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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ فبروری ٢٣
  

  چرا حکومت اسالمی،
 !، ترس دارد؟... اين ھمه از شاملو و ھدايت و

  

 بيگاه به نويسندگان و شاعران سرشناس ايران ھم چون سران و مقامات و عوامل ريز و درشت حکومت اسالمی، گاه و 

، با الفاظ چندش آوری ...احمد شاملو، صادق ھدايت، فروغ فرخزاد، احمد کسروی، محمد مختاری، محمدجعفر پوينده و

 اين است که چرا حکومت سؤال. که اليق زبان و فرھنگ ارتجاعی اسالمی و تروريستی شان است، حمله می کنند

  !، ترس دارد؟...اين ھمه از احمد شاملو و صادق ھدايت واسالمی، 

 کنونی ۀتازه ترين حمله به شاملو و صادق ھدايت، توسط حسين شريعتمداری سربازجوی سابق زندان اوين و نمانيد

  .صورت گرفته است» کيھان «ؤسسۀدر م» ولی فقيه«

 ئین بسيج دانشجومسؤواليھان در جمع  کۀ روزناممسؤولبه گزارش خبرگزاری فارس، حسين شريعتمداری مدير 

 را ئی کنند فضا ھای آن در درون سعی می امروزه دشمن چه از بيرون و چه دنباله «:  ھای سراسر کشور گفت دانشگاه

 ای برای مردم   را به گونهء کنند تابلوھای راھنما را عوض کنند و فضا ايجاد کنند که به نفع خودشان باشد و سعی می

 الھی و بسيجی و فداکاران نظام حضور دارند و اصرار دارند اينان را  ه انگار نه انگار نيروھای حزبشکل دھند ک

  ».اندک جلوه دھند

 -  ١٣٩٢ ]حوت[ اسفند١شنبه روز پنجبه گزارش خبرگزاری ھای حکومت اسالمی، حسين شريعتمداری اين مطالب را 

  .ھای کشور بيان کرده است  دانشگاه ئیون بسيج دانشجمسؤوال سراسری تجمع، در ٢٠١۴ بروری ف٢٠

 جناح بندی ھای درون حکومتی و ۀ خود با چماقداران حکومت شان در دانشگاه ھا، دربارجلسۀشريعتمداری، در اين 

مريکا و غيره سخن گفته و ناگھان به زنده يادان احمد شاملو و صادق ھدايت فحاشی او مذاکره با ئی مذاکرات ھستھ

نويسند يا از صادق ھدايتی که آدم کثيفی بود و ھدف شان اين است که   از نشريات از شاملو می بعضی«: کرده است

ھای خود را   اند که در رابطه با اين موضوع بايد پرچم   عوض شده و بگويند که ديگران دچار انفعال شدهءبگويند فضا

  ».مئيھا را برای مردم و افکار عمومی بگو باال بياوريم و واقعيت 

، که در )درباری( سال جاری، تعدادی از نويسندگان و شاعران حکومتی ]عقرب[ ماه  آبان٢٧پيش از اين نيز شامگاه 

 ۀاند، در سرای اھل قلم خان گرفته » نشان درجه يک ھنری«چند سال اخير از سوی وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی 

  .کتاب با معاون فرھنگی وزارت ارشاد ديدار داشتند
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 سيدعباس صالحی، معاون فرھنگی وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی، محمود ئی و پس از سخنان ابتداجلسه در اين

: ای گفت حکيمی به نگارش چندين عنوان کتاب خود با موضوع فرھنگ عاشورا اشاره کرد و در ادامه با ذکر خاطره 

ام، لوح   فرھنگ عاشورا نوشته ۀ حوز که درئیھا زمانی که آقای مسجدجامعی وزير ارشاد بود، به خاطر کتاب «

ھا قرار   ام، اين لوح تقدير را در منزلم باالتر از ھمه لوح   لوح تقدير گرفته٢۵ که حدود  تقديری به من دادند و من با اين

 ». ام داده

نانش را در او که سخ. احمد شاکری نيز از ديگر نويسندگان حکومتی بود که در اين مراسم به بيان سخنان خود پرداخت

ی ندادم، ولی روحانی منتخب مردم أمن در انتخابات امسال به آقای روحانی ر«:  گفتء بند تنظيم کرده بود، ابتدا١٠

 جا مطالبات حزبی خود  قرار نيست در اين.  دانم  جمھور ايران می سئياست و حکم تنفيذ از رھبری گرفتند، پس او را ر

گيريم، به   جمھور حکم نمی  سئيکه از دست يک ر اين . يم که به آقای روحانی کمک کنيما  جا آمده  ما اين. را مطرح کنيم

 به دنبال مسائل حقيقی ادبيات نيستند  ھا عموماً   در فضای رسانهمعموالً .  دانيم جمھور نمی س ئياين معنی است که او را ر

 ».تر به دنبال مسائل ژورناليستی ھستند و بيش 

 اصلی مديران فرھنگی از گذشته تا به حال خواند و در پاسخ به ابراز نظر يکی از حاضران ۀغشاکری مميزی را دغد

 نگار،  ما ادبيات ھرزه«:  ھای درسی آورده شود، گفت که گفت چرا نبايد آثار برخی از نويسندگان و شاعران در کتاب

ھای  بيات ما کرده که بايد اسمش در کتاب صادق ھدايت چه خدمتی به اد.  خواھيم نمی... ، شبه روشنفکری و  مھاجرت

 »انديشی او آشنا شوند؟  ھا با ھرزه نگاری و خرافه  درسی آورده شود و بچه

  افتد؟ مميزی از ھرزه  فالن نشر آزاد شود، مگر چه اتفاقی می اگر مميزی برداشته شود يا مثالً «: او، ھم چنين گفت

برای ما چه سودی ... مه جايزه از کتاب فصل، کتاب سال و جايزه جالل وبرگزاری اين ھ.  کند ھا جلوگيری می نگاری 

 ھا در حقيقت نمايش ساده   ادبيات ما را شکوفا کرد؟ اين، جاللۀ سکه بھار آزادی در جايز١١٠داشته است؟ آيا دادن 

 ».اند ا بسته ھا راه تنفس ادبيات ر جشنواره .  خورد ای است، وگرنه ادبيات جای ديگری رقم می انگارانه  

گروه ، محمدرضا سنگری، سرپرست ١٣٩٢ ]ميزان[ھم چنين ھم زمان با آغاز سال تحصيلی جديد در اول مھر ماه

 ھای درسی ادبيات فارسی بياوريم، آيا شما  اگر داستان صادق چوبک را در کتاب«:  ھای درسی گفت لفان کتابؤم

توان از   کند، نمی  ئل جنسی را با رکاکت و عريانی تمام مطرح میحاضريد برادرتان اين کتاب را بخواند؟ وقتی او مسا

  »...او در کتاب درسی نام برد

اشاره کرده و » خط قرمزھا«، به برخی ١٣٩٢ مھر ماه ٢، )ايسنا( با خبرگزاری دانشجويان ايران مصاحبهسنگری در 

 ای آثارش در کتاب درسی  وقتی نويسنده. آوردھا  توان در اين کتاب   وجود دارد که برخی را نمی ئیخط قرمزھا«: گفت

 ». آموزان بروند و آن ھا را بخوانند  ايد که دانش آيد، يعنی شما آثار اين نويسنده را تجويز کرده می 

برخی از «:  گويد  کند و می  به احمد شاملو، شاعر معاصر ايران اشاره میمصاحبهاو، در بخش ديگری از اين 

 چه شعر شاخصی از شاملو ھست مثالً .  آموزشی نداردۀھای درسی قابل طرح نيست و نکت ر کتاب نويسندگان آثارشان د

ليف أنو ھست که بتواند در کتاب درسی بيايد؟ گروه ت که بشود در کتاب درسی آورد؟ يا چه موردی از شعر حجم يا موج 

 »...ما ھمه اين مسائل را در نظر گرفته است

 جايزه به اصطالح ادبی ۀو عضو شورای انقالب فرھنگی حکومت اسالمی، در اختتامي» پژوھشگر«رحيم پور ازغدی 

، »تسنيم«به گزارش خبرگزاری » .ه بنويسدچ ۀھدايت بلد بود چگونه بنويسد، اما بلد نبود دربار«: ، گفته است»يوسف«

 ادبی ۀتاه دفاع مقدس، جايز سراسری داستان کوۀ ششمين جشنوارۀ، نوشته که در مراسم، اختتامي١٣٩٢ ]دلو[ بھمن٢٠

س بنياد حفظ و نشر ارزش ھای دفاع ئيمن ماه، با حضور سردار بھمن کارگر، رھ ب٣٠، پيش از ظھر امروز »يوسف«
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س سازمان ھنری و ادبيات دفاع مقدس، سيدعباس صالحی، معون فرھنگی وزير ارشاد، حسن ئي، رئیمقدس، گلعلی بابا

  ».عی از نويسندگان ادبيات پايداری در مجتمع فرھنگی اسوه برگزار شدرحيم پور ازغدی، محمد سرشار و جم

 جريان داستان ۀصادق ھدايت به عنوان شروع کنند«بنا به ھمين گزارش رحيم پور، در عين حالی که اقرار می کند 

د که او چرا، اما بايد بررسی کر«: ، اما در عين حال به وی می تازد و می گويد»ارمذکوتاه در ايران احترام می گ

چگونه و چه چيزی را می نويسد؟ با خواندن داستان ھای ھدايت از يک طرف، از مھارت اين نويسنده و قلمش لذت می 

... اين نويسنده در نامه ھايش ھم اشاره کرده است که بيمار روانی است. بريد اما از طرف ديگر می خواھيد باال بياوريد

  ».تو بلد ھستی بنويسی و چطور ننويسی اما بلد نيستی درباره چه بنويسیبه چنين نويسنده ای بايد گفت که 

 را به ئیمی بينيم که حکومت اسالمی، چگونه يک مشت اطالعاتی و امنيتی، پاسدار، بسيجی، سرکوبگر و ماليخوليا

  .عنوان نويسنده و محقق و غيره به خورد جامعه می دھد

» نيم پنھان کيھان و خاطرات حسن شايانفر«، در مطلبی تحت عنوان ١٣٩١ ]قوس[ آذر٢۵ن، در تاريخ ي متۀھفته نام

  :نوشت

 پخش ۀ ھای اين فراگشت کيھانی، حاال ديگر به واسط حاج حسن شايانفر، معاون فرھنگی شريعتمداری و از ستون... «

 طلبان، او را  اصالح است که ئیھا تر از سال   ششم سيما، شناخته شده ۀاز شبک» راز آرماگدون «ۀتصويرش در برنام

 . می ناميدند» برادر حسن«

 کند که گروھی از کارشناسان سپاه و معاونت اجتماعی وزارت اطالعات به زندان   ياد می۶٠ ۀشايانفر از اواسط دھ

 . کنند» ديدار و مباحثه؟«گرای  اوين رفتند تا با زندانيان سياسی چپ 

 ۀ آن است، دربارمسؤول کيھان که خود مدير ۀ روزنام۵/١٠/١٣٧٨رخ ؤای م خود حسين شريعتمداری نيز در مقاله 

 :ش از زندانيان چپ در زندان اوين، نوشت ائیبازجو

مجيد انصاری صورت گرفته  گو با زندانيان گروھکی از جانب حجت االسالم و دعوت از اينجانب برای بحث و گفت«

دانم که بر اثر آن تعداد قابل توجھی از عناصر  می  دآن ھنگام را اينجانب جزو پربرکت ترين ايام عمر خو...بود

  ».آغوش انقالب و ملت بازگشتند گروھکی بريده از انقالب و مردم به

ھرچند ھفته يک بار، ) ١٣٣۵متولد (حسن شايانفر  و محمد»  دماوند١٣٢۶فرزند محمد و متولد (حسين شريعتمداری 

يکی، دو کتاب «آن ھا . ن وزارت ارشاد می گذاشتندمسؤوالر اختيار ھای اين زندانيان را برای چاپ د  نوشته ۀمجموع

 وزارت ارشاد چاپ کرده و در ميان زندانيان، دانشگاه ھا و مرکز روشنفکری کشور ۀاز اين دست را با کمک چاپخان

رای چاپ آن خيلی بيش تر از آن بود که ب» ھا تواب « ھای   ھای ديالوگ شده يا ھمان نوشت مونولوگ» ...پخش کردند

 .به يک گاھنامه بسنده کرد

 ۀکل حراست وزارت ارشاد در دھ  هللا عرب سرخی، مدير  آيد که فيض  حسن يادش می حاج« متين، ۀ ھفته نامۀبه نوشت

او به شريعتمداری و شايانفر » . انگيز داد يک پيشنھاد ھيجان« ھشتاد و نود، در آن زمان، ۀشصت، و زندانی امنيتی دھ

 گرفته ئیھای اجرا شان برای کار  کيھان بسپارند تا ھم وقت ۀھا را برای چاپ، به روزنام کرد که اين نوشته پيشنھاد 

تری، به وسعت سراسر ايران، قرار  ساز، در اختيار مخاطبان گسترده   ھای سرنوشت  نوشته نشود و ھم اين دست 

 ».گيرد

 اول ۀ تلويزيون در نيمۀفی را توليد کرده است؛ شايد دو برنام ھا و برنامه ھای مختل  پژوھش ھای کيھان، کتابؤسسۀم

 . ايران استۀسسه، عليه روشنفکران جامعؤای آن م، مھم ترين برنامه ھ»ھويت«و » سراب« ھفتاد، ۀدھ

  دی٩ ۀم  نا  ھفته مسؤول اصولگرای مجلس، از بنيان گذاران جريان پايداری و مدير ۀ، نمايندئیاالسالم حميد رسا ةحج

زمانی که محمدحسين صفار ھرندی از کيھان به دولت راه يافت «:  يافتگان مکتب کيھان است ، از ديگر پرورش]جدی[
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 ارشاد ۀ به توصيه و سفارش حسن شايانفر، در اين وزارتخانه به کار گرفته شد و مديريت ادارئیو وزير اشاد شد، رسا

 »...دار شد قم را عھده 

برعھده دارد ) ١۴ ۀ صفحعمدتاً ( کيھان را ۀای در روزنام يت صفحه مسؤول ھا پيش   سال ھای کيھان از  پژوھشؤسسۀم

ھای چپ، حدود دو دھه پيش، ھر شب  بسياری از اعضای کانون نويسندگان و گروه . است»  پنھانۀنيم«که عنوان آن 

 ھای اخير، اين بخش   ولی در سال. کيھان چاپ شودۀھا در اين صفح منتظر بودند که روز آينده سند يا مطلبی عليه آن 

 . طلبان تندرو و مخالفان خارج کشور معطوف کرده است از کيھان توجه خود را به گروھی از اصالح

، يکی از مھم ترين برنامه ھای حکومت اسالمی با ھدف پرونده سازی عليه روشنفکران و زندانيان » ھويتۀبرنام«

، ن سيمای حکومت اسالمی ايرا١ ۀ، از شبک١٣۵٧ ای است که در سال  نامهنام بر ھويت. سياسی تھيه و پخش شده است

ھدف اصلی اين برنامه، مرعوب کردن نويسندگان و ھنرمندان غيرمذھبی و منتقد و يا مخالف حکومت . پخش شده است

ت تلويزيونی برخی در اين برنامه، بسياری از نويسندگان و ھنرمندان مورد انتقادات شديد قرار گرفتند و اعترافا. بود

 .زندانيان سياسی که در زير فشار و شکنجه و تھديد در زندان ضبط شده بود نيز در اين برنامه پخش گرديده است

 شوند و ھاشمی رفسنجانی به صراحت  کنندگان اين برنامه شناخته می سعيد امامی و حسين شريعتمداری به عنوان تھيه 

 .  اين برنامه نام برده است  اصلیۀاز شريعتمداری به عنوان تھيه کنند

س فعلی مجلس شورای اسالمی، که در آن زمان رياست صدا و سيما را بر عھده داشت به شدت از ئيعلی الريجانی ر

 بحثی که ما در اين مجموعه اوالً «: او، در پاسخ به انتقادات از اين برنامه گفته بود. پخش اين برنامه دفاع کرد است

 ھای مطرح شده افراد مذھبی و انديشمند نيستند   بسيار از شخصيتثانياً . ساس توھين و تھديد نيستمطرح کرديم بر ا

شود بايد  گويند چرا به اين افراد مجال صحبت داده نمی   در مورد اين که می ثالثاً . ھرچند ممکن است به آن تظاھر کنند

کنند ما اطالع نداريم که از کدام سفارتخانه  ات فکر می يعنی اين حضر... گفت مگر اين ھا تاکنون مجال صحبت نداشتند

  . گيرند که اين مطالب را بنويسند پول می

مدير اين انتشارات  مھدی خزعلی،. انتشارات حيان چندی بعد از پخش اين برنامه، متن آن را در قالب کتابی منتشر کرد

و . ھويت ھشداری است به سھل انگاران. نگان بيگائیھويت نقلی است مستند از صف آرا«:  کتاب نوشتۀدر مقدم

   ». جز ابالغ رسالت نبود، حساس که مقام معظم رھبری آن را شبيخون فرھنگی ناميدندۀسخن ما در اين برھ

من ھيچ :  اوالً : مھدی خزعلی که بعدھا خود نيز زندان حکومت اسالمی را تجربه کرد در توجيه اين اقدام خود گفته

 وزارتخانه ھا و گاھی دانشگاه ھا تحليل سياسی ارائه می ۀاو در ھم.  کاری با سعيد امامی نداشتمارتباط تشکيالتی و

 تلويزيونی ھويت ھيچ ۀدر برنام: ثانياً .  تئوری و بحث دينی و فرھنگی بوده استۀگوی من با او در حوز و نمود و گفت

 تلويزيونی را به صورت مستند مکتوب منتشر ۀرنام مردم بودم، اما آن بۀدخالتی نداشتم و من ھم يک بيننده مثل ھم

 دفاع کرد و در آندر آن ايام دگر انديشانی که نام شان در کتاب آمد مخالفتی نکردند، حتا ھوشنگ گلشيری از. کردم

گی من ھنوز ھم معتقدم که شبيخون فرھن: ثالثاً . مقابل من با علی الريجانی به دادگاه رفتم، او از ما شکايت کرده بود

او از ھمه موفق . ثر اين شبيخون فرھنگی را احمدی نژاد می دانمؤبرای مقابله با نظام طراحی شد و يکی از عوامل م

 . کوتاھی توانست مردم را به روحانيت بد بين و از مرجعيت و واليت فقيه جدا کندۀتر عمل کرد و در دور

مت اسالمی، ھر چند که با ھمديگر اختالف دارند اما  خزعلی، نشان می دھد که عناصر و جناح ھای حکوۀھمين نمون

 دعوا و رقابت آن ھا بر سر ۀ حکومت اسالمی نيست، بلکه بخش عمدۀاين اختالف شان بر سر ماھيت جنايت کاران

  .تقسيم ثروت و قدرت و بقای حاکميت است

سالمی و ارتجاعی و خشونت خود، به اين ترتيب، جای تعجب نيست که چرا شريعتمداری با اين ھمه الفاظ چندش آور ا

  .به احمد شاملو و صادق ھدايت می تازد
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اما شاملو از .  نوجوانی به نازيست ھا سمپاتی داشت و اين را خودش بيان کرده استۀواقعيت اين است که شاملو در دور

کومت اسالمی ھمان دوران جوانی از موضع راديکال و سوسياليستی و انسان دوستی با حکومت پھلوی و ھم با ح

  . آن ھا نشدۀرگز مرعوب تھديدھا و سياست ھای سرکوبگرانھمبارزه کرد و تا آخر عمرش نيز 

شاملو، در ھمان روزھای .  ھای شاخص جريان روشنفکری ايران ھستنداحمد شاملو و صادق ھدايت، از نخستين چھره

که در حالی .  آن ھشدار دادۀی سرکوبگرانھانخست به قدرت رسيدن حکومت اسالمی، در رابطه با اھداف و سياست 

تر از ھمه، در اين دوره، بسياری از شھروندان ھنوز به ماھيت حکومت تازه به قدرت رسيده متوھم بودند و يا مھم 

 خلق ايران، جبھه ملی، نھضت آزادی و غيره با تمام قدرت ئیھای فداجرياناتی چون حزب توده، بخش اکثريت چريک 

احمد شاملو، در .  کردءنظيری ماھيت ضدانسانی آن را افشاکردند، شاملو با جسارت بیالمی دفاع میاز حکومت اس

  :نوشت»  جمعه کتاب«دفتر اول 

اکنون نھاد  تواند داشت، از ھم   عمری دراز نمی دوران پر ادباری که، گرچه منطقاً . روزھای سياھی در پيش است«

ی از نفی دموکراسی، نفی مليت، و نفی دستاوردھای ا  زمينه خود را برۀار سلط خود را آشکار کرده است و استقرۀتير

  .جويد مدنيت و فرھنگ و ھنر می 

 چنين دورانی به ناگزير پايدار نخواھد ماند، و جبر تاريخ، بدون ترديد آن را زير غلتک سنگين خويش درھم خواھد  اين

گمان سخت کمرشکن خواھد  بار، زيانی متحمل خواھد شد که بیهاما نسل ما و نسل آينده، در اين کشاکش اندو. کوفت

دارند و کامگاری خود را جز به شرط امحاء مطلق   آزادی را دشمن می ۀ ھر انديش،زده چرا که قشريون مطلق . بود

ه ضرب  ھای قدرت خود را ب  کوشد پايه  اکنون می پس نخستين ھدف نظامی که ھم. شمارند فکر و انديشه غيرممکن می 

 ھای فعال  ھا و ھجوم علنی به ھسته  ھای خود را با به آتش کشيدن کتابخانه  چماق و دشنه استحکام بخشد و نخستين گام

  . متفکران و آزادانديشان جامعه استۀھنری و تجاوز آشکار به مراکز فرھنگی کشور برداشته، کشتار ھم

اند و غباری طاعونی از آفاق  کنان به حرکت درآمده  دنماھا ناله با.  ايم وفانی روبنده ايستادهط ۀاکنون ما در آستان

اما . امان بگذرد وفان بیط در کام و سر در گريبان کشيد تا ھای سکوت پناه برد، زبان توان به دخمه  می. برخاسته است

 ھای خونين س از حنجرهکننده است، پ ھر فريادی آگاه . کند رسالت تاريخی روشنفکران، پناه امن جستن را تجويز نمی 

  .وفان را اعالم خواھيم کردطخويش فرياد خواھيم کشيد و حدوث 

ی ا آيد نشانه که بر اينان وارد می ی ا بگذار لطمه. اند به ميدان آمده پوش روشنفکران متعھد در جنگی نابرابر  سپاه کفن 

 جغرافيائی در معرض ۀھای ساکن اين محدود  ھشداردھنده باشد از ھجومی که تمامی دستاوردھای فرھنگی و مدنی خلق

  ».آن قرار گرفته است

ھم چنين تبليغ و ترويج افکار صادق ھدايت در ايران امروز، زمينه را برای اضمحالل کليت حکومت اسالمی فراھم 

  .صادق ھدايت، خدا و قرآن و اسالم را با جسارت رد کرده و آن ھا را يک مشت خرافه ناميده است. می کند

  : ، چنين موضع گيری کرده است خدا و اسالمۀدق ھدايت، از جمله دربارصا

 و صفاتی و نه به ئیخدا نه مرکب است و نه جسم و نه مرئيست و نه حال است ونه محال است نه شريک دارد نه معنا«

  . وجود داشته باشد اين است که اصالً زو خالصه مقامش عالی تر ا. ھيچ چيز

 ھفتاد ھزار شتر و ۀش در مشرق است به اضافي دھند كه سرش در مغرب و پایمان فرشته ما به مرد مسليدر آن دن

ن فرشته را ندھند كه نتوانم سر و تنش را جمع يمن اه رم اعمال شاقه بكنم و بضمن حا.  كه ھفتاد ھزار اتاق داردقصری

 .كنم

 . بلکه فقط در عقايدم کنجکاوممن به خرافات اعتقادی ندارم ولی در بی اعتقادی خودم ھم متعصب نيستم،

 .ن خرافات است كه از بچگی تو سر ما چپانده انديگردن ھمه  خرابی ما بۀم ھميت می شويما بد ترب
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دين عبارتست از مجموع احکام جبری و تکليفاتی که اطاعت آن بی چون و چرا بر ھمه واجب است و در مبادی آن ذره 

 .و گرنه کشته خواھی شدای شک و شبھه نمی شود به خود راه داد 

 ».آن ھا از احکام استفاده کرده و مردم را اسباب دست خودشان می نمايند

 زبان و فرھنگ جھان ئیای را در راه شکوفاھای گسترده ، با تمام وجودشان تالش ...بنابراين، شاملو و صادق ھدايت و

ھم اکنون نيز . ھای خود وفادار ماندندداف و آرمان شمول انسانی و اجتماعی آغاز کردند و تا آخر عمرشان نيز به اھ

  .مواضع آن ھا، الگو و مورد توجه بسياری از جوانان آگاه کشور، قرار گرفته است

فکران تاريک انديش و تبه ھمو شريعتمداری مگر به غير از حاال چه کسی کثيف است؟ چه کسی نازيست است؟ آيا 

کس ديگری ستی و آدم کش و تروريست اسالمی را تبليغ و ترويج می کنند، کارش که سی و پنج سال است حکومت فاشي

  !کثيف و نازيست ھستند؟

 خود را با ۀبه اين ترتيب، حکومت اسالمی ايران، از ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدنش سياست ھای جنايت کاران

از کرد و ھنوز ھم به اين جنايت کاری آزادی ستيزی، زن ستيزی، سرکوب، ترور، زندان، شکنجه، اعدام و سنگسار آغ

 و عناصرش با ھمه اختالفاتی که بر سر تقسيم ثروت و قدرت ھا جناحۀپس حکومت اسالمی و ھم. خود ادامه می دھد

بنابراين، توھم به حکومت .  و حفظ حکومت شان کم ترين اختالفی با ھمديگر ندارندءدر حاکميت دارند اما در بقا

آن، مشکل کسانی ست که در حاکميت حضور ندارند و » اصالح طلب«و » ميانه رو«ه اصطالح اسالمی و جناح ھای ب

يا در خارج کشور زندگی می کنند اما يک روز به دنبال سياست ھای رفسنجانی، روز ديگر خاتمی و کروبی و موسوی 

  . و امروز ھم شيخ روحانی افتاده اند

 سياست خارجی، ۀبه رياست شيخ روحانی، سر کار آمده است در عرصواقعيت اين است که از روزی که دولت امنيتی 

اما در سياست داخلی، ھمان تھديدھا و سرکوب ھا، دستگيری ھا . سياست متفاوتی با دولت احمدی نژاد پيش گرفته است

 شدت بيش تری ، با راو اعدام ھا و ھم چنين توھين به زنان و جوانان توسط گشت ارشاد و نيروی انتظامی در خيابان ھا

ن حقوق بشری، روزانه به طور ميانگين دو الی سه نفر در ايران اعدام می مان ھا و فعاال سازۀبه گفت. ادامه می دھد

  .شوند

از سوی ديگر، حمله به شاملو و ھدايت، تھديد جمع مشورتی کانون نويسندگان، ربودن شاعران، اعدام شاعر اھوازی، 

 تلويزيون حکومتی، نوب کشور در اعتراض به توھين به مردم لرستان در سريالسرکوب اعتراضت مرد لرستان و ج

، بخشی ديگری از سناريوھای ...ن ممنوعيت زبان مادری در آذربايجان در روز جھانی زبان مادری وادستگيری مخالف

  .سياه و تشديد اختناق و سانسور حکومت اسالمی به شمار می آيند

و » ھويت« چون ئی کيھان و وزارت اطالعات حکومت اسالمی با توليد برنامه ھاۀمؤسساگر برنامه ھای مشترک 

 به دره انداختن اتوبوس نويسندگان و شاعرانی که ۀ به توطئ، عليه نويسندگان و ھنرمندان کشور، عمالً ...و» سراب«

 معروف ۀامضاء کنندگان بيانيراھی ارمنستان بودند تا در يک برنامه فرھنگی شرکت کنند و يا در اثر تھديد و فشار بر 

، شريف، ئیبه قتل سيرجانی در زندان، قتل حاجی زاده و فرزند ده ساله اش، زال زاده، ميرعال»  نويسنده١٣۴«

 کيھان و وزارت اطالعات اين حکومت جانی، ۀمؤسسمنجر شد؛ اکنون نيز به نظر می رسد ... مختاری، پوينده و

ن سياسی و اجتماعی تدارک ی و فعاال و روشنفکران متعھد و مستقل و غيرمذھبسناريوی سياه ديگری برای نويسندگان

  . کرد و به جامعه ھشدار دادء را به طور ھمه جانبه افشامسألهبنابراين، بايد اين . ديده اند

  تاب از ک، کامالً … است که اگر آثار شاعران و نويسندگانی مانند احمد شاملو، صادق ھدايت، فروغ فرخزاد و گفتنی

 اند اما از شانس بد حکومت اسالمی، بخش قابل توجھی از مردم ايران، به ويژه جوانان از  ھای درسی سانسور شده

 . وافری می خوانندۀطريق شبکه ھای اجتماعی به آن ھا دسترسی دارند و آثار آن ھا را با رغبت و اشتياق و عالق
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اکثريت مردم ايران را در معرض انواع و اقسام آسيب ھای در شرايطی که گرانی و تورم و بيکاری و فقر زندگی 

 اصلی سران و مقامات ۀاجتماعی قرار داده و جامعه به يک بمب ساعتی در حال انفجار شباھت دارد؛ تنھا دغدغ

از اين رو، آن ھا بر اين تصور باطلند که با تشديد . حکومت اسالمی را چگونگی خنثی کردن اين بمب گرفته است

در حالی که بی ترديد تئوريسن ھای حکومت .  و سرکوب، شکنجه و اعدام، جلو اين انفجار اجتماعی را بگيرندسانسور

خير بيندازند أ شان، تنھا می توانند انفجار اين بمب را کمی به تۀاسالمی، به خوبی آگاھند که با اين سياست ھای تبه کاران

پس روشن است که تھديد روشنفکران و ھنرمندان، حمله به . يرنداما ھرگز قادر نيستند جلو انفجار قطعی آن را بگ

شاملو و ھدايت و غيره نيز ناشی از ھمين ترس و نگرانی سران و مقامات حکومت اسالمی از خيزش ھای احتمالی 

  !سياسی، اجتماعی و فرھنگی در جامعه مان است

  

  ٢٠١۴ فبروری بيست و يکم - ١٣٩٢ ]حوت[جمعه دوم اسفند

 

 


