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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ جنوری ١٣

  
  بخشی از ھنرمندان و نويسندگان

 !کشان حکومت اسالمی ايرانآدم در مھمانی 
   

ی سخنان آدم کشان حکومتی بنشينند و به افتخارشان به پا خيزند و چه دردآور است نويسندگان و ھنرمندان جامعه ای پا

آن ھم در مقابل سران و مقامات حکومتی وحشی و قرون وسطائی مانند حکومت اسالمی ايران با آن ! دست بزنند

يز حکومتی که سی و پنج سال است آدم می کشد و در جھان ن! ايدئولوژی فاشيستی اسالمی و سياست ھای وحشيانه اش

 !به عنوان دشمن درجه يک آزادی بيان و قلم و انديشه معروف شده است

برگزار » حسن روحانی، رياست جمھوری اولين ديدار رسمی خود را با ھنرمندان«خبرگزاری حکومتی ايسنا، نوشت 

ا به ھمين بن. ، در تاالر وحدت برگزار شد١٣٩٢  ]جدی[ دی١٨به گزارش ايسنا، اين ديدار شامگاه چھارشنبه . کرد

او با ابراز خرسندی از . بعد از تالوت قرآن، محسن ميرزاعلی ھنرمند نقال قطعۀ کوتاھی نقالی اجراء کرد«گزارش، 

حضرت موسی : تعريف کرد و گفت) ع(کند، نقلی از حضرت موسی  اين که جلو رئيس جمھوری برنامه اجراء می 

اگر تو بنده بودی و ! خدايا: ت کرد و روزی خطاب به خدا گفتتنھا پيامبری بود که با خدا به طور مستقيم صحب) ع(

 ». کردم کردی؟ و خدا به او گفت به خلق خدمت می اگر جای آقای روحانی بودی چه می 

ميرزاعلی از حاضران خواست ھر کسی که خدا و ايران را دوست دارد دستانش را باال ببرد و به عشق حسن روحانی 

  ».دست بزند

از جمله شاھين نجفی رپ .  به شرکت اين بخش از نويسندگان و ھنرمندان در جلسۀ روحانی شده استلفیانتقادات مخت

خوان جوان نيز نقدی در اين مورد نوشته است که با تھاجم گستردۀ مرتجعان داخل و خارج کشور و جناح ھای 

 . رنگارنگ حکومت اسالمی، مواجه شده است

، چه نظر درست و يا غلطی دارد و سبک و مضمون نوشته ھايش چه قدر عميق و به نظرم جدا از اين که شاھين نجفی

  .يا سطحی است نبايد او را در مقابل تھاجم مرتجعان تنھا گذاشت

، در مطلبی تھديد آميز و تروريستی عليه شاھين نجفی، ٢٠١۴ جنوری ١١ - ١٣٩٢دی ج ٢١سايت تابناک، در تاريخ 

  :نوشته است

اش به معصومين  درپی ھای پی توھين مھور و ھنرمندان، يکی از خوانندگان ھتاک که پيش از اين،ج س از ديدار رئيسپ«

 اعالم برائت را به راه انداخته بود، اين بار زبان به توھين به ھنرمندان ، موجی از خشم و)ع(و به ويژه امام نقی 
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ی را ئھا دادند؛ توھينی که واکنش می کيل ھنری کشور را تشۀحاضر در اين ديدار گشود که بخش چشمگيری از سرماي

  ». خواھد داشت در پی داشته و 

 ھنری ـ که چھارشنبه شب با دکتر حسن روحانی رئيس ۀای از جامع  ھتاک پس از ديدار بخش گسترده ۀاين خوانند«

 از دست جمھور و رئيس شورای عالی انقالب فرھنگی در تاالر رودکی برگزار شد ـ برای آن که فرصت ھتاکی را

  » ... ترانه ھتاکانه،  ندھد، به جای خواندن

 ھائی چون شھرام ناظری، کامبيز درم بخش، محمود دولت  ترين الفاظ را نثار جمعی از ھنرمندان کرد که چھره او بد«

آبادی، ھوشنگ مرادی کرمانی، قطب الدين صادقی، رخشان بنی اعتماد، پوران درخشنده، مسعود کيميائی، محمد 

، شاھين فرھت، محمد علی بھمنی، فاضل نظری، عليرضا قربانی، عبدالجبار کاکائی، تھمينه ميالنی، ھادی سرير

رفخرائی، امين تارخ، کيانوش عياری، علی نصيريان، داوود رشيدی،  صمدی، ابراھيم حقيقی، مجيد ميمرزبان، يدهللا

حر دولتشاھی، محبوبه بيات، محمدرضا فروتن، شھاب حسينی، پيمان قاسم خانی، کيوان کثيريان، الله اسکندری، س

آ بھرام، مھناز افشار، افسانه بايگان، ويشکا آسايش، حبيب رضائی، اشکان خطيبی، ترانه  نيا، پانته فريبرز عرب

عليدوستی، ھانيه توسلی، منوچھر محمدی، ھمايون اسعديان، فرھاد توحيدی، باران کوثری، صابر ابر، فرشته 

زاده، خشايار اعتمادی، محسن يگانه، فرزاد فرزين، عبدهللا اسکندری در ميان  رخانی، منوچھر والیطائرپور، رضا امي

  »!شان بودند

  : سايت تابناک، در ادامه می نويسد

 برای اين ھتاک که پلی پشت سرش جرم اين جمع نيز برخورداری از عقالنيت و ديدار با رئيس جمھور بود که ظاھراً «

بخواند و سپس در » ھنربند« ترين جرم در حق بشريت است تا حدی که ايشان را  يند، بزرگ ب برای بازگشت نمی

 » ...جمالتی پياپی به فحشای گفتاری مشغول شود و بدين طريق خود را اندکی تخليه کند

دھای حاال چه شده است که سايت حکومتی تابناک، با حمله به شاھين نجفی، که مدتی پيش حکم ترورش نيز توسط آخون

مرتجع، مفت خور، متجاوز و آدم کش حکومت اسالمی صادر شده است به دفاع از نويسندگان و ھنرمندانی برخاسته که 

  پای منبر آخوند روحانی نشسته اند؟

مدافع » تابناک«حاال بايد از اين نويسندگان و ھنرمندان پرسيد که چه دسته گلی به آب داده ايد تا سايت مرتجعی مانند 

  ه است؟شما شد

اگر چنين چيزی واقعيت دارد پس چرا بخشی از . می گويند نويسندگان و ھنرمندان چشم و چراغ جامعه ھستند

  !  ما، در مھمانی خونين آدم کشان حکومت اسالمی شرکت کرده اند؟ۀنويسندگان جامع

کميت، به خصوص اگر اين نويسنده و ھنرمند مردمی و آزادی خواه و عدالت جو، سعی می کند استقالل خود را از حا

 و غارت با ايدئولوژی حاکميت آزادی ستيز، زن ستيز، کودک آزار و حکومت ده ھا ھزار اعدام و سنگسار و ترور

 .فاشيسم مذھبی مانند حکومت اسالمی ايران باشد

نه سانسور و  ما را مبارزه با ھرگوۀ اصلی نويسندگان و ھنرمندان و روزنامه نگاران جامعۀآيا امروز نبايد دغدغ

اختناق، آپارتايد جنسی، رعايت حقوق کودکان، لغو اعدام و آزادی ھمه زندانيان سياسی و اجتماعی؛ روی نقد مذھب به 

آروند؛  آن دست و پا می برند؛ چشم درمی ۀ به قوانين وحشيانء ايدئولوژی رسمی حکومت اسالمی که با اتکاۀمثاب

 می کنند؛ قوانين تجاوز به کودکان بی پناه و بی دفاع خردسال را تصويب می لم ھا را خميرسنگسار می کنند؛ کتاب و ف

کنند؛ در کوچه و خيابان به زنان و جوانان تعرض می نمايند؛ دست مزد ناچيز کارگران را پرداخت نمی کنند؛ انسان ھا 

  !؟باشد...را غارت می کنند ورا گروه گروه مخفی و علنی در زندان ھا و خيابان ھا اعدام می کنند؛ ثروت ھای جامعه 
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اگر به ھر دليلی نويسنده ای و ھنرمندی نمی خواھد و يا نمی تواند به مبارزه با وحشی گری ھای حکومت اسالمی 

برخيزد بسيار شرافتمندانه است که در گوشه ای بنشيند و به زندگی خود مشغول باشد و در مھمانی ھای آدم کشان 

 ما، پای منبر آخوند روحانی ۀاما زمانی که اين آقايان و خانم ھای نويسنده و ھنرمند جامع. حکومت اسالمی شرکت نکند

  . و وزرای آدم کش او می نشينند بايد تحمل نقد و اعتراض ديگران را نيز داشته باشند

است آدم کشی می کند و حتا بسياری از  ما يادشان رفته است که اين حکومت سی و پنج سال ۀآيا اين روشنفکران جامع

نويسندگان و ھنرمندان را نيز به ديار نسيتی فرستاده و صدھا ھزار صفحه آثار آنان را به تيغ سانسور سپرده و يا نابود 

  کرده است؟

سندگان آيا اين خانم ھا و آقايان روشنفکر نمی دانند حکومت اسالمی، سعيد سطانپور شاعر و نويسنده و عضو کانون نوي

   اعدام کرده است؟ ۶٠را در سال 

آيا اين ھا يادشان رفته است که سه دھه است به کانون نويسندگان اين مملکت اسالم زده و وحشت زده، حتا اجازه نمی 

  دھند دفتری داشته باشد؛ در جائی شعرشان را بخوانند و کتاب شان را معرفی نمايند؟ 

اعدام چندين ھزار زندانی سياسی را در بھار و شصت و و به ويژه سال شصت ھای تا آيا اين نويسندگان ما، اعدام 

 نخست حکومت اسالمی در ۀ عناصر و جناح ھای حکومت اسالمی به ويژه در دھۀ فراموش کرده اند که ھم۶٧تابستان 

   جنايات آن عليه بشريت سھيم اند؟ ۀھم

 و در اوج قدرت اصالح طلبان ١٣٧٧ی در سال ئ» هقتل ھای زنجير«آيا اين روشنفکران ما، ترورھای موسوم به 

 کانون نويسندگان را ترور کردند به اين ۀن برحستی و پوينده اين نويسندگان و فعاالحکومتی را که از جمله مختار

  سادگی و به اين سرعت فراموش کرده اند؟ 

ی حکومت اسالمی شنيع تر از گذشته، آيا اين نويسندگان و ھنرمندان ما، نمی دانند که گشت ارشاد و نيروی انتظام

  برخوردھای سرکوبگرانه و وحشيانه ای با زنان و جوانان دارند؟ 

جويان، محيط ت اسالمی مملو از فعاالن کارگری، زنان، دانشآيا اين خانم ھا و آقايان نمی دانند که زندان ھای حکوم

  ، است؟ ... وزيست، آزادی زبان مادری، فعال حقوق بشر، شاعر، وکيل دادگستری

آيا اين ھا نمی دانند که صدھا ھزار انسان معتاد و درمانده و فقير زن و مرد در زندان ھا و اردوگاه ھای حکومت 

  اسالمی در شرايط وحشتناکی به سر می برند و گروه گروه اعدام می گردند؟

دستگاه حکومت اسالمی به رانت خواری  مان، نمی دانند که کليه دم و ۀجامع» سرشناس«آيا اين نويسندگان و ھنرمندان 

و رشوه خواری و غارتگری مشغولند و صاحب ثروت ھای بادآورده و آن چنانی شده اند در حالی که اکثريت مردم 

  ايران، در فقر و بی کاری و نداری زندگی سختی می گذرانند؟ 

هللا وحشی لبنان و گروه ھای تروريستی آيا اين ھا نمی دانند که حکومت اسالمی مدافع حکومت آدم کش سوريه و حزب 

  فريقا و غيره است؟ا ۀدر قار

  آيا اين نويسندگان و ھنرمندان ما نمی دانند که حکومت اسالمی، حکومت آپارتايد جنسی و زن ستيز است؟

ل باز می  تحصيۀآيا اين ھا نمی دانند ھر سال ميليون ھا کودک در ايران، از سر فقر و نداری خانواده ھايشان از ادام

  مانند و وارد بازار کار بی رحم سرمايه داری می شوند؟

آيا اين ھا نمی دانند که سياست ھای غيرانسانی و اقتصادی حکومت اسالمی سبب شده است آسيب ھای اجتماعی مانند 

  ! ما غوغا کند و ھر لحظه و روز قربانی بگيرد؟ۀ، در جامع...خودکشی، اعتياد، تن فروشی، کليه فروشی و

آيا اين ھا نمی دانند که از ھنگام به قدرت رسيدن حسن روحانی تاکنون به طور ميانگين ھر روز دو نفر در ايران اعدام 

  ؟ ستشده ا
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 حکومت اسالمی، از ی نخست تأسيس دانند که روحانی از ھمان روزھامی ما، نۀآيا روشنفکران و ھنرمندان جامع

 دوستان امنيتی خود را چون ۀاين حکومت جھل و جنايت بود و اکنون نيز ھمياران سينه چاک امام خمينی، بنيان گذار 

  ربيعی و پور محمدی و يونسی و غيره را در اطراف دولت خود جمع کرده است؟

  ...و آيا ھای ديگر

است که ھر چند که من بر اين عقيده ام بايد نقد سياسی، اجتماعی و فرھنگی نويسندگان، ھنرمندان  و اھل قلم و ھنر و سي

شدن روشنفکران، سکوت » درباری« با مالحظات زيادی صورت گيرد، اما نبايد در مقابل ،در ايران زندگی می کنند

چرا که اين نوع حرکت ھا به ضرر آزادی بيان و قلم و انديشه و به طور کلی به ضرر مردم آزاده است و به نفع . کرد

  .حاکميت تمام می شود

اگر امروز سانسور و . ند اولو اجتماعی در مقابل جامعه مسؤن فرھنگی، سياسی فعاالۀ نبايد فراموش کرد که ھم

ش قضاوت کند بی ترديد در فردای آزادی يون ما در مورد روشنفکران و ھنرمندان و سياسۀاختناق اجازه نمی دھد جامع

 ۀوده خواھد شد و مردم دربار ھمه گشۀ مان از سانسور و اختناق حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی، کارنامۀجامع

  !آن قضاوت خواھند کرد

  :ال خبرنگاری داده است، به پايان می برمؤبحث را با نقل قولی از علی اشرف درويشيان، که در جواب به س

  آيا نويسنده برای خودش می نويسد؟«

اما من از آن چيزھائی . ويسدباز ھم می گوم که ھنرمند، شاعر و نويسنده مختار است که برای دل خودش کار بکند و بن

به قول . ثر می شوم می نويسم و ھدفم آگاه کردن خواننده به وقايع و رويدادھای اطراف اوستأکه در دنيای پيرامونم مت

نگاه « آن چه می خواستم آن بود که صادقانه به مردم بگويم ۀھم: (آنتوان چخوف، يکی از محبوب ترين نويسندگان من

اين مھم ترين چيزی است که مردم بايد » .می گذرانيدکه گاه کنيد چه زندگی بد و مالل انگيزی ن. کنيد به خودتان

انسان زمانی بھتر خواھد شد ... و وقتی آن را به درستی دريافتند، بی گمان زندگی تازه و بھتری خواھند آفريد. دريابند

  ).که او را چنان که ھست به خودش بنمايانيم

، ھمواره بر  کانون نويسندگان ايرانۀ کسوت ايران و از اعضای برجست  نويسان پيش داستانعلی اشرف درويشيان، 

تاکنون ھزاران ! کيد می ورزدأت»  چون و چرا به آزادی بيان و در امان نگاه داشتن حريم قلم از دستبرد قدرت تعھد بی«

يگر، گرفتار تيغ تيز سانسور حکومت ول و متھعد دويشيان و بسياری از نويسندگان مسؤصفحه از داستان ھای در

  .اسالمی شده اند

  ٢٠١۴ جنوری دوازدھم - ١٣٩٢يکشنبه بيست و دوم دی 

  

  
 


