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گاه اتفاق هایی روی می دهد که روال عادی و همیشگی برنامه ها را به هم 
می زند. متن صفحه ی اول این شماره ی اندیشه ی آزاد نوشته و تنظیم 
جاهد جهانشاهی دوست و  بعد خبر رسید  بودکه یکی دو روز  شده 
همکارمان درگذشته است؛ مرگی ناگهانی همچو غیب گشتن یک باره 
اول  به کار صفحه ی  قبلی  ! پس دیگرتنظیم  از جلوی چشم حاضران 
نمی آمد. بی تردید درگذشت او برای اندیشه ی آزاد از همان اتفاق هایی 
نه  جهانشاهی  جاهد  که  زیرا  می زنند  هم  به  را  معمول  روال  که  بود 
تنها انسان نازنینی بود، نه فقط عضو کانون و عضو هیات دبیران بود، 
که در هیات تحریریه ی نشریه نیز عضویت داشت. برای همین شماره 
شعر بسیار جالبی از برشت ترجمه کرد. عهده دار کاری اگر می شد آن 
را به خوبی و به موقع انجام می داد. بگذارید به تمثیل این بخش کالم 
اما  نبودکه پرخروش  را کوتاه کنم: در کار خود چون رود های فصلی 
آرام همیشه در جریان  اعتمادند. بل چون رودی  قابل  زودگذر و غیر 
کنارش  بخواهی  وقت  هر  می توانی  و  آنجا هست  که  می دانستی  بود. 
بنشینی و آبی به دست و روی بزنی. جویباری بود که دامن به لجنزار 
نکشید و عرصه ی گنداب ها را فراخ نکرد. هم از این رو متولیان دکان 
آنچه خود جاهد  به  نادانسته  و  داشتند  بسته  به رویش  در  »هنرمندان« 
می خواست عمل کردند. و چه نیکو ! اگر قرار باشد بهای حضور در 
ساختمان و قطعه ای که نامش را »هنرمندان« گذارده اند تن دادن به ستم 
و تایید رفتارهای مخالفان آزادی بیان و مجیز گفتن سانسورچیان باشد، 
حاشا حاشا که جاهد از این گونه بوده باشد. او نان از نیش قلم خویش 
می خورد و بر راه اعتقادش گام می زد. اثبات هنرمندی او از آن تکه زمین 
او خود  نمی شود.  استخراج  »هنرمندان«  به  منسوب  و خرده ساختمان 
دلیل هنرمندی خویش است: ترجمه ی بیش از سی کتاب از نام آوران 
ادبیات آلمان، منتقد و مدرس تئاتر، عضو کانون نویسندگان ایران و... و 
باقی سخن را در ضمیمه ی همین شماره پی بگیرید. جایش خالی است. 

یادش گرامی !

 آری، تکرار می کنیم
برای خواننده ی پی گیر اندیشه ی آزاد شاید این سئوال پیش بیاید که چرا 
به فاصله ی یک شماره باز موضوعات اصلی نشریه، سیزده آذر، روز 
مبارزه با سانسور و قتل های سیاسی زنجیره ای قرار داده شده. حتما به 
یاد دارید که در شماره  ی سوم نشریه نیز همین دو موضوع در محور قرار 
گرفته بود. آیا تکرار کردن دو یا چند باره ی یک موضوع خسته کننده و 
نیستیم گرچه  این که ما مدعی حرفه ای گری  اول  غیر حرفه ای نیست؟ 
کار حرفه ای را دوست داریم. اندیشه ی آزاد نشریه ای داخلی و متعلق 
می شود.  منتشر  آن  منشور  و  فعالیت ها  و حول  است  کانون  تشکل  به 
گذشته از این، تکرار بعضی موضوعات الزم است و باید انجام بگیرد. 
را  همین ها  نیز  آن جا ها  از  می داشتیم  دیگری  تریبون های  اگر  راستش 
تکرار  زنجیره ای  قتل های  مثل  فجایعی  می خواهیم  اگر  می گفتیم.  باید 

نشود، یک راهش این است که در موردش سخن بگوییم ونگذاریم که 
از یادها برود. خصوصا که هنوز دادگاهی علنی و عادالنه برای بررسی 
این جنایت سازماندهی شده تشکیل نشده و برگزاری چنین دادگاهی 
از  به طور ویژه خواست کانون است که چند تن  خواستی عمومی و 

اعضایش در جریان آن قتل ها کشته شده اند.
مبارزه  روز  آذر  سیزدهم  کانون  از طرف  پیش  سال  چهار  وقتی   
با سانسور نام گذاری شد، سازمان های فرهنگی و غیر فرهنگی زیادی 
اعالم پشتیبانی کردند اما این روز هنوز با عصای کانون راه می رود، هنوز 
زیاد نیستند افراد و تشکل هایی که این روز را به طور اخص روی میز 
خود قرارداده باشند. پس تا زمانی که سیزده آذربه مثابه روز مبارزه با 
سانسور جا بیفتد و بر پای خود بایستد الزم است کانون بیشتر و بیشتر 
بگوید و بنویسد. گذشته از این، مبارزه با سانسور یکی از عرصه های 
باید  تا از میان رفتن سانسور همچنان  مهم فعالیت های کانون است و 
به آن پرداخت و با ایده های بکر در تثبیت و پیش برد اهداف این روز 
کوشید. پس باز هم از قتل های سیاسی و سانسور خواهیم گفت. تکرار 
می کنیم، تکرار می کنیم تا اعمالضد انسانی تکرار نشود. اما این تکرار به 
معنای استفاده از نوشته های مشابه و تکراری نیست. هر بار می کوشیم 
به سیاقی تازه وبا مطالبی نوتر موضوع را »تکرار« کنیم. شاهد این مدعا 

همین شماره  است.
البته در این بین یک نکته ی »فنی« هم هست. این که به فاصله ی 
یک شماره باز به آذر ماه و مناسبت هایش رسیدیم نشان می دهد نشریه 
به فاصله های طوالنی منتشر می شود و این )فعال( هیچ دلیلی جز کمبود 
با بیان کمبودها و  همکار و همکاری ندارد. اما برای آن که این سخن 
گالیه ها پایان نگیرد این را هم بگویم که خوشبختانه اندیشه ی آزاد در 
این شماره از همکاران بیشتری برخوردار شد و امید هست که این روند 

به طور صعودی پیش رود.
یک اقدام فرخنده 

چندی پیش نامه ای در فضای مجازی منتشر شد که نشان می داد سانسور 
سرانجام صدای اعتراض نویسندگان، شاعران و مترجمان ایران را بلند 
کرده است. در این نامه نویسندگان پس از توصیف و توضیح وضعیتی 
که سانسور دولتی برای نویسنده، کتاب و کتاب خوانی به وجود آورده 
اعالم کرده اند »مجوز چاپ کتاب« باید برداشته شود. یعنی چاپ کتاب، 
اتفاق کشورهای دنیا،باید آزادانه انجام بگیرد. این  مانند اکثر قریب به 
خواسته ای کامال درست و بجا ست. نه فقط برای آن که اجابتش وضعیتی 
مطلوب برای نویسندگان ایحاد می کند، نه به خاطر اخالقی بودنش، بلکه 
اصوال زیستن در جهان متالطم کنونی بدون آزادی بیان هر روز بیشتر 
بیان نمی توان در جهان  به امری غیر ممکن تبدیل می شود. بی آزادی 
کنونی حضوری زنده داشت ؛ دارد به شیوه ی زتدگی تبدیل می شود.
مقابله با این شیوه جز با تهدید و تحدید و بگیر و ببند و سرکوب بیشتر 
ممکن نیست ولی تداوم چنین برخوردی نیز ممکن نیست. آزاد گذاردن 
چاپ و انتشار کتاب گامی بزرگ در راه آزادی بیان است. فقط لحظه ای 
تصور کنید که سد سدید »مجوز کتاب« وجود ندارد،می شود حدس زد 
انرژی ای که از این کار آزاد خواهد شد دست کمی از انقالب در کار 

نویسندگی و صنعت نشرایران نخواهد داشت.
 می دانیم در به وجود آوردن وضعیت وخیم کنونی ِ نوشتن و منتشر 
اصلی ترین  از  یکی  چاپ«  »مجوز  اما  دخیلند.  متعددی  عوامل  کردن، 

آنهاست.
 آخرین خبر حاکی است که نزدیک به 170 نویسنده، شاعرو مترجم 

این نامه را امضا کرده اند؛ حرکتی فرخنده که باید به فال نیک گرفت.
 و در پایان از طرف هیات تحریریه ی اندیشه ی آزاد سال نو میالدی 

را تبریک می گویم.
دبیر تحریریه
دی 1391
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 کیوان باژن

یاد غفار حسینی 
گفت و گو با حسن اصغری

• ابتدا از آشنایی تان با غفار حسینی بگویید؟ 
با غفار آشنا شدم.  من در واقع به واسطه ی محمد مختاری 
و  نزدیک  ارتباط  ما  و  بود  من  صمیمی  دوست  مختاری  محمد 
خوبی با هم داشتیم و هر بار که یک دیگر را می دیدیم راجع به 
در  ما  مستمر  آشنایی  درواقع  می کردیم.  مختلفی صحبت  مسائل 
تازه شکل گرفته  جمع کانون نویسندگان بود. همان گروهی که 
بود و برای احیای مجدد کانون دور هم جمع می شدند و مترصد 
بودند تا منشور کانون را بنویسند. منشوری که اکنون هم وجود 

دارد. 
•چه سالی بود؟ 

حدود سال های 1371 یا 1372که جمع می شدیم با گلشیری، 
براهنی، مختاری و پوینده و دیگرانی چون محمدعلی و در اواخر 

سپانلو.
• اگر یادتان باشد در همان سال ها متنی معروف به 134 نفر 
منتشر شد که این متن در واقع نتیجه ی جمع شدن عده یی از اهل 
قلم بود که به حمایت از سعید سیرجانی امضا جمع می کرد. به 
این ترتیب بچه های همین گروه کوچک که البته بعد گسترش پیدا 
کرد و افرادی چون خانم شیرین عبادی و خانم مهرانگیز کار هم 
مدتی به آن پیوستند فعال بودند. دوستانی که االن بسیاری از آن ها 
یا مهاجرت کرده اند یا در قید حیات نیستند یا کشته شده اند ولی 

در هر صورت نتیجه ی کارشان کم و بیش مانده است.
همان طور که گفتم آشنایی من با غفار حسینی به واسطه ی 
محمد مختاری که دوست نزدیک و صمیمی غفار بود؛ صورت 
گرفت. از سال 1370 یعنی حدود بیست و یک سال پیش. تقریبا 
پنج، شش سال پیش از مرگ اش. از آن به بعد جسته و گریخته 

او را می دیدم.
• کجا متولد شده بود؟ 

در  روستایی  الیگودرز.  در  1313بود  متولد  حسینی  غفار 
لرستان و در خانواده یی تنگ دست و کشاورز. 

• هنگامی که با او آشنا شدید چه آثاری منتشر کرده بود؟ 
جامعه شناسی  درفرانسه  بود.  دانشگاه  استاد  حسینی  غفار 
خوانده بود و در ایران درس می داد. ناشر کارهای او هم توس 
بود و چند تا کتاب از او در آورده بود. اولین کتاب اش مجموعه ی 
شعری بود با عنوان خون سپید شمشیر که حدود چند سال پیش 
چاپ شد و بعد کارهای ترجمه می کرد. تاریخ ترکان آسیای میانه 
اثر بارتلر و کتاب هنر و جامعه از رژه باستید و جامعه شناسی 
رمان از گلدمن. چند تا کتاب هم ترجمه و تالیف کرده بود که 
تا آن جا که می دانم هنوز چاپ نشده است. گاه مقاالتی هم در 

نشریات از او می دیدم در زمینه های جامعه شناسی و هنر و تاریخ. 
این میراث فرهنگی اش بود.

غفار البته بیش تر تدریس می کرد و پیش از این که وارد ایران 
بشود عضو کمیته ی دفاع از حقوق بشر ایران و سوئد بود. کمیته 
یی بود در فرانسه و الهیجی در راس اش بود که فکر کنم االن هم 

هست. الهیجی دوست نزدیک غفار بود. 
• این درست است که غفار حسینی عضو حزب کمونیست 

فرانسه بود؟ 
من از خودش و دوستان نزدیک دیگرش شنیده ام که غفار 
می کرد.  شرکت  فرانسه  کمونیست  حزب  مراسم  از  بسیاری  در 
ولی از عضویت او اطالع ندارم. می دانم که غفار به مارکسیسم 
باور داشت و آثار مارکس را خوب خوانده بود و خوب هم درک 

کرده بود.
• گفتید مختاری باعث آشنایی تان شد. یعنی چه طوری؟ او را 

دعوت کرد جایی یا...؟ 
با مختاری دوست بودم، یک  نه...! همان طور که گفتم چون 
در  آنها  آشنا بشوی  غفار هم  با  که  بهم گفت: خیلی خوبه  روز 
انتشارات توس کار مشترک می کردند و به هم نزدیک بودند. این 
بود که یک روز رفته بودم انتشاراتی، غفار را برای اولین بار آن جا 

دیدم. پنج سال پیش از مرگ اش. می شود سال هفتاد.
بعد از آن؛ گاه گاهی یک دیگر را می دیدیم و راجع به فرهنگ 
و مسائل هنر بحث می کردیم. غفار حتا داستان کوتاهی هم از من 
گرفته بود تا سر فرصت ترجمه کند. این داستان ستاره نام داشت 
که البته پیش تر درمجموعه  ای از من چاپ شده بود و او دیده بود 
و خوش اش آمده بود و تصمیم داشت ترجمه اش کند که مرگ 
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امان اش نداد. بعد از به قتل رسیدن اش بود که علی عبداللهی در 
دست نوشته های غفار این داستان را دیده بود و به من داد.

در  بگویید.  برای مان  روحیات اش  از  کمی  می خواستم   •
برخورد اول او را چه گونه دیدید؟ 

غفار بسیار آدم متین و بی ادعا و اهل فرهنگی بود. عمیق و 
با اطالع، به ویژه در زمینه ی جامعه شناسی و جامعه شناسی هنر. 
این را می شد در گفت و گوها و بحث هایی که با او می کردی، به 
خوبی دید. او آثار متفکرین فرانسه را که در زمینه ی جامه شناسی 
وقتی  همین  برای  بود.  خوانده  و  می شناخت  بود،  کرده  ترجمه 
راجع به نظرات آن ها با من صحبت می کرد می دیدم که با اطالع تر 
جمه کرده است. با وجود این همه دانش، بی ادعا بود. خیلی هم 
کم حرف بود. من در همان جمع می دیدم که متین، آرام و شمرده 

حرف می زند. او بدون ایجاد جنجال و به اصطالح هوچی بازی 
کارش را انجام می داد و به سامان می رساند. در ذهن من، از غفار 

تیپ یک آدم افتاده و بی سر و صدا نقش بسته است.
 او خانه یی داشت در خیابان ظفر که البته اجاره ای بود. خانه ای 
و  می کردند  زندگی  درفرانسه  غفار  بچه های  و  زن  متری.  چهل 
در  را  کانون  جلسه ی  دو  ما  می زد.  سر  آن ها  به  گاهی  خودش 
همین خانه برگزار کردیم. حدود ده، دوازده نفری بودیم. همراه 
گلشیری،براهنی وعده ای دیگر. در یکی از این نشست ها بود که 
دیدیم اشخاصی در کوچه رفت و آمد می کنند و ما صداهاشان را 
می شنیدیم. بعدها شنیدم که انگار طرحی داشتند برای از بین بردن 

غفار که البته منتفی شد. 
• خبر دارید که او سابقه ی بازداشت یا احضار به مراکز امنیتی 

داشته یا نه؟ 
بار  چند  زمان  آن  در  کانون  فعالیت  جریان  در  غفار  بله... 

احضار شده و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته بود.
• وضعیت کانون نویسندگان در اوایل دهه ی هفتاد چه گونه 

بود؟ 
هنوز شکل  کانون  بود.  موقع شرایط خاصی حاکم  آن  خب 
نگرفته بود و منشور کانون نوشته نشده بود. بیش تر نشست ها  که 
درواقع محفلی بود  در خانه های دوستان اهل قلم برگزار می شد 
و ما که درهر جلسه حدود 9 یا 10 نفری می شدیم، می نشستیم 
و درباره ی آینده ی کانون گفت و گو می کردیم. در راس اش هم 
بعدها  البته  می کرد.  فعالیت  خیلی  کانون  برای  که  بود  گلشیری 
بود  عبادی  درخانه ی  نشست ها  این  اوج  ترشد.  بیش  تعدادمان 
می نوشت  حقوقی  مطالب  او  موقع  آن  که خب  آباد  یوسف  در 
خانم  با  همراه  داشت  همکاری  کانون  با  و  بود  فعال  درایران  و 
مهرانگیزکار. این جا جمعیت زیادتر بود. حدود سی، سی و پنج 

نفری می شدیم. موقعی بود که متن 134 نفر منتشر شده بود.
به  بودید  کرده  اندک شروع  نسبتا  با همین گروه  واقع  در   •

تدوین منشور کانون؟ 
آره... گروه کوچکی از این جمع برای نوشتن منشور انتخاب 
دیگر  نفر  چند  و  براهنی  سرکوهی،  فرج  گلشیری،  بودند.  شده 
را در جمع  آن  بند  بند  بعد می آمدند  را می نوشتند و  منشور  که 
وفرج  گلشیری  جا  دراین  می دادند.  نظر  دیگران  و  می خواندند 
می کردند  کار  مستمر  صورت  به  و  بودند  فعال  بسیار  سرکوهی 
تا منشور را آماده کنند و این کار، چیزی حدود یک سال طول 
کشید. در این میان؛ مختاری مدت کوتاهی به اروپا رفت و وقتی 
برگشت، منشور تمام شده بود. البته آن طور که به من گفت در 
و  بود  داشت  باز  ساعتی  چهار  و  بیست  فرودگاه  در  بازگشت، 
بازجویی اش کرده بودند. می گفتند دیدارهایی در خارج داشته و 
باید توضیح می داد. او هم گفته بود رفته بودم سری به دوستان 
قدیم ام بزنم. به هر حال وقتی آمد و متن را تا ان جایی که اماده 
شده بود برایش خواندند، مخالفت هایی کرد و گفت که اشکاالتی 
دارد و این شد که در جمع توافق کردند متن را دوباره بازنگری 
کنند. در این بازنگری، خود مختاری هم مشارکت داشت. به این 
ترتیب حدود چهار پنج ماه دیگر هم طول کشید و بعد دوستان 
دیگری هم به جمع ما پیوستند و شروع کردند به تدوین مجدد 

منشور تا این که سرانجام آماده شد. 
• کدام موارد منشور بیشتر مورد بحث قرار گرفتند؟ 

خب یکی از بندها مربوط بود به آزادی بیان و اندیشه بدون 
قید و شرط. این بند خواستار آزادی بدون حدود اندیشه و بیان 
بود. یعنی می گفت که باید آزادی مطلق باشد. در این مورد بحث 
بیان  آزادی  بودن  مطلق  این  به  یی  عده  گرفت.  صورت  زیادی 
و  نیست  پذیر  امکان  مساله  این  که  می گفتند  و  داشتند  اعتراض 
در هیچ جای دنیا هم، چنین آزادی یی وجود ندارد. به هر حال 
خود نویسنده هم گاهی خودش را محدود می کند برای این که 
نویسنده گاهی شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه را نگاه می کند 
و با توجه به آن ممکن است خود سانسوری کند. روی این بند 
خیلی تاکید شد و بحث ها در گرفت. ولی با این که عده ای موافق 
نبودند سرانجام در متن منشور آمد و با قید همان آزادی بیان و 

اندیشه بدون محدودیت به تصویب رسید. 
• مگر جمع رای نمی گرفت؟ 

چون  بود.  اقناعی  صورت  به  بحث ها  ولی  بود  گیری  رای 
در  البته  می کردیم.  قانع  را  دیگر  یک  باید  بود  کوچک  جمع مان 
بعضی جلسات، تعدادمان زیاد می شد اما معموال کم بود. حدود 
چهارده یا پانزده نفر. برای همین سعی می کردیم همه قانع بشوند 

و بپذیرند.
بند دیگری هم بود که مفهوم آزادی خلق ها در آن آمده بود 
که مربوط می شد به اقلیت های زبانی و مذهبی به ویژه اقلیت های 
اقلیت های  مساله ی  بند،  این  در  بود.  پوینده  پیشنهاد  این،  زبانی. 
قومی مطرح شده بود و چون مفهوم خلق را آن جا اورده بودند 
بحث در گرفت و گفتند که این بند یک مقدار بار سیاسی مساله 
را باال می برد. یادم است سپانلو و یک نفر دیگر با این بند مخالف 
بودند. حتا در یکی از این جلسات بود که پوینده و سپانلو برخورد 
لفظی سر این قضیه پیدا کردند. برخوردی بیش تر سیاسی. یعنی 
پوینده تاکید داشت که این واژه خوب است و باید باشد و سپانلو 
موافق نبود ولی به هر حال توافق کردند و در نهایت کلمه ی خلق 
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ترو  عام  مفهوم  که خب  آمد  قومیت ها  جایش  به  و  شد  حذف 
بار سیاسی واژه ی خلق داشت. همان طور که  رساتری نسبت به 
اقنایی باشد نه صرفن رای گیری.  گفتم قراراین بود که بحث ها 
به این ترتیب بود که بند بند این منشور را بحث های اقناعی به 

تصویب رساند. 
• نظر غفار چه بود؟ 

غفار درتدوین منشور نبود ولی نظرش را می داد. او در مورد 
بیان بدون قید و شرط نظرموافقی داشت و در مورد  بند آزادی 
واژه ی خلق می گفت چون مفهوم قومیت ها وسیع تر است می تواند 

جای گزین شود.
• غفار به عنوان مترجم کارهای خوبی ارائه داد اما به نظر شما 

چه مشخصه ای داشت که باعث فاجعه ی قتل اش شد؟ 
غفار آدم بسیار فعالی بود. هم در کمیته ی حقوق بشر و هم در 
کانون نویسندگان. او پیش از قتل اش، سه، چهار بار بازجویی شد. 

درواقع می توان گفت جزو اولین کسانی بود که باز داشت شده 
نشستی  از  بعد  بهبهانی  سیمین  و  گلشیری،سرکوهی  همراه  بود. 
بعد  درواقع  داشتند.  سفارت  این  دعوت  به  آلمان  درسفارت  که 
از پایان نشست وقتی از سفارت بیرون آمدند بازداشت شان کرده 

بودند و چند ساعتی بازجویی شده بودند.
داشتیم.  نشستی  شاعر   و  مترجم  جمالی   کامران  منزل  در  ما 
پیش.  یعنی چیزی حدود شانزده سال  پنج.  حدود سال هفتاد و 
به قتل می رسد. در آن جا می خواستیم در رابطه  غفار  سالی که 
با سفری که جمعی از طرف کانون نویسندگان ارمنستان دعوت 
کرده بودند صحبت کنیم. او در هین جلسه بود که گفت: نروید، 

این سفر مشکوک است! حتا گفت که احتمال دارد برویم توی دره 

حاال از چیزی اطالع داشت یا نه من واقعا نمی دانم. 
• به طنز گفته بود؟ 

نه... کامال جدی بود. با یک لحن عصبی ای می گفت که سفر 
را لغو کنید. البته در همان جمع، عده  ای خندیدند و گفتند که او 
دارد شوخی می کند. ولی جدی می گفت و عصبی هم شده بود. 
این بود که گلشیری چند روز بعد رفت سفارت ارمنستان تا ببیند 
که قضیه از چه قرار است. ولی بهش گفته بودند که هیچ مشکلی 
سفر  در  و  کشور  از  خارج  می رفت  باید  گلشیری  خود  نیست. 
همراه ما نبود. ما رفتیم و به حرف غفار هم ترتیب اثر ندادیم و 
همه می دانند که چه شد و قضایای سفر ارمنستان به کجا کشید. 
با این حال طرحی داشتند برای کشتن ما که بیست و چهار نفری 

می شدیم ولی خوش بختانه انجام نشد و ما فعال هستیم.
انداختن  )ماجرای  بود  قضیه  این  از  بعد  ماه  دو  یکی،  شاید 
من  به  مختاری  روز  که یک  دره(  به  نویسندگان  اتوبوس حامل 
زنگ زد و گفت که غفار کشته شده است. خیلی تعجب کردم و 
پرسیدم: چه طوری؟ گفت: درخانه اش و تعریف کرد که بعد از 
این که غفار یک هفته پیدایش نبود، دوستان اش نگران شدند و 
پرس و جو کردند که برادر و چند تن از اقوام به اتفاق ناشرش 
و البته خود مختاری به خانه اش رفتند خونه و در را شکستند که 
که  گفت  بهم  تلفن  پای  مختاری  دیدند.  را  جنازه اش  اتاق  توی 
پشت اش جای کبودی بوده است. گفت که جنازه اش را برده اند 

تا در زادگاه اش  الیگودرز  دفن کنند.
البته روایت ها در مورد نحوه ی مرگ غفار مختلف است اما آن 
چه مورد تایید است این است که او با آمپول پتاسیم کشته شده. 
سرکوهی در مصاحبه هایی که در این مورد کرده تاکید داشته است 
که در زمان بازداشت غفار فردی به نام مهرداد عالی خانی به من 

گفته بود: ما غفار را حذف کرده ایم!
به هر حال به این ترتیب بود که ما غفار را از دست دادیم و 

این خاطراتی بود که من به طور پراکنده از او داشتم. 
• بازتاب رسانه یی چه گونه بود؟ آیا در آن زمان مرگ غفار 

بازتاب رسانه یی داشت؟ 
متاسفانه در آن زمان فضا جوری بود که مرگ او به صورت 
نیافت. می دانید که مرگ او قبل از مرگ پوینده  گسترده بازتاب 
ومختاری رخ داد. این دو تن از دوستان نزدیک غفار بودند. البته 
انعکاس  ومختاری  پوینده  مرگ  گسترده ی  بازتاب  و  صدا  سرو 
مرگ غفار را در سایه قرار داد. متاسفانه دوستان نیز درباره ی مرگ 
غفار سکوت کردند. فقط فرج سرکوهی در گفت و گویش، نوع 

مرگ او را از قول مقام امنیتی بیان کرد که پیش تر اشاره کرده ام.
• مراسم یادبود چه طور؟ بر گزار شد؟ 

هیچ  که  بودند  داده  دستور  مختاری  گفته ی  به  نه!  تهران  در 
گونه مراسمی برگزار نشود.

مختاری  جمله  از  دوستان اش  از  تن  چند  و  اقوام  درواقع 
در غسال خانه تحویل گرفتند و  را  او  بهشت زهرا جنازه ی  در 

اقوام اش جنازه را به زادگاه اش حمل کردند.
افراد  فیزیکی  حذف  که  این  به  توجه  با  اصغری  جناب   •
است،  سانسور  انواع  از  نوعی  خودش  نویسندگان  و  فرهیخته 
نویسندگان  کانون  اعضای  از  یکی  عنوان  به  شما  از  می خواستم 
بپرسم که اساسا چه شرایطی باعث می شود که سانسور به سمتی 

سمت راست: حسن اصغری، سمت چپ: گفت وگوکننده
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برود که منجر شود به حذف فیریکی؟ 
اول این را بگویم متاسفانه در جهان، بسیار شاهد هستیم که 
افراد را به سبب عقایدشان به قتل می رسانند. یعنی حذف فیزیکی  
بسیاری  که  است  دولتی  چیزی  ترورغیر  و چه  دولتی  ترور  چه 
مواقع وجود داشته و هنوز هم دارد. اوج این قضایا در دهه ی 70 
و 80 و در امریکای التین بود. در ان جا چون نظامیان در قدرت 
بودند، این مساله، آن هم دولتی اش، بیداد می کرد. آن ها به راحتی 
مخالفان شان را چه به صورت جمعی و چه به صورت فردی ترور 

و سر به نیست می کردند. در کشور های آسیایی و آفریقایی هم 
این مساله کم و بیش بوده و هست. اما آن چه مهم است و باید به 
آن توجه کنیم این است که تجربه ی تاریخ ثابت کرده که ترور  چه 
دولتی و چه غیردولتی  درواقع نتیجه ی منفی می دهد. چون نه تنها 
مساله ای را حل نمی کند بل که گشایشی هم در کارها و بهتر شدن 

شرایط به وجود نمی آورد.
• بعد این که در حال حاضر ما در یک دوره یی هستیم که 
به نظر من آغاز تاریخ است. بر خالف آن حرف معروف که ادعا 

کرده که دوره ی ما درواقع پایان تاریخ است.
زیست  از  مرحله ی جدیدی  وارد  بشر  که  بگویم  می خواهم 
خود شده که موضوعی چون خذف و ترور کردن ها در این شرایط 
شدت گرفته است. فکر کنم علت شدت آن هم ناشی از یک نقطه 
عطف تاریخی باشد. برای همین به نظر من چنین مسائلی مدتی 
اوج می گیرند ولی بعد فروکش می کنند. از این رو به اعتقاد من؛ 

این یک مرحله ی گذاراست. به ویزه در کشورهای خاورمیانه!
از سویی حذف فرهنگی درواقع یک نوع حذف ایدئولوژی 
نیروی مخالف است. یعنی تحمل نکردن آرا و باورهای دیگری. 
تاریخ ترور را  تاریخ کشور ما بوده است. ما  این در طول  خب 
ویژه ی خودش،  ایدئولوزی  با  که  داریم  دوره ی حسن صباح  از 
دوره  این  در  متاسفانه  این  و  می زد  مخالفین اش  ترور  به  دست 
یک  به  باور  است.  باور  یک  ایدئولوژی  است.  شده  شدیدتر 
سری چارچوب ها به یک سری مفاهیم و مقوله های اجتماعی و 
فرهنگی. حتا درکشورهایی که تحمل آراء یک دیگر را هم دارند 
ایدئولوژی هایی وجود دارند که نظر مخالف را بر نمی تابند. به این 
ترتیب ما واقعن نمی توانیم بگوییم که حتا دوران ایدئولوژی ها هم 
تمام شده است. برای این که می بینیم در همان کشورهای اروپایی 
هم احزاب مختلف وجود دارند و گاه برخوردهای شدیدی هم 
که خب  هست  کارگر  حزب  درانگلیس  مثلن  می گیرد.  صورت 
احزاب راست و محافظه  لیبرال و  با حزب  دارد  مشخصن فرق 
کار. منتها این ها به مرحله یی رسیده اند که می توانند ایدئولوژی 

مخالف را تحمل کنند و این تکثر آراء را بپذیرند.

آراء  این مدارا و تحمل  ما هم  امیدوارم که در جامعه ی  من 
و  کردن  تحمل  این  من  نظر  به  البته  که  بیاید  وجود  به  دیگران 
مدارای آرا و نظرات مخالف دارد شکل می گیرد. یعنی جامعه ی 
ما به مرحله ای رسیده است که خواه ناخواه باید به این سو برویم. 
به سوی این فضای صلح آمیز برخورد آراء و عقاید مختلف. تا 
بتوانیم یک دیگر را تحمل کنیم نه این که به خاطر صرفا باورها و 

اعتقادات و ایدئولوژی ها به حذف هم دیگر بپردازیم.
کلی  به طور  نظر شما  اید  کانون  که عضور  این  به  توجه  با 

درباره ی سانسور چیست؟ 
بل که در  تنها درایران  نه  نویسنده،  دارم که  اعتقاد  ببیند من 
اروپا هم به هر حال خودش، خودش را سانسور می کند. نویسنده 
بنا به باور خود و بنا به نگاه ویژه اش، غیر مستقیم خود را سانسور 
بیان  را  همه  می اندیشد،  خلوت  در  که  را  چه  آن  یعنی  می کند. 
نمی کند. حاال اگر سانسور دولتی هم به این کار نویسنده اضافه 
شود به نظر من وحشت ناک خواهد بود. اگر حافظ وموالنا هم 
در زمان خود، اداره ی سانسور داشتند، مسلم بدانید که اکنون نه 
دیوان حافظ را داشتیم و نه مثنوی ونه غزلیات شمس را. یعنی 
بخشی از فرهنگ بزرگ نه فقط ایران بل که کل جهان به واسطه ی 

وجود سانسور از بین می رفت. 
به  کانون  که  تجربیاتی  به  توجه  با  آخر  سوال  عنوان  به   •
دست آورده است و این که یکی از اصل های مهم اش مبارزه با 
سانسورودفاع از آزادی بدون قید و شرط بیان است. فکر می کنید 
مسائلی  نیامدن  وجود  به  و  آینده  برای  دیگری  پتانسیل های  چه 

چون قتل نویسندگان می تواند داشته باشد؟ 
برای  خواستند  بار  دو  مرا  پیش  سال  هشت  هفت،  حدود 
سیاسی  نویسندگان،  کانون  که  می کردند  تاکید  جا  آن  بازجویی. 
است و من می گفتم که کانون سیاسی نیست و هیچ وقت هم نبوده 
است و کارش تماما فرهنگی است. تمام بندهای اساس نامه اش 
هم راجع به اندیشه و آزادی بیان در رابطه با آثار تولیدی فرهنگی 
است که اعضا پدید می آورند و اصال کار سیاسی نمی کند. همه 
بدترن  در  و  ندارد  مالی  توان  هیچ  درایران  نویسنده  که  می دانند 
انجام  را  کارش  دارد  عاشقانه  ولی  می کند  زندگی  مادی  شرایط 
می دهد که خب این کار فرهنگی سرانجام برای کشور ما ماندگار 
خواهد بود. یعنی چیزی نیست که یک روز تمام شود. بسیاری 
این کشور  افتخارات  آینده می ماند و جزو  کارها برای نسل های 
خواهد شد. برای همین بایستی همه در ارتقا و حفظ این میراث 
فرهنگی تالش کنند. به نظر من کانون این پتانسیل را دارد که این 

میراث را حفظ و نگهداری کند و خب این کار کمی نیست.
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خــونــدشــت
فرخنده حاجی زاده

حرام باد اگر تن دهم به مرگ قفس 
منی که پرچم آزادگی،کفن دارم

می گویند انسان به همه چیز عادت می کند. چرا عادت نمی کنم ؛چرا تمام 
نمی شود این داغ، از پی این همه سال؟ 

 همین چندی پیش در بخش جستجوی گوگل حاجی زاده را تایپ 
نام دیگری اضافه کنم دو هیکل غرق به خون  از آن که  کردم ؛ پیش 
کارون وحمید صفحه ی مانیتور را پر کرد. رو برگرداندم اما در فاصله ی 
چشم بر هم زدنی،در فاصله ی لرزش دستی که دکمه ی خاموش را فشار 
وحرف  داشتم  وحشت  ازدیدنش  سال   14 که  را  آن چه  دیدم؛  می داد 
ارس را باور کردم که از نخستین روزِ فاجعه گاه گاه می گفت عمه جان 
فکر  بودن،  بابامو شکسته  دندونای  ندیدین.  بود، خوب شد  بد  خیلی 
بود،انگشتای دست راستُش  انگشتاش معلوم  با چوب. استخونای  کنم 
دور  بودن  انداخته  طناب  بود.  سوراخ  سوراخ  بودن،بدنش  کرده  قطع 

گردنش،از طناب رخت خونه ی خودمان بریده بودن. غیر استکان بابام 
سه تا استکان نلبکی توی سینی بود. به نظرتون اینا کی بودن عمه جان؟ 
وقتی رسیدیم بابام هنوز زنده بود، سینه ش اومد باال، گلوش صدا داد، 
روسرم  گذاشت  دستُش  گفتم.  قانونی  پزشک  به  شد.  بدنش شل  بعد 

گفت پسرم بابات زماُن از دست داده بابام چرا زماُن از دست داد؟ 
عمه  بود  بد  خیلی  کارون  می دهد  ادامه  و  می کند  نگاهم  ارس   
جان! خیلی بد. بیچاره اروند! خوب شد ندیدن. چشمای کارون راست 
وایستاده بود. دهنُش جر داده بودن. وسط سینه ش، پایین قلبش یه چیز 
سفیدی بود. رفتم جلو تکه ی چربی بود خواستم ورش دارم نتونستم. 
کوچه،  تو  پرید  بود.  شده  دیوونه  می سوزه.  براش  دلم  اروند!  بیچاره 
مشت مشت خاکای بنایی رو می ریخت روسرش، با آجرمی کوبید به در 
خونه های همسایه. اروند که جیغ کشید و دوید پشت سرش بودم. در 
باز بود. خودم درو بسته بودم! اونا درو باز کرده بودن. مطمئنم. وقتی 
رسیدیم اونا هنوز تو خونه مون بودن البد داشتن می رفتن؛ برُق خاموش 
با چراغ روشن می خوابید؛  بابام همیشه  کرده بودن. شما که می دونین 
زنگ زدیم صدا نمی اومد هر چه در زدیم در باز نشد، اروند از دیوار 
پرید. برق کوچه روشن بود. اروند اول درو باز کرد بعد برقُ روشن کرد 
بابام خوابونده، روُش کشیده بودن. کیفُش شکسته بودن. اتاق پر کاغذا و 
نوشته های بابام بود. دنبال چی می گشتن عمه جان! همه جا خون بود. به 
درو دیوار خون پاشیده بودن. شیر آب حیاط خونی بود ؛حتمًا دستاشوُن 

جان! خوب شد  عمه  بودن  کی  اینا  بودن.  راحت  بودن. چقدر  شسته 
ندیدین. کاش مُن و اروند نرفته بودیم عروسی ! اونا می دونستن ما رفتیم 
اروند اولش کاروُن  اروند که دوید تو کوچه کاروُن دیدم.  رفسنجون. 
ندیده بود. کاروُن که دیدم، دویدم طرف اتاق. فکر کردم مامانمم کشتن. 
تکونش دادم. جیغ زدم پاشو، باباُم کشتن. پرید. آوردمش سر نعش بابام. 
دست گذاشت رو پا بابام گفت سکته کرده، هنوز داغه زود زنگ بزن 

به اورژانس زنگ نزدم...
ارس همین طور حرف می زد. می لرزیدم. جیغ می کشیدم بسه ارس! 
بابام  به خدا  نباشین  ناراحت  ارس می گفت  و های های گریه می کردم. 
لب  می کردی  انگار  خیلی.  بود.  خوابیده  راحت  خیلی  نبود.  ناراحت 
بافت  مامانم و کارون  آورد.  بدشانسی  پایینُش گاز گرفته، ولی کارون 
بودن کی اومده بودن؟ سنگدل شدم، چرا نمی تونم گریه کنم؟ چرا پس 

همه تون گریه می کنین؟ 
از  آرامش  این  بودی.  خوابیده  آروم  حمید.  می گفت  راست  ارس 
کجا آمده بود؟ از وجدان آرومت؛ ولی آن لب به افسوس گزیده چی؟ 
افسوس چی رو می خوردی حمید؟ افسوس باورایی که فرو ریخت؟ 
یا افسوس قربانی شدن  افسوس خونایی که ردش توی شعرات بود؟ 
کارون بی گناه و زیبا رو؟ می گن زمان حالله. راست می گن حمید! هی 
مُن توی خودش حل می کنه. اون شب برابر مانیتور مثل خیلی از شبای 
دیگه لرزیدم، موهای سرم سیخ شد. پریدم تو رختخواب، لحاُف کشیدم 
تا زیر گلوم. مغز استخونام می لرزید. چشماُم که می بستم خطی از خوُن 
می دیدم که از فرق سرت راه می افته، از روی سبیل هات رد می شه، از 
کارون  کنار لب گاز گرفته ت می گذره و می ریزه رو زبون سرخت و 
بچه گنجشکی می شه که توی خون غلت می زنه. می دیدم کارون توی 
حوضچه یی از خون دست و پا می زنه و تو فریاد می زنی. هر شب از 

وسوسه ها خواب تبر می بینم. 
کارون  و  تو  خون  با  گلدشت  محله ی  که  سیاهی  شب  حمید   
دو  حاال  اونا  بود؛  15 16ساله  اروند  و  13ساله  ارس  شد.  خوندشت 
می زنه  حرف  که  شما  از  بیرون،  اومده  بهت  از  ارس  رشیدن.  جوون 
بغضش می ترکه. دیگه غم گریه نکردن نداره ولی اون و اروند مثل خیلی 
از بچه های دیگه غم قتل عزیز ی رو دارن. درد قتل برادر و پدرشون 
راحت شون نمی ذاره؛ هرچند می دونن که خون نمی خوابه. خیلی چیزا 

افشا شده. به قول خودت: 
»پنجه و منقار کرکس عاقبت افشا نمود 

 رازهای ماورای پرده و انبان خون« 
بی گناه صدها  تو، خون  و  کارون  فقط خون  نه  افشا شده حمید! 
انسان دیگه و من باور دارم خون کارون و تو و مادرا و باباها و بچه های 
دیگه نمی خوابه. همین طور که از روز اول فاجعه ی هولناک قتل تون باور 
داشتم که دست پلید چه کسانی سینه ی کارون و تو رو شکافته و همین 
بود که جلوی برادرا، دوستا و فامیال سینه سپر کردم و راه بر ماموران 
آگاهی بستم و گفتم آقایون همه چی از دور داره جار می زنه، شیوه ی این 
کشتار مشخصه؛ دست ور دارین. آشنا ها رو نفرستین دم تیغ. چرا اجازه 
می دین کاسه کوزه رو بشکنن سر افغانیا؟ چرا اجازه می دین ما رو در 

گیر جنگ فامیلی و قبیله یی کنن؟ چرا...؟ 

• شعرها از حمید حاجی زاده )سحر( است.
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سلب حق زندگی از انسان، به هر دلیل، چنان شنیع و نفرت  انگیز است 
انسان  های  به ذهن  قتل می  رسد نخستین چیزی که  به  که وقتی کسی 
دیگر خطور می  کند پیداکردن قاتل است تا سپس عدالت در موردش 
البته گواهی است بر اهمیت حیات انسان، و بی  تردید  اجرا شود. این 
حق مسلم بازماندگان مقتول و به طور کلی جامعه  ی انسانی است که 
خواهان احقاق حق و رسیدگی به حق حیات پایمال شده  ی مقتول و 
بدین  سان محاکمه و مجازات قاتل یا قاتالن باشند. اما اگر بپذیریم که 
هدف از این مجازات نه تنبیه صرف قاتل بلکه، مهم  تر از آن، جلوگیری 
از تکرار عمل ضدانسانی قتل است، آنگاه این امر که قاتل یا قاتالن به 
چه جرمی مجازات می  شوند، اهمیت پیدا می  کند. اهمیت این نکته در 

مورد پدیده  ی موسوم به قتل  های زنجیره  ای دو چندان می  شود.
اعتراض و  این پدیده برمال شد، گفتمان  پاییز 1377 که  از همان 
مخالفت با آن بیشتر حول گستره  ی قتل  ها و شناسایی آمران و عامالن 
بیش  قتل  ها  شمار  اوالً  که  می  شد  مطرح  مثال،  برای  می  زد.  دور  آنها 
محمد  فروهر،  داریوش  اسکندری،  )پروانه   1377 پاییز  قتل  چهار  از 
سعید  رده  ی  از  باالتر  رده  ای  ثانیًا،  و،  است  پوینده(  جعفر  و  مختاری 
امامی  مصطفی کاظمی فرمان قتل  ها را صادر کرده است. تأکید می  کنم 
که پیگیری حقوقی و قضایی قتل  ها از این زاویه امری ضروری و حق 
مسلم خانواده  های جان  باختگان و به طور کلی مردم به عنوان دادخواهان 
اصلی این بیداد است. اما گیرم دادگاه به جای چهار قتل هشتاد قتل را 
مورد بررسی قرار می  داد و به جای مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی 
نیز افرادی بیشتر و باالتر از آنها را به عنوان آمر محاکمه می  کرد. چه 
سودی برای جامعه داشت اگر این افرادِ بیشتر و باالتر بازهم صرفا به 
همان اتهام قتل عمد محاکمه می  شدند؟ نمی  توان این واقعیت را نادیده 
گرفت که درگفتمان اعتراض و مخالفت با قتل  های زنجیره  ای جای یک 

پرسش مهم خالی بود: محاکمه  ی متهمان به چه اتهامی؟ 
می  دانیم که دادگاه به طور غیرعلنی و پشت درهای بسته و بدون 
دادگاه  در  پرونده  فراوان  نقایص  به  اعتراض  در  )که  شاکیان  حضور 
عمد  قتل  چهار  اتهام  به  را  متهمان  و  شد  برگزار  نکردند(  شرکت 
نفر  چند  ابد،  به حبس  آمر  عنوان  به  نفر  دو  کرد:  محکوم  و  محاکمه 
قتل  در  معاونت  علت  به  بقیه  و  به قصاص  قتل  در  مباشرت  دلیل  به 
به حبس  های مختلف. باز هم می  دانیم که خانواده  های جان  باختگان از 
اجرای قصاص سر باز زدند زیرا نمی  خواستند قتل  ها را مضاعف کنند. 
در مورد اجرای محکومیت حبس   نیز هیچ خبری در دست نیست. اما 
فرض کنیم آن چند مباشر قصاص می  شدند و بقیه هم اکنون درحال 
گذراندن دوران محکومیت خود باشند. مگر این همه قصاص و حبس، 
بردن  میان  از  در  تأثیری  گرفته، کوچک  ترین  انجام  این سال  ها  در  که 
قتل یا حتا کاهش آن داشته است که قصاص و حبس آمران و عامالن 

قتل  های زنجیره  ای داشته باشد؟ دریغ از سِر سوزنی تأثیر! 
حال بیاییم فرض کنیم )فرض محال هم که می  دانیم محال نیست( 
شده  اند  مرتکب  واقعًا  که  عملی  همان  اتهام  به  را  متهمان  دادگاه  که 

یعنی کشتار مخالفان سیاسی و افراد دگراندیش محاکمه می  کرد و به 
با نظام سیاسِی حاکم و حق داشتِن  این ترتیب در واقع حق مخالفت 
هر عقیده  ای را به رسمیت می  شناخت. کمترین نتیجه  ی این امر فراهم 
آمدن امکانی حقوقی و قضایی برای خالی شدن تمام زندان  های ایران 
از زندانیان سیاسی و عقیدتی بود. بدیهی است که اگر زندانی سیاسی 
و عقیدتی اساسًا وجود نمی  داشت وقوع فجایعی چون کشتار جوانان 
مخالف در کهریزک یا قتل ستار بهشتِی، کارگر وبالگ نویس، هم منتفی 
می شد.کامال روشن است که چنین چیزی در چهارچوب نظام سیاسی 
از  نباید  را  آن  که  نیست  معنا  بدان  این  اما  نیست.  تحقق  قابل  حاکم 
این نظام خواست. دادخواهاِن قتل  های زنجیره  ای می  توانستند و اکنون 
این  عامالن  و  آمران  محاکمه  ی  خواهان  که  کنند  اعالم  می  توانند  نیز 
قتل  ها به اتهام قتل دگراندیشان و مخالفان سیاسی هستند. اگر اراده  ای 
برای مجبور کردن حکومت به برگزاری این محاکمه وجود داشته باشد، 
می  توان در دادگاه نشان داد که واقعیت این قتل  ها، که با وجود حذف 
این  درون  به  حتا  وفور  فرط  از  پرونده  از  امامی  سعید  مهم  اعترافات 
پرونده  ی سانسورشده نیز سرریز کرده  است، سرشار از قرائن و امارات 
عنوان  به  را  پوینده  قتل جعفر  از  موردی  اتهام   است.  این  اثبات  برای 
نمونه ذکر می  کنم که در آن یکی از آمران قتل  ها بر دیدگاه  های سیاسی 

پوینده به عنوان دلیل قتل او استناد می کند.
قتل  های  متهمان  از  تحقیقات  جریان  در  که  اخباری  اساس  بر 
زنجیره  ای در سال  های 1377 تا 1379 به بیرون درز کرد، یکی از آمران 
قتل  ها به نام مهرداد عالیخانی، پس از ربودن و خفه کردن جعفر پوینده 
در 18 آذر 1377، چند ساعت بعد ضمن گزارش جنایت خود و تیم 
عملیاتی   به مقام باالترش یعنی مصطفی کاظمی، متن مصاحبه  ی پوینده 
با نشریه  ی فرهنگ توسعه را به او می  دهد و می گوید: بخوان تا ببینی چه 
کسی را کشتیم! این مصاحبه را بسیاری از ما در همان زمان انتشارش 
خوانده  ایم. اما بگذارید نکات مهم آن را بار دیگر در اینجا مرور کنیم تا 
ببینیم جرمی که جعفر پوینده را مستحق آن مرگ وحشیانه و جنایت  بار 
این مصاحبه، که  پوینده در  برجسته  ی سخنان  فرازهای  بود.  کرد، چه 
بیان  که  ترتیبی  به  می  دهد،  تشکیل  را  آن  اصلِی  درونمایه  ی  واقع  در 
ازادی  یا  نامحدود  آزادی  فرهنگی،  آفرینش  شده چنین است: الزمه  ی 
بی  قید و شرط اندیشه و بیان است. هنرمند باید آزاد باشد و بی  هیچ قید 
و شرطی بتواند اثرش را خلق و منتشر کند و به این ترتیب است که 
آفرینش فرهنگی و ارتقای فرهنگی روی می  دهد.... در این جا مایلم از 
کانون نویسندگان به عنوان جمهوری نویسندگان و از آزادی بی  قید و 
شرط بیان به عنوان شاه  بیت قانون اساسی جمهوری نویسندگان ایران 
یاد کنم.... در جمهوری ادبیات، نویسنده باید بار دو مسئولیت بزرگ را 
که به تعبیر رسای آلبرکامو مایه    ی عظمت کار اوست، بر دوش گیرد: 
خدمت  گزاری حقیقت و خدمت  گزاری آزادی. نویسنده باید شرف هنر 
را پاس بدارد که همانا مخالفت با این جهان و رد آن است. در برابر 
تنها رفتار منطقی هنرمند رد دربست آن  بر دنیای معاصر،  نظام حاکم 
است وگرنه باید از هنرش دست بکشد. برای نویسنده و هنرمند ادبیات 
وسیله  ای نیست که در خدمت هدف  های سیاست قرار گیرد. نویسنده 
خود را ضامن حفظ حرمت و خودمختاری ادب و هنر می  داند که شرط 
همه  ی  تحقق  است.  آفرینش  شکل  های  و  راه  ها  کامل  آزادی  آن  الزم 
و  بی  قید  بیان،  و  اندیشه  آزادی  که  است  آن  گرو  در  پیش  گفته  موارد 
هرگونه  نشود.  تحمیل  آن  بر  محدودیتی  هیچ  و  باشد  مطلق  و  شرط 
محدودیتی که در قانون برای آزادی بیان تعیین شود به وسیله  ای برای 
سرکوب اندیشه  ها و آثار مخالف بدل می  گردد و به همین سبب است 
که آزادی قلم باید از دسترس حکومت  ها بیرون باشد. اگر در قانون به 
قایل شود، در  بیان  برای آزادی  دولت اجازه داده شود که محدودیتی 
واقع دولت می  تواند هر وقت که الزم دید به بهانه  ی همین محدودیت  ها 
هرگونه منعی را بر بیان اندیشه  ها و آثاری که به گمان خودش نامطلوب 

محاکمه 
به اتهام قتل سیاسی  عقیدتی

محسن حکیمی
 آبان 1391
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و زیان  بار هستند، به صورت قانون تحمیل کند. بنابراین، آزادی اندیشه و 
بیان و نشر نباید به هیچ وجه محدود، مقید و مشروط شود. آزادی انتقاد، 
آزادی ابراز عقاید مخالف »هر قدر هم به نظر عده  ای ناپسند، زیان  بخش 
یا انحرافی باشند« در جامعه  ی مدنی دموکراتیک باید به طور مطلق باقی 
مشارکت  عملی  الزامات  از  بیان  آزادی  نامحدودی  و  مطلقیت  بمانند. 
مردم در امور اجتماعی و از ضرورت  های آفرینش و اعتالی فرهنگی 
سرچشمه می  گیرد. از مهم  ترین محدودیت  هایی که معموالً برای آزادی 
بیان قایل می شوند، مواردی مانند امنیت عمومی، مصالح کشور و عفت 
و  نامشخص  کلی،  مفاهیمی  این  ها  تمام  ولی  است.  عمومی  اخالق  و 
و  مخالفان  سرکوب  قانونی  ابزار  به  آسانی  به  که  تفسیرپذیرند  بسیار 
با اختناق  بدا به حال حکومتی که ملتش  دگرندیشان بدل می شوند.... 
محدودیت  خطرهای  بماند....  محفوظ  فساد  و  انحراف  از  سانسور  و 
بسیار  فرهنگی  اعتالی  پیش  رفت جامعه و  برای  بیان  و  اندیشه  آزادی 
و  است  بیان  و  اندیشه  کامل  آزادی  مخاطرات    اصطالح  به  از  بیش  تر 
فقط کسانی با این آزادی مخالف هستند که ریگی به کفش خود دارند 
در  می  هراسند....  واقعیات  همه  ی  آشکارشدن  و  مردم  آگاه  شدن  از  و 
مدنی  جامعه  ی  در  دموکراسی  گسترش  از  که  استبدادی  حکومت  های 
جلوگیری می  کنند، نشر کامل حقایق و مباحث مربوط به مسائل اساسی 
اجتماع در صورتی مجاز شمرده می  شود که با مقاصد حاکمان هماهنگ 
مطالب  نوع  تعیین  کننده  ی  اصول  استبدادی،  حکومت  های  در  باشد.... 
قابل انتشار و دامنه  ی انتشار آثار و اطالعات در جهت منافع فرمانروایان 
تنظیم می  شود نه در جهت منافع اهل فرهنگ و مردم.... سرسخت  ترین 
و  اخالق  و  عفت  از  همه  از  بیش  که  کسانی  و  بیان  آزادی  مخالفان 
هستند  غارت  گرانی  همان  نمایندگان  می  گویند،  سخن  عمومی  امنیت 
که با بهره  کشی  ها، بیداد  ها و اختالس  های خود اکثریت افراد جامعه را 
گرفتار فقر اقتصادی و فرهنگی کرده  اند و افراد بسیاری را به انواع بالیا 
»بیماری، اعتیاد، فحشا و...« گرفتار ساخته  اند و با ترویج آیین پول  پرستی 
 ( زده  اند.  را  انسانی  اخالق  و  احساس  هرگونه  ریشه  ی  سود  جویی  و 

فرهنگ توسعه، شماره  ی 36 35، مرداد 1377(
از  دفاع  کرد:  عنوان می  توان خالصه  این  را تحت  پوینده  سخنان 
فقر  و  استثمار  و  استبداد  با  مخالفت  و  بیان  شرط  و  بی  قید  آزادی 
اقتصادی و فرهنگِی حاکم بر جامعه  ی ایران. این درست همان چیزی 
است که جعفر پوینده به دلیل آن کشته شد. استناد مسئول عملیات قتل 
علت  این  به  پوینده  که  می  دهد  نشان  آشکارا  او  مصاحبه  ی  به  پوینده 
مستحق مرگ شناخته شده بود که مدافع پیگیر آزادی بیان بی  هیچ حصر 
و استثنا برای همگان و مخالف سرسخت استبداد و نظام سرمایه  داری 
بود.در مورد سایر جان  باختگان قتل  های زنجیره  ای نیز به آسانی و راحتی 

نظام  با  مخالفت  بیان  به علت  از جمله  نیز  آنان  که  داد  نشان  می  توان 
سیاسِی حاکم جان خود از دست دادند.

مستندات اثبات کشتار به علت عقیده و دگراندیشی نیز اگر از شواهد 

اثبات قتل به دلیل مخالفت سیاسی بیشتر نباشد، کمتر نیست. برای مثال، 
مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  وقِت  دادستان   ،1377 دی  ماه   30 در 
)مرجع قضایی رسیدگی به پرونده( در اولین مصاحبه  ی خود درباره  ی 
ادعاهایی  مقتوالن  مورد  در  متهمان  که  کرد  اعالم  زنجیره  ای  قتل  های 
دارند که آنها را باید با استناد به ماده  ی 226 قانون مجازات اسالمی در 
یک دادگاه صالح به اثبات برسانند. ماده  ی 226 قانون مجازات اسالمی 
چنین است: قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعًا 
مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او 
را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. از جمله  ی کسانی که شرعًا مستحق 
کشته شدن هستند مرتدان  اند، یعنی کسانی که مسلمان زاده شده  اند اما 

کرده  اند.  را عوض  عقیده  ی خود  یعنی  برگشته  اند،  اسالم  دین  از  بعداً 
این  به  نیروهای مسلح  دادستان وقت سازمان قضایی  بنابراین، گفته  ی 
معنی است که متهمان مدعی شده  اند که مقتوالن را به خاطر عقایدشان 
کشته  اند. ناگفته نماند که تقریبًا در همان زمان یکی از طرفداران سعید 
امامی هم در روزنامه  ی کیهان و هم در تلویزیون )برنامه  ی چراغ( مدعی 

شد که مقتوالن مرتد و ناصبی بوده  اند.
حقیقت دیگری که از البه  الی گفته  ها به بیرون درز کرد و دال بر 
اطالعیه  ی  کشته  اند  عقایدشان  علت  به  را  مقتوالن  متهمان  که  بود  این 
سازمان قضایی نیروهای مسلح در مهرماه 1378 بود که در آن آمده بود 
که اعالمیه  های فداییان اسالم ناب محمدی را باند سعید امامی  مصطفی 
کاظمی منتشر کرده  اند. می  دانیم که در یکی از این اطالعیه  ها به تاریخ 
14 دی  ماه 1377 آمده بود که سه قاضی عادل حکم قتل مقتوالن را صادر 
کرده  اند. به عبارت دیگر، سعید امامی پیش از آن که دستگیر شود ) او 
پس از مصطفی کاظمی و در 5 بهمن 1377 دستگیر شد( در اطالعیه  ی 
مذکور گفته بود که حکم قتل  ها را سه قاضی عادل صادر کرده  اند. بدیهی 
دلیل  به  فقط  پوینده  و  مختاری  فروهرها،  قتل  شرعی  که حکم  است 

عقاید آنها می  توانسته است صادر شود.
جای پای این مستندات در رأی دادگاه نیز دیده می  شود. از هفت 
مورد معلومات مبنای رأی دادگاه، پنج مورد مؤید گفته  های دادستان وقِت 
مرجع رسیدگی به پرونده است، یعنی طبق ادعای متهمان، مقتوالن شرعًا 
برای  آمده،  دادگاه  آن گونه که در رأی  بوده  اند و،  مستحق کشته  شدن 
آنان حکم قتل صادر شده و این حکم به دلیل فکر و عقیده و عملکرد 
جمهوری  چون  است:  آمده  چنین  سوم  مورد  در  است.  بوده  مقتوالن 
اسالمی ایران دارای تشکیالت قضایی است و قاضی )حتی اگر مجتهد 
مطلق باشد( برای اشتغال به امر قضا باید از جانب رئیس محترم قوه 
قضائیه به نیابت از سوی ولی معظم فقیه در پستی از پست های قضایی 
مقامی که حق  تنها  کند،  قوانین قضاوت  نصب گردد و در چارچوب 
یا  نفس  )که مرتکب جرم موجب قصاص  به کشتن کسی  دارد حکم 
اعدام شده باشد( صادر کند قاضی دادگاه صالحیتدار است که پس از 
قطعیت حکم، رسمًا به مرحله اجرا گذاشته می  شود و جز قاضی صالح 
اجتهاد  درجه  واجد  چنانچه  حتی  مقامی،  هیچ  صالحیتدار  دادگاه  در 
باشد، نمی  تواند حکم به قتل بدهد، زیرا بدیهی است که احراز یا عدم 
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احراز شرایط قانونی و شرعی بزه موجب قتل از امور موضوعی و منوط 
به تشخیص قضایی و مستلزم لمس ماهیت قضیه و استماع و بررسی 
مدافعات متهم با رعایت جمیع شرایط و مقررات است و مجتهد و مفتی 
در مقام فتوی شأن تشخیص موضوع را ندارد. آشکار است که جز در 
صورتی که متهمان ادعا کرده باشند که حکم قتل مقتوالن )به دلیل فکر 
و عقیدهی آنان( از سوی کسی یا کسانی صادر شده است، لزومی ندارد 
که دادگاه در رأی خود تصریح کند که فقط قاضی صالحیتدار دادگاه، و 
نه حتا هر مجتهدی، می تواند حکم به کشتن کسی بدهد. در مورد چهارم 
احتیاج  بر عدم  مبنی  فقهی  .آنچه در کتاب  های  نیز چنین می  خوانیم:.. 
بر شنونده  آن  به حکم حاکم شرع و وجوب  از حدود  برخی  اجرای 
آمده است قطعًا از زمان و مکانی که حکومت اسالمی سیطره و بسط 
ید دارد، منصرف بوده و درجایی که حکومت بر پایه موازین اسالمی 
از حدود )همانند اجرای هر  استوار و مستقر است، اجرای هر حدی 
نیاز به سیر مراحل قانونی دارد. البد نظر متهمان یا  مجازات دیگری( 
وکالی آنان این بوده که الزم نیست حکم حد را حتمًا حاکم شرع صادر 
کند و هر قاضی   دیگری می تواند این حکم را صادر کند؛ و گر نه دادگاه 
هیچ نیازی به تأکید بر این نکته نمی  داشت. ذکر موارد دیگر از معلومات 
مبنای رأی دادگاه موجب اطاله  ی کالم خواهد شد. فقط به نکته  ی صریح 
و آشکار دیگری در بخش موارد استدالل رأی دادگاه اشاره می  کنم و 
آن این است که متهم ردیف دهم در الیحه   دفاعیه خود به مهدورالدم 
بودن مقتوالن اشاره کرده است. بازهم بدیهی است که نویسندگانی چون 
پوینده و مختاری و یا فعاالن سیاسی  یی چون فروهرها از نظر متهمان 

نمی  توانسته  اند مهدورالدم باشند مگر به دلیل عقایدشان.
اکنون پرسش این است که در حالی که تمام این شواهد و قرائن 
عقیدتی   دالیل  به  زنجیره  ای  قتل  های  جان  باختگان  که  می  دهند  نشان 
سیاسی به قتل رسیده  اند، چرا دادگاه متهمان را با استناد به اصل بیست 
و سوم قانون اساسی محکوم نکرده است؟ بر اساس این اصل، تفتیش 
عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی  توان به صرف داشتن عقیده  ای 
جمهوری  اساسی  قانون  بنابراین،  داد.  قرار  مؤاخذه  و  تعرض  مورد 
اسالمی )که در این مورد هنوز نتوانسته ُمهر انقالب 1357 را از خود 
بزداید( حتی تعرض و مؤاخذه  ی مردم را به علت عقایدشان منع کرده 
است، چه رسد به کشتن آنها. این توجیه احتمالی نیز که این اصل به 
صورت قانون عادی درنیامده و جنبه  ی اجرایی نیافته عذر بدتر از گناه 
برای کشتن مخالفان  را  راه  که  اصولی  فقط  که  قرار است  است. مگر 
قرار  اگر  کنند؟  پیدا  اجرایی  عقیدتی هموار می کنند جنبه  ی  سیاسی و 

داشته  تزیینی  صرفًا  جنبه  ی  اساسی  قانون  سوم  و  بیست  اصل  نیست 
باشد، چرا سی و چند سال پس از تصویب  اش هنوز جنبه  ی اجرایی پیدا 
نکرده است؟ در رأی دادگاه آمده است که تحمل مقتوالن با هر فکر و 
عقیده  ای نشانه سعه صدر جمهوری اسالمی ایران تلقی می  شده است. 
این گفته بیانگر بیگانگی کامل دادگاه با اصل بیست و سوم قانون اساسی 
است. همین که گفته می  شود جمهوری اسالمی فکر و عقیده مقتوالن را 
تحمل می  کرده و نسبت به آنها سعه صدر نشان داده است نشان می  دهد 
به رسمیت بشناسد که  این را  که دادگاه نخواسته است و نمی  خواهد 

داشتن هر عقیده  ای حق مسلم و بی  چون و چرای تمام شهروندان ایران 
است و مردم ایران این حق را مدیون مبارزات و جان  فشانی  های خود به 
ویژه در انقالب 1357 هستند و نه مدیون سعه صدر جمهوری اسالمی 
ایران. کاری که جمهوری اسالمی از جمله قوه  ی قضائیه و دادگاه  های 
آن باید بکنند نه منت گذاشتن بر سر مردم بلکه حراست از این حق و 
محاکمه و مجازات متجاوزان به آن است. اگر دادگاه برای رسیدگی به 
قتل  های زنجیره  ای به اصلی قانونی به روشنی و صراحت اصل بیست 
و سوم قانون اساسی استناد می  کرد و غیرقانونی بودِن عمل متهمان را با 
تکیه بر این اصل اثبات می کرد، دیگر لزومی نداشت که اقوی دلیل را 
بر غیرقانونی بودن قتل  های موضوع کیفرخواست و مردود و بی  اساس 
بودن ادعای متهمان موصوف بر قانونی و شرعی دانستن عمل خود را 
عدم رعایت آیین  نامه اجرای حکم اعدام اعالم کند، یعنی مجبور نمی  شد 
دلیل!!( که عمل  اقوی  عنوان  به  )آن هم  متوسل شود  استدالل  این  به 
متهمان به این دلیل غیرقانونی است که آیین نامه اجرای حکم اعدام را 
رعایت نکرده  اند!! بر اساس این استدالل حقوقی دادگاه، گویا ایراد عمل 
جنایتکارانه  ی قاتالن این بوده که طناب دار را به طور رسمی و قانونی و 

علنی به گردن پوینده و مختاری و فروهرها نینداخته  اند بلکه آنان را در 
خفا و بدون رعایت آیین نامه   اجرای حکم اعدام کشته  اند!!

خالصه  ی کالم آن که پرونده  ی ملی قتل  های زنجیره  ای از نظر 
افکار عمومی به ویژه مردم ایران و در رأس آنها خانواده  ها و یاران 
جان  باختگان همچنان مفتوح است و دادگاه رسیدگی به این قتل  ها 
باید، ضمن درنظرگرفتن تمام قتل  ها و شناسایی همه  ی آمران و 
عامالن و حضور هیئت منصفه و خانواده  های بازماندگان و وکالی 
آنان، متهمان را به طور علنی به اتهام کشتار مخالفان سیاسی و 

عقیدتی محاکمه کند.
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پس از برمال شدن قتل   های سیاسی موسوم به »قتل   های زنجیره   ای« در 
آذر 77، بحث   های زیادی برای شکافتن ماهیت و ریشه   های این پدیده 
و  اجتماعی  جایگاه  تبع  به  که  گرفت  آن صورت  با  مبارزه  راه   های  و 
نگرش سیاسی غالب بر مطبوعات و محافلی که این بحث   ها را دامن 
می   زدند، این بحث   ها عمدتا در محدوده   ی بسته   ای جریان یافت که به 
نظر من استعداد ذاتی کاویدن و رسیدن به ریشه   ها را نداشت: بحث   هایی 
در این باره که آیا کیفیت انجام تحقیقات مربوط به این قتل   ها چگونه 
بوده است؟ رسیدگی دادگاهی که سرانجام به این پرونده رسیدگی کرد، 
قانونی و منطبق بر موازین دادرسی بود یا نه؟ آیا تعداد قتل   ها محدود به 
همین چند مورد بود؟ صرف نظر از کیفیت تعقیب و محاکمه، آیا پای 
آمران این قتل   ها هم به پرونده و جریان دادرسی کشیده شد یا قضیه 
فقط با قربانی کردن چند عامل اجرایی خرده   پا »جمع و جور« شد؟ آیا 
ضابطین تابع و در خدمت مراجع قضائی هستند یا بالعکس راه مراجع 
قضائی ادامه   ی ناگزیر راهی است که ضابطین رفته   اند؟ و مسائل دیگری 
از این قبیل... اینها اگر چه بخش   هایی از واقعیت جاری هستند و برخی 
از مسائل و مشکالتی را که وجود دارد برمال می   کنند، اما خود معلول   اند 
و بحث پیرامون آنها ما را به ریشه   ی مسئله نمی   رساند، و طبعا اصالح 
هیچ   یک از این   گونه مشکالت و کاستی ها هم نمی   تواند ریشه   ی چنین 
پدیده   هایی را بخشکاند. بحث   هایی در این سطح همگی بر این فرض 
مبتنی است که آن   چه به عنوان قوه   ی قضائیه یا دستگاه قضائی بخشی از 
هر مجموعه   ی حاکمه را تشکیل می   دهد، اگر چه خود زیر مجموعه   ی 
حاکمیت است، در مواردی که این حاکمیت یا اجزاء آن به حقوق و 
آزادی   های مردم تجاوز کرده باشند، می   توانند آن را مجازات یا کژی   های 
آن را راست کند. این تصور که ریشه در جهان   بینی بورژوائی دارد، و 
به طور مشخص   تر از منتسکیو سرچشمه می   گیرد، از اساس مورد تردید 
است و طبعا یکی از نتایج فوری چنین فرضی هم امید بستن بیش از حد 
و ناموجه به ظرفیت   های قضائی نظام حاکمه   ی یک جامعه در عرصه   ی 

حقوق عمومی، بدون توجه به ماهیت سیاسی آن نظام است.
یک  در  حقوق  دارد.  بیشتر  توضیح  به  نیاز  موضوع  شدن  روشن 

تقسیم   بندی کلی به دو بخش بزرگ تقسیم می   شود: حقوق عمومی و 
عرصه   ی روابط حاکمیت  حقوق خصوصی. عرصه   ی حقوق عمومی 
با شهروندان است مانند حق مردم در تعیین سرنوست خود، ساختار 

نهادهای انتخابی و نمایندگی مانند پارلمان و نحوه   ی انتخاب نمایندگان، 
عملکرد  جمهور،  رئیس  انتخاب  چگونگی  و  مجریه  قوه   ی  ساختار 
نظام مالی و مالیاتی کشور و... حال آن   که عرصه   ی حقوق خصوصی، 
مصداق  بارزترین  که  است  یکدیگر  با  شهروندان  روابط  عرصه   ی 
از  نظامی  چنان  بتواند  حاکمیتی  است  ممکن  است،  مدنی  حقوق  آن 

حقوق  عرصه   ی  در  دادگاه   هایی  و  تحقیق  دستگاه   های  نهادها،  قوانین 
خصوصی به وجود آورد که بتوانند در روابط میان شهروندان »روابط 
بین اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی« به عنوان یک طرف ثالث بر 
اساس حق و انصاف قضاوت و عمل کنند. زیرا این نظام قضائی بین 
که یک  است  روابطی  بر  ناظر  اما حقوق عمومی  است.  بی   طرف  آنان 
طرف آن دستگاه حاکمه و طرف دیگر آن شهروندان هستند و حدود 
وظائف و مسئولیت   های این دو را در قبال یک   دیگر تعریف، تعیین و 
تضمین می   کند و از این رو در روابطی که در حوزه   ی حقوق عمومی 
قرار می   گیرند دستگاه حاکمه دیگر یک طرف ثالث نیست و نمی   توان از 

آن چشم بی   طرفی و عدالت داشت.
در  اگر  که  است  این  سئوال  باال  توضیحات  به  توجه  با  واقع  در 
کند  نقض  را  شهروندان  حقوق  حاکمیتی  عمومی،  حقوق  عرصه   ی 
از ساختار حاکم  نیز بخشی  به تعریف خود  بنا  آیا دستگاه قضائی که 
است و به عنوان زیر مجموعه   ی این حاکمیت اقتدار خود را از دستگاه 
حاکمه می   گیرد، می   تواند بابت نقض حقوق عمومی شهروندان از نقض 
کننده بازخواست و با دستگاه حاکمه یا اجزاء و نهادهای متشکله   ی آن 
این   گونه مطرح کرد  از زاویه   ای دیگر می   توان سئوال را  برخورد کند؟ 
که قوه   ی قضائیه آن اقتداری را که با تکیه بر آن باید بتواند با حاکمیت 
می   آورد؟  کجا  از  کند،  برخورد  شهروندان«  حقوق  نقض  »در صورت 
به عبارت دیگر اساس و تضمین استقالل قوه   ی قضائیه در کجاست؟ 
آیا این اساس و تضمین در خود ساختار حاکمیت قابل تصور است؟ 
این همان نقطه   ی مرزی است که حقوق و سیاست در آنجا با یکدیگر 
تداخل می   کنند. آیا قتل سیاسی هنوز ماهیت حقوقی دارد و با وسایل 
و افزارهای حقوقی می   توان کما هوحقه به آن رسیدگی و در مورد آن 

اجرای عدالت کرد؟ 
اینها پرسش   هایی است که ذهنیت رایج در باره   ی دستگاه قضائی و 
نسبت آن با مجموعه   ی حاکمه و با مردم کمتر کسی به طور جدی به 
آنها فکر می   کند و معموال عموم چنان اسیر خرافات منتسکویی هستند 
و به قدری پیش فرض تفکیک قوای سه گانه   ی استقالل هر یک از این 
سه قوه از یکدیگر را بدیهی و تمام شده می   پندارند که مانع طرح جدی 

صورت مسئله نمی   شود، تا چه رسد به اندیشه   ی جدی در باره   ی آن.
و  اساس  می   توان  قدرت  دستگاه  خود  در  آیا  که  پرسش  این  به 
تضمینی برای استقالل قوه   ی قضائیه تصور کرد، تفکر رسمی و رایج 
این   رو  از  می   دهد.  منفی  جواب  تاریخی  تجربه   های  اما  مثبت،  پاسخ 
نگرش رسمی و رایج معتقد است به قتل سیاسی هم می   توان رسیدگی 

»قتل   های زنجیره               ای« 
از منظری دیگر 

ناصر زرافشان
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است  تضادی الینحل  بطن خود حامل  در  که  تفکر  این  کرد.  حقوقی 
حتی دموکراسی   های لیبرال را هم با مسئله   ای به نام impunity روبرو 
کرده است.یعنی کیفر گریزی دولت   مردان و مسئولین رسمی در مواردی 
که حقوق و آزادی   های دموکراتیک مردم را نقض کرده   اند و برای حل 
این مسئله به تمهیداتی مانند اساسنامه   ی رم و دادگاه جزائی بین المللی 
هم راه به جایی نمی   برد. چون اساس نگرشی که آنها را به وجود آورده 
صرفا حقوقی است و متهمین آن فرد یا افراد معینی هستند و در آنها با 
ریشه   ی سیاسی مسئله هیچ   گونه برخوردی نشده است، اما این افراد با 
انگیزه   ی فردی خود عمل نکرده   اند و نظامی که افرادی از جنس متهمین 
دادگاه جزایی بین   المللی را تولید کرده و پرورده باشد، قادر به بازتولید 
برود  نمی   تواند  فراتر  این  از  هم  لیبرال  دموکراسی  اما  هم هست.  آنها 
زیرا پذیرفتن این واقعیت که قدرت خود نمی   تواند داور خویش باشد، 
دموکراسی لیبرال را هم با نظریه   ای که موضع رسمی آن در باره   ی دولت 
است در تضاد قرار می   دهد و نارسایی آن نظریه را برمال می   کند، زیرا در 
این نظریه دولت نماینده   ی منافع عمومی همگان و دستگاهی فراطبقاتی 
تعریف شده است که وظیفه   ی آن حفظ مصالح و منافع همه   ی جامعه 

است.
در  قضائیه  قوه   ی  استقالل  و  بی   طرفی  تضمین  و  اساس  اگر  اما 
بیرون  جایی  باید  بنابراین  نباشد،  تصور  قابل  حاکمیت  ساختار  خود 
از حاکمیت، خارج از دستگاه قدرت، به دنبال این تضمین بود؛ و در 
بیرون دستگاه قدرت تنها عاملی که می   توان برای تامین چنین تضمینی 
اقتدار  بدون  که  است  جامعه  نظارت  دموکراتیک،  نظارت  کرد  تصور 
سازمان  اقتدار  این  ندارد.  تحقق  امکان  و  معنی  مردم  یافته   ی  سازمان 
یافته   ی مردم که با تشکل آنها و در قالب احزاب، سازمانها، اتحادیه   ها 
و سایر تشکل های مردم نهاد به وجود می   آید، هم افزار اعمال نظارت 

دموکراتیک و هم خود آن است.
چون در تفکر کلیشه   ای رایج پارلمان نماینده   ی اراده   ی مردم معرفی 
می   شود، ممکن است این تصور پدید آید که اعمال نظارت دموکراتیک 
مورد بحث از طریق پارلمان امکان   پذیر است. اما این فکر خطا است. 
این اقتدار نمی   تواند مع   الواسطه اعمال شود زیرا اوال تجربه و واقعیت 
عینی اجتماعی خالف این را نشان داده است )رویدادهای مورد بحث 

غالبا در شرایطی اتفاق افتاده که پارلمان حضور داشته است(. ثانیا افزار 
تکافو نمی      کند  برای چنین هدفی  قوانین(  مقننه )وضع  و روش قوه   ی 
و ثالثا در ساختار دولت   های واقعا موجود که بر اساس نظریه   ی قوای 
مفروضات  بر  بنا  و  است  شده  بنا  یکدیگر  از  آنها  استقالل  و  سه   گانه 
از یکدیگر مستقل   اند  قوه   ی قضائیه  مقننه و  قوه   ی  نظری،  این دستگاه 
و امکان نظارت قوه   ی مقننه بر قوه   ی قضائیه در چنین ساختاری، عمال 

وجود ندارد.
بیرون  در  خود  مردم  که  زمانی  تا  موجود  شرایط  در  رو  این  از 
آزادی   های  و  از حقوق  پاسداری  برای  و  باشند  متشکل  غیر  حاکمیت 

خود قدرت الزم را نداشته باشند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

جوان   ترین  از  یکی  از  شدم  برآن  زنجیره   ای  قتلهای  سالگرد  در 
یادی  آنان  گمنام   ترین  و  مظلوم 
از  پس  مادرش  باشم.  کرده 
مرگ  دق  قتلش  و  مفقودی 
از  پیش  سال  دو  پدرش  شد. 
دنیا رفت تنها خواهرش نیز در 

دسترسم نبود. 
 1340/2/3 در  دوانی  پیروز 
از  پدرش  شد.  متولد  تهران  در 
نفت  شرکت  پیشرو  کارگران 

بود. 
پیروز سالهای 65 و 66 در 
زندان بود با تیزهوشی و شوری 

در  بود.  خانواده   هایشان  و  زندانیها  بین  خوبی  رابط  داشت  که 
سال 75 مجموعه نامه   های غریبانه )نامه های زندانیان به خانواده 

هایشان ( را چاپ و نشر نمود. 
و  بریده  آوری  جمع  به  دست  پیروز  مؤسسه  تشکیل  با 
در  که  نمود  و خارجی  داخلی  و مجالت  مطبوعات  گزیده های 
متعدد  میزگردهای  بود.  بزرگی  گام  مختلف  دیدگاه های  تبادل 
مطبوعاتی مذاکراتی بین صاحب نظران و اندیشمندان ترتیب داد. 

در ایجاد فضای خرداد 76 نقش بسزایی داشت. 
بارها احضار  نماید.  موظف بود ماهی یکبار خود را معرفی 
و بازجویی شد. از سوی سعید امامی و تیمش تهدید میشد که 

مؤسسه را تعطیل کند و از فعالیت دست بکشد. 
والجرم در دهم شهریور 1376 بین راه ربوده شد و دیگر به 

خانه برنگشت. 
شنیده   ها جسته گریخته حاکی بود به طرز فجیعی شکنجه و به 
قتل رسیده است. از زبان مسئولی در رفته که توی اسید سوزاندند. 
در محاکمه گنجی و عبداهلل نوری گفته شد، کشتند و در پادگان 
انتظامی ونک زیر درختی به قول آنها چالش کردند. خانواده در 

تالش شبانه روزی نتوانست خبر درست حسابی بگیرد. 
به امید روزی که حقایق روشن شود. 

یادش گرامی باد 

بـه یـاد پـیـروز دوانـی

محمد حسین طهماسب پور شهرک )میرزا(
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آذر به نوعی یادآور تیغ بی رحم سانسور است. درواقع دهشتناک ترین 
نوع سانسور؛ یعنی تحمل نکردن وجود اهل قلم و حدف فیزیکی آن 
ها. شاید تعبیر خانم سیمن بهبهانی دقیق تر باشد جنون افسارگسیخته ی 
سانسور. نماد این جنون، قتل پوینده و مختاری است. به این مناسبت، 
سانسور  با  مبارزه  روز  آذر  سیزده  ایران،  نویسندگان  کانون  از سوی 
نامیده شده است تا ضمن ارج گذاری بر کوششهای آزادیخواهانهی 
این دو عزیز، و دیگر کسانی که در این راه از دست رفتند، یادآور 
اهمیت آزادی بیان باشد. جا دارد که هم صدا با سیمین بهبهانی بگوییم: 

نوشته را می توان پاک کرد اما عقیده را نمی توان سلب کرد.
به مناسبت این روز با سیمین بهبهانی از اعضای سرشناس و پی گیر 

کانون نویسندگان گفتگو کردیم. 

می خواهیم  پذیرفتید.  را  گو  و  گفت  این  که  ممنون  بهبهانی،  خانم 
درباره ی سانسور صحبت کنیم و پیامدهای آن، و نیز قتل های زنجیره یی 

و نقش کانون نویسندگان ایران در رابطه با این ها.
• شنیده ایم به کتاب آخرتان که مجموعه ی گفت و گوهای شماست 

مجوز چاپ نداده اند. چرا؟ مگر چه گفته اید؟
بعضی  یاد  کتاب  اول  چاپ  گوها،همراه  و  گفت  ازاین  برخی 
در  دیگر  مقاالت  افزودن  علت  به  که  بودند  شده  منتشر  نفرات)1378(، 
تر  را پیش  این کتاب، گفت و گوها را جدا کردم و آن چه  چاپ دوم 

آن چه باید در نوشته ها بدرخشد آزادی ست! 
 گفت وگو با سیمین بهبهانی به مناسبت سیزده آذر؛ روز مبارزه با سانسور

 کیوان باژن

افزودم و به صورت کتاب مستقلی برای وزارت  به آن  انجام داده بودم 
ارشاد فرستادم. دو  سه سالی در دایره ی سانسور خوش گذراند! سپس با 
فرمانِرد از آن جا خارج شد و ناشر)شاعر گرامی، آقای حافظ موسوی( 
نمی دانم. شاید توضیح درباره ی  را  فرستاد. علت اش  برایم پس  را  آن ها 
پرسش هایی که مربوط به احواِل کشور است به مذاق تایید کنندگان خوش 

نیامده بود.
• کتاب های دیگرتان چه طور؟ 

مجموعه ی  و  همراه  مادرم  )با  ام  کرده  منتشر  کتاب  دو  تازگی  به 
داستان ها و یاد نوشت ها( که هردو در مواردی جای جای سانسور شده اند.

• شما در دوره ی پهلوی هم دچار سانسور می شدید؟ اساسا سانسور 
در آن دوره چه گونه بود؟ 

که  می آورم  یاد  به  نمی شد.  من سانسور  آثار  اما  بود،  کار  در  تاخیر 
مجموعه ی رستاخیز )1352( یازده ماه در دایره ی سانسور ماند، اما دست 
نخورده به ناشر بازگشت. البته برخی از مقامات در هفته های اوِل انتشار 

این کتاب به وسیله ی تلفن یادآوری های گله آمیزی می کردند.
انقالب و  از  با توجه به این ها، چه تفاوتی بین سانسور در پیش   •

پس از آن می بینید؟
پیش از انقالب، سخت گیری به مقیاس امروز کم تر بود. البته این 
در مورد آثار من است که در پرسش قبلی هم پاسخ اش را دادم. راجع به 
کتاب های دیگران آگاهی درستی ندارم. روی هم رفته باید بگویم که در 

هیچ دوره یی بدون سانسور یا خودسانسوری نبوده ایم.
• به نظر شما دولت ها چرا از سانسور استفاده می کنند؟

بروید از خودشان به  پُر  سید! 
• اثر سانسور برنویسندگان،ادبیات و اندیشه و در نهایت بر مخاطبان 

و به طور کلی روی مطالعه چیست؟
نگهبانان مصلحت مدنی را دوا نمی کند.  به گمان من، سانسور دردِ 
اگر مطلبی گفتنی باشد، با همان گفتن، خود به خود، منتشر می شود. هیچ 
کس نمی تواند آن چه را در دِل کسی می گذرد تغییر دهد، آن هم با زور. 
کنند.  رفع  را  آن  و  دارد  نقص  کارشان  کجای  ببینند  امور  مسئوالِن  باید 
گفتار آزاد و بدون سانسور موجب می شود که اولیای امور هشیارتر شوند. 
در گفتارها و نوشتارها جامعه می تواند داوری کند و بس. کسی که پشت 
میزی نشسته و دستورهای نیازموده را به کار می بندد به گفته ی حافظ هیچ 

کاره نیست.
به  دررسیدن  حد  چه  تا  سانسورچیان  و  سانسور  شما  نظر  به   •

اهداف شان موفق بوده اند؟
تا چه حد موجب شکسِت خود و دیگران شده  بود می گفتید  بهتر 
اند! مطلبی که سانسور می شود، البد حاوی ی عقیده ی خود نویسنده بوده 
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از کسی سلب  اما عقیده را نمی توان  است. نوشته را می شود پاک کرد، 
کرد. اظهار عقاید در نوشته ها مثل آب می ماند: اگر از یک سمت جلوی آن 
را بگیرید، از سمت دیگر جاری می شود. سانسور جز بدبینی و احساس 
جدایی از هموطناِن مامور سانسور کاری نمی کند. فقط لجاج می آفریند و 

مشکالت را بیش تر می کند.
• چه باید کرد؟ راه مقابله با سانسور چیست؟

بگذارند بگویند و بنویسند و به داوری مردم بسپارند. تشخیص مردم 
بهترین وسیله ی توجیه گفته ها و نوشته هاست. بگذارند خودِ نویسندگان 
در کار یک دیگر قضاوت داشته باشند. بگذارند آن چه را نامعقول است 
خودِ خوانندگان از صحنه برانند. چند تن انگشت شمار نمی توانند در کار 
چند هزار نویسنده اظهارنظر کنند. چه بسیار ذوق ها و توانایی هایی که به 
دست همین سانسور به نومیدی کشانده و کشته شده اند. چیزی که باید به 

وضوح در نوشته ها، شعر ها، داستان ها و بررسی ها بدرخشد آزادی ست.

آیا رشد فناوری به عقب راندن سانسور کمک کرده است؟

منتشر  مجله  یا  روزنامه  یا  کتاب  در  نوشته ها  اگر  امروز  بسیار.  بله، 
نشود، به آسانی روی سایت های اینترنتی قرار می گیرد و در یک چشم بر 

هم زدن دور جهان را طی می کند.
• به نظر شما حرکت های جمعِی نویسندگان و تالش هاشان در مقابل 

سانسور می تواند ثمر داشته باشد؟ آیا تا به حال کاری کرده اند؟ 
البته بی تاثیر نخواهد بود، اما من ماموران سانسور را بسیار سخت گیر 
دیده ام. با این سخت گیری ها، فعالیت های دسته جمعی باید تا مرز معجزه 

اثرگذار باشند.
• نقش کانون نویسندگان در این مورد چیست؟

مخالفت با سانسور و دفاع از آزادی بدون حصر و استثنا.
• به نظر شما مواردی که کانون می تواند روی آن ها تکیه کند تا در 

مقابل سانسور بایستد کدام اند؟
مهم ترین فایده ی وجودِ کانون، هم فکری و مشاوره و تصمیم گیری 
یادآوری های شفاهی  بیانیه ها، هشدار ها و  توافق همگانی ست. تدوین  با 
یا کتبی، به گمان من، وسیله یی ست برای آگاه ساختِن دولت مردان از 
بگویم:  باید  البته  نویسندگان.  و  مردم  و خصوصی ی  عمومی  مشکالِت 

گوش اگر...!
می بینید که خود من هم کالم ام را سانسور می کنم!

• خانم بهبهانی، شما از چه زمان عضو کانون بوده اید؟
از آغاز 1357 تا کنون.

• در دوره ی معروف به قتل های زنجیره یی وضعیت کانون نویسندگان 
ایران از نظر شکل گیری، برگزاری جلسات و.. . چه گونه بود؟

تا آن جا که به یاد دارم، جلسات کانون  به ویژه جلسات هیات دبیران 
که خود من نیز به تناوب عضو آن بوده ام  هیچ گاه تعطیل نشد اما گاه و 

بی گاه نوشته هایی در صندوق نامه های من دیده می شد که تهدید آمیز بود 
و شگفت آن که این تهدیدها با آیاتی از قرآن همراه بود. در این دوران 
جلسات هیات دبیران کانون با حضور اعضا پررونق تر می شد و بسیار فعال 

و هشیار عمل می کرد. 
• در مورد این تهدیدها بیشتر بگویید

نامه  بار تهدید  یاد دارم که در آن هنگام هفته یی دو  سه  به  خوب 
به قتل  با اسم و رسم   از اعضای کانون را   دریافت می کردم که شماری 
و  می شد  اعالم  تهجی  حروف  ترتیب  با  افراد  این  نام  و  می کرد  تهدید 
تعدادشان از 70 تا 280 رسیده بود و بیش تر اوقات بهبهانی که با حرف 

ب شروع می شد در سطور اول خود نمایی می کرد.
این  یادآوری ی  از  است  ممکن  می دانم  که  این  با  بهبهانی،  خانم   •
مساله متاسف شوید، همان طور که برای  همه مان دردآور است، ولی این 
حق جامعه و نسل جدید است که در مورد آن روزها بداند. از این رو کمی 
از خاطرات دوره ی قتل های زنجیره ای بگویید. شما خبر کشته ها را کی و 

چه طور شنیدید و احساس تان نسبت به این خبرها چه بود؟ 
نخست خبر ناپدید شدن شادروان محمد مختاری را شنیدم که برای 
خرید شیر و ماست و آذوقه ی زندگی از خانه بیرون رفته و دیگر بازنگشته 
خانواده اش  برای  و  گذشتنی!  چه  و  گذشت  هفته  یک  به  نزدیک  بود. 
چه انتظار دردآوری! و برای ما چه آشفتگی ی کشنده یی! سرانجام، جسد 
کارخانه ی  شهر)پشت  غربِی  جنوب  حوالِی  در  مختاری  دیده ی  آسیب 
که خبر گم شدن محمد جعفر  بود  فردای همان روز  پیدا شد.  سیمان( 
پوینده را از دوستم آذر محلوجیان که در سوئد زندگی می کند، به وسیله ی 
الی  در  را  مویم  تارهای  که  ام،  کرده  گره  مشت  کردم.  دریافت  تلفن 

انگشتان می فشرد، روی زانویم کوبیده شد. چه دردناک بود!
دو روز بعد، جسد پوینده نیز در کناره های جنوبِی شهر پیدا شد، با 

آثار کبودی در گردن. 
در آن دوران جو خانواده، دوستان و به طور کلی جامعه چه طور بود؟ 
آمیزه ی حیرت و وحشت فضای جامعه را تحمل ناپذیر کرده بود. اما 
فکر می کنم نوعی ایستادگی و سرسختی نیز به عنوان وظیفه در هر کس 

تثبیت می شد. واکنش همگانی بسیار جدی به نظر می رسید.
• به نظرتان اساسا چرا پوینده و مختاری را برای کشتن انتخاب کرده 

بودند؟
به گمان من، این قرعه ی فال بود که به نام آن دو بی گناه زده شد. با 
وجود تهدیدها و نامه های پی در پی که هر بار شمار کشتگان بعدی را 
افزون تر می کرد، ایستادگی اعضای کانون و هم چنین مردم بیش تر می شد. 
از  نامه ای  سال،  آن  اسفند  در  بودند.  دریافته  امور  مسئوالن  را  نکته  این 

یک مرجع دولتی واقع در خیابان تخت طاووس که ماموریتش معطوف 
به نظارت بر اماکن می شد )و نام اش در یادم نمانده است( دریافت کردم 
تا روز معینی به آن جا مراجعه کنم. می دانستم که درباره ی اوضاع اخیر 
است، اما نمی دانستم که چه خواهد بود. نامه را در جلسه ی هیات دبیران 
مطرح کردم. تصمیم همگانی آن شد که بروم و به جناب سرهنگ ناشناس 
پذیرفته  محبت آمیز  برخوردی  با  انتظارم،  خالف  بر  رفتم.  کنم.  مراجعه 
شدم. از اوضاع پرسید. آن چه حقیقت بود در میان گذاشتم و درباره ی 
ناامنی ی اوضاع و دریافت نامه های تهدید آمیز که خاطر افراد کانون را 
عنوان  به  را  کسی  که  دارید  میل  پرسید:آیا  گفتم.  سخن  می کرد،  آشفته 
همیشه  تا  بفرستیم  کانون  اعضای  و  شما  برای  روزی  شبانه  گارد  بادی 
همراه تان باشد؟ فکر کردم دست ام انداخته، اما دیدم کامال جدی ست. 
اما  داشت،  خواهند  نظری  چه  که  نمی دانم  را  کانون  اعضای  گفتم:سایر 
آن  کجای  در  روز  شبانه  را  گارد  بادی  دارم.  کوچک  آپارتمان  یک  من 
اسلحه  دارید  میل  آیا  که  داد  ادامه  و  انگار خنده اش گرفت  جای دهم؟ 
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پایان  تا  و  اسلحه داشت  بگذاریم؟ گفتم:پدرم جواز حمل  اختیارتان  در 
عمر از آن استفاده نکرد. من اما، از دیدن اسلحه بیزارم. اگر صد نفر هم 
به من حمله کنند، حاضر نیستم به روی یکی شان شلیک کنم. کمی فکر 
آن  روی  کردم.  نگاه  داد.  ام  دست  به  متن چاپ شده  برگ  یک  و  کرد 
دستورهایی برای محافظت شخصی داده شده بود. از این قبیل: صبح ها در 
ساعات مختلف از خانه خارج شوید. مثال یک روز هشت و روز دیگر 
هشت و ربع. به هنگام خروج، اطراف تان را زیر نظر بگیرید و گاه در زمان 
پیاده روی، مواظب اطراف و پشت سرتان باشید و مواردی از این دست 
که حاال یادم نیست. سفارش نامه را گرفتم و در کیف گذاشتم و به خانه 
بازگشتم و چند کپی از آن تهیه کردم که به دوستان بدهم. نمی دانم مورد 
استفاده قرار گرفت یا نه. به هر حال متوجه شدم که برخی از مسئوالن امر 

به وخامت اوضاع پی برده اند.

• شما پوینده و مختاری را چه گونه می بینید؟ اگر می شود کمی از 
این دو صحبت کنید.

مختاری و پوینده هر دو بسیار مهربان و نویسندگان و مترجمانی آگاه 
و مسلط بودند. دریغ که تالش فرهنگی ی ایشان ادامه نیافت و در عین 

جوانی از دست رفتند.
• خاطره ای دارید از مراسم خاکسپاری پوینده و مختاری؟

از  مراسم تشییع و تدفین هر دو عزیز سخت دردناک بود. بسیاری 
اعضای کانون سخنرانی کردند و همسران و فرزندان آن دو از دست رفته، 

در کمال شجاعت، فریاد کشیدند و قول دادند که راه آنان را ادامه دهند.
به یاد می آورم صدای پرتوان فریبرز رییس دانا و محمود دولت آبادی 

را که آسمان را می لرزاند. جماعت نیز فریاد می کشید و من می گریستم.
• جلسات کانون در آن فضا چه گونه بود؟

از پیش تشکیل می شد و در خاموش  جلسات مرتب تر و پرشور تر 
کردن شعله های قساوت و جنون نقش پر رنگی داشت و نامه های حاوی 
تصمیم به کشتار اعضای کانون دیگر منتشر نمی شد. در نتیجه، آن جنوِن 

افسار گسیخته بسیار کم تر شد.
• اساسا کانون چه واکنشی نسبت به از دست رفتن این دو و در کل، 

قتل های زنجیره ای  داشت؟
کانون جز اظهار نفرت و تفسیر نامعقول بودن این جنون وحشت ناک 

چه واکنشی می توانست داشته باشد؟ 
به یاد سعدی می افتم و این بیت:

... محال است اگر تیغ بر سر خورم
که دندان به پای سگ اندر برم...

ما که نمی توانستیم کسی را بکشیم!
• خانم بهبهانی، اکنون پس از گذشت نزدیک به پانزده سال از قتل ها 

در مورد آن چه گونه می اندیشید؟
جز تاسف بر جهالت و بالهت چه احساسی می توانم داشته باشم؟

• به نظر شما چه طور می شود جلوی تکرار این گونه حوادث ناگوار 
را گرفت؟

با تالش در آگاهی جامعه و برگزیدن مسووالن میهن پرست و آگاه.
• رابطه ی این نوع قتل ها با سانسور چیست؟

اثر  ایجاد چنین فضاهایی  افزون بر سانسور، مسایل بسیاری هم در 
گذار هستند. سانسور فقط یکی از آن ها است که دست کم موجب دل 

خوری و تنفر دو قشر نویسنده و خواننده می شود.

مبارزه  روز  را  آذر  سیزدهم  کانون  که  است  سالی  چند  می دانیم   •
با سانسور اعالم کرده، رابطه این روز با قتل های زنجیره یی و سانسور 
چیست؟ به نظر شما اساسا تعیین یک روز نمادین برای مبارزه با سانسور 

چه اثراتی دارد؟
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی من
آن چه البته به جایی نرسد فریاد است.

این جا دیگر خودم را سانسور نمی کنم.

• خودتان چه پیامی برای این روز دارید؟
ایستادگی و نوشتن و گفتن بی محابا و اعتقاد به وظیفه ی آگاه سازی.

خانم بهبهانی، چند روز دیگر وارد ماه آذر می شویم. »آذر« شما را به 
یاد چه چیزهایی می اندازد؟

ایام هجر را گذراندیم و زنده ایم
ما را به سخت جانی خود این گمان نبود.

و  فروهرها  فجیع  )کشتار  زنجیره ای  قتل های  یاد  به  پاییز  فصل  در 
کانونی ها( و هم چنین قتل علی اکبر سعیدی سیرجانی و حمید حاجی 
زاده )شاعر کرمانی( و فرزندش می افتم. البته روز دانشجو )شانزده آذر( 
نیز فراموش ام نخواهد شد  و مگر فصل های دیگر فراموش ام شده است؟

• جهان رویایی تان در مورد کتاب چیست و شما چه تصوری از این 
جهان دارید.

اگر کتاب نبود که الکتاب می شدیم.
• می دانید که این مصاحبه برای نشریه ی کانون نویسندگان )اندیشه ی 
آزاد( تهیه می شود. نظرتان در مورد این نشریه چیست؟ اندیشه ی آزاد چه 

نقشی می تواند در آزادی بیان داشته باشد؟
اندیشه ی آزاد مایه ی آگاهی ست و آگاهی مایه ی پیمودن راه درست.

• معموال این سوآل در ابتدای گفت و گو طرح می شود. اما من بخش 
خوشمزه تر را برای پایان گذاشته ام: دوستداران شما و نیز اعضای کانون 
مشتاق اند حال شما را بدانند. احوال تان چه طور است؟ این روزها چه 

می کنید؟ 
با پیری مبارزه می کنم. می کوشم خود را جوان تر از آن چه هستم 
تا حد ممکن  فراموش  لباس و حفظ ظاهر را   انتخاب  نشان دهم. هنوز 
نکرده ام. روزگاری به من گفته بودند که زینت المجالس هستی. جواب 
دادم که خدا را شکر که نفرت المحافل نیستم. همیشه خواسته ام که مایه ی 
تاثرشان.  باعث  نه  باشم  دیگران   یا  کانونی ام  یاران  خواه  دوستان   شادی 

بنابراین باید بگویم:
از پا فتاده ام و بر پا

صد ساله مرده ام و بر جا.
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درگذشِت 
جاهد جهانشاهی

هیات عضو  جهانشاهی   جاهد 
ایران نویسندگان  کانون   دبیران 
سوم و  بیست  شنبه  پنج   روز 
قلبی ایست  علت  به  ماه   آذر 
 درگذشت. او همراه با همسر و
 چند دوست برای کوه نوردی به
 منطقه ی درکه رفته بود که اوایل

.صبح دچار ایست قلبی شد
 رایزنی های خانواده برای تعیین
به سرانجام  او  پیکر  دفن   محل 
را وی  که  رسید  تصمیم   این 
و تشییع  هنرمندان«  »خانه ی   از 
هنرمندان« »قطعه ی  در   سپس 
دفن زهرا  بهشت   گورستان 
بیست یکشنبه  روز   کنند. صبح 
اطالع که  هنگامی  آذر   و ششم 
 رسانی ها انجام شده وهمه چیز
بود، آماده  مراسم  اجرای   برای 
 خبر رسید که وزیر ارشاد با دفن
هنرمندان« »قطعه ی  در   جاهد 
پی در  است.  کرده   مخالفت 
از کار  روال  نظر  اعمال   این 
 نظم خارج شد. اما هیات دبیران
 کانون نویسندگان که از ابتدا نیز
موافق شده  طراحی  برنامه ی   با 
کانون اعضای  کمک  به   نبود 
 توانست برنامه ریزی بخشی از
 مراسم را به دست گرفته و نظم
دهد.سرانجام امور  به  نسقی   و 
 پیکر دوست و همکار عزیزمان
گورستان  309 قطعه ی   در 
 .بهشت زهرا به خاک سپرده شد
روز جاهد  گرامی داشت   برای 
آذر هشتم  و  بیست  شنبه   سه 
 در منزل یکی از اعضای کانون
برنامه ای شد.  برگزار   مراسمی 
همین در  او.  درخور  و   پربار 
 شماره ضمیمه ویژه ی او چاپ

 !شده است. یادش گرامی

مراسم بزرگ داشت 
چهاردهمین 

سال گشت قتل 
محمدمختاری و 

محمد جعفر پوینده 

در  ایران  نویسندگان  کانون 
بیانیه ای اعالم کرد که ساعت 2 
17آذر  جمعه  روز  ظهر  از  بعد 
مزار جانباخته گان آزادی، جعفر 
را  مختاری،  محمد  و  پوینده 

گلباران می کند. 
در این روز طبق معمول هر سال 
ماموران انتظامی و امنیتی زودتر 
از دیگران در گورستان امام زاده 
و  بودند  شده  حاضر  طاهر 
عده ای از آنها با دوربین مشغول 
فیلم برداری  و  عکس برداری 
ادای  برای  که  بودند  مردمی  از 
عضوجان باخته ی  دو  به  احترام 
مزار  سر  بر  نویسندگان  کانون 
این  میان  در  می شدند.  جمع 
نامریی  و  مریی  محاصره ی 
برنامه  اجرای  به  موفق  کانون 
را  کانون  بیانیه ی  شد.  کوتاهی 
فرخنده حاجی زاده، عضو هیات 
از  بعد  و  خواند  کانون،  دبیران 
او بکتاش آبتین سروده ی کوتاه 
خود را دکلمه کرد. سپس مریم 
یاد  زنده  همسر  حسین زاده 
محمد مختاری در سخنی کوتاه 
از حاضران،که بیش از صد تن 

بودند، تشکر کرد.
پوینده  صفا  مراسم  این  در 
اعضای  از  فروهر  پرستو  و 
قتل های  قربانیان  خانواده های 
حضور  نیز  زنجیره ای  سیاسی 
از  ساعت  یک  هنوز  داشتند. 
یاران  مزار  بر  مردم  آمدن  گرد 
نگذشته  کانون  شده ی  کشته 
بود که ماموران به متفرق کردن 

جمعیت اقدام کردند. 

راه اندازی پایگاهِ »ما با 
سانسور مبارزه می کنیم«

7 آذر   27 نوامبر   گزارش گران 
برای  را  پایگاهی  مرز،  بدون 
و  ممنوع  محتوا های  انتشار 
یا  و  جهان  در  شده  سانسور 
که  یافته ای  انتشار  مطالب 
کنندگان  تهیه  و  نویسندگان 
قرار  قضایی  پیگرد  تحت  آن 
کرده  اندازی  راه  گرفته اند، 
با  »ما  پایگاه  هدف  است. 
)به  می کنیم«  مبارزه  سانسور 
 WeFightCensorship انگلیسی
 WeFC( ) که به شکل خالصه
کردن  اثر  بی   ) می شود  نامیده 
بی  ابتکار  این  است.  سانسور 
پشینه به گزارش گران بدون مرز 
را  اقداماتش  تا  می دهد  امکانی 
حمایت،  دیده بانی،  راستای  در 
در  همیاری  و  حمایت  جلب 
رسانی  اطالع  آزادی  از  دفاع 

تکمیل کند.
سانسور  با  ما  وب سایت 
http://www.( می کنیم،  مبارزه 
 ) /wefightcensorship.org
تصویری،  نوشتاری،  محتواهای 
ارسال   . و..  عکس  شنیداری، 
روزنامه نگاران  سوی  از  شده 
قربانی  وب نگاران  شهروند  و 
می کند.  منتشر  را  سانسور 
کمیته ی  سوی  از  مطالب  این 
انتخاب  سایت  سردبیری 
در  توضیحی  همراه  به  و 
باره  در  کوتاه  نوشته ای  قالب 
و  نویسنده  محتوا،  موضوعیت 
یا تولید کننده در سایت منتشر 
برای  معرفی  این  می شوند. 
ضروری  سایت  بازدیدکنندگان 
سند  خبری  ارزش  از  تا  است 

انتشار یافته مطلع شوند.
موضوعات انتشار یافته عالوه بر 
زبان اصلی خود ) چینی، فارسی، 
ویتنامی و...( به دو زبان اصلی 
سایت، انگلیسی و فرانسوی نیز 

این  می یابند.  انتشار  و  ترجمه 
شده  ساخته  گونه ای  به  سایت 
است که آینه سازی از آن اسان 
مسدودسازی  امکان  اینگونه  و 
ناکارا می کند.  و فیل تر شدن را 
قرار  همگان  دسترس  در  برای 
شده  محتوا های  منتشر  گرفتن 
بدون  گزارش گران  سایت،  در 
را  اینترنت  کاربران  همه ی  مرز 

به بازانتشار آنها فرا می خواند.
دولوار  کریستف  باره،  این  در 
بدون  گزارش گران  اول  دبیر 
است:  داده  توضیح  چنین  مرز 
است  وسیله ای  سایت،  »این 
دیگر  و  انصراف دولت ها  برای 
تشویق  و  سانسور  از  قدرت ها 
اطالع  آزادی  رعایت  به  آنها 
اساس  بر  سایت  این  رسانی. 
ممنوع  شود  که  چه  »هر  اصل 
بیشتر طرح می شود« برای بی اثر 
سانسور  و  پنهان کاری  کردن 
ساخته شده است. هرچه تالش 
بر  اطالعات  سانسور  برای 
این  شود،  بیشتر  اینترنت  روی 
جامعه ی  سوی  از  اطالعات 
خواهد  منتشر  بیشتر  کاربران 
دهیم  نشان  می خواهیم  ما  شد. 
آزادی  از  را  نویسنده ای  وقتی 
وقتی  می کنند،  محروم  انتشار 
که روزنامه ای را توقیف می کنند 
ویدئو  میزبانی  سایت  یا  و 
نخواهند  می کنند،  مسدود  را 
محتوای  انتشار  مانع  توانست 

آنها در سراسر جهانی شوند.«
این  جهان  سراسر  در  کاربران 
امکان را دارند که با استفاده از 
»گاو صندوق« الکترونیکی امن، 
به  را  خود  نظر  مورد  محتوای 
در  انتشار  برای  ناشناس  شکل 
ابزارهای  کنند.  ارسال  سایت 
زیستن  »بیش  برای  نیاز  مورد 
وی  میان،  این  از  الکترونیکی«، 
کردن  رمز  برنامه های  ان،  پی 
داده ها )TrueCrypt(، روش های 
 ،)Tor( آنالین  ماندن  ناشناس 
قرار  کابران  دسترس  در  نیز 
این  از  استفاده  است.  گرفته 
ابزارها برای نقش آفرینان اطالع 
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محکومیت نویسنده و 
شاعر مهابادی 
بــه زنــدان 

آژانس خبری موکریان 
یک نویسنده و شاعر اهل مهاباد 
اسالمی  انقالب  دادگاه  توسط 
این شهر به زندان محکوم شد. 

به  رسیده  گزارش  براساس 
آژانس خبری موکریان، یعقوب 
شاعر  و  نویسنده  خضری 
مهابادی به اتهام اجتماع و تبانی 
طرف  از  کشور  امنیت  علیه 

حبس ابد برای 
شاعر قطری به اتهام 
»توهین« به امیر قطر

شاعر  العجمي،  الذیب  بن  محمد 
گفتن  شعر  اتهام  به  امروز  قطری 
برای بهار عربی و »توهین به امیر 

قطر«، به حبس ابد محکوم شد. 

این  اشعار  مي گویند  قطر  مقامات 
شاعر مردم را به براندازی تشویق 
مي کند. این آخرین نمونه از روند 
کشورهای  در  مخالفان  با  برخورد 
جنوبی حاشیه خلیج فارس است. 

اعتراض های  تازه  موج  حکم  این 
گروه های حقوق بشری را به دنبال 
از  پیش  گروه ها  این  است.  داشته 
این  بارها خواستار آزادی  این هم 
شده  العجمی  الذیب  بن  محمد 

بودند. 

دیگری  مثال  مي تواند  حکم  این 
مقامات  سختگیرانه  اقدامات  از 
کشورهای  در  قضایی  و  امنیتی 
باشد  فارس  خلیج  حاشیه  جنوبی 
تحوالت  از  پس  مي کوشند  که 
تونس  چون  کشورهای  سیاسی 
مشهور  عربی  بهار  به  که  مصر،  و 
شد، با چالش های سیاسی احتمالی 

رسانی و برای حفاظت از منابع 
استبدادی  کشورهای  در  خود 
امنیت  شخصی  و به ویژه برای 

کاربران ضروری دارند.
برای نخستین سند در باره ایران 
سانسور  آن  در  که  کشوری 
مرزی ندارد، و با تکیه برمعنای 
سخنرانی  ویدئوی  آن،  نمادین 
بنیان گذار  خمینی،  ایت اهلل 
جمهوری اسالمی ایران، در 12 
بهمن 1357 انتخاب شده است. 
این سخنرانی به هنگام بازگشت 
به کشور آیت اهلل، پس از پانزده 
سال تبعید، در گورستان بهشت 
این  در  بود.  شده  ایراد  زهرا 
به  خمینی  ایت اهلل  سخنرانی 
»شهرها  که  را  رژیمی  شدت 
آباد«  را ویران و گورستان ها را 
کرده بود، به باد انتقاد می گیرد، 
اعتراض  برای  ملت  حقوق  بر 
که  انتخابی«  »غیر  حکومت  بر 
می کند،  تاکید  است  »نامشروع« 
بر ضرورت تغییر قانون اساسی 
آن  به  ما«  »پدران  اگر  حتا 
نسل  که  زمانی  داده اند،  »رای« 
می کند،  اصرار  بخواهند،  جدید 
طرح  را  بسیاری  مطالبات  و 
که  می دهد  وعده ها  و  می کند 
هیچگاه  اسالمی  جمهوری  در 
این  سال هاست  نیافتند.  تحقق 
با  نظام  گذار  بنیان  سخنرانی 
 ( است،  نشده  »ممنوع«  آنکه 
سایت  روی  بر  سخنرانی  این 
یوتیوب قابل مشاهده است( اما 
تلویزیون  و  رادیو  از  آن  پخش 
از  پس  سال  یک  از  ایران، 
و  سانسور  نخست  انقالب، 
سپس به تدریج »فراموش« شده 
است. در پی اعتراضات گسترده 
مجدد  انتخاب  از  پس  مردمی 
محمود احمدی نژاد در انتخابات 
 ،1388 22خرداد  مناقشه  مورد 
این سخنرانی معنا و بار سیاسی 
می توان  که  کرد  پیدا  دیگری 
سخنان  پخش  عمل  در  گفت 
بدترین  که  درسخنرانی  آیت اهلل 
»سرکوب گران«  به  را  نسبت ها 
مردمی داده است »که کاری جز 

نکرده اند«،  خیابان  در  اعتراض 
ممنوع شده است.

پوبلیسیس  تبلیغاتی  آژانس 
 )Publicis Bruxelles( بروکسل
این  راه اندازی  برای  کارزاری 
سایت به گزارش گران بدون مرز 
اهدا کرده است که عکس هایی 
است از والدیمر پوتین، محمود 
در  بشاراسد،  و  نژاد  احمدی 
پوششی ناکامل و با این نوشته: 
دیگر  تمامیت خواه  »رژیم های 
پنهان  را  نمی توانند هیچ چیزی 

کنند.«
گزارش گران بدون مرز انجمنی 
جهانی در دفاع از آزادی اطالع 
بدون  گزارش گران  رسانی ست. 
مرز در سازمان های ملل متحد، 
بشر،  حقوق  شورای  یونسکو، 
کشورهای  جهانی  سازمان 
فرانسه زبان، دارای جایگاه ناظر 
است. سازمان دارای ده شعبه در 
برلن، بروکسل،ژنو،مادرید،نیویو
وین  تونس،  رک،روم،استکهلم، 
دفتر  مقر  است،  واشنگیتن  و 
مرکزی و منشی گری بین المللی 
گزارش گران بدون مرز در شهر 
ما  سایت  پروژه  است.  پاریس 
از  می کنیم  مبارزه  سانسور  با 
برای  اروپایی  ابزار  حمایت 
دمکراسی و حقوق بشر اتحادیه 
شهرداری  و   )IEDDH( اروپا 

پاریس بهره مند است. 

مهاباد  اسالمی  انقالب  دادگاه 
به سه سال و نیم حبس محکوم 
این مدت 2 سال  از  که  گردید 
تعلیقی  سال  پنج  مدت  به  آن 

می باشد. 
بر اساس همین گزارش، یعقوب 
دانشجوی  و  معلم  که  خضری 
روان شناسی  ارشد  کار شناسی 
به  با حکم هیأت رسیدگی  بود 
اخراج  کار  از  اداری  تخلفات 

شد. 
یعقوب  که  می گردد  یادآور 
سال جاری  ماه  خضری خرداد 
مدتی را در بازداشت بسر برده 
و با قرار وثیقه 50 میلیونی آزاد 

شده بود. 
2 آذر 1391 

برخورد کنند. 

شاعر  این  وکیل  النعیمي،  نجیب 
به  دارد  نظر  در  که  گفته  قطری 

حکم صادره اعتراض کند. 

الذیب  بن  محمد  وکیل  گفته  به 
غیر  را  دادگاه  قاضي،  العجمي، 
علنی برگزار کرده و »محمد اجازه 
دفاع از خود را نیافته است.« بنا به 
گفته های وي، وکیل این شاعر هم 
اجازه دفاع از موکل خود را نداشته 

است. 

 2011 نوامبر  در  العجمی  آقای 
یک  یعنی  شد،  زندانی  و  دستگیر 
ماه بعد از اینکه ویدیویی که او در 
آن شعر »یاسمن تونسی« را خوانده 

بود در اینترنت منتشر شد. 

او در این شعر که درباره قیام مردم 
در  همه  »ما  بود:  گفته  بود  تونس 
تونسی  سرکوبگر  مقامات  برابر 
هستیم«. شعر آقای العجمی حاوی 
انتقاد به دولت های عربی است که 
آزادی انسان ها را محدود مي کنند. 

مقامات قطر این شاعر را به توهین 
به دولت های جنوبی حاشیه خلیج 
براندازی  برای  تحریک  و  فارس 
کرده اند.  متهم  حاکم،  سیستم 
تحریک برای براندازی نظام جرمی 
است که می تواند مجازات اعدام به 

دنبال داشته باشد. 

که  گفت  العجمی  آقای  وکیل 
سوم  سال  دانشجوی  که  موکلش، 
از  است،  قاهره  دانشگاه  ادبیات 
آغاز بازداشت در سلول انفرادی به 

سر مي برد. 

به  نفر  چهار  هم  کویت  در  اخیرا 
در  کویت  امیر  به  توهین  اتهام 
دستگیر  توییترشان  پست های 

شده اند. 

اخیرا  نیز  عربی  متحده  امارات 
محدود  مقررات  و  قوانین 
اینترنت  از  استفاده  برای  کننده ای 
بر  مي توان  که  است  کرده  وضع 
به  را  افراد  از  بسیاری  آنها  اساس 
اتهام های مختلف دستگیر کرد. این 
دنیای  در  که  قوانین شامل کسانی 
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»شناخت نامه ی احمد 
محمود«؛ 

غیر قابل انتشار

جان جاری جنوب عنوان کتابی 
از  باژن که پس  کیوان  از  است 
چاپ  قابل  غیر  معطی  ماه ها 

اعالم شد.
یی  صفحه   700 کتاب  این 
دربرگیرنده ی چند بخش است. 
گوشه هایی  به  بخش  هر  در  و 
آثار احمد محمود  از زندگی و 
پرداخته  برجسته  نویس  رمان 

است
چاپ  قابل  غیر  است  گفتنی 
بودن این شناخت نامه، صرفا به 
دلیل حساسیت متولیان سانسور 
است.  محمود  احمد  نام  روی 
کتاب را نخوانده غیر قابل چاپ 

اعالم کرده اند.

»انفرادیه ها« 
در اینترنت

داستان  مجموعه  خندان  رضا 
قرار  اینترنت  در  را  انفرادیه ها 
به  رجوع  با  عالقمندان  داد. 
www.rouzgar. روزگار  سایت 
را  کتاب  این  می توانند   com
طبق  کنند.  استخراج  یا  مطالعه 
پول  پرداخت  به  لزومی  اعالم، 
نیست مگر آن که کسی داوطلبانه 
بخواهد وجه آن را بپردازد. برای 
شماره  خوانندگان  از  دسته  این 

کارت بانکی اعالم شده است.

سپانلو: 
یک چهارم کتاب 
شعرم را سانسور 

کردند

که  می گوید  سپانلو  محمدعلی 
حدود  با  او  جدید  شعر  کتاب 

یک چهارم سانسور منتشر
 خواهد شد.

این شاعر سه شنبه 25 مهرماه به 
خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت 
عنوان  با  او  جدید  کتاب  که 
افسانه شاعر گمنام پس از مدتی 
ارشاد  وزارت  در  که  طوالنی 
با  بود،  مجوز  دریافت  منتظر 
سانسور 30 صفحه ای در دست 

روایت پرستو فروهراز 
قتل سیاسی پدر و 

مادرش

بخوان به نام ایران عنوان کتابی 
سالیان  یادهای  شامل  است 
چهار  در  کتاب  فروهر.  پرستو 
با  نویسنده  و  تنظیم شده  فصل 
زبانی روان از دوران کودکی و 

تسلیت به نجف دریا 
بندری

دوبلور،  راستکار،  فهیمه 
روز  تئاتر  و  سینما  بازیگر 
جاری  سال  آذر  دوم  پنجشنبه 
نجف  همسر  او  درگذشت. 
دریا بندری مترجم و نویسنده 
سرشناس ایرانی بود. اندیشه ی 
فهیمه  خانم  درگذشت  آزاد 
نجف  آقای  به  را  راستکار 

دریابندری تسلیت می گوید.

توهین و  عالی  مقامات  به  مجازی 
کنند  منتشر  راهپیمایی  فراخوان  یا 

نیز مي شود.
10 آذر 1391 

انتشار است.
به گفته آقای سپانلو نسخه اصلی 
که  بود  کتاب، 130 صفحه  این 
 30 ممیزی  اداره  اصالحات  با 
به  و  شده  حذف  آن  از  صفحه 
افسانه  گزیده  عنوان  با  زودی 
انتشارات  از سوی  گمنام  شاعر 

افق منتشر خواهد شد.
این شاعر ایرانی البته تاکید کرد 
به دلیل سانسور زیاد، دیگر  که 
وضعیت  پیگیری  به  عالقه ای 

این کتاب ندارد.
سال  آذرماه  سپانلو  محمدعلی 
وزارت  که  داد  خبر  گذشته 
یکی  برای  اصالحیه ای  ارشاد 
نام  به  شعرش  کتاب های  از 
افسانه  شاعران گمنام صادر و به 
نشر افق ابالغ کرد که مطابق با 
این  سوم  یک  حدودا  آن،  مفاد 
مجموعه می بایست حذف شود.
یک  را  مجموعه  این  اما  او 
در  را  شعر ها  تمام  منظومه   و 
بود  دانسته  یک دیگر  با  ارتباط 
و  کرده  تکمیل  را  یک دیگر  که 

پیش  می برند.
اعمال  توصیف  در  شاعر  این 
کتاب  اداره   که  اصالحیه ای 
این  مثل  گفت:  کرده  صادر 
پاهای یک  است که دست ها و 
نوزاد را در بدو تولد قطع کنی 
و انتظار داشته باشی زنده بماند. 
این  صدور  در  انتظاری  چنین 
بهانه ای   من  نظر  به  اصالحیه، 
است پیش پای من تا از انتشار 

آن صرف نظر کنم.
راضی  او  باالخره  حال  این  با 
شده  سانسور  نسخه  انتشار  به 

کتابش شده است.
محمدعلی سپانلو شاعر، مترجم 
کانون  اعضای  از  و  نویسنده 
نویسندگان ایران متولد 29 آبان 
رگبار ها،  است.  تهران   1319
پیاده روهاد غایب، هجوم، نبض 
خانم زمان،  می گیرم،  را  وطنم 
امید،  ساعت  وطن،  در  تبعید 
فیروزه   بیابان ها،  خیابان ها، 
بزرگراه،  در  پاییز  درغبار، 
یادرفته ها  از  کاشف  ژالیزیانا، 

تهران  در  قایق سواری  و 
ازمجموعه های شعر او هستند.

صفای  و  می گوید  جوانی اش 
اول«  »فصل  در  کودکی  دنیای 
پدر  قتل  هولناک  وادی  به  را 
داریوش  و  پروانه  مادرش،  و 
فروهر، در »فصل آخر« می برد، 
آن  فضای  دهشت  این،  که 
نشان  برجسته تر  را  دوره 
می دهد. بخوان به نام ایران در 
و  شده  کشور چاپ  از  خارج 
برای کسانی که می خواهند در 
باره ی قتل های سیاسی معروف 
مطالعه  زنجیره ای  قتل های  به 

کنند، منبع خوبی است.
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چهارم مهرماه سالروز درگذشت احمد محمود بود. نویسنده ای انسان گرا 
که مانند بسیاری از نویسندگان دیگر این مرز و بوم طعم تلخ سانسور 
و درد نوشتن در این سرزمین را چشید اما با همه ی این ها یک دم از 
نوشتن باز نایستاد. رمان همسایه ها ی محمود در سال 1357پس از چاپ 
توقیف شد و پس از انقالب نیز هیچ گاه اجازه ی انتشارنیافت. به این 
ترتیب این کتاب را هنوز هم باید در کنار خیابان و از دست فروش های 
کتاب تهیه کرد. احمد محمود پس از انقالب، هشت سال ممنوع القلم 
از کتاب  نیز هیچ کدام  از درگذشت اش  از یک دهه  اینک پس  بود و 
هایش اجازه ی تجدید چاپ ندارند...! نمونه یی از تلخباری سرنوشت 
ادبیات داستانی در کشور. شاید کم تر نویسنده یی در جامعه ی ما باشد 

که چون محمود چنین سرنوشت پرفراز و نشیبی را طی کرده باشد.
از این رو باید امیدوارباشیم اهل فن، با توجه به اهمیت کارهای این 
نویسنده ی بزرگ، هرچه بیش تر به نقد و بررسی آثار او بپردازند. چرا 
که جای چنین کاری در فضای ادبیات داستانی ما به شدت خالی است. 
محمود  احمد  ویژگی های شخصیتی  از  شمه ای  می آید  پی  در  چه  آن 
است. این نوشته از کتاب شناخت نامه ی احمد محمود گرفته شده که 

متاسفانه به آن مجوز چاپ نداده اند. 
•••

در  می شد...!  صمیمی  می پنداشتی؛  چه  آن  از  تر  ساده  و  زودتر 
نخستین دیدار، مردی را پشت میز تحریر دیدم که در کنارش، فالسک 
چای بود و قندان و جا سیگاری ای که ته سیگارهای جیره ی آن روزش 
را نشان می داد و در گوشه ای  از میز کارش، انبوه کاغذهایی را می شد 
دید که بسیار مرتب روی هم چیده شده بودند. همه ی آن ها را بدون 
هیچ خط خوردگی و بی آن که ردی از جای چرک پاک کن باقی مانده 
باشد؛ نوشته بود. این اولین درس، در لحظات نخستین دیدارمان بود؛ از 
نویسنده یی که شیفته ی شخصیت و رمان هایش شده بودیم. آن انبوه 
کاغذ، بی گمان رمانی بود که یا نوشته بود و یا در حال نوشتن اش بود. 
استاد  بود و صادق هدایت.  فروغ  دیوار، عکس  پشت سراستاد؛ روی 
محبوب، نگاه مان کرد. لبخندی زد و سپس سیگارش را گیراند. انگار 
می خواست مطمئن باشد که چیزی نخواهیم گفت. چرا که داشت خارج 
چند  ما  سکوت  می کشید!  سیگار  روز،  آن  شده ی  تعیین  سهمیه ی  از 
نفر شاید از آن رو بود که ما در ابتدای راه بودیم و او در اوج! خالق 
از  که  مضامینی  با  و...  مدارصفردرجه  شهر،  یک  داستان  همسایه ها، 
روح بزرگ اش سرچشمه گرفته بودند. موضوع هایی که از دقت و درک 
صحیح اش از جهان پیرامون شکل گرفته بودند و با زبانی که به دست 
دیدن  از  شاید  شمار.  بی  رنج هایی  و  می طلبید  مرارت ها  اش،  آوردن 
ما شیفته ی  . می آمد.  و..  بود  آمده  بند  بود که نفس مان  این موضوع ها 
شخصیت های رمان هایش شده بودیم. فقیر و معترض و جسور. چرا 
که خودمان هم، چنین بودیم. آخر، ما هم، بچه ی کوچه بودیم. بچه هایی 
که پدر و مادرشان، از زور نداشتن پول، همیشه هنگام خرید کفش، دو  
سه نمره بزرگ ترش را می خریدند. ما هم، بچه هایی بودیم که برای پنج 
تومان مزد، در کارگاهای حلبی سازی، در زیرزمین پر از خاک اره و 

محمود و ما

 حسین حضرتی

روغن و سر وصدای پرس ها می لولیدیم! 
در  واقعی  موضوع هایی  به  می خواهیم چونمحمود  هم،  ما  اکنون   
زیادی می بینیم.  فاصله ی  آن،  به  بپردازیم. چیزی که دررسیدن  داستان 
شاید ترس مان از فاصله ی میان ما و استاد بود که در حضورش، زبان مان 
بند آمده بود. از پشت میز با آن چشمان ریز و نافذ و گونه های چاق و 
سبیل پرپشت اش، به ما می نگریست و با آرامش و لبخندی که خاص 
ما  که  بود  ازاین  ترس مان  هم،  شاید  می زد.  پک  سیگارش  به  بود؛  او 
رانشناسد. آخر، زمانه ی غریبی است. مگر نه این است که نویسنده هایی 
چون او  هم از طرف صاحبان قدرت و هم از سوی »روشنفکران«  نفی 
می شوند. نفی قلم تا نفی جان. شاید ترس مان از این رو بود که چه گونه 
وقت پیدا کند به سواالت متعددمان که بی گمان پاسخ هرکدام اش، زمان 
زیادی می طلبد، پاسخ دهد تا برمبنایی صحیح به مسایل متعدد داستان 
بپردازیم. از این رو نمی دانستیم سخن را چه گونه آغازکنیم تا وقت استاد 
را تلف نکرده باشیم. چرا که مشخص بود در اوج کارش آمده بودیم. 
صفحات قطور در گوشه ی میزاستاد این موضوع را به ما می فهماند که 
نباید وقت عزیزش را بگیریم. فاصله افتادن در متن و از هم گسیختن 
فضا و... ما فارغ از این مسایل... شاید دلهره ی آن را داشتیم که سوال مان   
که پاسخی برایش نمی یافتیم  در نظراستاد کم اهمیت جلوه کند. خوب 
می دانستیم عده ای از به اصطالح داستان نویسان حرفه ای! وجود دارند 
که حتی حاضر نیستند برای ده دقیقه هم که شده ما را بپذیرند یا اگر 
می پذیرفتند، بعد از خواندن داستان مان با برخوردی ناخوشایند  از آمدن، 
پشیمان مان می کردند. بعد علی می ماند و حوض اش! باالخره سکوت را 
باید در کار، یاری مان دهند.  شکستیم. گفتیم که نویسنده های برجسته 
داشتید.  پاتوقی  الاقل   نادری   یا  یافردوس  فیروز  درکافه  قدیم  در  شما 
ببیند؛ به راحتی می آمد آن جا  پاتوقی که هرکسی می خواست شما را 
و می دیدتان. ما در این زمانه چه کنیم. در این کافه ها بود که مجابی با 
جالل درباره ی نفرین زمین صحبت کرده بود و چه بسا صحبت هایی 
که شنیدن آن برای یک تازه کار، بسیار مفید بود. این جا بود که درد 
دل استاد شروع شد. گفت: ماهم، در آن زمان، کناری می نشستیم و... 
دانستیم که استادهم، طعم تلخ تنهایی و ندید گرفتن از جانب بعضی 
حضرات را چشیده و فراموش نکرده است. او با خنده به ما گفت:با این 
سن و سال، چه طور کافه فردوس و فیروز را می شناسید؟ و... بدین 
گونه صحبت های مان گل کرد. استاد از اولین کتاب و هزینه ی چاپ اش 
و  زن  که هم، محل خواب و خوراک  بسیار کوچکی  اطاق  از تک  و 
بچه اش بود و هم، محل نوشتن داستان هایش؛ صحبت می کرد و... ما از 
زمانه ای می گفتیم که در آن، یک نفر پیدا نمی شود تا کارمان را بررسی 
کند. این که بدانیم کجای کار هستیم و ایرادهای مان کجا است. اما او 
همه اش می گفت:این شماره تلفن ام. هر وقت که خواستید؛ درِ خانه، به 
روی تان باز است. ولی قبل از آمدن حتما تماس بگیرید تا من باشم. 
و ما خوش حال، تماس می گرفتیم و با کاری که نوشته بودیم می رفتیم 
تعارف مان  و  می داد  نشان مان  را  چای  فالسک  بار  هر  او  و  نزداستاد 
می کرد که برای خودمان چای بریزیم. می گفت:یک لیوا ن برای خودتان 
می شد.  شروع  صحبت های مان  باز  و...  من  برای  لیوان  یک  و  بریزید 
خب، چه کارهایی نوشتید، چه کتابی خواندید و... چه می کنید؟ و بدین 
آبادیهیچ،  قولدولت  به  بودیم که  یافته  معلمی  برای خود  بود که  گونه 
ادعای معلمی نداشت. او گرم می گرفت و ما توضیح می دادیم. او گوش 
می داد و از تاییدش، اعتماد به نفس مان بیش تر می شد و از اشکاالتی که 

از داستانهای مان می گرفت، درس ها می آموختیم.
 ولی افسوس! افسوس که بعد از رفع اشکال و بازنویسی و انتشار 
کارها ی مان  که بدون یاری استاد میسر نبود  اجل مهلت نداد که چاپ 

شده ی داستان ها را ببیند!  
     یادش گرامی باد!

همیشه بوده اند!



21..........................

.............................

و نیز... خواهند بود... ابلهان خود زیرک خوانده ای که صبح ها 
با »گرگ« می خندند و موسم غروب با »چوپان« گریه می کنند. و 
به جهان  پاستورال و روستایی  از دنیای  تبار چون  تیره و  همین 
می کند،  تغییر  قصه  موضوع  تنها  می گذارند،  پا  شهری  و  تکنو 

وگرنه ساخت و فرم و صورت همان است که بود.
این »ناکسان« در پوستین پندار نو، گمان می برند که یک نفر 
هم زمان می تواند روی دو صندلی بنشیند و هیچ از اهالی مجلس، 
مخبر نخواهد شد! زهی به سعادت بی همه چیزان)!( آن هم از این 
دست که چه پایی می زنند بر سر تصاحب صندلی! ولی.. . تا کی؟ 
عمر این تصرف و توفیق تاریک، نه بیش از حیات یکی حباب 

بی خبر از توفان هاست.
شرایطی«  هر  »در  خود  بقای  برای  هم  آلبرده،  آدمیان  این 

به  زنده  وجدان  منظر  در  و  مردم  محضر  در  همواره  مجبورند 
گور خویش، فاق دریده و خشتک خلیده ی خود را با دو دست 

قابیل اُف نهان کنند، یعنی ما هم برای خود آبرویی داریم.
به  طلحکان  طبق  بر  را  هویت خویش  تو خود  آبرو!؟  کدام 
را  »تو«  باب، من هرگز  این  در  باری  نازنین)!(...  نهاده ای  حراج 
سجایای  دیگری ست.  جای  مشکل  کرد.  نخواهم  قلمداد  مقصر 

محیطی که بمیرند، موش زاده می شود پا در غرور شیر!
منظر  از  تاریخ؛  طول  در  پیاپی  هم    ( مشکالت  بسیارِی  در 
امیرپرویز پویان ( هزاران شکل از »کم آوردن« برهنه می شوند تا 
به مصاف »تو« بیایند. فالکت... آدمی را به دو سو پرتاب می کند، 
یکی از حیث حقیقت »پرمایه« می شود، دیگری از شدت بریدن... 

»فرومایه«. 
نیستی  مقصر  تو  نیست.  »تو«  منظورم  »تو«!  می گویم  وقتی 
ناله ای دلخوش! اما سر در برف، پندار  که از پی هر نواله ای، به 
است.  دشوار  ستان«  تاریِک صندلی  »تِو  این  از  رونمایی  که  مبر 

تبار شناسِی تیله  بازاِن
شبه فرهنگی

سید علی صالحی

مرده گان  چون  !؟  چرا...  نیست.  پندار  پاش  پاش  به  نیازی  هیچ 
زنده نمایی از این تبار، خود به نخست پرده، می آیند و ناخواسته 
کیان خویش می فروشند به حرافی. و باز سیراب از ستم بر خود، 
خبر از خطای کرده می آورند. این علت عادت و عادت عّلی ابلهان 
است، چندان که هیچ درک درستی »حتی« از همان دوآلیزم دیرینه، 
ندارند. مهم خزیدن است، قدرت و  از شر  یعنی تشخیص خیر 

ضد قدرت برایشان مهم نیست. هر ُدوانه را دعا می کنند.
  »این عده«... 

همواره خواب تصرف دو صندلی را در مقام رسیدن، به ُمقام 
تعبیر می کنند. و بسا بی خبرند که این ُمقام، خود درآمد تصنیف 
ستمگران است... که »تو« خزیدن به سایه ی موقت اش را خنیاگری 

ابدی دانسته ای، اما ندانسته ای!
باری... بخوان ای ُچخان... که تو را هیچ نصیبی از این چنگ 
و ُچغان نخواهند داد. فعال خوشی، باش! آن دمیدن و آن دولت و 
آن سعادت و آن »باش! تو... نازنین)!( همزمان با دست چپ سینه 
می زنی به زعم همدلی با عزاداران و با دست راست بشکن می زنی 
را  دریده  فاق  این  که  می فهمیدی  کاش  ای  شنگوالن؟  زیور  به 
درمانی نیست هم به وقت جلوس بر دو صندلی. تو را هر »شبح« 
موهومی که به پرده ی وهن می خواند، ببین حکایت چیست و این 
انگار این همه گیزال  سفره دار کیست. جام جم را به تو داده اند 

گیزال!؟ 
یعنی تو نمی دانی که آدمی را اندکی شرف هست که نباید به 
بازار مکاره ها، مرده خوارش کرد؟ ! جن زده به هر جریده مروید، 
دروغگویان  هم کاسه ی  نستانید.  ُجم ُجمان  و  جم  این  از  هرجام 
نشوید، کلمات شما را به کیل کاه هم نمی خرند! بمیرد این شهرت 
شنیع! بمیرد این خودنما خوانی بد عاقبت! دگر چهره گی مگر »تو« 
را چه صله پیش می آورد که صبح ها با گرگ زیستن و شب ها با 

چوپان گریستن!؟ 
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منشوری برای 
آزادی اندیشه و بیان

و تشکل یابی صنفی 

 روح اله مهدی پورعمرانی

ایران،  شماره ی دوم ازدوره ی سوم فصلنامه ی کانون نویسندگان 
چندروز پیش »رسید از دست محبوبی به دستم.«

پربار، به کوشش  اما  این فصلنامه ی کم حجم  خوشحالم که 
بن اش خواندنی  ازسرتا  ومنتشرمی شود.  نو.شته  کانونی  دوستان 
پیش  درصفحه ی  جلدش.  پشت  تا  جلد  ازصفحه ی  است. 
ازشناسنامه، 9 ماده ی منشور را آورده اند. منشوری که در چهارم 
درفصلنامه  بود.  رسیده  عمومی  مجمع  تصویب  به  آذر1378 
خواندم که بندهای منشور ) بندیکم ( مورد ارزیابی بعضی از اعضا 
از اعضا، به نقد وبررسی  نیز دوتن  قرارگرفته ودر همین شماره 
بند اول منشورپرداخته اند. من نیز به عنوان یک نویسنده برخود 

دانستم که چندنکته رادرباره ی این منشور یادآوری کنم. 
الف ( ساختارنگارش حقوقی متن منشور 

دربندهای این منشور، به جز در4 بند که عنوان حقوقی این نهاد 
ایران« آورده شده، دربقیه ی  به صورت کامل »کانون نویسندگان 
بندها با نام اختصاری »کانون« ذکرشده است که درمقدمه ی متن 
چه  چنان  است.  نشده  اعالم  »کانون«  اختصاری  عنوان  منشور، 
قرارباشد یک یا چند بند این منشور بنا بر ضرورت درجایی نقل 
شود، خواننده درنمی یابد که منظورازکانون، کدام کانون است ؟ 
کانون وکال، کانون پرورش کودکان ونوجوانان، کانون اصالح و 

تربیت ! ویا کانون های دیگری که کم هم نیستند. 
در  معموال  حقوقی  اشخاص  عناوین  اختصارنویسی  شیوه ی 
تکلیف  متن  درمقدمه ی  که  است  رایج  قراردادها،  و  عقود  متون 
نویسنده و خواننده ی متن را روشن می کنند که مثال درآن متن 
هرجا از »مجتمع« نام برده شده، منظور »مجتمع فرهنگی« آموزشی 
»ورزشی البرز« است. ومانند آن که درمتون قراردادها رعایت می 
شیوه  این  ایران،  نویسندگان  کانون  منشور  متن  درنگارش  شود. 
به صورت نصفه نیمه اجراشده است. بنابراین برای جلوگیری از 
کامل  بندها، عنوان  آن است که درهمه ی  هرگونه شائبه شایسته 

حقوقی »کانون نویسندگان ایران« به کاربرده شود. 
»توضیح«  عنوان  با  منشور  کوتاه  درمقدمه ی  که  چنان   ) ب 
یادآوری گردیده، بند بند این منشور »خواه متن پیش نویس، خواه 
متن نهایی« قابل نقد و بررسی خواهد بود. بنابراین در اجابت به 
پرسش عمومی »اندیشه ی آزاد« درمورد بندهای منشور »به ویژه 
دبیران »خصوصا«  آگاهی هیات محترم  به  را  یکم« چندنکته  بند 
وبه آگاهی اعضا وخوانندگان اندیشه ی آزاد »عموما« می رسانم. 

باشدتا با همفکری وتضارب آراء همگانی، »کانونی« پویا وپرکار و 
دخالتگر درامور آزادی بیان و قلم و سانسور داشته باشیم. 

واژه ی  که  هرجا  نوشته،  دراین  که  است  یادآوری  به  الزم 
خواهد  ایران«  نویسندگان  »کانون  مراد  شود،  می  آورده  »کانون« 

بود. 
 درباره ی بند یکم منشور کانون مصوب 4 آذر 1378

کانون ازآغاز تولد تاکنون همواره درتند پیچ های دفاع ازآزادی 
شیرین  جان های  درحد  پربهایی  وهزینه های  کوشیده  وقلم  بیان 
هموند هایش را دراین راه پرداخته است. آنچه به نام منشورکانون 
پس ازجرح ها وتعدیل ها درآخرین نشست هموندان درسال 1378 
به تایید وتصویب رسیده درحقیقت نقشه ی راه وپالتفرم این نهاد 
اجتماعی است. هرگونه ناروشنی وکاستی در خطوط برجسته ی 
این نقشه ی راه »چه بسا« که راهیان این کاروان را به کژراهه که 
به بی راهه تواند برد، بلکه بیم آن می رود که به مثابه ریلی معیوب 
و آسیب پذیر، کلیت وتمامیت این قطار را از مسیر مطمئن خارج 

کند. 
همان گونه که پیش ازاین نیزچند تن از نویسندگان درزمینه ی 
گوشه هایی ازناروشنی درنص بند یکم نوشته اند، تاجایی که به این 
قلم به عنوان کسی که خود را مسافراین قطارمی داند برمی گردد، 
بایدهنوز درباب این بند نوشت و جنبه ها وجلوه های دیگری از 
نانوشته های بایسته ی این بند را یادآورشد. دراین نوشتارکوتاه به 

چند نکته ی ناگفته ی این بند اشاره می کنم:
 1. آوردن قید »بی هیچ حصر و استثنا« با فاصله ی زیاد ی از 
خبراصلی گزاره ی این بند، این تلقی رادرذهن ها ایجادخواهدکرد 
که گویا قید »بی هیچ حصرواستثنا« برای »حیات فردی واجتماعی« 
است. چنان که مثال ما نمی خواهیم »آزادی اندیشه وبیان ونشر« 
به حیات فردی منحصرشود وحیات اجتماعی را دربرنگیرد همین 
طور گویا تصویب کنندگان این منشور نمی خواستند ونمی خواهند 
برای »حیات فردی« ویا  استثنائا  بند،  این  نظر  آزادی های مد  که 
»حیات اجتماعی« باشد، با یک جابه جایی نحوی درارکان جمله، 
می توان وباید که این کژتابی معنایی را از ساخت گزاره دور کرد. 
خواهد  شرح  این  به  بند  این  وشفاف  پیشنهادی  شکل  بنابراین 
بود: 1. »آزادی بی حصر و استثنای اندیشه وبیان ونشر درهمه ی 

عرصه های فردی و اجتماعی، حق همه گان است...«

اندیشه  درزمینه های  ما  آزادی خواهی  دامنه ی  ترتیب  این  به 
بیان ونشر روشن می شود. تنها دراین صورت است که »اگر  و 
و مگر واما و لیت و لعل« نخواهد توانست دامنه ی آزادی ها را 
تنگ وتاریک کند. مگرآن که به نسبیت فرهنگی وپست مدرنیسم 
دروضع قانون ونوشتن منشور ومانیفست کانون نویسندگان ایران 
باورداشته باشیم. باید یک باروبرای همیشه، حرف اول وآخررازد 
و مو الی درز و استخوان الی زخم باقی نگذاشت تا از رخنه ی 
آن، تفسیرها و برداشت های گوناگون ممکن نشود ومخالفان آزادی 
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آزادی،  پرنده ی  بال های  وشکستن  بستن  برای  ها  رخنه  ازهمین 
را ظاهرالصالح  نکنند وخود  قانونی  برداری های حقوقی و  بهره 
جلوه ندهند. دربسیاری ازمواد قانونی که نگاه کنیم دشمنان حقوق 
وآزادی های انسانی توانسته اند ازاین خال ها سوءاستفاده نمایند. 

یادآور شده  نویسندگان  از  برآن چه که یکی       2. عالوه 
آن  فرض  به  که  کنم  فکرمی   ،) وجدان   / عقیده  آزادی   ( است 
شود  اضافه  بند  این  به  نیز  وجدان«   / عقیده  »آزادی  عبارت  که 
با »آزادی عقیده اش« موافقم و »وجدان« را کمیتی آن چنان  )که 
متعین نمی دانم که به آسانی بتوان به طورعینی وزالل نشانش داد( 
هنوزهم این بند درحد یک خواست نظری باقی می ماند. تازه اگر 
دستگاه های اجرایی ودولتی به تمامت این بند روی خوش نشان 
نویسندگان  آورند،  فراهم  را  بند  این  اجرای  وزمینه های  بدهند 
وشاعران ودریک کالم: پدیدآورندگان آثارهنری وادبی به صورت 
دردو سه  همان طورکه  بود.  نخواهند  موفق  اجتماعی  ویا  فردی 
دهه ی اخیر شاهدیم بسیاری ازآثارمارکسیستی ترجمه وبازچاپ 
شده اند وهنوزهم درکتابفروشی ها عرضه می شوند. بنابراین آیا 

جهان  درکشورهای  امروزه  ؟!  نیست  یکم  بند  تحقق  همان  این 
حتادربسیاری ازکشورهای دیکتاتورزده، نظریه پردازان وباورمندان 
نظریات خودرا  توانند  می  فردی  به صورت  اندیشه ها وعقیده ها 
بیان وحتا رسانه ای نمایند اما فقط تا جایی که درحد یک »ابراز 
نظر« باشد وبه پراتیک درنیامده باشد. پس جمع جبری وعددی 
فردی  وعقیده های  اندیشه ها  که  وشاعران  ازنویسندگان  شماری 
خود را دارند، هیچ منع و مانعی قاعدتا ندارد وچه بسا که از ابراز 
ومهم  دعواست  محل  که  آنچه  شود.  می  هم  استقبال  عقیده شان 
ونویسندگان وشاعران  بود  تواند  بند  این  کننده ی  وتکمیل  است 
وبیشترآز آن ها، نهاد نویسندگان به آن ازنان شب محتاج تر است، 

آزادی سازمان یابی و تشکل صنفی شان است. 
را  جلساتش  ندارد  اجازه  ایران  نویسندگان  کانون  که  این 
این  باشد،  داشته  علنی  ارگان  ندارد  اجازه  که  این  برگزارکند، 
آزادانه  تواند  نمی  حتا  که  واین  کند  نداردعضوگیری  اجازه  که 
منتشرنماید  را  وآثارهموندانش  کند  بیان  را  وعقیده اش  اندیشه 
ندارند  اجازه  وشاعران  نویسندگان  که  این  طورگسترده تر  وبه 
درجاتی  به  کنند،  را چاپ  آثارشان  بدون حضورساطورسانسور، 
بسیارتعیین کننده به خاطر آن است که »آزادی تشکل« به رسمیت 
منشورکانون  یکم  دربند  که  دارد  جا  بنابراین  شود.  نمی  شناخته 
تشکل«  »آزادی  عبارت  »نشر«،  بعدازواژه ی  ایران،  نویسندگان 
تحدید  دروضعیت  ایران  نویسندگان  اجتماعی  نهاد  شود.  آورده 
آزادی هایش، اگرنه که قبل از هر آزادی بلکه درکنارآزادی های 
سلب شده اش باید که آزادی تشکل رادردستورکارخود ودرلیست 

مطالبات پیگیر خود قراردهد. 
و  منفرد  صورت  به  دارد(  که  موسعی  تعریف  )با  نویسنده 
متفرق البته نمی تواند درحیات اجتماعی خود دخالتگر وموثرباشد. 
دولت های  و  ها  دولت  حتا  رادریافته اند.  مهم  این  همه  امروز 

اند  کرده  سعی  ومخالفان  دیگراندیشان  سانسورگروضدآزادی 
ومی کنند تا تشکل های نویسندگان همسوی خودرا پدید آورند 
ورشد دهند. انجمن قلم یکی از این نمونه هاست. اگر نویسندگان 
متشکل درحیات اجتماعی و سیاسی نقش و نمودموثری نداشته 
انجمن قلم درایران مخالفت می  با تشکیل  باشند، مطمئنا دولت 
کرد. به همان دلیلی که نویسندگان همسو با دولت )نظیر انجمن 
با هر  نویسندگان  وآزاد هستند، همه ی  علنی  دارای تشکل  قلم( 
اندیشه و عقیده ای حق دارند که تشکل صنفی و حرفه ای خود 
دارد،  برحق  مطالبه ی  این  که  اهمیتی  دلیل  به  دهند.  سازمان  را 
کانون  منشور  وخواسته های  مطالبات  درسرلوحه ی  بایستی  می 
نویسندگان ایران گنجانده شود. شاید دوستان درکانون نویسندگان 
درپاسخ بگویند که کانون نویسندگان ایران به عنوان یک تشکل 
عینی و واقعی وجود دارد لذا نیازی به طرح این نکته دربند اول 
نویسندگان  کانون  که  دراین  صدالبته  شود.  نمی  منشوراحساس 
وتشکل  تجمع  ترین  واصلی  ترین  قدیمی  عنوان  به  ایران 
داشت  روا  توان  نمی  تردیدی  بوده،  مطرح  درایران  نویسندگان 
اما با توجه به آنچه که گفته شد، دست کم به 2 دلیل بایستی این 

مطالبه را دربند اول منشور، برجسته نشان داد: 
    1. اصل تشکل پذیری وسازمان یابی دراساسنامه و مانیفست 
هرتشکلی باید گنجانده شود واین به منزله ی نفی حیات تاکنونی 

کانون نویسندگان ایران نبوده و نیست. 
به  لزوما  ایران  نویسندگان  کانون  حقانیت  و  اصالت   .2     
منزله ی نفی تشکل های مشابه دیگر نخواهد بود. نویسندگان دیگر 
نیز می توانند وباید این حق را برای خود به رسمیت بشناسند، 
گردهم جمع شوند وتشکل های خودرا ایجاد نمایند. پس کانون 
نهاد  ترین  با صالحیت  و  ترین  قدیمی  ایران درمقام  نویسندگان 
اجتماعی نویسندگان باید این مطالبه را در سرلوحه ی منشور خود 
قید کند وبرتحقق آن پافشاری کند. درپایان ضمن آرزوی موفقیت 
هرچه بیشتر برای کانون نویسندگان ایران انتظار دارد این مطلب را 
دریکی ازشماره های اندیشه ی آزاد چاپ نمایند تا به آگاهی اعضا 

و خوانندگان نشریه برسد. 
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هرن  و  ادبیات  اندیشه،  اهالی  سخنان  بازگفت  به  کوته گزیده ها  صفحه ی 

اختصاص دارد؛ سخنانی که به سانسور، مبارزه با آن و آزادی بیان مربوط باشد.

 محمد قاصد ارشفی، رئیس هیات مدیره انجمن سینامداران ایران روز پنجشنبه، ۹ آذر از شکست سینامی ایران در جذب 

مخاطب صحبت کرد و گفت: باید این شکست را بپذیریم."

او افزود: مخاطب سینامی ایران ریزش پیدا کرده است. فیلم های ما دیگر مخاطبان را به سینام ها منی کشاند و باید این 

شکست را بپذیریم.

او در   نهایت گفت: اگر وضع به همین منوال پیش برود، وضعیت سینام درسال ۹۲ بد تر از حال حارض خواهد شد و دیگر 

منی توان به آینده سینام امیدی داشت.)منبع: رادیو فردا/ 13۹1/۹/۹(

عزت  اله انتظامی:

"... اکنون دیگر سینامیی منانده است. 10 ماه از تعطیلی خانه سینام می گذرد. اعضای این خانه در اداره ای کار منی کنند 

و بیشرت هرنپیشگان، از حقوقی ماهانه بی بهره اند. پرسش من این است که اگر لوله ای در ساختامنی خراب است، چرا 

باید به جای تعویض لوله، کل ساختامن را تخریب کرد؟ !«... »سناریوهای بسیاری به من ارائه می شود، ولی هیچ کدام را 

ارزشمند منی بینم که بخواهم در آن ها بازی کنم. متاشاگر کار خوب می خواهد و چون نیست، سینامهای ما خلوت شده 

است. کار هرن، مثل فوتبال است که وقتی برنده می شوید، همه به استقبال تیم می آیند و وقتی بازنده می شوید، هیچ کس 

رساغی از شام منی گیرد. در هرن کافی است شام یک کار نادرست بکنی و بیفتی که دیگر بلند منی شوی. متاشاگر حساس 

و باشعور است و روز به روز سطح توقعش باالتر هم می رود و این  چیزها را درمی یابد.« )بازتاب امروز 1391/8/22(

علی باباچاهی بە دنبال انتشار یافنت خربی مبنی بر لغو مجوز کتاب: 

انگیزه من از امضا کردن منت رسگشاده ای با موضوع لغو مجوز کتاب در واقع معطوف بە نوع نگاه ممیزهای وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی است بدین معنا که مواجه این دوستان با منت   های من که غالبا شعر بوده اند براساس سلیقه 

فردی است.

وی ادامه داد: بە نظر می رسد که این آقایان هر یک براساس پیش فرض   های خود با منت   های من برخورد می کنند و من 

بە عینه دیده ام که برداشت این دوستان با معنای این منت ها مغایرت فاحشی دارد.

وی گفت: من معموال در مصاحبه هایی که پیش از این انجام داده ام بە این دوستان متذکر شده ام که بنا را بر کج بینی 

و سیاه دلی نگذاریم و برای اینکه در این منت ها گودالی تعبیه نشده که خواننده را بە ته آن پرتاب کنیم بهرت است افق ها 

را روشن نورانی و سفید ببینیم.)منبع: باشگاه خربنگاران جوان/ 13۹1/۹/13 (

بهرام بیضایی:

من نسخه ای از »سهراب کُيش« دارم که برای اجرا، بيش از سه چهارِم آن را خّط زده اند! طبيعی است که خشمگني 

باشم؛ نه بر خّط ُخورده، بر آنها که خّط می زنند! به دنباِل آن، عميقا رنجيدم از اين که بنابَر مصالِح خودشان يکهو اجرای 

»سهراب کُيش« را بی هيچ توافقی از دو طرف اعالم کردند که می دانستند منی خواهند اجرا شود. شگرِد متاسفانه معمول 

و بسيار زشتی که تکذيبش از خوَدش بدتر است و بارها رسم آمده؛ در خرب سفرهايی که قرار نبوده بروم، فيلمهايی که 

قرار نبوده بسازم، آموزشگاههايی که قرار نبوده درس بدهم و غريه؛ و متقابال سکوت برآنچه واقعا رخ داده! يادآوری 

رفتاری که با »سهراب کُيش« شد حاِل َمرا بد می کند. اگر بيزاری ام از چنان برخوردی بدين معنی که شام می گوييد گرفته 

شده، از تَِه دل از »سهراب کُيش« پوزش می طلبم که اجرای آن يکی از آرزوهای من است!) آفتاب 13۹1/۹/5(
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عبدالجبار کاکائی:

"ادبیات اجتامعی ما فرمایشی است"

"در کتاب  هایی که از فضای فیلرتینگ سلیقه  ای نظام فرهنگی ما می  گذرند و چاپ می  شوند، کسی منتظر حرف و نظریه  ی 

غیر متعارف و جدیدی نیست. بیشرت افراد از جمله خود من، ترجیح می  دهند کتاب و متنی را که در پی آن هستند به 

صورت اصلی و بدون سانسور از طریق فضاهای مجازی به دست بیاورند و کمرت به سمت آثاری می  روند که از مجاری 

رسمی خارج می  شوند و مهر معترب نارشانی که فضای یک سویی را دارند، بر خود دارند.

سانسور پیش از چاپ که به نظر من رویه  ای بسیار غلط است، گریبان ما را گرفته است. اگر هم باید نظارتی صورت 

بگیرد، طبیعی است که مثل خیلی از نقاط دنیا این کار پس از چاپ صورت بگیرد. این اتفاق برای خود من هم پیش 

آمده است که خط به خط اشعار من را خوانده  اند و گفته  اند که این کلمه باید حذف شود. تا زمانی که این رشایط حاکم 

است منتظر معجزه  ای از دستگاه نرش کشور نیستیم که بگوییم مردم تشنه  ی کتاب  هایی هستند که منترش می  شود." 

)روزنامه قانون 8/۲1 13۹1 (

صدور مجوز چاپ مجموعه شعر سيد علی صالحي مرشوط به حذف 1۲۰ صفحه از 15۰ صفحه اعالم شد.

صالحی در اين باره به خربنگار ايلنا گفت: من فکر مي کنم اين نوع برخوردها، نوعی ياس پراکنی را در جامعه دامن 

مي زند، اما با اينحال، شاعرانی مثل من به اين سادگي ها مايوس نخواهند شد؛ دفرت بعدی شعرم را به زودی به نارش 

خواهم سپرد. 

او در پايان گفت: اميدوارم فضای حاکم بر نرش کشور در آينده ای نزديک مورد توجه و اصالح مسئوالن قرار بگريد و فضای 

باز و منصفانه ای برای انتشار کتاب در کشور مهيا شود.

امید نیک فرجام مرتجم مقیم جمهوری چک دربخشی از یادداشتی که در سایت بیبیسی چاپ شده نوشته:

"... درست است که سانسور، یا به زبان رسمی مدیران جمهوری اسالمی »ممیزی«، در ایران پدیده  جدیدی نیست و به  

ویژه در عمر سی و اندی ساله  این حکومت همواره به درجات مختلف وجود داشته است، اما در این اندک سال هایی که 

از آغاز دوره ی دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و اعرتاض ها به نتیجه ی انتخابات سال 1388 می گذرد این پدیده 

هم چون مسائل دیگر ابعادی خارق العاده و غول آسا پیدا کرده است" وی در قسمت دیگر نوشته:. 

"اما در این میان، بی  رسوصدا، اتفاق دیگری نیز افتاده است و آن این که ظاهرا برای عده ای از مرتجامن در حوزه  ادبیات 

خودسانسوری دیگر تبدیل به عادت شده است، و این عادت غریبی است و کامال خارج از دامنه  تصمیم گیری مرتجامن، 

چه الزم به گفنت نیست که آن ها خالق اثر نیستند که حق دست بردن در آن را داشته باشند. خودسانسوری برای چه؟ 

برای آن که دسرتنج شان را هامن کنند که ممیز وزارت ارشاد می خواهد، به این امید که برای ترجمه  خود مجوزی بگیرند 

و آن را به دست خواننده برسانند. 

و این هامن است که در یکی دو سال اخیر برخی از مسئوالن ارشاد خواسته اند، که )نقل به مضمون( نویسنده یا مرتجم 

نباید اثری را که فکر می کند ممکن است مشکل ممیزی داشته باشد اصال به اداره ی کتاب بفرستد... ")منبع: بی بی سی 

)۲۰1۲/11/۲4
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مهدی ابراهیمی

به محمد مختاری و محمدجعفر پوینده

من حرف می  زنم به زبان درخت  ها
در فصل سرد گیس  بُران درخت  ها

از رد چکمه  ای که فرو رفته در زمین
از بوی خیِس چوب میان درخت  ها
چیزی شبیه بوی تبر حس نمی  کنی

افتاده  اند باز به جان درخت  ها
+ + + 

جنگل دوباره ماند و سکوتی همیشگی
با جای خالی تو میان درخت  ها

1 
روزی زنی سالخورده از راه رسید

2
او نانی برای خوردن نداشت

3
نان را نظامیان بلعیده بودند

4
زن در آبچاله افتاد و آب سرد بود

5
آن وقت گرسنگی را از یاد برد

6
پرندگان جنگلی خاموش ماندند

بر فراز درختان سکوت حاکم شد
و بر شاخه   های بلند دریغ از یک بازدم

7
پزشک با مجوز دفن از راه رسید

8
او گفت نام زن سالخورده را نقش 

مجوز کرده
9

زن سالخورده ی گرسنه را دفن 
کردند

10
و زن هیچ نگفت

11
فقط پزشک بود که بر حال زن 

سالخورده می خندید

12
پرندگان جنگلی خاموش ماندند

بر فراز درختان سکوت حاکم شد
و بر شاخه   های بلند دریغ از یک بازدم

13
یکباره مردی تنها از راه رسید

14
او برای نظم بهایی قایل نبود

15
گره کوری در آن رویداد نیافت

16
و به نحوی دوست زن سالخورده 

بود
17

او می گفت، قوت الیموت حق 
هر انسانی است

18
پرندگان جنگلی خاموش ماندند

بر فراز درختان سکوت حاکم شد
و بر شاخه   های بلند دریغ از یک بازدم

19
ناگهان پاسبانی از راه رسید

20
او باتومی در دست داشت

21
با آن پس کله ی مرد تنها را در 

هم کوبید
22

این جا هم مرد هیچ نگفت
23

پاسبان گفت، گزارش خواهم داد
24

پرندگان جنگلی خاموش ماندند
بر فراز درختان سکوت حاکم شد

 دریغ از یک بازدم

برتولت برشت
ترجمه ی جاهد جهانشاهی
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و بر شاخه   های بلند دریغ از یک بازدم
25

سپس سه مرد ریشو از راه رسیدند
26

آن ها می گفتند این کار یک نفر 
نیست

27
آن قدر تکرار کردند که صدای 

تیری طنین انداخت
 28

کرم ها به پا و گوشت زن لولیدند
29

و مردان ریشو لب فرو بستند
30

پرندگان جنگلی خاموش ماندند
بر فراز درختان سکوت حاکم شد
و بر شاخه   های بلند دریغ از یک بازدم

31
ناگهان مردان بسیاری پدیدار 

شدند
32

می خواستند با نظامیان سخن 
بگویند

33
اما نظامیان تنها با زبان مسلسل 

سخن می گفتند
34

این جا بود که مردان لب فرو 
بستند

35
اما همه چینی بر جبین داشتند

36
پرندگان جنگلی خاموش ماندند

بر فراز درختان سکوت حاکم شد
و بر شاخه   های بلند دریغ از یک 

بازدم

37
یکباره خرس سرخ بزرگی از راه 

رسید
38

او هیچ از آن جا نمی دانست و در 
هیبت خرس نیازی هم نداشت.

39
اما عقب مانده نبود و هر درختی 

را به حال خود وا نگذاشت
40

او پرندگان جنگلی را خورد
41

این جا بود که پرندگان خاموشی 
را شکستند

بر فراز درختان سکوت حاکم شد
و بر شاخه   های بلند دریغ از یک بازدم

...

از شب

محسن توحیدیان

شباهت
از شب است

از شهادت بی پایان دریا
بر لب های شهر.

تصدِق فاجعه
این استخواِن عطش
این استخواِن اشک.

نمی خواهم بدانی 
چقدر می تابد

این دریا
در جاِم سنگ،

در درونم.

نمی خواهم بدانم
چقدر می تابد

این تابوِت گشوده ی ماهی ها
در جانم

نمی خواهم.
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 یادروز قربانیان راه آزادی اندیشه و بیان در ایران و
روز مبارزه با سانسور

در سوگتیره شبان سحر شود
 »فرج اهلل شریفی« گلپایگانی

علی رضا جباری)آذرنگ(

مظفر درفشی

زان آتش نهفته که در سینه ی من است 
خورشید شعله ای ست که در آسمان گرفت

•
بی تو خزان ما کجا، ای همه جان به سر شود

جان و جهان ما تویی، جان تو کی هدر شود؟ 
با تو نسیم نوبهار، با تو خروش رودبار 

بی تو چسان شود که این، روز کهن دگرشود.
با صف شب چه کرده ای در سده ها و سال ها 
کین همه در نبردت از، راه خرد به در شود؟ 

بند به پا و دست ها، برسر دارها شدی 
تا به چراغ روشنت شب به کرانه بر شود 

چشمه ی هوش ماتویی، خشم و خروش ما تویی 
با دم جاودانه ات، این مس ما گهرشود 

دوش چه خوانده ای دال، بر دل رازدارما 
کین همه ورد ناکسان، صبح از آن به در شود 

بر دل ما نروید از، رنگ خزان نشانه ها 
ور که شب سیاه ما، بیگه و پرخطر شود 

در دل شب تو همرهی، با دل صبح پوی ما 
بین به هزار چشم خود، تیره شبان سحر شود 

رفت مردی شریف و آزاده
دل به آزادی وطن داده

رفت از دست ما رفیق شفیق
 رفت انسان با وفا و صدیق

مرد خون گرم، مرد با احساس
شاعر و نکته دان و نکته شناس

رفت یاری که یار ملت بود
اسوه ی مهر و لطف و الفت بود

به دلش داغ مرگ دو فرزند
داغ »جان باخته« دو تن دلبند

داغ فرزند نوجوان و جوان
این غم از او بریده بود امان

با غم و درد زیست شکوه نکرد
کرد یک عمر با شکست نبرد

بس جفا دید و زور و ظلم و ستم
لیک او سر نکرد هرگز خم

دل به پهنای آسمان ها داشت
وندران مهر مردمی انباشت

رهرو راه عشق و خدمت خلق
دل او النه ی محبت خلق
قلمش بود یار محرومان 

قدمش در کنار محرومان
سوخت فقدان او دل یاران
سوگوار است محفل یاران
او نمردست یاد او زندست

آرمانش نوید آیند ه ست
شهریور 1391

1388/09/11
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با خود می گفتم
این بهار، بهاران است
دیگر آن بهار پیشین

»آن بهار تلخ«
نیست. 

با خود می گفتم
این یکی

بهار نارنج است، 
و سیاه نیست.

می گفتم، انبار پنبه های شیری و 
خاکستری

در آسمان در راهند
وزمین در انتظار باران است
با خود می گفتم و می گفتم،

تا به ناگاه
در بامدادی زمستان شکن دیدم،

تقدیر این بهار را.
نه شکوفه های بادام و نارنج

که برق ده ها هزار کیلو بمب
در گذار هر ابری

به هر شهری
هر برزنی و
هر کومه ای

 در بابل و آشور و کلده و میان 
دو رود

رقم می زند.
و دموکراسی موشک ها

خواب زمستان نکبت خودکامه ای 
جبار را

نه به بیداری سبز بهار
که به شیون و مرگ و ویرانی

تعبیر می کند.

 
شادی ها در تو نمی گنجند 

رقص کردی هم تو را برنمی تابد
ارکستر ضرب می گیرد
وقتی شال ات می افتد 
از روی سن می آیم و 
به کمرت گره می زنم 

دو بوسه می گیرم
 

تک نواز ویلون می زند
وقتی رو سری ات می افتد 

از روی سن می آیم و 
زیر چانه ات گره می زنم

یک بوسه می گیرم 
تو دوست داری 
روسری ات بیفتد

با این لباس کردی 
هیچ شادی در تو نمی گنجد

لباس پولکی سبز به تو می آید
و دست های شادت 

و نفس های شادی که از دهانت 

پولک ها

 بهار آزادی و
   پرواز کروزها

 محمد زندی

فریبرز رئیس دانا

با تلخ خندی به خود همی گفتم
راستی را

 »ای دگرگون کننده ی دوران«

تهران  فروردین 1382

می ریزد
 

سنتور می نوازد 
و می بینم شال ات افتاده است 

می آیم به ردیف های آخر 
کسی نیست 
برمی گردم

ارکستر هم نیست 
شال را برمی دارم 

پشت سر صدای کمانچه و 
صدای شادی ها می آید

صدای بوسه ها 
صدای پولک های سبز
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گمشده های پاییزو / دستی 
میان آینه و/ لبخند! 

دو پرده ی ناتمام/ مگر از 
شانه های مرگ/ چقدر فاصله 

می بود!

محمود معتقدی

 
 به یاد: محمد مختاری/ محمد جعفر پوینده

 
جغرافیای دلواپسی و

دیدار کبوترانی که از کرانه/ 
برمی گردند

رد پای عشق و
پنجره های کوچک مرگ

سفر کدام دریا
آشوب کدام موج؟ 

دلم/ از رنگین کمان تو/سیراب 
می شود

طلوع سپیده های وطن و
چشم هزار آسمان نشسته بر یادت!

دستی برایت/ تکان می دهیم و
شاید که هنوز آمده باشی

به یاد شاعر رنج ها و/ خاطره ها: منوچهر آتشی
 

1
دوشنبه پاییزی و 

مردی که از آوار خاک و / آینه 
برمی گردد

نبض آتشی بی تاب و
رنگ صدای بادیه ای خاموش

می خواند: »اسب سفید وحشی«
پاکبازی »مویه ی« دختران جنون 

عشق
باری

مگر از شانه های مرگ/ چقدر 
فاصله می بود!

 2
نفس خاطره ها و

نام همه ی پنجره هایت
بار دیگر

تندیس کوچه باغی که از تو 
می نوشد

دل آتشناکی برابرت!
 آشوب چشم های بی قرار و

مردی/ شبیه مسافر خاموشی هایش
باز می روی و/ برنمی گردی!

به: فرخنده حاجی زاده

چاقوی خوش دست
پاشیده برسقف

کدام سلیس تر حرف می زند؟ 
تو چیزی نگو

 گلنار
آمده بودم ببینمت 
دگمه رافشار دهم

آن سوتر قدم بزنم 
باران آمد.

ساعت به وقت خوش
مکان تپه های اوین 

ربطی به موضوع نداشت
شاید به مهر

یارفع خستگی
سخن از میترا گفت 

گفت: میدان آزادی کشته شد
 می دانم 

امّا چه طور؟ 
گفتم: نارنجک !

طفلک اندوهگین شد
گفت شکایت نکردی؟ 

دوباره باران آمد
از این گونه روشن 

به ناباوری آسان است 
وسط روز

زاللی ها 

حسن صانعی

ماه دراتاق در بسته
گفت برخیز قدم بزنیم 

گفت گناه من است جویبار به 
اشک می ماند

زاللی ها به کویر
در من مدام چند نفر جیغ 

می کشند
پاییز بود یا بهار یادم نیست

درخت آواز داد:
بیا برگ های مرا بشمار حسن

شاید که هنوز رفته باشی
 روزی دیگر و

رویای مردمی دیگر
آری

این همه ی شنیدن باران بود
گمشده های پاییز و/ دستی میان 

آینه و/ لبخند!

91/2/9
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علیرضاجباری)آذرنگ(

ام و هنوزهم  از خود پرسیده  را  این سوال  من هم مثل شام همیشه 

می پرسم که:چرا عضو کانون نویسندگان ایران شدم؟ 

مشغول  خود  به  را  آدمی  ذهن  همواره  که  هست  پرسش هایی   

می دارد؛ اما هرگزپاسخی قطعی به ن منی توان یافت. مثال پاسخ به این 

پرسش که چرا من پس ازاخراج به آذین و یارانش از کانون و رفتنم به 

شورای نویسندگان ونویسندگان ایران همراه با آنان بار دیگر به کانون 

بازگشت. این پرسشی است که خود پاسخی به آن نیافته ام. آیا آن اقدام 

به مثابه ی واکاوی اندیشه ی برخی از وزین نرین و توامنندترین اعضای 

کانون نویسندگان ایران که از پایه گذاران کانون نیزکسانی در میان آنان 

ازآرمان کانون، آن سان که من  این به مثابه ی عدول  اآیا  بودند نبود؟ 

می شناختم و بهانگیزه ی آن آمده بودمنبود" شگفتا هنوزهم کسانی در 

دردفاع  که  هستند  آن  کنونی  رهربی  کادر  حتی  و  کانون  شامراعضای 

ازاین اقدام سو می گیرند.

 اما این اقدام و دفاع امروزی ازآن به سان زیرعالمت سوال بردن 

ده شب شعری که برتارک ادبیات و تنها تشکل مستقل صنفی پهنه ی 

ادبیات ایران در آستانه ی انقالب می درخشد نبوده و نیست؟ و آیا این 

هم  که  کانون  ازاعضای  برخی  حضور  و  وجود  نفی  معنی  به  سخنان 

اکنون هم 

به رغم برخی کاستی ها با جان و دل درفعالیت های امروزی کانون 

درگیرند و دشواری های آن را به جان می خرند نیست؟ 

گونه  فکری  گروه های  هنوزهم  کانون  درصفوف  اینها  همه ی  با   

به  تفاهم ها  و  اختالف  و  و خیزها  افت  با وجود  و  دارند  گون وجود 

درپیشا  که  کانون  آرمان های  به  در مجموع خود  و  راه خود می روند 

پیش آن شعار درخشان ودوران ساز آزادی اندیشه وبیان بی هیچ حرص 

واستثنا منایان است همچنان وفادارمی مانند. ازهرسو گفت وگوها یی 

میان نحله ی های گونه گون فکری اعضای کانون درمی گیرد و آمدن ها و 

نیامدن ها، دیرآمدن ها و زود آمدن ها به سبب قهروآشتی

اما  نبود صربو شکیبایی می انجامد؛  به  هموارهپیش می آید و گاه 

کانون باز تشکل صنفی مستقل اهل قلم درایران می ماند و درمجموع از 

راه پیشاروی خو.یش عدول منی کند؛ کارش به شدت و ضعف می گراید؛ 

که  آن سان  نفرنوسان می یابند؛  تا چند  ازچند هزارنفر  دل سپردگانش 

گهگاه، 

قتل های  به  انجامیده  هجوم  ازگسرتش  پیش  درروزهای  ویژه  به 

اما  می شد؛  برپا  1۲نفرهم  بودن  با  نشست ها  گاه  ایران،  ای  زنجیره 

آنان هرآن که هستند وهرآن چه هستند می مانند؛ زیرا هنوزهم آن را 

"کانون" می انگارند و چشم بر بودن و ماندن ان می بندند.

 یکی از سنت های درخشان " کانون" و تشکل زاییده آن، شورای 

ای  حرفه  نشست های  منظم  برپایی  ایران،  وهرنمندان  نویسندگان 

جرگه های گوناگون نویسندگان و اهل قلم، از جمله نشست های ادبیات 

داستانی، شعر، ترجمه، سینام وتئاتر، درشورای هرنمندان و نویسندگان، 

بوده است. شبهای ده گانه شعرکانون، و دیگر شب های شعرهمگانی 

آن، اوج فعالیت حرفه ای کانون بود که دوستداران فرهنگ و ادب را در 

رسارس ایران دل خوش می داشت. صدای بلند شاعران و نویسندگان عضو 

درآستانه  که  ایران  مردم  با صدای  یادماندنی  به  روزگاران  درآن  کانون 

برپا  خاسنت در برابر نظام پادشاهی بودند درآمیخت؛ و نیروی هم افزای 

جریان تحول در ایران شد.

 6۰ دهه  سال های  گسرتده ی  ازدستگیری های  پس  کانون،  اعضای   

کانون،  نیزهمزمان  و  پیشین  ازاعضای  بسیاری  شدن  واعدام  زندانی  و 

تهدید  افروخته ی  آتش  وارازدرون  بازققنوس  هفتاد،  دهه  درسال های 

را  بیان  و  اندیشه  آزادی  وپرچم  برافراشتند  قد  آزادیخواهان  وارعاب 

درپهنه ی فعالیت های اهل قلم ایران برافراشتند وبه راهی گام نهادند 

اعضای  وفادارترین  و  ترین  ازکوشا  شامری  باخنت  جان  آن  حاصل  که 

کانون، ازجمله یاران زنده یادمان: محمد مختاری، محمد جعفرپوینده، 

غفارحسینی، احمد میرعالیی و... بود؛ اما بازهم کانون برجاماند وازمیان 
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لهیب های دود وآتش کج اندیشان رسبرآورد و به موجودیت خود ادامه 

داد. 

کانون  هامن  کانون،  حرفه ای  نشست های  دربرگزاری  اما،  اکنون   

مشورتی  جمع  نشست های  ونیزدربرگزاری  بیان،  و  اندیشه  منادی 

و شنودها،  مرکز گفت  که  دمکراتیک محض  نهاد  یک  منزله ی  به  آن، 

وکارساز در سودهی زمینه ی ذهنی هیئت دبیران است، ونیزدرهمگرایی 

سپری  است  دیرگاهی  آن  زمان  که  دبیران  هیئت  پیشبازازانتخابات  و 

شده کاستی هایی پدید آمده است. کانون اکنون نزدیک به سیصد تن 

عضو دارد؛ اما این روزها کمرت از بیست نفرازآنان درنشست های جمع 

مشورتی رشکت می جویند. دلیل این موضوع چیست؟ کمبود جا، دوری 

راه کسانی که حارض به برگزاری نشست ها هستند؛ خستگی رسبرزده 

ازبحث و گفتگوهای دورو دراز" جمع "، و قهرونفی مشی غالب است؟ 

گفتگوهای  به  کردن  بس  "و  جمع   " بودن  بی حاصل  به  باورمندبودن 

احساس  حاکم  نهادهای  سوی  از  که  است  فشاری  است؟  رسوته  بی 

می کنندد؟ یا همه ی این عامل هاست؟ بی تردید سهمی ازهریک ازاین 

عامل ها در پدید آمدن وضع کنونی درکانون درکاربوده است؛ اما رصف 

وجود پهنه ای برای گفت وشنود، کوشش برای قانع کردن یکدیگر، و 

اقلیت ها واکرثیت هایی که هرکدام  به تصمیم گیری ها و وجود  کمک 

به گاه بایستگی از شیوه ی اندیشگی خود دفاع می کنند، خود نشانه ی 

تحول خواهی و دمکراسی است. من بر این باورم که من و دیگراعضای 

کانون نباید عشق خود را به آزادی و دمکراسی است درپستوی خانه 

هامان نهان کنیم؛ حتی اگر دراین گیرودارگفت و شنود برسهمی ازمنش 

برخی  وتکروی  ازیکسویگی  نشانی  یا  باشند  برده  هجوم  فردیامن 

باورم که حتی  براین  ببینیم. من  یا  باشیم  ازهموندان همراه مان دیده 

دررشایط اقلیت بودن و حالت هایی ماننده به وهن که نشانه های آزادی 

ادامه دهم؛ هامن طورکه پس  راه خود  به  باید  است  بیان  و  اندیشه 

درآستانه ی  لفظی  برخوردهای  ازپس  از جمع،  ماندن  بیرون  ازچندماه 

به  باردیگر  خود  نسور،  سا  باره ی  در   پیشین  بیانیه های  از  انتشاریکی 

ام  نکرده  کاری  چنین  هیچ رشایطی  تحت  دیگرهرگز  و  پیوستم  جمع 

ونخواهم زد؛ مگراینکه حاکم نبودن روحیه دمکراتیک در" جمع"، روشن 

تراز روز برمن ثابت شود؛ چنین روزهایی ازنگاهم بسیاردور می مناید.

    

رها  کانون  حرفه ای  نشست های  برگزاری  به  را  امیدم  هنوز  من   

 " کانون  ام که روزگاران دیرین"  بوده  آرزو  نکرده ام؛ و همواره دراین 

و  فرازآیند؛  باز  دمکراتیک  و  ای  حرفه  زمینه های  درهمه ی   " و"شورا 

از  بیش  اند  بوده  جدا  تن های  در  جانی  که  دو  آن  دیرین  سنت های 

اند: " آرزو بر جوانان عیب  گذشته پاس داشته شود؛ " از قدیم گفته 

نیست! "

جوادخردمند

 چی بگم... چه جوری بگم؟ 

 هر جور و هر چه دلت میخواد بگو

 ای ول برای همین عضو شدم

 برای چی؟ 

 برای همین که آدمو آزاد می ذارید تا فکر بکنه و بنویسه.

عضو  که  نکرد  مجبور  منو  هیچ کس  این که  اول  بگه  برات  جونم  حاال 

بشم. دوم این که خب فکر می کنم نویسنده ام و حق و حقوقی دارم. 

سوم این که چهل و دو سه سال پیش بروبچه های نویسنده و شاعر و 

ازشون گذشته بود دور هم جمع شدند و گفتند  مرتجم که سنی هم 

آزادی اندیشه و بیان و نرش در عرصه  های فردی، اجتامعی حق مسلم ما 

است) قبل از این که انرژی هسته ای حق مسلم کسی باشد(

چهارم این که گفتند سانسور دیگه چه صیغه ای است

پنجم این که قبول کردم که هر قومی باید بتواند به زبان مادری خودش 

بنویسد و حرف دلش را بزند.

تک  جامعه  و  باشند  داشته  رسانه  یک  ملت  همه  میشه  آخه  ششم: 

صدایی باشد؟ من هم موافق چند صدایی رسانه های دیداری، شنیداری 

و خواندنی هستم.

دیگران  هم  از حذف  بعد  بزنم  حرفمو  فیزیکی  از حذف  قبل  هفتم: 

حرفشو بزنند.

این که کانون نویسندگان حزب نیست و وصله  از همه مهمرت  هشتم: 

وابستگی بهش منی چسبد و کامال مستقل است.

نهم:این نویسنده، شاعر، مرتجم گرفتار چه از نظر مالی، حکومتی، نرش 

و... نیاز به تشکل صنفی دارد. مثل بقیه صنوف که خواسته اشو بدون 

سانسور بگه.

دهم: اصال میدونی چیه؟ من مرام کانونی ها و کانون را دوست دارم. 

متام 

۹1/8/13 
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علیاشرفدرویشیان

حسنصانعی

محمدحسینطهماسبپورشهرک

من عضو کانون هستم زیرا:

آن  اصول منشور  از  یکی  بیان  و  اندیشه  استثنای  و  آزادی بی حرص  از   دفاع 

است.

 مخالفت با هر نوع سانسور در منشور آن ترصیح شده است.

انگیزه ها  و  اما دالیل  باشم.  کانون  تا من عضو  است  کافی  دو مورد   همین 

بیش از این هاست:

 کانون تشکلی است مستقل با پیشینه ای روشن و افتخارآمیز.

 یگانه تشکل مستقل اهل قلم در ایران است که با سابقه ای نزدیک به نیم قرن 

دفاع از منافع نویسندگان را هدف خود قرار داده است.

 استقامت اعضای آن را در پی گیری اهداف منشور ارج می گذارم. این ایستادگی 

چه در زمان شاه و چه در دوره ی بعد، باعث شده که بعضی از اعضاء به 

زنجیره ای  قتل های  جریان  در  کانون  اعضای  از  تن  چند  بیفتند.حتی  زندان 

از  دفاع  به  زیاد  فشارهای  وجود  با  که  سال هاست  نیز  شدند.اکنون  کشته 

حقوق نویسندگان و آزادی بیان ادامه می دهد.

هر نویسنده ای که آزادی بیان را برای نوشنت الزم می داند و مخالف هر نوع 

سانسور است جایش در کانون نویسندگان است.

بله، من عضو کانون نویسندگان هستم و به این عضویت افتخار می کنم.

به سال 13۲8 در روستای )شهرک ( پنجاه کیلومرتی تربیز به طرف اهر 

به دنیا آمدم. پس از اخذ ششم ابتدایی از سیزده سالگی در حوزه های 

علمیه تربیز تهران و قم تا سطح اجتهاد تحصیل کردم. در سال 135۲ 

رسباز دیپلم شده و از کسوت درآمدم. 

 ( هایم  رسوده  از  جلد  پنج  هستم،  مند  عالقه  ادبیات  و  شعر  به 

فارسی ترکی( چاپ شده است. 

از انواع شعر طنز را بیشرت کار کرده ام. اوایل انقالب منایشنامه هایی نیز 

تنظیم و به اجرا گذاشته ام. در تأسیس و اداره انجمن های ادبی کوشا 

بوده و هستم. 

از سال 1365 مقیم کرج و 1368 تهرانی شده ام. از آنجایی که کانون 

نویسندگان ایران در دفاع از آزادی بیان و قلم جایگاه ویژه ای داشته 

و دارد در اولین فرصت درخواست عضویت منوده و افتخار پیوسنت به 

کانون را یافتم. 
اگر هر چیزی جای خودش قرار می گرفت، یا حتی تقریبا هر چیزی جای خود 

قرار داشت نه این پرسش پیش می آمد، نه برای نوشنت دست و دل می لرزید.

من اگر بّنا بودم یا کتاب فروش برای دفاع از حقوق و اختیارات انسانی خود 

راه و چاره ای می جستم.

می آید.  به وجود  "کلمه"  دو،  این  از  کاغذ.  و  است  قلم  نویسنده  کار  ابزار 

حضور و عدم حضور یک کلمه و ترتیب قرار گرفنت آن در جمله از اختیارات 

نویسنده است، نه کس دیگری. سانسور در واحد کوچک از حذف یا از نفس 

انداخنت یک کلمه آغاز می شود. یا آغاز شده است.

در  دیگر  از هر رضورت  پیش  و  بیش  می کنم  فکر  ایران  نویسندگان  کانون 

اعرتاض به وجود و حضور سانسور شکل گرفته است.

من به عنوان یک عالقه مند به نقش کلمه در ادبیات، از یک سو، و نگران سامل 

نرسیدن آن به مقصد از سوی دیگر برای دفاع از حیثیت و مقام کلمه عضو 

کانون نویسندگان شدم.
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این صفحه برای اطالع رسانی از وضعیت اعضای زندانی کانون و دیگر زندانیان اهل قلم باز شده و تا 
آزادی آن ها باز خواهد بود و اخبار مربوط به این یاران، و همچنین صدای »آزادشان کنید!« انسان های 

آزادی خواه را منعکس می کند.

 در آذر 1391 فریبرز رییس دانا به مناسبت سیزده آذر روز مبارزه 
کانون  برای  تبریکی  پیام  بشر  روز حقوق  آذر  نوزده  و  سانسور  با 
نویسندگان و "همه روشنفکران آگاه "و آزادی خواه فرستاد. رییس 
دانا هشت ماه است که در بند 350 زندان اوین دوران محکومیت 
یک ساله ی خود را می گذراند. رییس دانا پیام خود را این طور آغاز 

کرده است:
"به کانون نویسندگان و همه ی روشنفکران آگاه و متعهد به برابری 

و آزادی
حرامی ام بخوانید اما 

گالیل هایتان را بردارید
و به ناگفته ها سوگند

و به عاطفه ها حرامی ام که بخوانید
به قاعده ی قبله ی هیچ کدام تان نمی خوابم

درود بر شما. خسته نباشید. یاد و نام آسمان آسای شهیدان آزادی 
دانا  باد." رییس  پوینده گرامی  قلم، مختاری و  بیان و  اندیشه و  و 
و  سیاسی  قتل های   قربانیان  اولین  نه  است:"آنها  داده  ادامه  سپس 
دگراندیشی کشور بودند و نه تا آن زمان که خودکامگی و سلطه گران 
بر تقدیر انسان سایه ی شوم انداخته است، آخرین آن خواهند بود. 
تبریک  شما  به  را  سانسور  با  مبارزه  روز  ماه،  آذر  سیزدهم  روز 
می گویم. مدت هاست به این یقین رسیده ام و حاال بر آن پا می فشارم 
همه ی  آزادیخواهانه ی  و  انسان دوستانه  تالش  و  مقاومت  اگر  که 
روشنفکران متعهد، آزادی خواه و عدالت جویان ایران، هر چند هم نه 
چندان پرشمار، نبود، نه راز قتل ها افشا می شد، نه جامعه به ارزش 
کوشش و مبارزه و ستیز جان باختگان برای آزادی اندیشه و بیان پی 
می برد." نویسنده در دنباله ی پیام خود آورده است:" گر چه داستان 
آزار و سانسور مخالفان و دگراندیشان و دگرگویان پایان نیافته است 
و  اما هر چه شد  دارد،  ادامه  ما  و وظیفه ی  نقش  دلیل  به همین  و 
هرکه هر کاری کرد از افشا، با نیروی بی وقفه ی انسان های آگاه این 
سرزمین و یاران دیگرشان، به ویژه استمرار بر اراده ی خود شما بود. 
صاحبان قدرت نه مرحمتی داشتند و نه انگیزه ای و نه پیگیری ای. 
سیزدهم آذر یادگار این جد و جهدهای هدفمند و نیروبخش است و 

میراث درخشنده،ی شهیدان آذر 1377.
در پایان نامه نیز رییس دانا به نوزدهم آذر روز حقوق بشر پرداخته 

است: 
"نوزدهم آذر هم روز حقوق بشر است. شما از گرامی ترین مبارزان 
پا  پیشین  میثاق های  بر  فقط  که  آن  ویژه  به  بشرید،  حقوق  راه 
نمی فشارید که آن هم زیر پای قدرتمداران زورگو له می شود، بلکه 
بلند آرزوها و همبستگی های بشری و آزادی  بال های  به گام ها و 
ژرف و گسترده می اندیشید. از این ناشادم که در آذر ماه این سال 

منیژه نجم عراقی منشی منتخب کانون که به جرم انتشار بیانیه های 
کانون به یک سال حبس محکوم شده و از خرداد ماه دربند زنان 
آبان  از پنج ماه سرانجام روز دوم  به سر می برد، پس  اوین  زندان 
سال جاری به یک مرخصی یک هفته ای آمد. او از روحیه ی بسیار 
مرخصی اش  تمدید  امکان  این که  وجود  با  و  بود  برخوردار  خوبی 
بازگشت. چندی پس  زندان  به  مرخصی  پایان  روز  داشت،  وجود 
از بازگشت او مالقات دخترخوانده اش را قطع کردند و این موجب 
خانم  تالش  ماه  یک  از  پس  اما  بود.  شده  دو  هر  شدید  ناراحتی 
بیرون،  نجم عراقی در داخل زندان و دوندگی دخترخوانده اش در 
نجم  به آن ها داده شد. و دخترخوانده ی  اجازه ی مالقات  سرانجام 
نزد  مالقات  حق  ببیند.  را  وی  کابینی  مالقاتی  در  توانست  عراقی 
متولیان زندان به ابزاری برای آزار و اعمال نظر در امور زندانیان. 

تبدیل شده و این هیچ معنایی جز فشار مضاعف ندارد. 

 نامه ی فریبرز رییس دانا
از زندان

 منیژه نجم عراقی؛
مرخصی و مالقات

در جمع و مراسم گرامی داشت شما نیستم. اما از این خوشنودم که 
باز هم معلوم شده است جز با آرمان رهایی اساسی انسان و متحقق 
کردن آن با هم دلی، هم اندیشی، هم زبانی و هم گامی نیروهای موثر و 
معتقد خودمان هر چند همچنان در متن همین کانون و همین تالش 
اجتماعی جاری باشد، نمی توانیم ناشرمسارانه زندگی کنیم. از این که 

به هر حال در هر کجا که باشم با شما هستم سرفرازم.
زندان اوین

فریبرز رییس دانا آذر 1391



35..........................

.............................

اطالعیه ی کانون نویسندگان
 ایران به مناسبت درگذشت فرج اله شریفی

فرج اله شریفی گلپایگانی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان 
ایران، پس از چندی که در اغما به سر می بُرد درگذشت.

در  شریف  آموزگاری  همچون  میانسالی  تا  جوانی  در  که  او 
بازنشستگی  از  پس  می کرد،  تدریس  فارسی  ادبیات  مدارس 
موضوعات  به  و  داد  ادامه  رشته  این  به  را  خود  دلبستگی  نیز 
ادبی چون »آزاداندیشی خیام و حافظ« و امثال و حکم دهخدا 
می پرداخت. هم چنین، نمی توان از زندگی شریفی سخن گفت 
اما از فرزندان جان باخته ی او یاد نکرد: فرامرز در سال 1351در 
در گیری مسلحانه با ساواک شاه کشته شد و فرزین نیز در اوایل 
سال 1360 اعدام شد. درباره ی وفاداری شریفی به آرمان  های 
انسانی به ویژه آزادی بیان و مخالفت با سانسور همین بس که 
بگوییم تا زمانی که کهولت سن و بیماری او را به طورکامل از 
پا نینداخته بود در تمام مجامع عمومی و جلسات جمع مشورتِی 
و  بحث ها  در  خود  توان  حد  در  و  می یافت  حضور  کانون 

تصمیم گیری ها مشارکت می کرد.
او، اعضای کانون  به خانواده ی  را  اله شریفی  درگذشت فرج 
آزادی خواه  و  مستقل  فرهنگِی  جامعه ی  و  ایران  نویسندگان 

تسلیت می گوییم.

کانون نویسندگان ایران
12 شهریور 1391

 تسلیت کانون نویسندگان ایران
 به مناسبت درگذشت داریوش کارگر

اندوهمان  تیره گی  بر  شدو  خاموش  تبعید  در  دیگر  چراغی 
افزود.

و  پژوهش گر  داستان نویس،   )1391   1332( کارگر  داریوش 
عضو کانون نویسندگان ایران روز جمعه دوازدهم آبان بر اثر 
ابتال به بیماری سرطان در شهر اپساالی سوئد درگذشت. او در 
که سرکوب ها شدت مرگ زایی  زمانی  دهه ی شصت،  اوایل 
تبعیدی  مرگ،  هنگام  و  رفت  خارج  به  جان  بیم  از  گرفت، 
صبر  »ما  تبعیدگاه«،  وطن  »اینک  بود.  ای  ساله  پنجاه و نه 

اطالعیه ی کانون نویسندگان ایران
در باره ی کمک به زلزله زدگاِن

 آذربایجان شرقی

بیش از دو ماه از لرزش زمین در آذربایجان شرقی می گذرد. 
خبرها حاکی است هیچ بهبود اساسی  در وضع مردم زلزله زده 
ایجاد نشده و آنها همچنان با مصایبی جانکاه دست به گریبانند. 
چادر  در  بسیاری  نیست؛  خبری  بهداشت  و  مسکن  تامین  از 
یا  تتمه ی دارایی شان را می بلعد  زندگی می کنند و گاه حریق 
زلزله  آوارهای  نیز  باران  و  برف  بارش  می گیرد؛  را  جان شان 
و  سوخت  کمبود  با  همراه  و  کرده  بدل  گل  از  باتالقی  به  را 
مضاعف  رنجی  به  را  دغدار  و  مصیبت زده  مردم  هوا  سرمای 
بر زمین مانده  دچار ساخته است؛ محصوالت کشاورزی  آنها 

بی هیچ  است،  این هستی باختگان  معاش  احشام که وسیله ی  و 
جان پناهی در سرما و بیماری در حال تلف شدن یا به یغما رفتن 
به چنگ فرصت طلبان سودجوست، و دور نیست که در ادامه ی 

این وضع حیوانات درنده نیز سهمی طلب کنند.
پا  به  زمین لرزه  نخست  روزهای  در  که  انسانی کمک ها  موج 
خاست، نوید می داد: »ایام غم نخواهد ماند«. اما حاکمیت، که 
با دستگیری  از زلزله ی بم درس های تازه ای گرفته بود،  گویا 
در  پلیسی  فضای  ایجاد  و  داوطلبان  از  بسیاری  بازداشت  و 
و  وعده  پراکندن  به  نیز  خود  و  داد  را  موج  این  پاسخ  منطقه 
وعید پرداخت بی آ ن که کار درخور اعتنایی برای زلزله زدگان 
انجام دهد؛ حال آن که تامین فوری نیازهای مردم مصیبت دیده 
باید  کاست  و  بی کم  را  آن  انجام  و  است  دولت  وظیفه ی 

خواست.
اگر طبیعت بر بستر بی عدالتی اجتماعی آغازگر بی خانمانی و 
افزایش رنج مردم آذربایجان شرقی شد، دنباله ی این مصایب 
امری کامال اجتماعی است. باید بکوشیم دامنه ی فاجعه کوتاه تر 
و  پاییز  سرد  نفس  با  مردم  هستی  شدن  خاک  نگذاریم  شود. 

زمستان به مصیبت عظیم تری بیانجامد.
کانون نویسندگان ایران کمک به مردم آسیب دیده را وظیفه ی 
زلزله های  در  پیش تر،  منظور،  همین  به  می داند.  خود  انسانی 
قرار  مردم  کنار  در  و...  مازندران  سیل  بم،  طبس،  رودبار، 
گرفت و به قدر توان خود کوشید از آالم آنها بکاهد. این بار 
نیز وظیفه ی خود دانست به حمایت از زلزله زدگان آذربایجان 
شرقی برخیزد. به همین منظور مبلغ 25500000 ریال )دو میلیون 
و پانصد و پنجاه هزار تومان( وجه نقد گردآوری کرد که آن 
را از مجاری مورد اعتماد خود به دست زلزله زدگان می  رساند. 
از  حاکی  و  نمادین  حرکتی  صرفاً  ناچیز  مبلغ  این  پرداخت 
همبستگی کانون با زلزله زدگان است. به این طریق می خواهیم 

به آنها بگوییم: در کنارتان هستیم.

کانون نویسندگان ایران
26 مهر 1391

بــیــانــیــه هــا و اطــالعــیــه هــا:
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»آواز  عمر«،  یک  »پایان  فصل«،  سه  در  »تردید  می کنیم«، 
نشریه ی  سردبیری  و  نامه«  »ارداویراف  کتاب  تصحیح  نان«، 
»افسانه« بخشی از فعالیت های ادبی و پژوهشی این نویسنده ی 
آزادی خواه و برابری طلب است. آرمان های انسانی بن مایه ی 

اصلی آثار او است. یادش گرامی باد!
کانون نویسندگان ایران

17/ آبان/ 1391 

 بیانیه کانون نویسندگان ایران
 در اعتراض به قتل ستار بهشتی

یکی از سرفصل های سرکوب، قتل متهمین در زندان و در حین 
بازجویی است. اگر چه مردم ایران با این پدیده آشنا هستند و 

شرایط زندان های چند دهه اخیر را از یاد نبرده اند.
یعقوب، هدی صابر،  بنی  زهرا  زهرا کاظمی،  اکبر محمدی،   
امید رضا میر صیافی و... و تازه ترین مورد ستار بهشتی کارگر 
وبالگ  نویسی که جز بیان نظراتش هیچ »جرمی«نداشت. پلیس 
فتا او را دستگیر و بازداشت کرد و پس از چند روز خبر مرگ 
نیز  او را به خانواده اش اطالع داد! در هنگام خاک      سپاری او 
این  حضوریافت.  اجازه  خانواده اش  اعضای  از  نفر  یک  فقط 
آن  در  مردم  اکنون  که  است  فضایی  تبلور  دردناک  واقعیت 
نفس می کشند: بهای سخن گفتن و معترض بودن مرگ است.

شده ی  برمال  فهرست  از  بخشی  فقط  برشمردیم  که  نام هایی   
مرگ هایی است که قتل های زنجیره ای را به یاد می آورد و با 

همان جدیت باید به افشا و مقابله با آن پرداخت.
کانون نویسندگان ایران دستگیری، بازداشت و به طریق اولی 
و  می کند  محکوم  را  بهشتی،  ستار  وبالگ نویس،  جوان  قتل 
و  دستگیری  و  واقعه  این  زوایای  کامل  شدن  روشن  خواهان 

محاکمه آمران و عامالن این جنایت است.
تنها در صورتی می توان به چنین فجایعی پایان داد که »آزادی 
اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا برای همگان« قانون جاری 

جامعه شود. 
کانون نویسندگان ایران
23/آبان/1391

در گرامی داشت سیزده آذر 
روز مبارزه با سانسور

و  ادبی،  و  هنری  تولیدات  منظر  از  گذشته  سال  یک  مرور 
وضعیت آزادی بیان نشان می دهد که دستگاه فراگیر سانسور با 
جدیت تمام فعالیت ویران گرش را ادامه داده است و گویا عزم 
آثار  به  مردم  مانده ی  باقی  اقبال  اندک  تا  خویش جزم کرده 

اقتصادی  اوضاع  میان  این  در  بگیرد.  آنها  از  را  ادبی  و  هنری 
که در چند ماه گذشته بر وخامت آن افزوده شده به یاری این 
دستگاه آمده و دور نیست که بحران تشدید یافته ی کنونی به 
موسیقی،  سینما،  نشرکتاب،  چون  عرصه   هایی  کامل  تعطیلی 

تئاتر و... بیانجامد.
دستگاه سانسور عامدانه بر فضای بی اعتمادی فعاالن تولیدات هنر 
و ادبیات نسبت به فعالیتشان دامن می زند. حتی به »مجوز«های 
ندارد.  تضمینی  اجرایش  نیست،  اعتمادی  نیز  شده اش  صادر 
و  بازمی گردد  سانسورچیان  میز  روی  باز  مجوزدار  کتاب های 
بازبینی مجدد می شود، یا پس از چاپ توزیعشان ممنوع می شود 
؛ فیلم های سینمایی که پس از بارها بازبینی و اعمال سانسور در 
مراحل مختلف، مجوز اکران می گیرند چه بسا که زمان نمایش 
با  از پرده ها پایین کشیده می شوند.؛ کنسرت های موسیقی که 
هزار شرط و اما و اگر مجوز برگزاری می گیرند، گاه پس از 
فروش بلیت غیر قابل اجرا اعالم می شوند؛ گالری های نقاشی... 

نمایش های تئاتری... حتی جستجوگر اینترنتی گوگل!
وبالگ نویسی  اتهام  به  عده ای  هم  باز  گذشته  سال  یک  در 
خبر  یا  کاریکاتور  بهانه چاپ  به  نشریاتی  شدند؛  زندان  روانه 
نویسندگان  اعضای کانون  از  تن  ؛ دو  توقیف شدند  و مطلب 
ایران، فریبرز رییس دانا و منیژه نجم عراقی، به »جرم« عضویت 
دراین تشکل ضد سانسور ماه هاست در زندان به سر می برند؛... 
مخالفان  موازات سخت تر شدن شرایط، صف  به  همه،  این  با 
سانسور نیز انبوه تر شده است و صداهای بیشتری در مخالفت با 

سانسور شنیده می شود.
مبارزه  به عنوان روز  اعالم سیزدهم آذر  از  در چند سالی که 
صف  این  بزرگ داشت  روز  روز،  این  می گذرد  سانسور  با 
بوده است. امسال اما از سیزدهم آذر بی یاد و نام ستار بهشتی 
از  نمی توان سخن گفت؛ کارگری که جان جوانش در دفاع 
آزادی بیان تاوان شد. البته پیش تر نیز بودند، بسیاران بودند، که 
در راه ابراز عقیده و نظر، جانشان به تاراج ستم رفت. اما ویژگی 
ستار بهشتی در این است که او نه به دلیل تعلق فکری، مرامی 
شکستن  به  زندگی اش،  نوع  علت  به  راست  بلکه  سیاسی  یا 
حصار سانسور پرداخت. این کارگر وبالگ نویس معترض از 
متن توده ی مردم آمده بود وتجلی نیاز آنها به آزادی بیان، به 
نابودی سانسور و نشانه ای از حضور مردم در این عرصه بود. 
او به کردار نشان داد که آزادی بیان و ستیز با سانسور فقط امر 
نویسندگان، هنرمندان و سخن وران نیست بلکه نیاز هر انسان و 
کنونی  دوران  ویژگی  این،  و  است.  انسانی  زندگی  ضرورت 
گمنام  جوان  یک  کشته ی  از  سرعت  به  که  دورانی  است؛ 
مخالف سانسور شاهدی جهانی می سازد بر ستمکاری آزادی 
ستیزان و رسوایی سانسورچیان. این ویژگی اعالم می کند که 
پس  این  از  سانسورچیان،  و  سانسور  آزادی،  سرکوب گران 

دوران سخت تری خواهند داشت.
گرامی داشتن سیزدهم آذر، روز مبارزه با سانسور، ارج نهادن 
در  پای  خطرها،  از  آگاهی  وجود  با  که  است  انسان هایی  به 



37..........................

.............................

دادخواهیم، بیداد را!
در چهاردهمین سالگرد قتل رهروان پی گیر 

آزادی
یاد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را 

گرامی می  داریم

آه! چهارده ستاره ی سوزان
در دلم شعله ور است.

مردم آزاده، روشنفکران، زنان و مردان آزادی خواه!
و  محمدمختاری  تبهکارانه ی  قتل  از  پس  سال  چهارده 
محمدجعفر پوینده به جرئت می توان گفت که امروز همچنان 
روز  از  دلیل  و  خزان77،  در  که  می گردد  پاشنه  همان  بر  در 
معترض  جوان  وبالگ نویس  بهشتی  ستار  قتل  روشن ترش 
بیان عقیده به ضرب کتک و آزار و  »جرم«  است که تنها به 
شکنجه همین چند روز پیش جان خود را از دست داد؛ فریبرز 
رئیس دانا و منیژه نجم عراقی تنها به »جرم« عضویت در کانون 
بیان وحقوق مسلم  از آزادی  ایران و دفاع پی گیر  نویسندگان 
ده ها  وضع  است  وچنین  شدند؛  زندان ها  روانه ی  سرکوفتگان 
زندانی آزادی خواه دیگر. در بر همان پاشنه می گردد زیرا چنان 
که در آستانه ی تشکیل دادگاه کذایی متهمان پرونده ی قتل های 
سیاسی آذر 1377 گفتیم، دادگاهی که پشت درهای بسته و در 
تاریکی مطلق برگزار گردد، متهمان را صرفاً برای ارتکاب قتل 
عمد و نه به اتهام کشتار مخالفان عقیدتی  سیاسی محاکمه کند، 
نداشته  حضور  آن  در  آزادی  راه  جان باختگان  خانواده های 
دادرسی  جریان  در  متهمان  از چهره ی  و حتی عکسی  باشند، 
صریح  خواست  به  نگیرد،  قرار  ورسانه ها  مردم  اختیار  در 
رهبران،آمران  از  برای حساب کشی  بیدار  و  وجدان های آگاه 
و  نکند  اعتنایی  هیچ  جنایت  پرده ی  پشت  دهندگان  دستور  و 
درعوض ناصر زر افشان، وکیل جان باختگان، را تنها به »جرم« 
دفاع پی گیر و جانانه از حقوق قربانیان مدت پنج سال به زندان 
بیندازند، اعضای کانون نویسندگان را به بازجویی بکشند و در 

یک کالم تعقیب کنندگان خود مورد تعقیب قرار گیرند، آری 
گذاشتن  جا  بر  و  سردرگمی  جز  سرانجامی  دادگاهی  چنین 
و خون  ادامه ی چرخه ی چرک  و  تباهی  و  جنایت  ریشه های 

وجنایت نمی داشت.
ظاهرسازی ها  این  با  که  بود  آن  امید حاکمان  همه ی  روز  آن 
پرونده ی قتل های پاییز 77 در پیچ وخم هزار داالن شعبه های 
نومید  آزادی  به  متعهد  نویسندگان  گردد،  وگور  گم  قضایی 
و  بنشیند  فراموشی  غبار  دهه  چند  این  جنایت های  بر  و  شوند 
بدین گونه خون فرزندان شریف این سرزمین را پایمال منافع 
از  سالگرد  در چهاردهمین  ما  زیرا  نشد.  چنین  اما  کنند.  خود 
دست رفتن عزیزان مان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، 
ضمن گرامی داشت آرمان بلند آزادی بیان، آزادی مطبوعات، 
اشکال  همه ی  محو  و  مستقل  تشکل های  و  انجمن ها  آزادی 
سانسور، همچنان بر خواست بحق خود در سراسر این سالیان 
این  پا می فشاریم و خواهان محاکمه ی علنی عامالن و آمران 

جنایت ها به اتهام قتل مخالفان سیاسی و عقیدتی هستیم.
جمعه   ،1377 پاییز  سیاسی  قتل های  سالگرد  چهاردهمین  در 
را گل باران  عزیزان مان  مزار  از ظهر  بعد   2 آذرماه ساعت   17

می کنیم.
  کانون نویسندگان ایران
   14 آذر 1391

را  سانسور  سد  تهدیدها  به  بی اعتنا  و  می نهند  بیان  آزادی  راه 
می شکنند.

در چند دهه ی اخیر آنها که حاکمیت سانسور را ضامن حیات 
جان  شعله ی  داده اند،  قرار  خود  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی، 
بسیار کسان را خاموش کردند تا شوق آزادی بیان در دل جامعه 
بمیرد. اما بر خالف انتظارشان فروغ دیگری تابیدن گرفته است: 

خواست آزادی بی قید و شرط اندیشه و بیان!

 گرامی باد سیزده آذر روز مبارزه با سانسور

کانون نویسندگان ایران
10آذر1391

اطالعیه ی کانون نویسندگان ایران
درباره ی درگذشت جاهد جهانشاهی

جاهد جهانشاهی )1325  1391( نویسنده، مترجم، مدرس هنرهای نمایشی، 
عضو دیرین کانون نویسندگان ایران و عضو هیئت دبیران کنونی این کانون 
بر اثر ایست قلبی درگذشت. اما جاهد زنده است تا تعهد به آزادی و التزام 
به جنگیدن برای دستیابی به آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا زنده است، 
زنده است تا در آثاری که از بزرگانی چون مارکز، برشت، هاینریش بُل 

و... ترجمه کرد به حیات پُرجالل خود ادامه دهد.
شرایط  بدترین  در  بود؛  آزادی  به  تعهد  زنده ی  تجسم  جهانشاهی  جاهد 
جلسه ی  هر  در  برای شرکت  و  هیچ می گرفت  به  را  راه  دوری  جسمی، 
هیئت دبیران و جمع مشورتی کانون فرسنگ ها راه می پیمود. جاهد حتا 
یک دم یاران اش را تنها نگذاشت. حضور زنده و سرشار و فراموش نشدنی 
او در همین چند روز پیش در 17 آذر ماه بر سر مزار زنده یاداِن جان باخته ی 
در  بعد  روز  چند  و  پوینده،  محمدجعفر  و  مختاری  محمد  آزادی،  راه 
جلسه ی هیئت دبیران در 21 آذر ماه گواه روشن و قاطعی است بر تعهد 

پایدار و تزلزل ناپذیر جاهد؛ چنین بود جاهد، جاهد نازنین ما !
کانون نویسندگان ایران یاد عزیز جاهد جهانشاهی را گرامی می دارد و با 
توان هرچه افزون تر راه اش را ادامه می دهد و در مجلس بزرگداشت او در 

کنار همسر، خانواده، یاران و دوستداران اش حضور خواهد یافت.
کانون نویسندگان ایران
23 آذر 1391

جاهد  خاک سپاری  و  تشییع  چگونگی  درباره ی  تکمیلی  اطالعات 
جهانشاهی متعاقباً اعالم خواهد شد.
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ویژه نامه ی زنده یاد جاهد جهانشاهی

نخواستن توانستن است
وقتی روز پنجشنبه 23 آذر دست جاهد عزیزم در دستم 
به سردی گرایید، به یادم آمد که در همین کوهستان 22 سال 

پیش دست های سرد من در دستانش گرم شد.
روز اولی که جاهد را با پسر 7 6 ساله زیبا و شیطانش 
دیدم بی اختیار خنده ام گرفت. امید خیلی تیز و باهوش بود 
و با هر چیزی بچه ها و بزرگترها را سرگرم می کرد.تبلور 

بخشی از جاهد در امید بود.
آشنایی ما ادامه پیدا کرد و چون من هم عالقه به ترجمه 
داشتم با کمک او چند مقاله ی متنوع ترجمه و در مجالت 

و روزنامه های آن روزگار به چاپ رسید.
امید و جاهد 3 سالی بود که با هم زندگی می کردند و 
از من خواستند تا وارد زندگی آن ها شوم و همیشه همراه 

نسرین توانایان فرد 
همسر جاهد جهانشاهی

هم بودیم.
شاید خیلی دوستان، خانه ی کوچه ی صائب نزدیک تاالر 
وحدت و تئاتر شهر یادشان باشد.خانه ی بزرگی با اندرونی 
و بیرونی و ساختمانی با قدمت پنجاه ساله. جاهد در همه 
تار  از  که  پسوا  قول  به  و  می کرد  جستجو  را  اصلش  چیز 
و پود پارچه به کارخانه ی ریسندگی، کارگران، خانواده ی 
کارگران و نان سفره ی آنها، البته اگر چیزی داشتند می افتاد، 
او نیز هر چیزی را که دسترنجی در آن بود و هویتی داشت 

می خواست.
از   1356 سال  در  وقتی  می گفت  جاهد  می آید  یادم 
به نام  دهی  به  و  زد  پدری  والیت  به  سری  برگشت  آلمان 
زیقن سرا که بخشی از آن از پدر به او به ارث رسیده بود 
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و محصوالت  مرغ  تخم  و  مرغ  با  رفت، همه ی کشاورزان 
به  تا  آوردند  پیشکش  کشاورزی 
چنان  آن  او  بدهند.  مالک  پسر 
که  خورد  تکان  وضعیت  این  از 
کرد  امضا  را  ورقه هایشان  همان جا 
شمایی  آن  از  زمین ها  این  گفت  و 

است که روی آن کار کرده اید.
خانه ی کوچه ی صائب اجاره ای 
تو  اتاق های  و  بزرگ  بسیار  و  بود 
در تو داشت با وسایلی که هر کدام 
را  ما  دوی  هر  عمر  از  بیش  عمری 
داشت. او عالقه ی خاصی به چوب 
داشت و می گفت چوب زنده است 
ووسایلی قدیمی که از پدر یا جاهای 

دیگر تهیه کرده بود.
جاهد در چیدمان خانه سلیقه ی 
خاصی داشت،انگار پشت آن حسی 
ما  خانه ی  به  که  دوستان  بود. 

می آمدند ساعت ها می توانستند به تماشای آن ها بپردازند.او 
رنگ  می گفت  و  بود  رنگ  عاشق  و  بود  بیزار  سیاهی  از 

زندگی است.
یار  که  کتاب هایی  بود،  کتاب  ما  خانه ی  جای  همه 
برای  بود.  مطالعه  حال  در  دائما"  و  بودند  همیشگیش 

کتابی  تا  می خواند  کتاب  ده ها  ترجمه 
را که مطابق خواسته اش بود پیدا کند و 
ترجمه کند.جاهد به زبان آلمانی تسلط 
به  سالگی   14 از  چون  و  داشت  کامل 
آنجا رفته بود به زبان التین نیز تا حدود 
زیادی آشنایی داشت و با وسواسی که در 

ترجمه داشت امانت دار نویسنده بود.
طیف ترجمه های جاهد وسیع بود.

سالها  پسوا،که  دلواپسی  کتاب  در 
انگار  پسوا  از  و جمله ای  زیست  آن  با 
توانستن  نخواستن   " بود  او  خود  حرف 
است" و او نخواست که دیگر در جمع 
ما باشد و توانست. او نخواست که در 

بستر بیماری باشد و توانست.
10 سالی هم به لویزان رفتیم، محله ای 

تنیده که هنوز شلوغی ها و  بافت سنتی و مردمی در هم  با 

جدایی های شهری در آن کمرنگ بود. در خانه ای که حیاطی 
بالکن  فواره،  و  حوض  با  داشت 
نرده ها،  او  باغچه.  در  درختانی  و 
قفسه های  و  خانه  دیوار  از  بخشی 
آشپرخانه را با رنگ نارنجی مزین 
کرد و آن چنان روحی به آن خانه ی 
دو طبقه ی 40 30 ساله داد که انگار 
خانه از نو زاده شده است.در آن جا 
کتابها  ها،  قفسه  و  میزها  روی  هم 

مونس ما بودند.
جاهد در سال 83 سکته مغزی 
کسی  نمی داد  اجازه  ولی  کرد 
نیمی  وجودی که  با  کند.او  کمکش 
و  بود  افتاده  حرکت  از  بدن اش  از 
آفریننده اش،  دست  راستش،  دست 
دست پویایش، دست همیشه همراه 
با قلمش دیگر توان نداشت، دوباره 
ایستاد، تالش کرد، تالش، تالش...و 
کرد.  ترجمه  به  شروع  آن  از  بعد  را  بسیاری  کتاب های 
یاد  به  را  همه  نزدیک  و  دور  و  داشت  قوی  حافظه ای  او 
بود.موضوعات  از وجودش  که جزیی  قوی  طنزی  و  داشت 
دید  زاویه  از  می نوشت  و  می شدند  سوژه  برایش  بر  و  دور 
ویژه اش وچند تایی از آن ها به صورت مجموعه ای در حال 
چاپ است و برایش اسمی نگذاشته بود. 

می گفت اسمش خودش می آید.......
ایران، از  از بازگشت به  جاهد بعد 
اولین کسانی بود که به عضویت کانون 
نویسندگان ایران در سال 1358 در آمد 
و همواره متعهد به آزادی بیان و مبارزه 
بود  نفری   134 اوجزو  بود.  سانسور  با 
در  را  نویسندگان  کانون  اعالمیه  که 
سال 1373 امضا, کرد و تا پایان زندگی 
آن  در  ماند.  وفادار  آن  به  گرانقدرش 
موقع مدرس تئاتر بود و از آن تاریخ به 
بعد دیگر نه. ولی جاهد با نوشته هایش، 
شیوه ی  و  رفتارش  با  گفته هایش،  با 
زندگیش الگو و مدرس خصوصا" برای 

جوانان باقی ماند.
دبیران  هیات  اعضای  از  یکی  عنوان  به   1380 سال  در 
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به شرایط آن روزگار  بنا  و  انتخاب شد  نویسندگان  کانون 
دیگر انتخاباتی برگزار نشد تا مجددا" در انتخابات مکاتبه ای 
سال 87 به عنوان عضو اصلی هیات دبیران برگزیده شد و تا 
سه شنبه 21 آذر در جلسه هیات دبیران کانون شرکت کرد 

و به تعهد خود وفادار ماند.
جاهد با وجودی که از نوجوانی به کشور آلمان رفته بود، 
همیشه عشق به ایران داشت و در سال 1356 برای همیشه 

به کشور بازگشت.

از  کتاب   30 از  بیش  پربارش  زندگی  طول  در  او 
نویسندگان بزرگ جهان ترجمه کرد که فهرست گزیده ای 
از آنها که به چاپ رسیده است به شرح زیر اورده می شود.

از همان ابتدا مقاالت ء نقدهای تئاتر، داستان های کوتاه و... 
در مجالت و روزنامه های وقت از او به چاپ رسیده است.

کوه  به  پنجشنبه ها  داشت،  فراوانی  دوستان  جاهد 
می رفتیم، حتی بعد از بیماری سخت اش مشتاق برای رفتن به 
کوه بود و همراه با کار نوشتن و تالش روی دست و پایش 

سالمتی خود را باز یافت.
تا  چشم اندازی  با  خریدیم  را  هشتگرد  آپارتمان  وقتی 
بی نهایت،با وجود دوری راه، برای زندگی آنجا را انتخاب 

کردیم. فضای خانه پر بود از موسیقی، او موسیقی کالسیک 
را دوست داشت همین طور کانتری موزیک و موزیک دهه 

.70 60
آرامش و هوای خوب هشتگرد، شهری که چراغ قرمز، 
بوق ماشین، پلیس،... نداشت. شهری دور از تهران. انگار او 
می دانست راهی سفری است که من همزمان همپایش نیستم، 
ما در این شهر فشرده زندگی کردیم، لحظه لحظه در کنار 
دیر  مشکالت  و  دوستان،مسایل  دغدغه های  و  بودیم  هم 
آشنای همگان را با هم حمل می کردیم، جاهد سه شنبه ها 

به جلسه ی کانون نویسندگان می رفت و پنجشنبه ها درکه.
و  کند  حس  بشناسد،  خودش  باید  را  جاهد  کسی  هر 
او  این کلمات ساده معرف  از البالی  نمی توانم  بنویسد. من 
باشم، من هنوز در شوک نبود حضور فیزیکی اش هستم، شاید 
اگر خودش در کنارم نشسته بود می گفت این چیزها چیست 

که نوشتی و می گفت پاره اش کن.
او همیشه به زندگی، زیستن با صداقت و پاکی می اندیشید، 

به مرگ فکر نمی کرد و هراسی هم از مرگ نداشت.
من فقط این را با احساسم و این که او وجودش در من پر 
شده نوشته ام. باید ذره ذره وجودش در من جایگاه خود را 

بیابد، آنگاه بگویم جاهد که بود.
پنجشنبه 30 آذر 1391
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جواد خردمندخـودمـانـی بـا جـاهـد

کاغذ  از  مي کنم  سعي  پیوسته  مي ّّّگفت  منشي زاده  کیومرث 
و  دارم  قلم  فقط  است که  مدتي  من هم  کنم.  دوري  قلم  و 
با ذهن سانسور شده ام  نوشتن  فکر مي کنم  بیزارم،  از کاغذ 

یا نوشتن و سانسور 
توهین  شدن 
مستقیم به نگارنده 

و خواننده است.
جاهد  براي 
کاغذي  باید  حتمًا 
او  کنم،  پیدا 
مي گفت االن است 
و  نوشت  باید  که 
مي رفتم،  طفره  من 
فکر  ترس،  از  نه 

مي کنم، یا مي کردم، که دیگر باید نظاره گر حرکت اجتماعي 
شد، در جایگاه خاص بودن و براي تعدادي کتابخوان نوشتن، 
آب در هاون کوبیدن است. باید به توده هاي ستمدیده و تحقیر 
شده پیوست. شاید این توجیه از روي تنبلي یا بي انگیزگي یا 
و  است  کرده  احاطه  را  مغزم  جاهد  حرف هاي  بود.  یأس 
او  که  حالي  در  هم  آن  نوشت  باید  نیست.  آنها  از  گریزي 
دیگر در میان ما نیست و در اوج، آن هم در کوهستان جایي 

که او به آن پیوند خورده، قرار دارد.
و  تهران  بین  بودیم  هم  با  مرتب  ما  که  بود  سالي  چند 
هشتگرد. گفت و شنود زیادي داشتیم و گاهي اختالف نظر 
و بحث هایي که کارمون را به سکوت مي کشاند اگر نسرین 
همسرش با ما بود او حرف را عوض مي کرد و ما دوباره با 

هم اختالط مي کردیم.
یک روز در ادامه بحث من سکوت کردم، حق با او بود 

و من خسته و کمي مأیوس بودم.
موضوع از این قرار بود که گفت جواد بیا با هم کاري 
کنیم.و بعد سیگار بهمن باریکش را روشن کرد، گفتم: بریم 
کله پاچه بخوریم. گفت: آره ولي جواب منو ندادي موافقي؟ 
نسرین هم با ما بود. گفتم یک روز تو باغ داشتم درخت 
گردویي که ظاهراً کالغها آن را کاشته بودند جابجا مي کردم 

خسرو دوستم آمد و گفت جواد چه کار مي کني؟ جواب 
بکارم،  مناسبتري  جاي  مي خواهم  را  گردو  نهال  این  دادم 
خندة معني داري کرد و گفت اي بابا تو باید تو بهار سبزي 
بکاري که تابستون اگر 
بخوریش  بودي  زنده 
به  گردو  درخت  دیگه 
کفاف  تو  و  من  عمر 

نمي ده.
براش  را  داستان  این 
سیگارش  کردم  تعریف 
دستي  کرد  خاموش  را 
به سبیلش کشید و گفت 
بریم ولي من فقط پاچه 

مي خورم.
او همیشه الگویی داشت، آن هم انسانهاي بزرگي که با 

عمر طوالني تالش مي کردند و وجود موثري داشتند.
پوزخندي زد و گفت این پرویز شهریاري حدود نود سال 
کار  هنوز  ولي  مي رود  راه  به سختي  نمي بیند  دارد چشمش 
مي کند و تأثیرگذار است. هاني بال الخاص باالی هشتاد سال 
داشت روزي ده دوازده ساعت کار مي کرد، مي نوشت، نقاشي 
سیمین  ما،  امروز  شعر  بانوي  همین  یا  مي کرد،  سخنراني  و 
بهبهاني را مي گویم این شیرزن، نمونه زن مبارز ایراني است 

و خستگي ناپذیر.
آن وقت تو میگي باید سبزي بکاري؟ ! تو با این روحیه ات 

اگر درخت گردو بکاري یونجه هم درو نمي کني! 
پایین  سرم  مي کردم  احساس  و  بود  جاده  به  من چشمم 
است و در سکوت غرق شده بودم نسرین سکوت را شکست 
و گفت من هم موافقم فقط پاچه مي خورم کلسترولش کمتر 
است. این بار مثل همیشه دعوا بر سر پرداخت صورتحساب 
بود که باز هم به خیر گذشت، وقتي به طرف ماشین مي رفتیم 
گفت نمي دانم چرا این سیگار مي خواهد مرا ترک کند بعد 

قهقهه اي زد و سیبیلش نگذاشت دندانهایش را ببینم.
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به  به دست مي شوند  بند مي رسند دست  به  روزنامه ها که 
تفاوتي  اندک  تلویزیون  از  شنیده هایت  با  که  خبري  امید 
داشته باشد. بعضي ها تک تک صفحه ها را مي کاوند. برخي 

بسنده مي  عناوین  بر  به مروري  مانند من  هم 
کنند  چه سود از خواندن گزارش یا تحلیلي که 
فقط رویه ي دیگري از همان بازي هاي تکراري 
سیاست را بازتاب مي دهد یا مثآل کالفه شدن 
از سخنان مسئولي که در روز روشن اعتصاب 

غذاي هم بندان ات را منکر شده است. 
با این همه از صفحه هاي فرهنگي نمي تواني 
ذکر  سراسر  اگر  حتي  بگذري  سادگي  به 
مصیبت باشد که اغلب هست. گویي نیاز داري 
در سوگ کتاب فروشي هایي که یک به یک 
که  نمایش هایي  مي شود،  خاموش  چراغ شان 
دیگر  که  کتاب هایي  نمي یابند،  اجرا  اجازه 
برپا  که  کنسرت هایي  ندارند،  انتشار  اجازه 
نمي شوند، فیلم هایي که به اجبار از پرده پایین 

در  ناگزیر  که  اندیشه هایي  و  نقش ها  و  طرح ها  مي آیند، 
گسترش  درباره  هشدارها  گاه  و  مي شوند..........  حبس  ذهن 
افسارگسیخته سانسور که هردم راه نفس کشیدن فرهنگ 
این دیار را تنگ تر مي کند، با اهالي فرهنگ و هنر شریک 

شوي.
دیدن  با  ناگهان  خواني ها  مصیبت  این  میانه ي  در  اما 
مي  گل ات  از  گل  دوست  یک  خندان  و  صمیمي  چهره ی 
شاید  تا  مي بلعي  را  عکس  کنار  سطرهاي  زده  شوق  شکفد. 
سانسور  هفت خوان  از  گذشتن  درباره ی  باشد  او  گفتگوي 
براي انتشار کاري تازه. اما، اي دل غافل ! خبر از رفتن است.

"زورق بان دیگرباره گفت:
تنها یکي، آن که خسته تر است......"

 درمیان صف خویشان و آشنایان خسته تر از او فراوان 
انتظار  خنده اي،  هیچ  بي  را،  خود  نوبت  که  داشتي  سراغ 
مي کشند. پرواز این چهره ی مقاوم خندان اما سخت نامنتظر 
بود. افسوسي دیگر براي کانون نویسندگان ایران که باز به 
سوگ یاري صدیق و دلیر و باوفا نشست و براي آزاداندیشان 

حوزة فرهنگ و هنر که یاوري دلسوز و بامرام را از دست 
دادند. 

هنوز  و  مي اندازي  نگاهي  عکس  به  اندوه  با  باردیگر 

چیزي نگذشته دل ات براي جاهد تنگ مي شود. صد حیف! 
از  خستگي  وجود  با  که   نیست  او  دیگر  بروي  که  بیرون 
مبادا  تا  بر خود هموار مي کرد  راهي طوالني که هر هفته 
یاران کانوني اش را در کوشش براي پاسداري از آزادي بیان 
تنها بگذارد  گرم و گشاده رو در کنج خلوت سیگار ها ترا به 
فنجاني چاي پذیرا باشد و با نقل هایش از ماجراهاي حوزه 
از برشت، شرح طرح هاي  بازخواني شعري  نمایش،  نشر و 
و  نامردمي ها  تلخي  از  کوتاه........اندکي  قصة  براي  بامزه اش 

نارفیقي ها بکاهد و ترا به پایداري فرا خواند.
دل تنگ ایم  ! همه  تنگي ها  دل  واگویة  از  اما چه سود 
درو  را  به یک شان  یک  مرگ  داس  که  یاراني  دل تنگ   !
و  بود  تازه  نفس هاي  راه  به  چشم  باید  همیشه  مي کند.... 
امیدوار به روزگاري نو، که خواهد رسید، حتي وقتي همه 

رفته باشیم.

اوین – دي ماه 1391

منيژه نجم عراقیحتي وقتي همه رفته باشيم!
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ویران نمی شوی ای یار...!

هرگز نميرد آن که دلش 
زنده شد به عشق

عليرضا جباری )آذرنگ(

شهرک )ميرزا(

»برای کوه مرد عرصه ی عشق، جاهد جهانشاهی«

تو بر شدی به کدامین اوج 
که دست نابکار اهریمن

دستان آفرینشت را ویران کرد؟ 
بال بلند پروازت

بر قله ی کدامین کهسار
با شعله های کبر و غرورش سوخت؟ 

البرز کوه بود کنامت
توشیر بیشه زار سخن بودی 

سیراب شط پرخروش رهایی

بر اوج کوهسار شدی جانا!
امیدوار گفتی و خوش گفتی

آب حیات خورده ام و جاودانه ام!
هیهات!

اهرمن به بیهده می پنداشت
ویرانی دو دستت ویرانت خواهد کرد

ویران نمی شوی ای یار!
تا شعله های جانت برپاست

 با واژه واژه ات تو دامن دامن آتش
بر راه می نهی 

و تیره ره را روشن می داری
بر رهرو شبانه
تا ساحت سحر

پروازت ای عزیز! بر تیغ سرکش کهسار 
با یاد جاودانت در یادها به جاست

صدها شرر ز گلبن آتش
رخشان و شب ستیز 
در دیرپای شبگه یلدا
در هر کجا به پاست

مانایی ای شراره ی رخشا!
تا شعله های آتش خورشید

 در این جهان به پاست.
)2012/12/16( 91/9/26

جاهد نمرده است 
دیروز دیدمش، انگار می نوشت از مارکز از برشت 

آدینه روز در امامزاده طاهر مگر نبود
نستوه پر امید با نغمه و سرود گلخنده می سرود 

بر ریش گزمه های زبون خنده می نمود 
سرزنده استوار چون سرو چون چنار او بر سر قرار

مجنون جمع مشورتی و سه شنبه ها
می زد به کوه و دشت هر پنجشنبه را 

آراسته با تاج هنر آن جهانشاه 
بر فضل و همتش همه کانونیان گواه

گویند چشم بست بر هنرش بی هنر وزیر 
خود بینی و خود نگری را وزیر، اسیر 

نه او نمرده است 
در صحنه، پشت صحنه حضورش نیاز روز 

او اهل عشق و سوز 
آزادی بیان و قلم را نگاهبان، در پرده و عیان 

مرد حق و دلیل، زنده است عمو سبیل 
 آموخته ایم از او، ایمان، راستی، احساس، دوستی 

پاینده است چو پوینده، مختاری این عزیز 
لرزید و پر کشید به پاییز برگ ریز.
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جاهد جهانشاهي
میرکاظم مدتها بیکار مي گشت و به هر دري میزد موفق نمیشد. تا این که آنطور که میگفتند بچه شیري گیرش آمد و مدتي مشغول 
تربیت شیر شد و خواست معرکه اي راه بیندازد و درآمدي حاصل کند. او که از تن و بدني ورزیده و اندامي درشت برخوردار بود 
باالخره تصمیم گرفت در حاشیه ي شهر جایي که شهر و روستا با هم ترکیب مي شود دست به کار شود. روز و هفته ي اول موفق شد 
خرج و دخلش را یکي کند. در آن حوالي به پهلوان کاظم معروف شد و هر روز با وانت زه وار دررفته از راه مي رسید و بساط رو پهن 

مي کرد و آخر سر بچه شیر را بیرون مي آورد و داستان شروع مي شد.
»مرد و مردونه امروز مي خوام با این شیر درنده که مي بینید سرشاخ بشم، شما رو قسم مي دم به ناموس زهرا در لحظه هاي خطرناک 
با یک صلوات به پهلوون کاظم دلگرمي بدین. پهلوون کاظم مرام داره، دست التماس طرف کسي دراز نمي کنه، نون عرق جبین مي خوره 
و پابوس آدم هاي بامعرفته«. در این فاصله آقا مهرداد، نوچه ي پهلوون کاسه ي مسي را برداشت و دور چرخید، جماعت کنجکاو به 
تناسب از صد تا هزار تومان در کاسه ریختند، پهلوون کاظم در حالي که طول و عرض محل را درمي نوردید زیر لب چیزهایي مي گفت 
و گاه رو به آسمان مي کرد و نفس هاي عمیق مي کشید. بچه شیر هم که قالده اي به گردن داشت گوشه اي کز کرده بود. سرانجام پهلوون 

به طرف بچه شیر رفت: »با مرام هاش یک صلوات بلند ختم کنند.« 
همه صلوات فرستادند.

»این شیر را که مي بینید بي رحم و خون خواره، به صغیر و کبیر رحم نمي کنه، معرفت و مردونگي سرش نمي شه، پا رو دمش بذاري 
آش و الشت مي کنه، حاال نوکر همه ي جوون مردها پهلوون کاظم مي خواد اونو رو سرش بلند کنه.«

غریو شادي حاضران و چشمان خیره ي بچه ها. پهلوون طنین صدایش را باال برد و گفت: »یا علي!« سکوت بر محل حاکم شد.

»جان موال اگر مردي در این میدون هست که بتونه این شیر وحشي رو روي سرش بلند کنه، من غالمش مي شم و درآمد امروز رو 
پیش کش اون مي کنم، هر کي مرد مي دونه پا پیش بذاره«.

صدایي از کسي بلند نشد. پهلوون کاظم طرف بچه شیر رفت و با یک ضربه بچه شیر از جا بلند شد و پهلوون کاظم با فریاد یا 
قمربني هاشم کمر شیر را گرفت. جماعت غرق در تعجب و حیرت ماجرا را دنبال مي کردند. پهلوان شیر را ماهرانه روي دوش برد و 
با یک حرکت برق آسا روي دست هایش باال گرفت. چرخي زد و عرق ریزان شیر را روي زمین گذاشت و آقا مهرداد استخواني جلوش 

انداخت.
»مردان با معرفت، اهل صفا، بي ریاها و شیر پاک خورده ها دستي به جیب بکنند و دعاي خیر این مخلص همراهشون.«

آن روز و روزهاي بعد به خیر و خوشي سپري شد. یک شنبه روزي وانت میرکاظم خراب شد و آقا مصطفي دوستش که تاکسي 
داشت قول داد موقع رفت و برگشت میرکاظم و بچه شیر را به مقصد برساند. عصر دوشنبه چیزي نمانده بود که ختم به خیر بشه، 
آقا مصطفي با تاکسي از راه رسید. کنار راننده، خانم مسني جا گرفته و خواب بود. معرکه تمام شد و مردم کم کم پراکنده شدند و 
میرکاظم وسایلش را در صندوق عقب جا داد و بچه شیر و خودش در صندلی هاي عقب نشستند و تاکسي راه افتاد. فاصله ي چنداني طي 
نکرده بودند که یال و کوپال بچه شیر به سر و صورت مسافر خفته و راننده برخورد کرد و ناگهان خانم سال خورده بیدار شد و جیغي 
کشید و از حال رفت. یک باره بچه شیر زبان باز کرد: »عمه عشرت تویي؟! نترس، منم، غالمعلي، نترس!« چه سود که عمه عشرت براي 

همیشه از دست رفته بود.

دوشنبه 20 آذر 1391
8 گرد

آن چه در این صفحه مي خوانید، آخرین داستان کوتاهي است که زنده یاد جاهد جهانشاهي سه روز پیش از مرگش نوشته است. داستان نامي ندارد و ما 
نیز ترجیح دادیم همینطور چاپش کنیم. یادش گرامي.


