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 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ جنوری ٣٠

 :علی حداد عادل غالم

 !؟»ھا بود  ھای شعر انستيتو گوته کار انگليس شب  «
   

. ر می دھنديي شوند، بلکه واقعيت ھای تاريخی را تغ انيت خود ساقط می ھا از انس در حاکميت ديکتاتورھا، نه تنھا انسان

کنند که فيلی ھوا  بازيگران و تئوريسين ھای حکومت ھای مستبد و خرافه پرست و آدم کش، ھر از چند گاھی فکر می 

 .کنند تا توجه افکار عمومی را به خود جلب نمايند

 جنوری ٢۶ برابر با ١٣٩٢ ]دلو[ماه  بھمن ۶شنبه، شامگاه يک، بنا بر گزارش رسانه ھای حکومت اسالمی ايران

) درباری(ای از شاعران وابسته به بيت رھبری  تھران، عده » بوستان انديشه«در » انديشه«، در فرھنگسرای ٢٠١۴

س فرھنگستان زبان و ادب ئيعلی حداد عادل، از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام و ر غالم. شعرخوانی کردند

رانی تنھا کسی بود که در اين مجلس سخنداشت و  ھم در اين مراسم شرکت) ويرانگر فرھنگ و زبان فارسی(سی فار

 .کرد

ھای شعر انستيتو  شب «: علی حداد عادل در فرھنگسرای انديشه، اين ادعای عجيب و غريب را پيش کشيد و گفت غالم

 !؟»ھا بود گوته کار انگليسی 

داد طی ده شب،   ھای انگليس در ايران را انجام می  بود که انستيتو گوته که فعاليت۵٧ال مھر ماه س«: حداد عادل گفت

 نيز می ئیالبته نماند کسانی که تاريخ را تحريف می کنند دچار تناقض و ھذيان گو» .شعر انقالب برگزار کرد شب 

 . شوند

علی حداد عادل است و  می ايران، داماد غالم مجتبی خامنه ای، يکی از فرزندان سيدعلی خامنه ای رھبر حکومت اسال

مجتبی خامنه ای، کسی ست که گفته می شود . حداد عادل از نزديکان و تئوريسن ھای بيت رھبری محسوب می شود

نفوذ زيادی در ميان سپاه پاسداران و وزارت اطالعات  وبه طور کلی در دم و دستگاه حاکميت دارد و از اين رو، از او 

 نام برده ١٣٨٨ سرکوب اعتراضات مردمی، به ويژه سرکوب وحشيانه اعتراضات سال ۀخوف ترين چھربه عنوان م

  .می شود

حيات کانون، ده شب  دوم تجديد ۀ، اعضای کانون نويسندگان ايران در دور١٣۵۶ز ئيحدود سی و شش سال پيش در پا

برگزار کردند ) ولی عصر فعلی(خيابان پھلوی  واقع در المانرانی، در محل انجمن روابط فرھنگی ايران و شعر و سخن

  . معروف شده است» شب ھای شعر گوته«تھران به » انستيتو گوته«که به واسطه ميزبانی و ھمکاری 
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بنا به گزارش ھا و مشاھدات، با وجود اين که محل برگزاری ده شب شعر و سخن کانون نويسندگان،  در محاصره 

 بود اما در آن شب ھای پرتالطم و در ميان بيم و اميد، تشويش و نگرانی، ھزاران نيروھای امنيتی و گارد شاھنشاھی

 بنابراين، محکم و .نفر از کارگران گرفته تا اقشار متوسطه جامعه، به خصوص جوانان و دانش جويان شرکت داشتند

 و ئیجسورانه و استثنا يک حرکت ، واقعاً ۵۶قاطع می توان گفت که شب ھای شعر و سخن کانون نويسندگان در سال 

برای ھمين، شب ھای گوته در تاريخ و ذھن جامعه ما ماندگار است و ھيچ قدرتی نمی تواند آن حرکت . فوق العاده بود

  .را از تاريخ حذف کند و يا به قدرت ھای ديگر وابسته نمايد

ضای اختناق و سانسور حکومت  ھای شعر و سخن کانون نويسندگان، در شرايط سياسی دو فاکتو و عليه ف  شباساساً 

 ٢٧ آغاز شد و تا چھارشنبه ١٣۵۶ ]ميزان[ مھر١٨ بودند که از دوشنبه ئیاين شب ھا، مانند روشنا. پھلوی برگزار شد

 ساله، چندين ھزار تن، به ٣٠ تا ٢٠ بعد از ظھر، گروھی بيش تر ۶ھر شب از حدود .  ادامه يافت١٣۵۶ ]ميزان[مھر

 زن ٣:  نفر از بلندگو حرف زدند۶١»  سر به ده ھزار و بيش تر می زدجمعيتی که غالباً «ن قول يکی از برگزارکنندگا

  . مرد۵٧و 

در . شود  ترين رويدادھای فرھنگی و اجتماعی در افق و چشم انداز آن دوره ياد می  از اين رويداد به عنوان يکی از مھم

جويان و روشنفکران و ھنرمندان بيش از وص در ميان دانشانقالبی را به خصواقع اين اقدام کانون نويسندگان، روحيه 

رانان ثير سخنأپيش تقويت کرد به طوری که نخستين جرقه اعتصابات و اعتراضات پيگير و مداوم دانش جويان تحت ت

  .و شاعران اين شب ھا، زده شد

آن را نيز با جمع آوری کمک ھای  مالی مسألهکانون نويسندگان، باغ انجمن را برای آن ده شب اجاره کرده بود و حتا 

  . نيز پرداخت کرده بودالمانمالی داوطلبانه از حضار حل کرده و کرايه انجمن ايران و 

ھم چنين وزارت اطالعات حکومت شاه، در آغاز ده شب شعر، با بخشنامه ای به رسانه ھای جمعی ابالغ کرد که ھيچ 

اما با وجود اين تھديد و سانسور، برخی روزنامه ھا و .  نکنندگونه مطلب و خبری در ارتباط با اين شب ھا منتشر

  .  را بسيار مختصر از شب ھای شعر منتشر کردندئیمجالت، خبرھا

برای .  انستيتو گوته، ھر سال يک شب شعر برگزار می کرد و يک شاعر را برای شعرخوانی دعوت می کرداصوالً 

اما در سال . يگر مھدی اخوان ثالث برای شعرخوانی دعوت شده بودندمثال، يک سال زنده ياد احمد شاملو و يک سال د

 . ن انستيتو گوته، پيشنھاد دعوت بيش تری از شاعران داده می شود که اين پيشنھاد پذيرفته می شودمسؤوال، به ۵۶

نگار  پيشنھاد برگزاری ده شب متوالی شعرخوانی از طرف جالل سرفراز، خبر۵۶گفته می شود وقتی در شھريور 

 دبيران موقت کانون نويسندگان ايران در ميان گذاشته شد، کم تر از يک سال از دومين دوره ھيأتروزنامه کيھان با 

  .فعاليت ھای کانون می گذشت

 و نويسندگان و ء شعراۀکنگر« و به دنبال تحريم و مقابله با مراسمی حکومتی به نام ۴۶کانون نويسندگان از اواخر سال 

 ۴٧تشکيل شده بود و با انتشار بيانيه ای در دفاع از آزادی بيان و منافع صنفی اھل قلم در بھار » انمترجمان اير

دو سال بعد کانون نويسندگان، بدون آن که موفق به گرفتن مجوز رسمی حکومت . فعاليتش را آغاز و علنی کرده بود

م شدن برخی از اعضای کانون به تعطيلی کشانده برای ادامه فعاليت ھايش شده باشد و در پی دستگيری و ممنوع القل

  .شده بود

 دبيران موقت کانون، نويسندگان ھيأتمھندس رحمت هللا مقدم مراغه ای، در اولين شب از ده شب شعر، به نمايندگی از 

غرض بيش از «:  را روشن می کردئیبيانيه ای را قرائت کرد که موضع و انگيزه کانون از برگزاری چنين شب ھا

ھمه آن خواھد بود که کانون نويسندگان ايران بيش تر و بھتر شناسانده شود و خواست اساسی آن، يعنی آزادی انديشه و 

قلم، و راستای کوشش ھای آن به منظور آن که اين آزادی در عمل بنشيند و به صورت يکی از داده ھای عادی زندگی 
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راکنده کانون فراھم آمدند و با استفاده از مختصر گشايشی که دست اعضای پ... اجتماعی ما درآيد به اطالع ھمگان برسد

ی درست و پشتيبانی فعال ھمه کسانی که خواستار و مشوق و أداده است و با تکيه به روشن بينی و موقع شناسی ر

ازه کانون رانی نموداری از حيات تاکنون، اين شب ھای شعر و سخنو .  فعاليت از سر گرفتند،پاسدار انديشه و ھنرند

 .نويسندگان ايران است که اميدواريم ھر چه نيرومندتر و بارورتر ادامه يابد

 و داد انجام »معاصر ھنر مسائل« باب در رانیسخن قرآن از تیآي خواندن با دانشور سيمين خانم اول، شب ھمان در

   .يافت ادامه جی،او منصور و شجاعی ھنرور تقی و مطھری سياوش ثالث، اخوان مھدی شعرخوانی با سپس

 عرصه بر حاکم ھای  دستگاه و گفت سخن آزادی مرشدان و ھا  قيم از خود رانیسخن در ھزارخانی منوچھر دوم، شب

 .شد ھا  ماندگارترين از يکی اجتماعی ادبيات حوزه در که خواند  شعری صالحی عمران .برد سؤال زير را فرھنگ

  .خواندند ئیشعرھا يک ھر ھم بھمنی یمحمدعل و آزرم .م و اشکوری السادات  کاظم

 و نويسندگان از بلکه داد، قرار نقد مورد را فرھنگی ھای  سياست تنھا نه که کرد  رانیسخن ئیبيضا بھرام سوم، شب

 صفارزاده، طاھره زھری، محمد ادامه در .کرد انتقاد ھم داشتند ايمان دگرانديشان حذف سياست به که روشنفکرانی

 به گزارشی در احمد  آل شمس شب ھمين در .پرداختند  شعرخوانی به کسيال محمد و اميری اروقف مشفقی، سيروس

   .پرداخت ادبيات حوزه در سانسور موارد

 و حيات که ھنرمندانی تمام به »ھنرمند  شبه پيرامون« عنوان با خود رانیسخن در ساعدی غالمحسين چھارم، شب

 عنوان به ھا  آن از و تاخت کنند  می پيدا موجوديت ھا  دولت با ھمکاری راه زا تنھا و است حکومت به وابسته مماتشان

  .کرد ياد آفت

  رانیسخن اصلی ھسته را سانسور و ويکردر اين عوارض او .کرد استفاده سانسور واژه از منی،ؤم باقر پنجم، شب در

   .داد قرار

 در که بود ای  نويسنده تنھا او .کرد رانیسخن رسیفا معاصر نثر در جوانمرگی باب در ششم، شب در گلشيری، ھوشنگ

 شده مطرح شب ده آن و نويسندگان کانون عليه که اتھاماتی آن ھمه به دھم شب در و کرد رانیسخن بار دو شب ده اين

   .داد پاسخ بود،

  .شد رو هروب استقبال با ھم مشيری فريدون و ئیکسرا سياووش شعرخوانی ششم، شب در

 قانونی لحاظ به ايران نويسندگان کانون تشکيل که کرد ثابت جزئيات با و سنجيده قياسی در کاظميه اسالم ھفتم، شب

 توجه مورد بسيار که داشت »است آزادی شعر« عنوان با سخنرانی آشوری داريوش آن پی در و و است اشکال از خالی

  .داشتند شعرخوانی شب آن مھ آزاد .م و مجابی جواد باباچاھی، علی آبادی،  کوش جعفر .گرفت قرار

 از و کرد مطرح را »ساالری ديوان« بحث ،»ديوان و فرھنگ« عنوان با سخنرانی در رحيمی مصطفی ھشتم، شب

  .زد پيوند سانسور به را آن شناسانه  جامعه نظری

 به چنان مھ خود، امشب گفتار در من« :گفت خود رانیسخن در نويسندگان کانون اعضای از پرھام باقر نھم، شب در

 را ھا  قرن اجتماعی بيماری که اين دليل به چرا؟ .پردگی  بی و صراحت زبان به نه و گفت خواھم سخن مالحظه زبان

    ».شود ويران ايران که است دريغ« :رساند  پايان به گونه اين را اش  رانیسخن او ».کرد درمان شبه يک توان  نمی

 نويسندگان کانون سئير آذين  به شد، می زده تخمين نفر ھزار ١۵ از يشب گوته باغ در حاضر جمعيت دھم شب در و

 که جمعيتی صورت به شب، ده« :گفت و کرد منتقل بودند آمده گردھم باغ آن در که مردمی به را ھا  شب اين پيام ايران

 حوض، لبه سمنت و آجر روی نمناک، خاک و چمن روی جا، اين و آمديد زد،  می تر بيش و ھزار ده به سر غالباً 

 چه .داديد گويندگان به گوش و کرديد صبر تند، باران زير ھا  ساعت گاه و زئيپا خنک ھوای در ايستاده، و نشسته

  .کردند شعرخوانی فرياد فريدون و طالعی جواد ،ئیخو اسماعيل شب، آخرين در »...آزادی و آزادی و آزادی ـ شنيديد؟
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ما را «:  که در شب دھم و توسط ھوشنگ گلشيری خوانده شده است، از جمله آمده بود پايانی کانون نويسندگان،ۀدر بياني

متھم کردند که وقتی رسما مميزان وجود دارند، و ھم چنان اختناق آشکار و پنھان مسلح به پيشرفته ترين و جھنمی ترين 

ه ايم تا ـ خدای ناکرده ـ اين طاق و وسايل و ابزار ممکنه پای می فشارد ما، اين چندين و چند تن، نمايشی ترتيب داد

  ».ايوان ھمه چيزش ويران را بزک کنيم

وی، در سال . س انستيتو گوته بودئير ،»ھانس بکر« برگزاری شب ھای شعر و سخن کانون نويسندگان ايران، ۀدر دور

که ھدف اصلی  ای مؤسسه.  در تھران، زندگی و فعاليت کرده است١٩٧٧ تا سال ١٩٧١ سال - ١٣۵۶ تا ١٣۵١ھای 

ی است اما از نخستين سال ھای فعاليتش، به تبادالت فرھنگی ميان ايران و الماناش آموزش و ترويج زبان و فرھنگ 

   . توجه بسيار نشان داده استالمان

ی درباره شب ھای شعر و سخن گوته، مسايل المان با يک روزنامه نگار و نويسنده ئیگو و وی، سال گذشته در گفت

  .گو در سايت بی بی سی فارسی، منتشر شده است و اين گفت.  مطرح می کندجالبی را

حمايت ھانس بکر، از فعاليت ھای فرھنگی و ھنری و جلسات شعرخوانی با حضور شاعران فارسی زبان معاصر در 

رآن سال ھا سال ھای حضورش در ايران، انستيتو گوته تھران را به يکی از مراکز مھم فعاليت ھای فرھنگی ايرانيان د

 .تبديل کرده بود

 ]سرطان[ی، در تير ماهالمان، روزنامه نگار و نويسنده »نيکولتا ترسلی«به مناسبت سی و پنج سالگی اين رويداد، 

 از ئی با وی انجام داده که در زير به گوشه ھائیگو و ، گفتالمان و در محل زندگی دکتر بکر، واقع در غرب ١٣٩١

 .نمگو اشاره می ک و اين گفت

حاال يک جمع ديگری که اسم ھاشان خيلی در ... «:  اين خبرنگار، چنين می گويدسؤال در جواب ئیھانس بکر، در جا

پنجاه، شصت : من پرسيدم چقدر بزرگ؟ جواب دادند. خاطرم نيست آمدند و گفتند ما می خواھيم کار بزرگی بکنيم

اگر قرار است کاری بکنيم کار بزرگ بھتر است از کار ُخرد و : يعنی گفتم. و خب بايد بگويم من مجاب شدم. نويسنده

 .اين جوری بود که اين قضيه گرفت

 اين شب شعرھا آغاز شد با شصت و سه شاعر و نويسنده، يعنی ١٩٧٧از دھم تا نوزدھم . برگرديم به شب شعر... 

 کافی جا ندارد و ۀمن گفتم باغ انستيتو به انداز. را می خواندند، اما بيش تر شعرخوانی بودگاھی بخشی از رمانشان 

روی يک ھتل بين المللی ه ، روب)ولی عصر فعلی( باالی خيابان پھلوی المان -رفتيم باغ انجمن فرھنگی روابط ايران

 المان-به واقع انجمن ايران. قدر بزرگ بودمی خواھم بدانيد اين سيستم چ. بزرگ و ھمين طور بزرگ ترين زندان ايران

 .خيلی بزرگ بود. حقوقدان، مھندس و غيره:  تحصيل کرده بودندالمانخانه بيست و پنج ھزار ايرانی بود که در 

ما با انجمن ارتباط برقرار کرديم و آن ھا بالفاصله اعالم موافقت کردند و اين گونه شد که ده ھزار نفر توی آن باغ و 

در . بايد بلندگوھا و پخش صدای خوب و قوی می داشتيم. قاعدتا تکنولوژی ھم خيلی اھميت پيدا کرد. جمع شدندسرسرا 

ورودی باشگاه يک در آھنی دو لتّه ای خيلی . خيلی می ترسيدم. طول شب ھای شعر، من ترس و وحشت عجيبی داشتم

.  شده بودند و رو به باغ صف کشيده بودندطرف راست، نيروھای زرھی مستقر. بزرگ حدودا ده متری قرار داشت

وقتی يک . ليس و نيروھای نظامی بود و من وحشت کرده بودموھمه جا در محاصره پ. سمت چپ ھم، ھمين طور

من ترس داشتم از اين . جمعيت ده ھزار نفری آن جا جمع است با اين وضعيت ھر لحظه ممکن است که اتفاقی رخ بدھد

 . باشممسؤولآن انسان ھای نيکی که خودشان را در اشعار و کالم شاعران باز يافته بودند که در قبال مرگ يکی از 

البته من فارسی ام خيلی خوب نبود و خوب نمی فھميدم ولی دستيارم در گوشم گفت که دکتر بکر آن ھا عليه رژيم حرف 

 زمين نشسته بودند و بعضی ھايشان،  که ھمه رویئیمی زنند و آن جو، آن اضطراب و ھيجانی که در فضا بود آدم ھا

 ئیيک کلمه ھا. يعنی خيلی ھايشان داشتند اشک می ريختند؛ من چنين موقعيتی را پيش از آن ھرگز تجربه نکرده بودم
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وجود داشت در آن دوران مثل گل سرخ؛ يک واژه ھای به خصوصی که وقتی اين واژه ھا به زبان آورده می شد، 

 .وش به زنگ و خبردار می شدندنيروھای اطالعاتی خيلی گ

من با اطمينان می گويم که نيروھای امنيتی اطالعاتی توی جمع بودند و من می ترسيدم که اصال جلسه به ھم بخورد و 

خب آن طوری، يک جنجال بزرگ سياسی می شد که جمع و جورکردنش سخت بود اما خوشبختانه ھمه چيز به خوبی 

 ... پيش رفت

ايرانی ھا يک کانون نويسندگان داشتند که از طرف حکومت به رسميت شناخته . عواقبی ھم داشتاين شب شعر البته 

سه کانون احکام زندان صادر شد و بعدھا گفته شد که اين شب ئي رھيأتبه خاطر اين شب ھای شعر، برای . نمی شد

ن ماجرا فکر کردم و با خودم تحليلش من بعدھا ده پانزده سال بعد، خيلی به آ. ھای شعر، آغاز سقوط رژيم پھلوی بود

 بازی خطرناکی بود بازی با جان آدم  واقعاً ؟کردم و صادقانه بگويم که نمی دانم آيا دوباره چنين کاری را می کردم يا نه

  .ھا

  نام ببريد چه کسانی بودند؟می شود دقيقاً . شما گفتيد تماس ھای مستقيمی داشتيد با نويسندگان

 به البته شاملو واقعاً . برای من خيلی دردناک بود که شاملو قبل از اين ماجرا از ايران رفت. لو بودچھره اصلی احمد شام

رابطه عميقی بين ما شکل . به ھر حال چھره اصلی او بود. مدام زندانی می شد. خيلی رنج می برد. آخر خط رسيده بود

 »...گرفته بود و بيش از بقيه با ھم در ارتباط بوديم

 شاعرانی که در آن ده شب شعرخوانی کردند، فقط علی موسوی گرمارودی، به خدمت بيت آخوند خامنه ای، از ميان

  .رھبری حکومت اسالمی درآمد

سعيد، در گرماگرم جشن ھای .  ھای انستيتو گوته بود سعيد سلطانپور، يکی از شاعران پرشور و کمونيست انقالبی شب

انتشار مجموعه شعر . نوشته برشت را بر صحنه برد» ره ھای سيمون مارشارچھ« ساله شاھنشاھی، نمايش نامه ٢۵٠٠

به گفته .  در زندان به سر برد١٣۵۶ برايش سه سال بازداشت در پی داشت و تا سال ۵١در سال » آوازھای بند«

ردند و شاھدان عينی ھنگامی که سعيد سلطانپور شروع به خواندن شھرھايش کرد جمعيت ھمواره او را تشويق می ک

 ئیچون که شعرھايش راديکال و انقالبی و کمونيست بود و در عين حال با فضای انقالبی آن دوره گيرا. دست می زدند

  .بيش تری داشت

 روز شکنجه در ۶۶اش توسط پاسداران دستگير شد و پس از  ، در شب عروسی ١٣۶٠ ]حمل[ فروردين٢٧سعيد، در 

، به ھمراه تعداد ديگری از جوانان پرشور انقالبی، ۶٠ خرداد ٣٠ز واقعه سحرگاه اول تير ماه، يعنی يک روز پس ا

 بنابراين، سعيد که از دست ساواک و شکنجه گران و جوخه .توسط جوخه ھای اعدام حکومت اسالمی، تيرباران شد

 يک ئیپادر برده بود و به طور فعاالنه در سرنگونی حکومت شاه با آرزوی بره ھای مرگ حکومت شاه جان سالم ب

  .خشم حاکمان جديد اسالمی قرار گرفتمورد  آزاد و برابر و عادالنه و انسانی و مرفه شرکت کرده بود اين بار ۀجامع

. ر حکومت ھا، به آزادی و برابری و عدالت و رفاه منجر نمی گردديياين واقعه به سادگی به ما می گويد که صرفا تغ

و برابری طلب و عدالت جو و کمونيست، صف مستقل خودشان را به وجود خواه انقالبی آزاديمگر اين که نيروھای 

به عبارت ديگر، آن . ژی طبقاتی خود، تاکتيک ھای مبارزاتی الزم را اتحاذ نماينديآورند و در راستای تحقق سترات

 کارگری کمونيستی رر جنبش طبقاتی اشتباه بود و به ض- به لحاظ سياسی »ھمه باھم« تاريخ به ما آموخته است که اوالً 

ر جای شاه شيک پوش ناسيوناليست عظمت طلب ايرانی با ييخواه تمام شد و از سوی ديگر، اثبات نمود که تغو آزادي

ر وضعيت مردم و بھبود شرايط آن ھا نسبت به سابق نيست و چه ييبوس عبا و عمامه پوش خمينی، به معنی تغعآخوند 

  .بسا بدتر ھم شد
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س سابق مجلس شورای اسالمی و ئيلی حدادعادل، از نخستين کارد به دستان حکومت اسالمی و رغالمع به اين ترتيب،

است و يت در شورای عالی انقالب فرھنگی، ريعضو مجمع تشخيص مصلحت نظام جمھوری اسالمی و ھم چنين عضو

 اسالمی را در ت در شورای عالی سازمان فرھنگ و ارتباطاتيت در فرھنگستان زبان و ادب فارسی و عضويعضو

 درباره شب شعر گوته دروغ می گويد و  و علناً سابقه فعاليت ھای ارتجاعی و ضدانسانی و ضدفرھنگی خود دارد رسماً 

 ھا، سعی دارد از يک سو، کانون نويسندگان ايران را که ھمانند حکومت شاه اجازه مجوز وابسته کردن آن به انگليسبا 

گان را نيز اعدام و ترور کرده اند در جامعه بدنام کند و از سوی ديگر، آن رسمی نمی دھند و شاعران و نويسند

روزھای پرافتخار فرھنگی و سياسی و اجتماعی را از تاريخ و فرھنگ و ادبيات پيشرو و مبارز و انقالبی جامعه مان 

  .حذف کند

لسه جمع مشورتی کانون نويسندگان  حداد عادل را می توان در راستای جلوگيری از جئیدر واقع اين ادعای ماليخوليا

ايران توسط وزارت اطالعات حکومت اسالمی دانست که قرار بود چند روز پيش در منزل يکی از اعضای کانون 

  . برگزار شود

، که حداد عادل تنھا سخن ران آن بود نيز ھم جھت با »درباری«به عالوه اين جلسه شعرخوانی به اصطالح شاعران 

  .روحانی با جمعی از نويسندگان و ھنرمندان برگزار شده استجلسه نمايشی حسن 

شکی نيست که ھدف سران و صحنه گردانان حکومتی از برگزاری اين نوع جلسات و نشست ھا، جز بزک کردن چھره 

 حکومت شان و به طور کلی سرپوش گذاشتن بر واقعيت ھای جامعه و ماھيت ارتجاعی و آزادی ستيز ئیکريه و ھيوال

ھم چنين به خصوص برگزاری اين نوع جلسات دولتی با روشنفکران و .  اسالمی، چيز ديگری نيستحکومت

مشکل اصلی و اساسی  . ھنرمندان، کم ترين ربطی به آزادی بيان و قلم و انديشه بی حد و حصر برای ھمگان ندارد

تماعی ايران، نه ديدار با حکوميان و نويسندگان و ھنرمندان و روزنامه نگاران و ھمه  اقشار و فعالين جنبش ھای اج

حضور در محافل آن ھا، بلکه خود نکبت حکومت اسالمی و عدم آزادی ھای فردی و جمعی و بيان و انديشه و فعاليت 

  .جمعی در جامعه ايران است

کنند که می   تنھا ديکتاتورھا باور می. اما مسلم است که مگر به ھمين سادگی می شود حقايق را پنھان و يا تحريف کرد

 .خواھند  ھا مسايلی را ديکته کرد که خودشان می  شود چشمان مردم را بست و به آن 

 گان نسلی روی داده است، با حذف از کتاب ھای درسی، تحقيقات  چه را که در برابر ديده شود و يا می توانند آن  آيا می 

  خود شاھد آن وقايع بوده اند، پاک کرد؟ ھای مردمی که  ھای تاريخی و به خصوص از ذھن و صفحات کتاب

ھدف اصلی سران و مقامات و تنوريسين ھای حکومت جھل و جنايت و خرافه و ترور اسالمی ايران، از تحريف و 

 .حذف تاريخ، منحرف کردن ذھن نسل جوان از واقعيت ھای تاريخی است

سان را تررو و اعدام کرده و يا در زير شکنجه و بايد گفت ھر چند که در اين سه ده و نيم حکومت اسالمی ده ھزار ان

تجاوز به قتل رسانده است؛ ھر چند اين حکومت جانی ھمگان را از آزادی بيان و قلم و انديشه محروم کرده است؛ ھر 

 سال است زن ستيزی و آزادی ستيزی و کودک ازاری می کند اما ھنوز موفق نشده است داليل ٣۵چند اين حکومت، 

به عبارت ديگر، حکومت اسالمی، ھمواره تالش کرده .  عليه حکومت پھلوی را از ذھن جامعه پاک کند١٣۵٧انقالب 

در حالی که انقالب برای رسيدن به آزادی، .  برای اسالم بوده است۵٧است به جامعه ايران و جھان بقبوالند که انقالب 

 که ميليون جوانی که در ھمين حکومت متولد شده اند کم ھمين امروز می بينيم. برابر، عدالت اجتماعی و رفاه بوده است

 و وحشيانه آن، يعنی ئی ندارند اما عميقا از حکومت اسالم و ايدئولوژی قرون وسطا۵٧ترين خاطره ای از انقالب 

 .اسالم متنفرند
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شگران راه آزادی و به عالوه مھم تر از ھمه، تاريخ روايت حاکمان و قداره بندان نيست؛ بلکه روايت پيکارگران و کن

  . توان آن را ھمانند قرون گذشته، از مردم گرفت تاريخ علم است و اکنون نمی . مردم نيز است

. بی ترديد تاريخ، مھر تاريخی خودش را دارد و در گذشته، ھر اتفاق خوب و يا بد افتاده است را نمی توان کتمان کرد

 توان به چشم جامعه خاک پاشيد و به حرکت  حريف آن ھا، تنھا میچرا که با کتمان حقايق و پرده پوشی کردن و يا ت

به خصوص برخی فراز و نشيب ھای حساس تاريخی وجود دارد که جامعه ھرگز نمی تواند . ھای سالم جامعه لطمه زد

هللا  با فرمان جنايت کارانه روح ١٣۶٧آن را فراموش کند؛ مانند کشتار چھار يا پنچ ھزار زندانی سياسی در سال 

به طور کلی، طبيعتا ھيچ انسانی نمی تواند انبوھی از ! خمينی، بنيان گذار حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی

بنابراين، شايد زمانی دردھا و رنج ھا و زخم ھای عميقی ! جنايات حکومت اسالمی ايران عليه بشريت را فراموش کند

معه ايران وارد کرده است ترميم پيدا کند که کليت آن، توسط که اين حکومت سانسور و سنگسار و ترور بر پيکر جا

 به دست می آورند تا آزادانه و آگاھانه، سرنوشت ئیدر چنين شرايطی، مردم فضا. مردم ايران از حاکميت ساقط گردد

  .خود و جامعه شان را مستقيما به دست خويش رقم بزنند

عضالت و محدويت ھای روشنفکران داخل ايران را درک می بی ترديد در شرايط حاضر، جامعه ايران مشکالت و م

 ست که به سکوت برخی روشنفکران و ھنرمندان ايرانی و به خصوص تشکل آن ھا در خارج کشور، ئیاما طب. کنند

ن با اين وجود، انتظار طبيعی مردم آزاده ايران، از روشنفکران و ھنرمندان و روزنامه نگارا. انتقاد شديدی داشته باشند

متعھد و آزادی خواه شان، به خصوص اعضای کانون نويسندگان ايران، اين است که آگاھانه و داوطلبانه به روشنگری 

خود ادامه دھند، بھای آن را نيز به جان بخرند و مرعوب فضای رعب و وحشت و تزوير و رياکاری و تحريف ھای 

  !وند که تاکنون نيز نشده اند پليسی آخوند حسن روحانی نش-تاريخی و جديد دولت امنيتی 

و حداد عادل تاريخ کانون نويسندگان ايران، با توجه به ھمه فراز و نشيب ھايش، تاريخی پر افتخار است از اين رو، نه 

نه کل حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی با ھمه قدرت و دم و دستگاه مخوف شان نمی توانند اين تاريخ را از 

بنابراين، آينده جامعه ما، رو به آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و ! ا آن را وارونه نشان دھندجامعه ايران حذف و ي

  !پس روشن است که ھر انسان آزاده ای اين روند اجتماعی را تقويت می کند. رفاه عمومی در حرکت است

   

  ٢٠١۴  جنوری بيست و ھشتم- ١٣٩٢ ]دلو[سه شنبه ھشتم بھمن

 

 


