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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  بھرام رحمانی: فرستنده

 ٢٠١۴ فبروری ٢٠

   بانگۀمصاحبۀ بھرام رحمانی، سردبير نشري

  با آقای منصور کوشان
  

تبعيد را صبح  روزنامه نگار ايرانی و عضو انجمن قلم ايران در سفانه منصور کوشان، شاعر، نويسنده، پژوھشگر وأمت

 سالگی در بيمارستانی در شھر استاوانگر ۶۵، در سن ١٣٩٢ ]دلو[ بھمن٢٧ - ٢٠١۴ فبروری ١۶شنبه روز يک

 روشنفکری ۀ، برای بازماندگان منصور کوشان آرزوی بردباری دارم و ھمراه با جامعقلباً . ، از دست داديماروین

  !  ھنر و ادبيات را گرامی می دارمۀان، ياد اين انسان بزرگ عرصاير

***  

  

 انجمن قلم ٢٠١٠ جايزه اوسيستکی سال ۀ بانگ با آقای منصور کوشان برندۀ بھرام رحمانی، سردبير نشريمصاحبۀ

 .»جنگ زمان«شريه چنين سردبير نو ھم) در تبعيد(و انجمن قلم ايران) در تبعيد(، عضو کانون نويسندگان ايراناروین

 ۀجايز.  کردء، طی مراسمی به منصور کوشان اھدا٢٠١٠مبر ناروی، اين جايزه را روز پانزدھم نوانجمن قلم  

 شده ءاوسيستکی، پيش از اين به نويسندگانی چون جوانا شوارتز، اکسل جنسن، بريت کارين الرسن و فخرا سليمی اھدا

  .است

 ۀمن، از اين که شما جايز. ترين تبريکات من را بپذيريدعزيز، صميمانه آقای منصور کوشان :بھرام رحمانی* 

ای به يکی از نويسندگان  شک اعطای چنين جايزهبی. ايد خوشحالم را دريافت کردهنارویانجمن قلم » اوسيستکی«

 ۀ عادالن حق وهتواند بيش از پيش توجه افکار عمومی روشنفکران غربی را به مبارزه بايرانی در تبعيد، می

 آزادی بيان، قلم، انديشه و فعاليت متشکل آنان ۀ ايران و به ويژه کانون نويسندگان ايران در عرصۀروشنفکران جامع

  .جلب نمايد

ی اھدای اين جايزه به من، توجه بسياری را گوئ طور که میھمان. رت سپاسگزارماز حسن نظ: منصور کوشان

و بديھی است که در ھر . جا داشتھای اين در راديو و تلويزيون و روزنامهای به ويژه  برانگيخت و بازتاب گسترده

 ايران که ناشی از عملکرد ضد بشری حکومت اسالمی و ۀھای تلخ جامع گو بخشی از واقعيت و گزارش يا گفت

بيان تالش اما اجازه بده که در مورد خودم بگويم من برای آزادی . شود کاری شھروند ايرانی است، بازگو می ندانم

ھا تالش  گان سالء برای ھمحصر و استثنا دانم دوستانم مختاری و پوينده ھم برای آزادی بيان بی کنم و می ام و می کرده

اين را به اين ".  حق و عادالنهه بۀمبارز"کردند و نوشتند، اما اين به اين معنا نيست که آزادی بيان حتم ھمراه است با 
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که البته آزادی بيان معنايش ھمين است که تو .  بسياریۀو اين ترکيب بود يا در سخن و نوشتگويم که در سخن ت دليل می

ھرگونه حصر ھر انسانی آزاد است که بدون . خواھيم آزادانه بيان کنيم يا من يا ھر کس ديگر ھر چه و ھر گونه که می

د، اما اين به معنای درست بودن يا عادالنه بودن ی انديشه و نظر و برداشت و خيالش را بيان کند يا انتشار بدھو استثنائ

طلبانه يا   حق ۀای از مبارز چه بسا بسيارانی که در جايگاه تعريف شده.  او نيست ۀ حق بودن کالم و نوشته و انديشهيا ب

و ھر ما، به ويژه با وضعيت امروزمان، بايد به ھر حرف و ھر انديشه . ھای ضد آزادی زدند عادالنه نشستند و حرف

 حق استفاده ۀبه نظرم وقتی از واژ. شناسيم  آن را به خوبی میۀحرکتی با ترديد نزديک شويم حتا اگر گوينده يا نويسند

ھا فعاليت  ترين مشکل ما ايرانی ترين و مھم از طرف ديگر، يکی از بزرگ. بريم ھای بسياری را پيش می کنيم، مشکل می

 ايرانيان وجود داشت که حکومتی آن ھم تا اين حد فجيع و زشت و ضد اگر فعاليت متشکلی در بين. متشکل است

  . يافت انسانی، سی سال دوام نمی

 مختصری در مورد اين جايزه و اين لطفاً . ايد شده٢٠١٠ اوسيستکی سال ۀ جايۀ آقای کوشان، شما برند:بھرام رحمانی* 

  گيرد؟ ای تعلق میای به نويسندهکه اين جايزه در چه پروسه

 اوسيتسکی برگزيد تا ھر ساله ۀ جايز ۀای را به نام کميت ، کميته١٩٩۴ در سال نارویپن يا انجمن قلم  : منصور کوشان-

ای به عنوان قدردانی  کند، جايزه ای در جھان که در راستای آزادی بيان، حقوق بشر و صلح تالش می به يک نويسنده

د چون او نويسنده، سردبير و ناشری بود که برای صلح مبارزه کرد و در جايزه را به نام اوسيتسکی گذاشتن.  شودءاھدا

   . راه آزادی بيان به دست دژخيمان نازی شکنجه و کشته شد

اکنون در مقطع سالگرد ترورھای وزارت اطالعات حکومت اسالمی ايران، کوشان عزيز، ما ھم: بھرام رحمانی*  

 روشنفکری ايران، ماھی سياه ۀ، به ويژه برای جامع١٣٧٧ ]قوس[آذر ماه. قرار داريم» یئھای زنجيرهقتل«موسوم به 

موران وزارت اطالعات حکومت اسالمی ايران، کسانی از جمله دو تن از أچرا که در اين ماه، م. دھنده بودو تکان

 ۀند و سپس جنازيادان محمدمختاری و محمدجعفر پوينده را ربوداعضای مشورتی کانون نويسندگان ايران، يعنی زنده

  نظرتان در اين مورد چيست؟ . کالن شھر تھران رھا کردندۀ ھا را در حاشي آنۀمثله شد

 حکومت اسالمی در ايران، با اھرم سرکوب و فشارش که فقط وزارت اطالعات آن نيست، و ھر : منصور کوشان-

خودش نيروھای سرکوب و بگير و بند دارد، نويسندگان ای ھم برای  قدرت و صاحب منصب و ارگان و وزارتخانه

کانون نويسندگان و شايد بھتر است بگويم جمع مشورتی کانون نويسندگان در . زيادی را شکنجه داده و کشته است

ی، غفار حسينی در زمان کوتاھی احمدميرعالئ.  تبعيدی بسيار دادندشدند، اما کشته، زندانی و مجموع بيست نفر ھم نمی

  . ت ھماھنگی جمع مشورتی کشته شدندم شدن به مرگ من و دوستانم در ھيأيش از محکوپ

متنی با (»ايمما نويسنده« معروف به ۀآوری امضای بيانياندرکاران تدوين و جمعشما که يکی از دست: بھرام رحمانی*  

ر آن سال را چگونه توصيف در ايران بوديد، آن فضای رعب و وحشت و ترور حکومت اسالمی د)  نفر١٣٤ یامضا

  کنيد؟می

ھا، يقين دارم فضای آن  ھا و خوانده ھا و ديده  اگر چه من اکنون در ايران نيستم، اما با توجه به شنيده:منصورکوشان-

فراموش نکنيد در آن . تر از امروز بود ای و ھاشمی رفسنجانی بسيار مخوف يس جمھوری خامنهۀ رئروزگار، يعنی دور

گونه سرکوبی ابا طلب امروز، آشکار و پنھان عليه جمع ما، از ھيچ ھای اصالح ی از ھمين شخصيتزمان بسيار

 درصد نويسندگان و ٩٠شديم که  رفتيم و دور ھم جمع می ای می ای به خانه در واقع زمانی ما از خانه. کردند نمی

کنم  ھرگز فراموش نمی. ی ما را نداشتندھا ت نزديک شدن به ما يا شرکت در جلسهأروشنفکران و کوشندگان سياسی جر

ھر کدام از ما، برای ھر امضاء .  کشيديم»ايم ما نويسنده«آوری امضای متن  که چه خون جگری طی چند ماه برای جمع

ی که فرھنگ ايران و ايرانی را به گرائ رعب و وحشت از سوئی و مصلحت. وقت صرف کرديمھا و گاه روزھا  ساعت
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تر کسی بود که با محتوای متن يا انشای در واقع کم. شد  ديگر مانع از اين ھماھنگی و ھمراھی میذلت کشانده از سوی

حتم به . رفتند ی طفره میھائ  نخست از امضاء کردن به بھانهشماری، ديگران آن مخالف باشد، اما به جز تعداد انگشت

  . بودم، تعدادی نويسنده چه فضاحتی به بار آوردند تکاپو که من سردبيرش ۀدانيد که بعد از انتشار آن در ماھنام می

 روشنفکران در مقابل حاکمان ۀ آگاھانه و داوطلبانۀ نقش و وظيف آقای کوشان عزيز به نظر شما، عموماً :بھرام رحمانی*

نگاران و ھنرمندان ايرانی در چنين تحوالت جامعه و به خصوص نقش آن بخش از نويسندگان، روزنامهمستبد و ھم

 ايران، ۀوقفه و پيگير در راه برقراری آزادی بيان، قلم، انديشه و فعاليت متشکل در جامعاخل و خارج کشور که بید

  کنند، چيست؟مبارزه می

توانم به آن اضافه کنم که نقش روشنفکر و نويسنده و  من فقط می.  در پرسش تو، پاسخ ھم ھست: منصور کوشان-

به ويژه در مورد ما ايرانيان اين . مخالفت با ھر گونه استبداد است. اکمان مستبد نيستنگار، تنھا مقابله با ح روزنامه

شود يا  در درون ھر ايرانی، يک مستبد خفته است و بيدار نمی. تر است واقعيت تلخ از ھر منظری که نگاه کنی، مھم

ھای  ھا نيست، واقعيت ھای حکومت اقعيت ما، تنھا بيان وۀوظيف. يابد دھد تا زمانی که فرصتش را می خود را نشان نمی

ھا،  ھا، سستی در واقع اين دو از يک ديگر تفکيک ناپذيرند و تا زمانی که ضعف. تر از حکومت نيستتلخ جامعه، کم

ھای استبدادی محو و  تک افراد جامعه اصالح نشود، ھرگز حکومت يا دولتھای جامعه، تک فھمی ھا، کج ماندگی عقب

 توانی نام ببری که در مسند قدرت مستبد نبوده است؟  چند ايرانی را می. شوند نابود نمی

  اکنون مشغول خلق چه آثاری ھستيد؟آقای کوشان عزيز، آخرين پرسشم اين است که ھم: بھرام رحمانی*  

ر منصو:  اوسيتسکی، گفتۀی در ھنگام معرفی من در مراسم اھدای جايزناروھای  يکی از شخصيت: منصور کوشان -

نويس،  نويس، داستان اين را گفت، چون در معرفی من ناگزير بود بگويد رمان. شخصيتی چند بعدی و مرکز محور است

 اين ۀچون من ھم. لم و گاه مديرصحنه، کارگردان تئاتر و فگر، سردبير، طراح نويس، شاعر، منتقد، پژوھش نمايشنامه

ھا در   اگر بخواھم جواب روشنی برای ھم اکنون بدھم، بايد بگويم شباما. کنم ام و به مقتضايش باز می کارھا را کرده

ای را   صفحه۶٠٠ی کتاب ھائ ساعتکنم و روزھا در دفتر کارم   انتشار میۀ را ويرايش و آماد»شاھد«خانه رمانم به نام 

 ۀنام ی فصلھائ  و ساعتکنم ۀ انتشار میآماد" جوی خرد ايرانیوجست"که پس از سه سال مدتی پيش تمام کردم، به نام 

  .  آن بايد اول زمستان منتشر شود٨ ۀکنم چون شمار  را ويرايش و آماده می»جنگ زمان«

آقای کوشان عزيز، من برای شما و ديگر نويسندگان مردمی در داخل و خارج کشور موفقيت بسيار : بھرام رحمانی* 

  . سگزارم سپا،گو شرکت کرديد و از اين که در اين گفت. کنمآرزو می

  .ی دارمآرزوی شادمانی و پويائ نويسندگان  ۀمن نيز از تو سپاسگزارم و برای ھم: منصور کوشان -

  

  ٢٠١٠مبر  نو- سال اول -  ١١ۀ  بانگ شمارۀبرگرفته از نشري* 

سه ، به مدت ٢٠١٢مبر  تا دس٢٠١٠جنوری  ۀبود که در فاصل) در تبعيد( کانون نويسندگان ايران ۀ ماھانۀبانگ، نشري

  . شماره به سردبيری بھرام رحمانی منتشر گرديده است٣۶سال و در 

 

 

 


