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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ مارچ ٠۵
  

 ! در يک سال گذشته"عباس معروفی"سه سناريوی سياسی 
اما او . تواند جلو او را بگيرد چ کس نمیگردد و ھي عباس معروفی، طی ياداشت کوتاھی اعالم کرده بود به ايران بازمی

اندازی سفرھای ويژه به ايران  سناريوی سوم او، راه. اند گردد چون تھديدش کرده مدتی بعد اعالم کرد که به ايران برنمی

 .است

ھا و اظھارنظرھای سياسی در درون و برون  کننده رياست جمھوری، رايزنی با نزديک شدن مضحکه انتخابات و خسته

بار، با ھدف تقسيم قدرت و ثروت جامعه بين  ای که ھر چھار سال يک کننده داستان کسل. ھای حکومتی داغ است ناحج

در اين ميان، مردم سياھی . گيرد ھای حکومت اسالمی و برقراری تعادل و تعامل برای بقای کل حاکميت انجام می جناح

کار حکومت جھل و جنايت و ترور و قصاص و سنگسار   و تبهشان نيز تأئيد باندھای مافيائی لشکر و متاسفانه رای

نشينند و در راستای  در اين ميان، برخی ھنرمندان و روشنفکران داخل و خارج کشور نيز بيکار نمی! اسالمی است

در چنين وضعينی اين سه . کنند شان، مستقيم و غيرمستقيم برای چنين انتخاباتی بازارگرمی می منافع حقير شخصی

توان در راستای انتخابات رياست جمھوری پيش روی حکومت اسالمی، تفسير و  اريوی عباس معروفی را نيز میسن

  .تحليل کرد

 حکومتی در  گردانيم که در گذشته از اين و يا آن جناح با اين مقدمه کوتاه بحث را به سوی ھنرمندان و نويسندگانی برمی

ر دورانی که خاتمی، اين سيد خندان به قدرت رسيد و نھاد رياست خصوص د به. ھا حمايت کرده بودند انتخابات

طلبان درآمده بود عروفی گردون را منتشر  ھا يا جناح اصالح جمھوری و مجلس شورای اسالمی به تسخير دوم خردادی

مھاجرانی گفتند عباس معروفی به  ھا می طلبان ذوق زده شده بود که برخی حدی از به قدرت رسيدن اصالح کردد به می

او پا را فراتر گذاشت و پيشنھاد کرد چراغ کانون نويسندگان ايران را . دھد وزير ارشاد دولت خاتمی مشاورت می

  .ياد شاملو، مواجه شد العمل تند اعضای کانون به ويژه زنده مھاجرانی روشن کند که با عکس

طوری که در برلين نمايشگاه خمينی را برپا   بهطلبان برنداشت عباس معروفی، در المان نيز دست از حمايت از اصالح

ای  اطالعيه) در تبعيد( اما کانون نويسندگان ايران. کرده بودند که قرار بود معورفی ھم در اين نمايشگاه در سخنرانی کند

  )به ضميمه زير مراجعه کنيد. (رو شد داد که و اين حرکت را محکوم کرد از جمله با خشم معروفی روبه

گيری و مارگيری  کنيم که باز ھم ھمانند گذشته، فعالين ھنری و فرھنگی در مضحکه و معرکه داوری  الن نبايد پيشالبته ا

ھای حکومتی از چنين   بسياری از عوامل و جناح حتیچرا که اکنون. انتخاباتی پيش روی حکومت اسالمی شرکت کنند
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د طرفداران موسوی و کروبی و يا به اصطالح طرفداران جناح مانن. اند ھائی سرخورده شده و تغيير رای داده انتخابات

  .»سبز اسالمی«

، تعدادی از ھنرمندان از اين انتخابات )مجلس شورای اسالمی( در ھر صورت در آخرين انتخابات حکومت اسالمی

  :حمايت کرده بودند از جمله

، ليلی رشيدی، الھام كردا، امير جعفری، ريما ترانه عليدوستی، پور احمد، فرشته طائرپور، حسين پاكدل، مھناز افشار

خانی، اميرمھدی ژوله، رضا كيانيان، حبيب رضائی، احمد پور  نژاد، پيمان قاسم رامين فر، آزاده صمدی، حميد فرخ

صورت آشكار حمايت خود را از شركت  ، به...نجاتی، بھنوش بختياری، امير آقائی، علی اوجی و بھاران بنی احمدی و

، اعالم كرده و مطالبی را در جھت حمايت از نامزدھای ١٣٩٤ابات مجلس شورای اسالمی در اسفند ماه در انتخ

 .نوشته بودند» طلب اصالح«

طلب مجلس دھم شورای اسالمی و حمايت در رابطه با فھرست سی  ھای انتخاباتی نامزدھای اصالح زمان با فعاليت ھم

ھای  اسالمی و ليست اميد، ھنرمندان و سينماگران نيز با انتشار پيامطلب مجلس دھم شورای  نفره نامزدھای اصالح

طلبان  تصويری و يادداشت در صفحات شخصی شان در فضای مجازی از لزوم شركت در انتخابات و رای به اصالح

ردند تا در چنين از مردم تقاضا ك اين ھنرمندان، ھم. كنند صحبت و اعالم كرده بودند كه در انتخابات پيش رو شركت می

ھرچند ھنرمندان و نويسندگان امكان فعاليت تبليغاتی در صداوسيما يا ديگر ... اين انتخابات فعاالنه حضور پيدا كنند و 

 ٧ھای اجتماعی و با تشكيل گروھی به نام  ھای رسمی را ندارند اما با حضور پررنگ در فضای مجازی و شبكه رسانه

طلب  ھای سياسی اصالح ھائی را در تلگرام به منظور حمايت از چھره روه صفحاتی را در اينستاگرام و گ٧در 

 .اندازی كرده بودند راه

طلبان در انتخابات دوره دھم مجلس شورای اسالمی حمايت  اعتماد، با انتشار پيام تصويری از ليست اصالح رخشان بنی

شويم  م چون ھستيم، با شركت در انتخابات مانع میدھي ما رای می«: اعتماد در اين پيام گفته بود رخشان بنی. كرده بود

گفتن به انحصارطلبی است و از » نه«رای دادن ما . نمايندگان غيرواقعی به مجلس شورای اسالمی راه پيدا كنند

 ».ھر رای نماد مطالبات پاسخ نگرفته ملت است. كنيم نمايندگان واقعی زنان حمايت می

كنم  من با ھمه وجود و اعتقادم از حركت دو ميليونی حمايت می«: ميد حمايت كردحبيب رضائی، در ويديوئی از ليست ا

  ».دھم پس ھستم من رای می. دھم  نفره خبرگان اميد رای می١٦و به تيم دكتر عارف و ليست 

 اين برای«: كيومرث پوراحمد، كارگردان فيلم سينمائی با انتشار عكسی در حمايت از كمپين دو ميليون رای نوشته است

 ».ماند ھمين، صندوق رای كه روز و روزگار بھتری داشته باشيم، به گمانم فقط يك راه می

كنم و  انتخاب كردن حق من است و من از اين حق با تمام كمال استفاده می«: كننده در پيامش گفت پور، تھيه فرشته طائر

 ».دھم ھای بعدی حق داشته باشم رای می برای اين كه در برجام

 که ئیھا  که آن روزھا نوشتند و اين نوشتهئیھا اين ھنرمندان معروف جامعه ايران بايد پرسيد واقعا آن يادداشتاز  

اند باز ھم بر  ويژه در عرصه ھنری خودشان شاھد بوده شود و يا در اين بيش از سه دھه به ھا مشاھده می امروز از آن

ابات اصالح کرد؟ آيا باز ھم بايد به استقبال کانديداھای رياست توان با انتخ اين تصور ھستند که اين حکومت را می

کش حکومتی چون روحانی،  ھای آدم جمھوری شتافت؟ و از ھواداران خود و مردم خواست تا به عناصر و مھره

جود، ، رای دھند؟ با اين و...، توکلی، ضرغامی، حداد، واليتی، سليمانی وئینژاد، قاليباف، عارف، جليلی، رضا احمدی

  واقعا سھم تاکنونی اين ھنرمندان و روشنفکران، از نتايج انتخابات چه بوده است؟
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، ١٣٩٢گرا بود ناگھان در انتخابات  اش در حکومت اسالمی، اصول ھای سياسی حسن روحانی، شيخی که در ھمه سال

راھی کاخ رياست جمھوری طلب تبديل شد و در حالی که او  گرا و اصالح بين دو جناح اصول» رو ميانه«به شيخی 

اين شيخ، به محض اين که پايش به کاخ . تر از ھمه، رھبری حکومت قرار گرفته بود شد مورد ھر دو جناح و مھم می

نژاد بر اثر فشار از  پورمحمدی که در دوره احمدی. ترين کابينه دوران حکومت اسالمی را انتخاب کرد رسيد امنيتی

 که در دوران تبليغات ئیھا روحانی، حتی قول. رو وزير دادگستری شد  شيخ ميانهوزارت برکنار شده بود در دوره

اما  پس از ... اش به مردم داده بود از جمله بھتر کردن وضعيت زنان و حقوق بشر و حقوق مزدبگيران و انتخابات

ميانگين دو الی سه نفر در ايران طور  ھايش وفادار نماند، بلکه از آن روز تاکنون به شدن، نه تنھا به اين وعده انتخابت

ن است و به موقع نيز ئيشود، سرکوب زنان و دانشجويان و جوانان تشديد شده است؛ دستمزدھا نه تنھاه پا اعدام می

ھا نيز پر از فعالين معترض کارگری، زنان، دانشجويان، وکال، فعالين آزادی زبان مادری،  شود؛ زندان پرداخت نمی

است؛ شالق زدن نه تنھا به کارگران معترض، دانشجويانی که جشن ... ھا مذھبی و ملی و اقليتفعالين محيط زيست، 

شوند فزونی يافته، بلکه حتی صدور حکم شالق به  ھای ديگر دستگير می التحصيلی گرفته و يا در جشن فارغ

وابی، فروش قرينه چشم، خ گورخوابی، کارتن. تر شده است نگاران و ھنرمندان نيز نسبت به گذشته بيش روزنامه

  . ھای اجتماعی گذشته، افزوده شده است فروشی نيز در اين دوره به آسيب جنين

ھا را بست و  توان چشم بار اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی، باز ھم می بار و فاجعه آيا با ديدن چنين وضعيت اسف

  ؟... خيال در مضحکه انتخاباتی حکومت اسالمی شرکت کرد و بی

ھای  کنند اما ھمواره مستقيم و غيرمستقيم از جناح در خارج کشور نيز نويسندگانی ھستند که به ايران رفت و آمد نمی

  .برای مثال عباس معروفی. کنند حکومت اسالمی حماتی می

ران  سال زندگی در تبعيد قصد دارد به اي٢٠ گفته بود بعد از ١٣٩٤سناريوی نخست عباس معروفی اين بود که سال 

 .برگردد

  !تواند مانع برگشتنم به ايران شود چيز نمی ھيچ: عباس معروفی

   که از چنبره١٣٧۴ اسفند ١١از «: بوکش منتشر کرده، نوشت  فيس  ساله در متن کوتاھی که در صفحه۵٨معروفی 

ر روشنائی راه رفتم تمام اين مدت د.  بيست سال گذشت١٣٩۴ اسفند ١١سعيد امامی و باند مخوفش به المان گريختم، تا 

روم؟ با کی  آيم؟ با کی می روم؟ کجا می خواستم ھمه ببينند کجا می می. کنم و کار کردم؛ انگار در آکواريوم، زندگی می

ام روز  حاال تصميم گرفته. ام را برای خوانندگانم نوشتم و گفتم از کار و نوشتار تا مرز زندگی… روم؟ آيم؟ چرا می می

  »تواند؟ می. تواند مانع برگشتنم شود؛ ھيچ چيز ھيچ چيزی ھم نمی. ئی به تھران برگردم اسفند در روشنا١١

  
گيرد که  برای بازگشت به ايران در حالی صورت می» گردون « شده توقيف  گذار و سردبير مجله  بنيان تصميم غيرمنتظره

. ای که معروفی ايران را ترک گفت بھتر نشده، بلکه بسيار ھم بدتر شده است سانسور و اختناق در ايران نه تنھا به دوره
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يد چاپ در ايران، توسط  تجد بار ديگر اجازه» سال بلوا«و » سمفونی مردگان«ھرچند که حدود دو سال قبل، دو کتاب 

   .را پيدا کردند» نشر ققنوس«

گيرد اما  سؤال اين است که اين چه نويسنده تبعيدی است که آثارش در ايران توسط ارشاد اسالمی، اجاره انتشار می

در آرشيوھای ... ھزاران از آثار و توليدات فرھنگی و ادبی نويسندگان داخل ايران مانند درويشيان، مجابی و

  خورند؟ سورچيان خاک میسان

ای عليه سانسور و اختناق حکومت اسالمی انجام داده است   سال تبعيد، چه مبارزه٢٠سؤال ديگر اين است که او در اين 

ای بياورد که در يک اعتراض  تواند نمونه ای مناسب برای برگشتش به ايران فراھم گردد؟ يا معروفی می تا زمينه

  مت اسالمی شرکت کرده است؟طلب حکو اپوزيسيون سرنگونی

واقعا اکنون چه تغييراتی در حاکميت جمھوری اسالمی به وجود آمده است که معروف قصد بازگشت به آغوش گرم 

 سال در آکواريوم نشسته بوده و ٢٠گويد که در اين  اسالم و حکومت اسالمی را دارد؟ بنابراين، معروفی درست می

طلب حکومت  مضاف بر اين که او ھمواره مبلغ و مروج جناح اصالح!  شاخش نزندآھسته رفته و آرام برگشته تا گربه

  .اسالمی بوده است

ای و وزير امور  تمجيد از عباس معروفی در جلسه علی اکبر واليتی، نماينده ويژه خامنهبرای مثال، به تعريف و 

 درگيری لفظی پيدا کرد که پوليس المان »عباس سليمی نمين«در المان يک خانم با : خارجه دولت رفسنجانی در تھران

بنده ھم از . پوليس المان ھم گفت يک نفر مقيم المان بايد باشد تا ما عباس سليمی نمين آزاد کنيم. سليمی را بازداشت کرد

تر نمانده بود،  عباس معروفی خواھش کردم که ضمانت مارا بکند، چون چند ساعت ھم به پرواز ما به سمت ايران بيش

 ...حساسيم) ع(وفی ابتدا قبول نکرد؛ اما بنده به او گفتم تو عباسی اين ھمه عباسه ما ھم که به اسم عباسمعر

، برخی از شعرای آئينی و انقالب با حضور در بيمارستان )١٣٩١ بھمن ٩(  اواخر ھفته گذشته-گروه فرھنگی مشرق

اين ديدار که عليرضا قزوه، مرتضی اميری اسفندقه، در . وگو کردند اکبر واليتی ديدار و گفت مسيح دانشوری با علی

خالقی و برخی ديگر حضور داشتند، سخن از ادبيات و شعر و فرھنگ به ميان آمد و  محمدمھدی سيار، محسن عرب

  .گوئی گذراندند حاضران ساعتی را به خاطره

ؤول بخش شعر و موسيقی سازمان که برادر دو شھيد است و در حال حاضر مس» اميری اسفندقه«در اين ديدار ابتدا 

ھای طرفدار جنبش  تعدادی از ايرانی. سال گذشته ما برای نمايشگاه فرانکفورت دعوت شديم: صدا و سيماست؛ گفت

کنندگان خطاب به بنده گفتند تو ھمانی  اين تجمع. ھا بود جا تجمع کرده بودند که عباس معروفی نيز در بين آن سبز ھم آن

  .»خودشه«: بری شعر خواندنی؛ که بنده ھم با ھمان لھجه تھرانی گفتمنيستی که مقابل رھ

به او گفتم . کنی راھی وجود دارد که من به کشور برگردم آيا فکر می: اتفاقا در اين سفر، عباس معروفی به من گفت... 

  .ميرم جا دارم می من اين: که پاسخ داد. واقعا دوست داری برگردی

در المان يک خانمی با يکی از ھمراھان ما که : ای ديگر از حضور در فرانکفورت بيان کرد اسفندقه در ادامه خاطره

نامش عباس بود، درگيری لفظی پيدا کرد که پوليس المان ھم عباس ھمراه ما را بازداشت و اعالم کرد يک نفر مقيم 

معروفی خواھش کردم که ضمانت ما را بکند، بنده ھم از عباس . المان بايد ايشان را ضمانت کند تا ما ايشان را آزاد کنيم

معروفی ابتدا قبول نکرد؛ اما بنده به او گفتم تو . تر نمانده بود چون چند ساعت ھم به پرواز ما به سمت ايران بيش

عباس معروفی اجازه نداد سخن من به پايان برسد و . حساسيم) ع(عباسی، اين ھم عباس است، ما ھم که به اسم عباس

   .شد و پوليس ھمراه ما را آزاد کردضامن ما 
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معروفی، حتی تاريخ سفرش را نيز تعيين کرده بود اما بعدا سناريوی دوم را پيش کشيد و پشيمان شد و بليط اش را پس 

  .گويد به دليل تھديدات امنيتی از اين اقدام منصرف شده است می او. است. داد

  :ھای زير توجه کنيد در اين مورد به اطالعيه. است» ويژه به ايرانسفرھای «اندازی  سناريوی سوم عباس معروفی، راه

  
 داداگاه عمومی به ٣٤که درشعبه  پس ازآن» گردون« و سردبير ماھنامه مسؤولعباس معروفی، صاحب امتياز ؛ مدير

ھای  عاليتو دو سال محروميت از ف) به اتھام اھانت(  ضربه شالق٢٠و تحمل ) به اتھام نشر اکاذيب(شش ماه زندان

محکوم گرديد؛ ايران را با ھمسروسه فرزندش ترک کرد و به غرب و » گردون«مطبوعاتی و لغو پروانه انتشار مجله 

 . پناھنده شددالمانکشور

در برلين، زندگی کرد که پناھنگاه موقتی است برای اھل قلم که از » ھاينريش بل«نام   بهئیاو مدت زمانی در ميھمانسرا

  .  آغاز شدالمان پناھنده سياسی در  عنوان ، زندگی عباس معروفی به اند؛ و پس از آن يکتاتورھا گريختهھای د سياھچال

 چون راننده تاکسی، کار در ئیھا شغل جويان تحصيل کرده و روشنفکر و ھنرمندی که به در اين ميان، بسياری از پناه

مشغول بوده و در عين حال آثار فرھنگی و ادبی خود را نيز ، ...ھا، بقالی، و ھا، کار در کافه ھا، نظافت ھتل رستوران

  .اند منتشر کرده

شوند و به  ھا به طبقات باالدست و فرودست تقسيم می يعنی در جامعه تبعيدی غرب نيز مانند ھمه نقاط جھان، انسان

  . آروند بندی خوب و بد روی می ناچار به مشاغل طبقه

به پايان رسيد و بايد به عنوان پناھنده وارد بازار » ھاينريش بل« ميھمانسرای اما ھنگامی که مھان بازی معروفی در

کردند؛ جامعه المان   نفر کار می١٠شد ناگھان برآشفت و شغل سابق خود در ايران و اين که زير دستش  کار می

روفی را به نمايش گذاشته ای که به روشنی افکار عباس مع نامه. ای منتشر کرد را طی نامه سرگشاده... راسيستی است و

  . است
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 منتشر شده، ١٩٩٨نويسنده نامی المانی که در  اکتبر » گونتر گراس«در بخشی از اين نامه سرگشاده عباس معروفی به 

  : آمده استچنين 

  .دوست نويسنده عزيزم«

 غير اين صورت کمک ام که از من خواسته شده در جستجوی کاری باشم؛ در ای از اداره پناھندگی دريافت کرده نامه

ديروز در تماسی با اين اداره . من به اين نامه توجھی نکردم و کمک مالی قطع گرديد. ماھيانه اين اداره قطع خواھد شد

سانند و شما بايد به  يکی از مسؤولين آن خطاب به من گفت که اين قانون فئودال المان است؛ ھمه پناھندگان برای ما يک

آيد جز نوشتن؟ ما که مرکز ھنری نداريم که درآن بکاری مشغول  ما از من چه کاری بر میا. جستجوی کاری برويد

ام را تعطيل کنم و شوفرتاکسی بشوم يا در يک پيتزا فروشی کار کنم  شوم؛ پس مجبورم نويسندگی را کنار بگذارم؛ مجله

شه شما گردش کنيد  اين که نمی. مان استجا ال اين. کار که ننگ نيست؛ يک کاری بايد بکنيد«و آن جناب در جواب گفت 

و من به ھنگام بازگشت تمامی راه گريه کردم و به سرنوشت » .……وما به شما کمک مالی بدھيم؛ ھمه بايد کارکنند 

شالق و زندان  شوم؛ در وطنم بجرم نويسندگی به ضربات  ام خنديدم؛ بلند خنديدم، خدای من دارم ديوانه می مسخره

 مليون بيکاردارد؛ مسأله ای نيست ٤ام کردند که المان  ای راھنمائی عده. آيد جا حکم به اجرا درمی  اينشوی و محکوم می

شود و کمک مالی ادامه  ای و بعد مسأله مسکوت می زنند که دنبال کار رفته ات مھری می به چند جا مراجعه کن؛ برورقه

کنم؛  اما من آماده کارم؛ من کار می. شود  پزشک مسأله حل میيا به دکتر مراجعه کن که مريضی؛ با تأئيد. کند پيدا می

 ساعت در دفتر ھيئت تحريريه برای آزادی بيان؛ برای ٨روزانه . نويسم  ساعت درروز می١٠کنم،  مقاومت می

ی کنم؛ المانی و فارسی که بگمان من برا من يک نشريه دوزبانه منتشر می. جنگم ام می نويسندگان وطنم؛ برای عقيده

ادبيات انتقادی؛ آزادی بيان ومقاومت در برابر سانسور من درادبيات . بھبودی روابط دوکشور ضروری و مفيد است

نويسم تدريس   سال است که قلم بدست دارم و می٢٢. کشورم نقش دارم و در مطبوعات اپوزيسيون ايران حضور دارم

  .ام ام و در پايان تبعيد شده ام؛ گريه کرده ام؛ محکوم شده ام؛ درد کشيده ام، مقابل بازجو نشسته کنم، کتک خورده می

توانی به آزادی بنويسی؛ اما ھرگز فراموش نکن که پناھنده ھستی؛ نويسندگی شغل  پناھندگی اما يعنی که تو می... 

ی ھمسايگان نيست؛ تو بايد کار کنی؛ راننده تاکسی يا پيتزافروشی؛ پناھندگی يعنی زندگی در يک محله فقيرنشين؛ يعن

کنند تا لباس آنان را پاره کنند و در پايان به پوليس شکايت کنند؛  ھايشان را برميھمانان تو تحريک می بيکار که سگ

ريزند؛ پناھندگی يعنی ھمسايگانی که در جواب سالم  پناھندگی يعنی ھمسايگانی که اشغال در صندوق پستی تو می

ھايت  کنند؛ پناھندگی يعنی چشمان ھراسان بچه  که باد دوچرخه ترا خالی میآورند، پناھندگی يعنی دخترت شکلک در می

ھای منزل را به تنھائی باال بروند؛ ترس دارند که جلوی خانه بازی کنند؛ که در اطاق بروی انگشتان  که ترس دارند پله

ز خواب بيدار نشود و فرياد روند تاصدای فرياد ھمسايه بلند نشود؛ يعنی آھسته صحبت کردن تا ھمسايه ا پا راه می

  .سرندھد

...  

گرانم جان  ھای شالق شکنجه جا دعوت کرديد؟ چرا نگذاشتيد که در وطنم زير ضربه چرا مرا به اين. آقای گراس عزيز

  .بدھم

رژيم به جا مبجبور باشم کارمھندسی بکنم؟ من بعنوان يک نويسنده مخالف  من مگر در ايران پزشگ بودم که حاال اين

کرديد؟ آيا  آوريد آن روزھائی که شما برای من اعالميه پخش می بياد می. جا دعوت شدم و تقاضای پناھندگی کردم اين

گران در تھران جمله  دولت المان قصد اين را داشت با اين کار به دنيانشان بدھد که مدافع حقوق بشر است؟ شکنجه

  .»بايد به فکر محافظ نيز باشدکند  کسی که ميھمان دعوت می«: خوبی دارند
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ھای رسمی از ساير کشورھای در دست داشتم به من اجازه اقامت نداديد تا به يک  چرا آن زمانی که من دعوت نامه

ای از اين دنيا پناه ببرم؟ آيا برای محاکمه ميکونوس احتياج به من داريد؟ اطالع داريد که من چه مدتی اجازه  گوشه

ھا ھمه بخاطر آن بود که من يکی از مخالفين  ھای من چھارماه از مدرسه رفتن محروم بودند؟ و اين اقامت نداشتم و بچه

  .گفتگوی انتقادی بودم و علل مخالفتم را در نشريات المانی و ايرانی منتشر کردم

جا عاقبتی  ينجا بيخود معطلی؛ ا ای به مقامات ايران بنويس و به ايران بازگرد؛ اين نامه«دوست شاعری به من گفت 

ای است که تو از گرسنگی بميری  ھا مسأله کنی برای اين ھا برای تو ارزشی قائلند؟ فکر می کنی که اين نداری، فکر می

ھای  کنم؛ نه عزيزمن؛ برگرد به وطنت؛ برو و ضربه و کمک مالی نگيری؟ من سال ھا است که در اروپا زندگی می

جا شخصيت و منزلت خويش را از دست بدھی؛ ھمين  که اين ن بسر ببرتا اينشالق را تحمل کن و دو سالی را در زندا

  .فردا برو؛ وقت را از دست مده

  .»تواند بتو کمک کند؛ اگرھم بخواھد در توانش نيست؛ نامه را بنويس و به ايران برگرد گونترگراس ھم نمی

 خود بنويسم؛ چه کار قشنگی است نامه ای به دژخيم شه اگر من نامه کردم که چه می و من ديشب تا صبح فکر می

  !نوشتن

ای به پيتزائی که آيا به کارگر احتياج ندارد؟ و جواب منفی او را به ادازه مھاجرت می برم تا دوباره با  ھرچندگاھی نامه

رفتگی ای به سازمان خانه بنويسم که ما در گ  نفری موافقت کنند، گاھی نيز نامه٥ مارک برای يک فاميل ١٣٤٠ماھيانه 

ای بنويسم که من بدون ماشين قادر به انجام وظايف خود نيستم و حاال بايد  نامه. لوله توالت خانه طبقه پائين مقصر نيستيم

ھای جھان؛ به  نويسم؛ به ھمه گونترگراس ھا می به آدمخوران وطنم نامه بنويسم؟ چه بنويسم؟ نه من نامه به نويسنده

چون ميھمان شما ھستم . آقای گراس. نويسم کنند؛ من به شما نامه می مرگ زندگی مینويسندگان وطنم که بين زندگی و 

گربه را به خانه حيوانات داديم؛ دخترم ھمراه با » خودتون زيادی بوديد گربه ايرانی ھم داريد«ام گفت  وقتی ھمسايه

اند؛ يک روز باھم  ای سپرده خانوادهغمگين نباش؛ شنيدم که گربه را به «موزيک فيلم تيتانيک گريه کرد؛ بدخترم گفتم 

  »رويم بديدن گربه می

  »اگر ضدخارجی بودند چی؟«نگاھی به من کرد وگفت 

  .……چرا بايد يک بچه يازده ساله ضربه شالق را بربدن خود تحمل کند؟ ريشه آن در کجا نھفته است؟

ھائی که از چنگال مرگ   شما چگونه به انسانبيائيد دستتان را بگيرم و شمارا به خانه پناھندگان ببرم تا ببينيد دولت

اندازند و  کنند و يا از کشور به بيرون می تا ببينيد چگونه اپوزيسيون را به خفقان مجبور می. دھد اند؛ پناه می گريخته

ندگان را گيرند تا مابقی پناھ کنند؛ چند تن ناآگاه را ببازی می کنند و سپس سناريو بازگشت آنان را اجرا می حقيرشان می

  .تحت فشار قرار دھند

رساند و در مقابل کشور شما نويسندگان و ھنرمندان پناھنده را برای  ھم اکنون کشور من به اقتصاد شما ياری می

اگر رژيم ايران دگرانديشان را تحمل . آقای گراس... دھد؛ خدای من؛ رانندگی تاکسی و نانوائی در پيتزاری آموزش می

 کارمند دائمی داشتم؛ ھر روز صدھا نويسنده به دفتر من ١٠در دفتر نشريه، من . آمدم جا نمی اينکرد؛ من ھرگز به  می

اند؛ ما کار  ھا دفتر گردون را ديده ھای المانی سؤال کنيد چند نفراز آن شدند؛ برويد از ژورناليست وارد و خارج می

  .کرديم و ھرگز قصد نداشتيم شھروند اروپا شويم می

...  

  »دھند؟ بابا چرا به توجايزه نمی«: رم از من پرسيدروزی دخت

  »دانم، چرا؟ نمی«
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  »من برای ساعت موزيک؛ به يک پيانو احتياج دارم«

  »عزيزم؛ پيانو را فراموش کن؛ نقاشی کن؛ کاغذ را بردار ويک گلدان، نقاشی کن؛ نقاشی ھم ھنر است«

  »پس به ايران تلفن بزن وبگو که پيانو مرا بفرستند«

...  

اما زيباتر از . ھا اين اقامت چند ماھه در خاطرم باقی خواھد ماند مانی با افتخار به خانه ھانريش بل واردشدم و مدتز

تر و زيباتر؛ رودی در اين باغ پر از درختان و سبزه معطر  بزرگ. اين خانه و باغ؛ خانه و باغ تابستانی پدرم است

دانيد  می. ام من زندانی خاک شما شده. تواند آزار دھد بازجو میسکوت شب اين باغ را فقط صدای کفش . روان است

  چرا؟

...  

بينی و موی من سياه سياه  سھم تو ھمين ھست که می. جا وطن تو نيست اين. و تو سياه موی پناھنده؛ درست دقت کن

، برای آزادی بيان چون کالغ سياه و اين گفته يک موسياه بيگانه است که ساليان دراز نوشته؛ تدريس کرده است ھم

  .جنگيده و بجای رفتن به سالخ خانه بدرون مرداب تحقير افتاده است

که اگر زمانی با ساير پناھندگان به وطنم بازگشتم شما را به ايران دعوت کنم؛ به سرزمين  چه بگويم آقای گراس جز اين

  ...برج و بارو و قلعه

ته و ناخواسته بر او نيز نشست کرده بود و به غرب درآن محيط خواس» تھاجم فرھنگی«ھای   نويسنده ای که اليه...

  :کرد چنين نگاه می

زند؛ اگر دقت کند  اند؛ بھشان تھمت نمی شنود که دويست ايرانی مبتال به ايدز شده انسان آزاده وقتی می.. «…………

قوق بشر اين بار تماشاگر آن ھم از راه خون و مدعيان ح. اند فھمد که اين سوغات را از غرب ھمراھشان کرده می

  .عباس معروفی. ١٣٧١نشريه آينه انديشه؛ شماره دھم؛ تيرماه » ..…اند و دارند اند؛ دست به تزريقی ھم داشته نبوده

  

فيس و افاده . ستيزی است آور، راسيستی و نژادپرستی و پر از تحقير پناھنده و غرب واقعا سطر به سطر اين نامه چندش

صمد . ، منتشر شده است»صمد بھرنگی«ياد  ، با قلم شيوای زنده»آقای چوخ بختيار«داستان کوتاه . آقای چخ بختيار است

. در اين مطلب زيبای خود، شخصيت کسانی را توصيف کرده است که حال و روز و افکار عباس معروفی را دارند

خواھد سر کار  ل شود، ھر آدمی میخواھد ناز خواھد بيفتد، ھر بالئی می ھر اتفاقی می«: صمد از جمله نوشته است

شرطی که زيانی به او نرسد، کاری به کارش نداشته  بيائيد، در ھر صورت آقای چوخ بختيار عين خيالش نيست، به

ھای او را به حساب خدمت صادقانه  رئيسی خوب است که غيبت او را ناديده بگيرد و تملق. باشند، چيزی ازش کم نشود

  .ای و پولی در بياورد  که برای او ترفيع رتبهوزيری خوب است. بگذارد

به ھيچ قيمتی حاضر نيست سنگی تو حوض انداخته شود و آبش چين و چروک . زندگی او مثل حوض آرامی ست

شود و ھمراه زن  صبح پا می. شود حتی با موری اختالف پيدا کند راضی نمی. آدم سر به راه و پا به راھی است. بردارد

  ....».رود اش می خورد و بعد به اداره ه میاش صبحان و بچه

  

از زمين و زمان طلبکار است که چرا . بيند تر از نوک دماغش را نمی ای، به خود متوھم است و بش چنين نويسنده

ھای نخست ورودش به المان در ناز و نعمت  اند تا در دنيای تبعيد نيز ھمانند ماه دغدغه برای او تدارک نديده زندگی بی
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در غير اين صورت ترجيح ! گی کند و دست به سياه و سفيد نزند تا چه برسد راننده تاکسی و يا پيتزائی کار کند؟زند

  ! بسازد» دژخيمانش«دھد با  می

او در اين نامه . اش دارد مانده ناسيوناليسيتی و مذھبی ستيزی يک اصل است و ريشه در تفکر عقب برای معروفی غرب

، »مدعيان حقوق بشر«المان و » فئودال«چنان ھياھو به راه انداخته است که دولت  گراس، آنسرگشاده خود به گونتر 

ھای چون معروفی، که چند ماه زندان و حکم شالق را نيز در کارنامه خود  چرا متعھد نيستند به نويسندگان و ژورناليست

دھد  ی سرسبز و شاعرانه در اختيار او قرار نمیکند؛ چرا آپارتمان و ويال با فضائ دارد حقوق ماھانه مکفی پرداخت نمی

  ! ھای خود را بدون دغدغه و زحمت و کار و کرايه منزل و غيره بنويسد؟ تا رمان و داستان

اما . دنبال تأمين زندگی خود برود و با دسترنج خود زندگی کند خواھد که به زمانی که اداره مھاجرت المان از او می

کند و دولت خودش حکم شالق برای او صادر  ھای اخالقی و اجتماعی ميھمان، تغيير می رنسيپ پ معيارھا وناگھان تمام

االن من زندانی «. آورند ھای ميھماندار نيز حکم دادگاه جمھوری اسالمی درباره او را به اجرا در می کند و المانی می

  ...و» .ام خاک شما شده

ھا  گويد خود در ايران را به رخ المانی کند و با خشم می شدت تحقير میمعروفی غير از  نويسندگی، کارھای ديگر ار به 

به عالوه او تأکيد دارد که ! کردند  نفر نيز زيردستش کار می١٠کشد که در ايران، صاحب دفتر و دستک بوده و  می

  !خواھد فت خود را میدھد بنابراين او ھم بايد سھم خود را ببرد احيانا پول ن چون کشورش به اقتصاد المان گسترش می

 لوکس، رفتار  ای نه چندان خاطر کمک ناچيز اداره مھاجرت و احيانا زندگی در محله جا است که معروفی به جالب اين

اندازد و افکار ملی و مذھبی، نژادپرستی و  ناھنجار ھمسايگان و مردم بيکار محله خود را به تمامی مردم المان می

  .کشد  گراس میراسيستی خود را به رخ گونتر

ستيزانه دولت المان ندارد  ھای خارجی در سرتاسر نامه يک خط ھم عليه حکومت اسالمی و مردم دردمند و نقد سياست

نويسنده نامه، با منم و منم گويان، حافظ و سعدی را به گونتر . شود و تمام جھان، در زندگی و موقعيت او خالصه می

  ... کند و گراس يادآوری می

» جان«ھای شالق  اند که در زير ضربه اند و نگذاشته شود که چرا او را به غرب دعوت کرده کار می فی طلبحتی معر

کند تا  او، حتی دادگاه ميکونوس را يادآوری می. گيرد ھمين دليل، دفاع غرب را از حقوق بشر به ريشخند می دھد به

اند که تن به رانندگی تاکسی  ای خواسته اند و از نويسنده هاش را قطع کرد اعتراض را خود را اثبات کند که چرا ماھيانه

از باغ پدری و آب . کند اند؛ دخترش پيانو ندارد؛ از نقاشی و ھنر ھمسرش ياد می اش را ازش گرفته  گربه... بدھد و

» آزاده«در پايان اين انسان ... چشمه و درخت آلبالو و ميھمان نوازی شرقی و از غرور شکسته و عرفان و تصوف و

  شوند؟  کند که چرا مدعيان حقوق بشر ناراحت نمی شود و تأکيد می از انتشار اخبار ايدز در ايران شديدا ناراحت می

برد تا  ھا خود را خواب می ھا، به اين نتيجه رسيد که اگر دنيا را سيل ببرد آن توان درباره عباس معروفی در پايان می

. شان برای دقايقی به ھم بخورد ھا ناراحت شوند و آرامش شدن انسان  و فرياد و غرقھای جيغ و داد مبادا از ديدن صحنه

. پرستان عقب بمانند پرستان و کيش ای از قافله نفع ھا در ھر حالت بايد مرکز توجھات جھان باشند تا مبادا لحظه آن

 کسی ندارد مگر اين که خودش بنابراين، بود و نبود معروفی در خارج و يا داخل کشور، ھيج نفع و ضروری برای

  ! اش پر شود راضی شود و کاسه کاسبی سياسی و فرھنگی

ھای جديدی نيز  بندی ھا درباره مضحکه انتخابات رياست جمھوری حکومت اسالمی در پيش است و صف اکنون که بحث

تکاپو افتاده اند تا باز ھم در ترديد عباس معروفی و دوستانش نيز به  ھای حکومتی راه افتاده بی در ميان ھوادارن جناح
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شان به اين حکومت شک و ترديد به خود  گذاری به حکومت اسالمی، سھم خود را ادا کنند تا کسی در وفاداری خدمت

  . راه ندھد

داند اکنون شايد عباس معروفی در حال طراحی سناريوی چھارم خود است به اين شکل که در حال خريد  کسی چه می

  ! کردن چمدانش برای سفر به ايران، پس از اعالم نتايج انتخابات رياست جمھوری است و آماده سوعاتی

ھا در زمان انقالب  ھا بوده و نقش او در حمله به دانشگاه اللھی الزم به يادآوری است که عباس معروفی از حزب

هللا  وفی بعد از جدائی از حزبمعر. شدنی نيست فراموش) ھا عباس معروفی به عباس فاالنژ معروف بود وقت آن( فرھنگی

که در دعوا و کشمکش و  معروفی بعد از آن. اللھی او حرفی به ميان نياورد  از گذشته حزب خواست ديگر کسی می

ھای خودش با زرنگی   نامه ھای حکومت اسالمی به دادگاه کشيده شد و حکم شالق گرفت، در زندگی بندی رقابت جناح

  .پوشی کرده است دهاش را ماستمالی و پر گذشته

جمھور وقت، مھاجرانی حامی علنی و رسمی مجله گردون عباس معروفی بود، وزير ارشاد  ، معاون رئيس٧٠در دھه 

کند که عباس معروفی و جريان گردون را ما ايجاد کرديم؛ جريان گردون جريانی است که  آن زمان رسما افتخار می

  .کند فکری دينی را احيا می شديدا خط روشن

  ٢٠١٧ چچھارم مار-١٣٩۵ ]حوت[شنبه چھاردھم اسفند

 

  

  :ضميمه

  جشنواره برلين و نقش ھنرمندان و نويسندگان

 ٢٠٠۴  اپريليکم -بھرام رحمانی

Bamdadpress@telia.com  

با جمھوری اسالمی، نه براساس حرمت به حقوق و " دمکراتيک و مدافع حقوق بشر"ھای به اصطالح  برخورد رژيم

برای " متمدن"اين دول . ن، بلکه ھمواره براساس معامالت و منافع اقتصادی، سياسی و نظامی بوده استموجوديت انسا

کنند تا توجيھی برای افکار  ھای ديکتاتوری را بزک می برد اھداف غيرانسانی خود، مستقيم و غيرمستقيم رژيم پيش

  .عمومی جامعه خود بتراشند

خانه . "است" ھای جھان خانه فرھنگ"نام   اسالمی، اقدام نھادی بهآخرين سناريو، برای تطھير رژيم جمھوری

ای با رژيم جمھوری اسالمی، اقدام به  ی در شھر برلين است، در معاملهالمانکه يک نھاد فرھنگی " ھای جھان فرھنگ

، نمايشگاھی در کنار اين جشنواره. کرده است" نزديک دوردست"نام  برگزاری جشنواره و نمايشگاه ظاھرا فرھنگی به

  .اند نمايش گذاشته نيز داير شده است که در آن وسايل شخصی خمينی را به

از جمله عباس معروفی، در کنار نمايشگاه .  کنندئیتنی چند از ھنرمندان ايرانی، ھنرنما ،در اين جشنواره قرار است

  .خوانی خواھد کرد خمينی، داستان" کاله، لباده، پاسپورت و عکس"

ھای جھان  ای اين اقدام مشترک جمھوری اسالمی و خانه فرھنگ ، با صدور اطالعيه)در تبعيد( دگان ايرانکانون نويسن

اش دفاع از آزادی  ترين وطيفه ، يک کانون دمکراتيک است که مھم)در تبعيد( کانون نويسندگان ايران. را افشا کرده است

خانه "درستی اقدام چندش آور مسؤلين   کانون، بهرو اين از اين. بيان و قلم و حرمت و موجوديت انسانی است

  .، افشا و محکوم کرده است"ھای جھان فرھنگ
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ھای   در سايت٢٠٠۴ مارس ٣٠، در مطلبی که روز )در تبعيد( عباس سماکار، يکی از دبيران کانون نويسندگان ايران

س معروفی که قرار است در اين مراسم عبا: "نويسد العمل عباس معروفی، می اينترنتی منتشر کرده است، درباره عکس

نمايشگاه وسايل شخصی خمينی در برلين، "خوانی کند ادعا کرده است که  توجيھی جمھوری منحوس اسالمی داستان

رو اعالميه  و از اين. حاصل کار چند ھنرمند است و مخالفت با نمايش آن، به مثابه مخالفت با آزادی انديشه و بيان است

ھمين دليل ھم از عضويت از کانون نويسندگان استعفا داده  ن را نقض آزادی انديشه و بيان دانسته و بهکانون نويسندگا

  ."است

چنين  نمايش گذاشتن وسايل شخصی يک جنايت کار تاريخی، چه ربطی به آزادی انديشه و بيان دارد؟ ھم معلوم نيست به

ھا و  کش و تروريست جمھوری اسالمی، که مختاری پرسيدنی است، چرا آقای عباس معروفی، در مقابل رژيم آدم

ھا را ترور کرد، چنين شھامتی را به خرج نداد؟ عباس معروفی، چه منافعی از به نمايش گذاشتن وسايل شخصی  پوينده

 کند و حتا از عضويت شود، اطالعيه کانون را نقض آزادی بيان و انديشه قلمداد می خمينی دارد که اين چنين برآشفته می

  دھد؟ آن استعفا می

آقای معروفی تا روزی که در ايران بود، مدافع و مبلغ اين بود که آقای مھاجرانی، وزير ارشاد اسالمی، چراغ کانون 

  .نويسندگان ايران را روشن کند

ح اکنون خاتمی و جنا.  شد، برای انتخاب خاتمی به رياست جمھوری پيام تبريک فرستادالماناما ھنگامی که وی ساکن 

پرورده  اند و عمرشان به پايان رسيده است، البد جناح ديگری از رژيم که دست ای شده ھای سوخته ، مھره"دوم خرداد"

ھا، بايد دست  کنند، احتماال معروفی تيم رفسنجانی است خود را برای انتخابات رياست جمھوری بعد از خاتمی آماده می

ھا قلم  ، که ھمواره در رکاب اين تيم...ھا و ھا، بھنودھا، زيبا کالم ظينھا، شمس الواع معروفی. به تحرک جديدی بزنند

بنابراين دفاع معروفی، از نمايش وسايل شخصی خمينی و ربط دادن رندانه آن به . اند و بعد از اين نيز خواھند زد زده

  .اسالمی باشدھای درون رژيم جمھوری  ربط با تحوالت جديد جناح تواند بی آزادی انديشه و بيان، نمی

آباد کرمان، که  چرا معروفی و ھم فکرانش ھنگامی که نيروھای سرکوبگر رژيم جمھوری اسالمی، کارگران خاتون

چنين مردم معترض شھرھای کردستان، ايذه، فريدون  کشيدند و ھم خواھان برگشت به کار بودند را به خاک و خون می

راض خشک و خالی ھم نکردند و مدافع آزادی بيان، اعتصاب و کردند، يک اعت را سرکوب و کشتار می... کنار و

ھا که   آنئیھا نشدند؟ چرا به تھديد و ارعاب معلمان معترض نشدند؟ چرا به دستگيری نويسندگان و بازجو تشکل آن

 برای شرکت در مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران، تجمع کرده بودند، اعتراض نکردند؟ چرا به دفاع ار آزادی

ستم و آزادی زندانيان سياسی برنخاستند؟ اما اين چنين در راه به نمايش  انديشه و بيان کارگران و مردم محروم و تحت

را ) در تبعيد( کنند و اعتراض اصولی و ضروری کانون نويسندگان ايران گداشتن وسايل شخصی خمينی جان فشانی می

ه با اين سرعت در دفاع از نمايشگاه وسايل شخصی خمينی، بر عليه حال اين ک! نامد؟ می" آزادی انديشه و بيان"ناقض 

  .خيزد برمی) در تبعيد( کانون نويسندگان ايران

کرد تا وسايل شخصی ھيتلر را به نمايش بگذارد و کانون  جرات اين را پيدا می" ھای جھان خانه فرھنگ"فرض کنيم، 

 کند، البد عباس معروفی، در حمايت از موزه ھيتلر، با اين کانون ای افشا  نيز آن را با صدور اطالعيهالماننويسندگان 

   را به نقض آزادی انديشه و بيان متھم خواھد کرد؟الماننيز مخالف خواھد بود و کانون نويسندگان 

داند که رژيم جمھوری اسالمی، مورد نفرت ھشتاد درصد جامعه ايران است و بنا به اقرار سردمداران  اما معروفی می

بنابراين ھر .  درصد از واجدين شرايط در اين مضحکه انتخابات شرکت کردند١۵ژيم، در انتخابات مجلس ھفتم، تنھا ر
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گردد و مستقيم و غيرمستقيم در  جريان و فردی به اين رژيم نزديک شود به ھمان نسبت نيز از جامعه دور می

  .گردد ھای آن شريک و سھيم می سياست

کند،  کش جمھوری اسالمی مبارزه می ، در سنگر آزادی با رژيم آزادی)در تبعيد( دگان ايرانتا روزی که کانون نويسن

ھا را در توجيه  مانند عباس معروفی" نويسندگانی"خواه قرار خواھد گرفت و عمکردھای  مورد حمايت مردم آزادی

  .جنايات جمھوری اسالمی نيز محکوم خواھد کرد

ارتجاعی و وحشيانه جمھوری اسالمی به خارج کشور، توسط نھادھای رنگارنگ مسلما نبايد گداشت تھاجم فرھنگی 

گيری عباس معروفی، بر  موضع. ھا ھموار شود" عباس معروفی"و " ھای جھان خانه فرھنگ"ھای غرب مانند  دولت

که آشکارا دفاع او را از ترين ربطی به آزادی انديشه و بيان ندارد، بل ، نه تنھا کم)در تبعيد( عليه کانون نويسندگان ايران

  .گذارد خمينی و رژيم صد ھزار اعدام، ضد زن، ضد آزادی و ستم گر به نمايش می

   :لينک ھمين مطلب باال*

/public/org.iransocialforum.www://http٠۴٠۴٠٣٠٣htm.  

 

 


