحاله 

در فستيوال دوردست نزديک، اثر "  جماران" به ويترين ىنگاه
  گروه شهرزاد

  محمد عارف
 
 

 در هيئت دبيران انجمن قلم ايران در تبعيد طرح شد که در فستيوال ىوقت

به نمايش گذاشته اند که در آن " جماران" تحت عنوان ىويترين" دوردست نزديک"

 خورد، ى به چشم مى نعلين و قران خمينعبا و عرقچين و گالبپاش و عصا و تسبيح و

جايگاه نوين " که ى هنردر فستيوالى روىباورم نشد که خواست هنر و مرز ارزشگذار

 بين گول و هنر ىفاصله . نام دارد، تا به اين حد جا به جا شده باشد" ىهنرمند ايران

 به ىآيا اثر.  ديد، کدام ميليمتر تعيين کننده استىو بايست.  بيش نيستىموي

 مرز هنر در غلتيده است يا نه؟ آيا تابو شکن و فرامرز است يا اينکه تنها ىآنسو
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 غير مترقبه انتخاب کرده است يا ىقصد دارد ذهن را مغشوش کند؟ آيا پرسپکتيو

  اينکه سطوح ديدار و امکانات حقيقت را به سود جنجال در هم ريخته است؟

 ىدر برلين زنگ زدم و در باره " جهان ى فرهنگ هاىخانه " اطمينان بيشتر به ىبرا

  ، نه در تاالر ى فرعىويترين در راهروي: " گفتند. اين ابژه پرسيدم

ابژه . نمايشگاه، قرار دارد و آنچه در آن به نمايش گذاشته شده است، اصل نيست

 ).1(" کندى ندار او را تداع و دار وى خمينى محل اقامت آقاى تنها حال و هواىبايست

، تيرداد ذولقدر و مانوئل کربس ى گروه شهرزاد، متشکل از شيرانا شهبازاين اثر

   .و در همين دو ماه گذشته طرح و اجرا شده است) 2( ژنو 22 ست از پالنت ىعاريه ا

 مختلف ى، درعرصه هاى را، البته در کنار سبک و سياق و تئورىآنچه آثار هنر

 گذاريم ى مى بر هنر بودن اثرما فرض را.  کند، خواستگاه آنهاستى مىدسته بند

 به نمايش گذاشته شده ى به عنوان و با عنوان اثر هنرىکه در نمايشگاه يا موزه ا

 توان پذيرفت، همانطور که در قرن پيش نيز بينندگان ى مىبه سادگ. است

 ىاثر اند"  پاپىپوستر ستاره ها"يا "  اعدامىصندل"يا "  کنسروىقوط"پذيرفتند، که 

 از روزمره را ى کنند، بخشىآنها، شهرزاد، نيز تالش م.  هستندى هنرىروارهولد آثا

 ى، يعنى بعدىاما در مرحله .  ديگرگونه به نمايش بگذارندىدر زمينه و مکان

 من ى اين اثر با سليقه ى گوييم، خواستگاه هنرى و انتخاب است که ما مىارزشگذار

 ست و در ىخورد با اثر هنر دومين سطح برىپس ارزشگذار.  آيد يا نهىجور در م

 ى بدانيم، پس ديگر نمى را هنرىو اگر ما اثر. نتيجه فرع بر هنر بودن يا نبودن اثر
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 اثر است، ى ماند نقد اصولى که برايمان مىتنها امکان. توانيم خواهان حذفش شويم

  .نه انکار و تخريب آن

 ىاثر" جماران "ىه  نداريم جز اينکه بپذيريم، ابژىنيز ما راه" جماران"در مورد 

 واقعيت در ى مصنوعىهنرمندان آن را به عنوان بازپرور: به دو دليل.  ستىهنر

مسئولين .  به نمايش گذاشته اندى مصنوعى در زمينه و محيطى هنرىفرم اثر

گذشته .  پذيرفته اندى هنرى از بينندگان آن را به عنوان اثرىفستيوال و شايد بخش

 محترم و هنرمند و ىويژه شيرانا که من او را و خانواده از اين، گروه شهرزاد، به 

 شناسم، به کمک آثار ديگر نيز ىهنرپرورش را سالهاست از همين اشتوتگارت م

 ست، نه محصوالت جنجال برانگيز و ى اثر هنرىنشان داده است که توليد کننده 

کاس که از  او را به عنوان عىمن نخستين عکس ها. ى استتيکى از فاصله گذارىخال

 4 تا 1 ىهمين ديروز جزوه ها. ران با خود آورده بود، ديده امي اىمناطق جنگ زده 

 ى به سانسور و موضوعات جنجال2002شهرزاد را دريافت کردم و ديدم آنها از سال 

  . از جمله نفت و خاورميانه نيز پرداخته اندىديگر

 گردد، ىن آن اثر نيز باز م، به دانستن و وقوف مخاطب به هنر بودىهنر دانستن اثر

 ست، زيرا ما ى ناچيز در واقعيت، کار هنرىبه ويژه در دوران معاصر که تنها تغييرات

 ى نمونه آثار هنرىبرا.  خواهد بداردى، به ديدن وا مىرا به کمک عادت شکن

آثار کم .  به دليل ندانسن و عدم وقوف به هنر بودن آنها، نابود شده اندىبسيار

 ها و هفته بازارها به عنوان خرت و پرت ىاساتيد نيز بارها در سمسار از ىنظير
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 نمونه چند روز پيش از ىبرا. فروخته شده اند و از بزرگترين موزه ها سر درآورده اند

 ى جرى هنرى که تئورى عمارتىدر کاسل، نما) 2002 (11 ىافتتاح دوکومنتا

 حفظ کرده بود، توسط ىنر هىبه عنوان اثر) 1982 (7 ىهولتسر را از دوکومنتا

او در پاسخ به برگزارکنندگان دوکومنتا .  جديد با رنگ پوشانده شدىصاحب خانه 

   ى دانسته آن نما اثرىگفته است که نم

  . بوده استىهنر

 گروه ى به احتمال زياد از نظر دورمانده 4 ى شماره ىبا توجه به اين اصول و جزوه 

 ىدر حين گزارش لحظه به لحظه . ر نزديک شومشهرزاد، تالش خواهم کرد به اين اث

تنها از .  ست که راه نزديک شدنم را قدم به قدم گزارش کنمى طبيعىاين نزديک

 توان نتايج را نيز امتحان کرد و رو به ىطريق ثبت دقيق اين پروسه است که م

و  از خواننده بخواهم که نتايج اين مقاله را نقد ىهمينجا بايست. تکامل پيش رفت

 سالم و پويا ى توان جوىتنها از راه نقد و ديالوگ است که م. نقدش را منعکس کند

  .آفريد

 ى جهان با تيرداد ذولقدر صحبت کردم و در باره ى فرهنگهاىبعد از تلفن به خانه 

 فرهنگها ىاو گفت که آنها پروژه را به خانه .  کارشان تا برلين پرسيدمىپروسه 

 ى تهيه ى ناچيز براى فرهنگها نيز آن را پذيرفته و مبلغى پيشنهاد کرده اند و خانه

  . لوازم به آنها پرداخته است
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 ديگر ى آثار به نمايش در آمده در موزه هاى قصدشان از نمايش کپىآنها در باره 

 ى ديگر حرکت داده مى به موزه ىبدين وسيله که تبرکات از موزه ا:"  نويسندىم

 ىو اين قصد آنان را نيز بايست."  شودى ايجاد مىن راديکال معىشوند، جا به جاي

  .  دقيق هر اثر، ديد آيا آنها موفق بوده اند يا نهىپذيرفت و با معاينه 

 آيند ى، به وجود مى، تمثال هايى ايکون هايىذولقدر معتقد است که در هر دوره ا

در . آورد ى را مثال مىمادونا و الويس پرسل.  هستندى کشورىکه مظهر دوران يا حت

 و ى، هندويى، اسالمىِ  مسيحى گويم در ايکونوگرافىپاسخ به اعتراض من که م

با اينکه من : " گويدى شود، مىديگر اديان تنها به تمثال قديسان، ايکون خطاب م

."   پذيرمى پوپولر مى آيد، اما آن را به عنوان ايکونىخودم از الويس هيچ خوشم نم

 مثبت و پاک را ىن اين اديان اما با آن شخصيت ها معنباورمندا: " دهم کهىادامه م

بر اين باور است که ."  ست مثبتى نيز شخصيتى پرسلىحت.  دهندىپيوند م

 خواهد کليشه ها و تصاوير مقتدر و تأثيرگذار را به کمک تغيير زمينه ىگروهشان م

قرار کنند، متأسف و از اينکه ببينندگان نتوانسته اند با اثر ارتباط بر. زير سئوال ببرد

 ى داند و به همين دليل ترجيح داده اند تمى مى تکرارىاو حجاب را موضوع. است

  . داردىانتخاب کنند که تازگ

 ى از مصاحبه هاى آيد، مرا به ياد مقاالت و برخى گويد و از اثرشان برمىآنچه او م

ته هايم از  نوشىمن نيز در برخ.  وجود داردى تئورىانگار تواز.  اندازدىخودم م

 ايجاد تناقض از طريق مونتاژ نامتناجس تضادها استفاده کرده ام تا ىهمين شيوه 
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 را تا سرحد جدال برگشت ى انتقاد به خود و خودىحت. خواننده را به فکر وادارم

 ى، نيچه و هيتلر را به عنوان انسانهايى مثال تمثال علىبرا. ناپذير پيش برده ام

خطر ! کنار هم گذاشته ام"  و منىآلمان" زبان ى متن آلمان، درى قوى اراده اىدارا

 باورمندان به تمثال ى متضاد ايجاد سوء تفاهم براىاستفاده از اين گونه تجانس ها

 ست در کنار هيتلر که سمبل توحش و خشونت و بربريت ى مثل نيچه يا علىمثبت

نيز از " دانست؟ ىآيا گوته خودش را امروز اينجا در خانه م" در طنز ىحت. است

 را جريحه ىو نهايتاً متن را پس گرفتم، زيرا انسان هاي. همين شيوه استفاده کرده ام

شوک از طريق ايجاد تنقاض و استفاده .  کند که متحدان ما و نزديکان منندىدار م

 ايجاد حرکت و تغيير ى موارد بهترين وسيله ى ممنوعه، در بسيارىاز پرسپکتيوها

 ى که ريسک مىه شايد سال ها به وقوع نپيوندند، با يک اثر هنر کىتغييرات. است

 استحاله کردن آن انتقاد ى تنها براىگاه.  رسندى کوتاه به نتيجه مىکند، در مدت

و .  آيندىتند است که تغييرات بدون به رسميت شناختن سهم آن انتقاد نيز پيش م

.  به هدفشان رسيده اند توان گفت، هنر و هنرمندىدر اين گونه موارد است که م

 ست ىدر چنين موارد.  اگر سهمشان در اين تغييرات مثبت ناديده گرفته شودىحت

تنها تأثير اثر .  ندارندىهنر و هنرمند نيز اعتبار. اعتبار ندارد"  هنرىهنر برا"که 

در دوران . و اين نيز از مشخصات دوران ماست. ى ماند، نه اثر هنرى ست که مىهنر

 ى، تأثير و تأثرهاى و بين المللى فرامرزى و حتى جمعى و خالقيت ها هاىگمنام

 گرفت، مهم هدف و خواستگاه هنرمند ى زياد جدى را نبايستىمتقابل بين آثار هنر
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 بهتر است ى نيستند، حتى معاصر ماندنى از مهمترين آثار هنرىبسيار). 3(است 

 ونيز غالباً با پايان ىنيال ها کاسل و بيىآثار دوکومنتاها. بگوييم به شدت گذرايند

آنها تنها در مدت نمايش و در اسناد و گزارش ها .  پيوندندى مىفستيوال به ذباله دان

  . دهندىبه حياطشان ادامه م

       

 کند با ايجاد ى مىرا داريم، که سع" هنر بايد درد بياورد" ديگر ما اصطالح ىاز سو

 شود که تابوها نه ى از موارد باعث مىمنتها اين شيوه در بسيار. شوک ديده شود

به همين .  ستى معکوس بيافرينند که سرشار از دشمنخويىتنها نشکنند بلکه موج

دليل من به عنوان عضو هيئت دبيران انجمن قلم ايران در تبعيد و مسئول دببِرخانه 

 صدور دمکراتيک  فراخوان کانون و انجمن ايستاده ام، البته ى انجمن، پاى

 شود و من از آن پيش از انتشارش مطلع ى که به من مربوط مىيک، تا آنجايدمکرات

 بيان ى هنر و آزادى دانم که پاى خودم مىو به عنوان مورخ هنر اما وظيفه . بوده ام

 که هموطنانم را در برلين جريحه دار کرده است، به ناچار از ى اثرىبياستم و در باره 

 تصميم بگيرد، به ى گروه شهرزاد است که بايستو معتقدم که اين. دور، تحقيق کنم

 ى، خود اثرى پس گرفتن يک اثر هنرىگاه.  اثرش بماندى حاضر است پاىچه قيمت

 ىبا همه .  آفريندى مى صلح، تشتت و دشمنى که به جاىبه ويژه وقت. ست بزرگتر

 اگر جهان ى هميشه محق است که موجود بماند، حتىاينها من معتقدم يک اثر هنر
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 که تنها ى پرخاش کند، در حالىاين حق جهان است که اعتراض و حت. انکارش کند

  .   سرنوشت اثرش تصميم بگيردىاين هنرمند است که حق دارد درباره 

 کنيد، ىپس اگر تصميم به برداشتن اثر داريد، که طبق اطالع من به آن فکر م

 قلم ايران در تبعيد معبد يادتان نرود که کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن

 ى که به فرمان جماران به تاريکى ست و حرمت دار خون هزاران قربانىآزاد

 کنيم؟ از جنگ ىحاال آيا الزم است که ما تا زخم ها تازه اند، تابو شکن. پيوستند

 دوم و رايش سوم نزديک به شصت سال گذشته است و من هنوز هم با ترس ىجهان

.  کنمى ايجاد شوک استفاده مى آن دوران براى از سمبول هاو لرز و وجدان ناراحت

 در مدح ى اتاق هيتلر را با اشعارى، کپى در دوران حکومت نازىتصور کنيد هنرمند

اين نه .  گذاشتىاو در لندن بمباران شده، يا لنينگراد محاصره شده، به نمايش م

حضور اين .  عدم حساسيت به جنايت استىتنها تحريک و شوک، بلکه نشانه 

 که برلين با ترس و لرز به افتتاح يادبود اين ىويترين در شهر ميکونوس و در روزهاي

  . کندى انديشد، همان حالت را ايجاد مىجنايت در مقابل رستوران ميکونوس م

 کنم، هنرمندان گروه شهرزاد قصد نداشته اند جنايت را ىدر مجموع من فکر م

.  بيان کنندىقدس را هم نتوانسته اند به روشن تىاما استحاله . استتيزه کنند

 مطلق ى زدايىاستحاله تنها با آشناي.  شودى ممکن نمى اصل تنها با کپىاستحاله 

 که ىآثار بزرگ ادب.  از سياست آموختىاين نوع عملکرد را بايست.  يابدىتحقق م

 استادانه ى  شان را مديون همين استحالهىجامعه را از بن زير سئوال برده اند، بزرگ
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 يا ى توان کپىحال آنکه قران را، در اين ويترين، نم.  مورد انتقادشان اندى جامعه ى

 ى گالب، کپى الگر فلد به جاىلباس و عصا و عطر زنانه .  اصل دانستىاستحاله 

 ى، اثرى و به نظر برخى ست ادبى بردار نيست، چون خود اثرىاما قران کپ. ست

 ها بگذاريم و توقع ى اصل را در کنار کپى از آثار هنرىيک توانيم ىپس ما نم. ىهنر

 ى ست که تابلوىطبيع.  ما موفق بوده استى رندانه ىداشته باشيم که استحاله 

 دارد و در تاالر شهر ى سازمان ملل متحد يک معنى پيکاسو در راهروىگوئرنيکا

 اش ى جاياين تابلو اما اصل است و جا به.  داشتى مى ديگرى ىگوئرنيکا معن

 ديگر اشعار ىاز سو.  هم ايجاد خواهد کرد، اگر جا به جا شودى تفاوت معنىدنياي

 و اصل است و ى هنرىچرا که شعر نيز اثر.  بردار نيستندىدور قاب عکس نيز کپ

  .  آن نيست، بلکه طرح مجدد آنىنمايش اصل، استحاله 

 مرا به عنوان دست ىته در پايان اميدوارم که گروه شهرزاد و دوستدارشان اين نوش

 رويم و بين نسل ى ارتباط بين ما که به ايران نمى باشند براى بپذيرند و پلىدوست

.  ما و نسل آينده هستيد و همخون وطنمان ايرانى تازه ىشما همخون وطن ها. ها

سربلند باشيد و از خشم زخم خورده ها دلگير نشويد و از همه مهمتر اين تجربه را 

  .  زنده باد ايران! مبادا خشم دلتان را بخورد. نده کنيدچراغ راه آي

  ، هميستنگاه2004 آوريل 2 و 1

 ىهمين چند ساعت پيش مطلع شدم که ويترين جماران را، همانطور که دوست[

  .]پيشتر به من اشاره کرده بود، برداشته اند
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________________________  

ست هر گونه تجمل هر قصر و کاخ را  اش دى جماران تنها به خاطر امکانات ايمن-1

 از دنيا را نشان ى توان چشمپوشىپس با کاستن از تجمل نم. از پشت بسته است

  .داد

 شود که ى در باره ادبيات اروتيک نيز در فرانکفورت منتشر مى در ضمن نشريه ا-2

 . خوردى نمى تجسمىبه نظر من نام شهرزاد به هنرها.  به اين گروه نداردىربط

 نابود کردن و ى کلکتيو آثار فرد است، آنهم براىنچه دردآور است استحاله  آ-3

 در برابر اين ىهنرمند بايست.  رايج سياست استىو اين شيوه . خفه کردن او

 نقد و اعتراض رک و رو راست و رودرو ست، ىاما وقت. برخورد سياست بايستد

 اگر خشمگينانه، ىرد، حتهنرمند و اثر را به رسميت شناخته است و اين نوع برخو

 .احترام برانگيز است و در جانش پاک

* * * * * 
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 ! اصالح يک لغرش نه چندان کوچکىبرا

 بهنام شهبازيان

و انجمن قلم ايران در تبعيد در فراخوان مورخ ) در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

 وزارت ىن با پشتيبان جهاىخانه فرهنگ ها:" ... دهند که ى خبر م2004 مارس 24

 دراز مدت به نام فرهنگ به ى گزاف و با تدارکىخارجه آلمان با صرف هزينه ا

 ى روىخمين...نمايش شرم آور لباده و کاله و گالب و زير جامه و عکس و پاسپورت

 تعلق ىادعا"  دراز مدتىتدارک"و "  گزافىصرف هزينه ا"جمالت با ." آورده است

 کند تا مقصود ناميمون خبر نادرست را ى را چهار ميخ مىقطعات نامبرده به خمين

.  نيستىلباده و کاله و گالب و زير جامه وپاسپورت متعلق به خمين. ممکن کند

است، و اين همه در " الگرفلد"  آنچه در ويترين است گالب نيست، عطر زنانه ىحت

  .توضيح کنار ويترين نوشته شده، بعالوه مقصد و بحث پروژه

 کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد از خانه فرهنگ و بعد،

 رهبران رژيم ىهمچنان که از نمايش وسايل خصوص:"... خواهندى جهان مىها

 را نيز هر چه ى کنند، ميراث اين نماد  توحش و بربريت دينى مى خوددارىهيتلر

  ."زودتر از منظر همه فرهيختگان دور بدارند
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 نيست، استدالل ىر است در حاليکه هيچ کدام از وسايل فوق متعلق به خمينآشکا

  . استى معنىو انجمن قلم در تبعيد ب) در تبعيد( کانون نويسندگان ايران ىو تقاضا

، هر دومايه ى معنى بىانتشار فراخوان بر اساس آن خبر نادرست و اين تقاضا

  . استىشرمندگ

  )ر تبعيدد( کانون نويسندگان ايران ى برا-

   انجمن قلم ايران در تبعيدى برا-

   برلين– ى کميته دفاع از زندانيان سياسى برا-

   ايرانى حزب سبزهاى برا-

، هوشنگ )برلين(، داريوش شکوف)برلين(ى، حسين دريان)برلين( شهال آقاپورىو برا

به اين دليل که ). برلين(، آرمان نجم)برلين(ى، رامين موالئ)برلين(ىکيا رستم

 صادرکننده فراخوان و اشخاص ساکن برلين قطعا بايد نمايشگاه را ديده ىادهانه

 صفحات آن در ويترين ىباشند و توضيح کنار ويترين و دفتر شهرزاد را نيز که تمام

 خواندن باز است، خوانده باشند و بدانند که خبر نادرست و لذا تقاضا ى براىديگر

و نخوانده فراخوان داده و يا از فراخوان و اگر ادعا کنند، نديده .  معنا استىب

  . نصيبشان استى از شرمندگىسهم بزرگتر!  کرده اندىپشتيبان

 ى، اسماعيل خوئ)تکزاس( ى، محمد حسيب)فرانکفورت(ى ماند نيلوفر بيضائىم

، نعمت ميرزاده )استکهلم(، اسفنديار منفردزاده )لندن(ى، سيروس ملکوت)لندن(

 توان احتمال داد به اعتبار ناقل و ناقلين ى؛ که م)ورنتوت(ى هزارخانى، عبد)پاريس(
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 کرده اند که جا دارد با شهامت ى فراخوان پشتيبانى معنى بىخبر نادرست، از تقاضا

  . جويندىامضاء خود را پس گرفته و از جاعلين خبر تبر

   
  

 
 

 

  

  

 

 

  

 
 

 

  

 
  

  

 


