ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﮭﺮام رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﻨﺼﻮر ﮐﻮﺷﺎن

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﻨﺼﻮر ﮐﻮﺷﺎن ،ﺷﺎﻋﺮ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﭘﮋوھﺸﮕﺮ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ اﯾﺮان در ﺗﺒﻌﯿﺪ را ﺻﺒﺢ
روز ﯾﮏ ﺷﻨﺒﮫ  ١۶ﻓﻮرﯾﮫ  ٢٧ - ٢٠١۴ﺑﮭﻤﻦ  ،١٣٩٢در ﺳﻦ  ۶۵ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺷﮭﺮ اﺳﺘﺎواﻧﮕﺮ ﻧﺮوژ ،از
دﺳﺖ دادﯾﻢ .ﻗﻠﺒﺎ ،ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮر ﮐﻮﺷﺎن آرزوی ﺑﺮدﺑﺎری دارم و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان ،ﯾﺎد اﯾﻦ
اﻧﺴﺎن ﺑﺰرگ ﻋﺮﺻﮫ ھﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارم!
***
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﮭﺮام رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﻨﺼﻮر ﮐﻮﺷﺎن ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه اوﺳﯿﺴﺘﮑﯽ ﺳﺎل  ٢٠١٠اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ
ﻧﺮوژ ،ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان)در ﺗﺒﻌﯿﺪ( و اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ اﯾﺮان)در ﺗﺒﻌﯿﺪ( و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﮫ »ﺟﻨﮓ زﻣﺎن«.
اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ ﻧﺮوژ ،اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه را روز ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،٢٠١٠طﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺼﻮر ﮐﻮﺷﺎن اھﺪا ﮐﺮد .ﺟﺎﯾﺰه اوﺳﯿﺴﺘﮑﯽ،
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺟﻮاﻧﺎ ﺷﻮارﺗﺰ ،اﮐﺴﻞ ﺟﻨﺴﻦ ،ﺑﺮﯾﺖ ﮐﺎرﯾﻦ ﻻرﺳﻦ و ﻓﺨﺮا ﺳﻠﯿﻤﯽ اھﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
* آﻗﺎی ﻣﻨﺼﻮر ﮐﻮﺷﺎن ﻋﺰﯾﺰ ،ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﺮﯾﮑﺎت ﻣﻦ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .ﻣﻦ ،از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﺰه »اوﺳﯿﺴﺘﮑﯽ« اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ
ﻧﺮوژ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ .ﺑﯽﺷﮏ اﻋﻄﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰهای ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺟﮫ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺣﻖ و ﻋﺎدﻻﻧﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان و ﺑﮫ وﯾﮋه ﮐﺎﻧﻮن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﮫ آزادی ﺑﯿﺎن ،ﻗﻠﻢ ،اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ آﻧﺎن ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 از ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺮت ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم .ھﻤﺎنطﻮر ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ اھﺪای اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﮫ ﻣﻦ ،ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﺑﺎزﺗﺎبﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﮫ وﯾﮋه در رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و روزﻧﺎﻣﮫھﺎی اﯾﻦﺟﺎ داﺷﺖ .و ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﺮ ﮔﺰارش ﯾﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺨﺸﯽ
از واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﺗﻠﺦ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﺪ ﺑﺸﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺪاﻧﻢﮐﺎری ﺷﮭﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ،
ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﺧﻮدم ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﻦ ﺑﺮای آزادی ﺑﯿﺎن ﺗﻼش ﮐﺮدهام و ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽداﻧﻢ دوﺳﺘﺎﻧﻢ
ﻣﺨﺘﺎری و ﭘﻮﯾﻨﺪه ھﻢ ﺑﺮای آزادی ﺑﯿﺎن ﺑﯽﺣﺼﺮ و اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای ھﻤﮫﮔﺎن ﺳﺎلھﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ آزادی ﺑﯿﺎن ﺣﺘﻢ ھﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ "ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺣﻖ و ﻋﺎدﻻﻧﮫ" .اﯾﻦ را ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﮫ در ﺳﺨﻦ ﺗﻮ اﯾﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻮد ﯾﺎ در ﺳﺨﻦ و ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎری .ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ آزادی ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮ ﯾﺎ ﻣﻦ ﯾﺎ ھﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ھﺮ ﭼﮫ و
ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ آزاداﻧﮫ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ .ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ آزاد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪون ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺣﺼﺮ و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻧﻈﺮ و
ﺑﺮداﺷﺖ و ﺧﯿﺎﻟﺶ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺪھﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺖ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻮدن ﮐﻼم و
ﻧﻮﺷﺘﮫ و اﻧﺪﯾﺸﮫ او ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺑﺴﯿﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهای از ﻣﺒﺎرزه ﺣﻖطﻠﺒﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و
ﺣﺮفھﺎی ﺿﺪ آزادی زدﻧﺪ .ﻣﺎ ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزﻣﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺮف و ھﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ھﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﻮﯾﻢ ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮم وﻗﺘﯽ از واژه ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺸﮑﻞھﺎی
ﺑﺴﯿﺎری را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .از طﺮف دﯾﮕﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺸﮑﻠﯽ در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آن ھﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻓﺠﯿﻊ و زﺷﺖ و ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺳﯽ ﺳﺎل دوام
ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ.
* آﻗﺎی ﮐﻮﺷﺎن ،ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه اوﺳﯿﺴﺘﮑﯽ ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺷﺪهاﯾﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه و اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه
در ﭼﮫ ﭘﺮوﺳﮫای ﺑﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
 ﭘﻦ ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ ﻧﺮوژ در ﺳﺎل  ،١٩٩۴ﮐﻤﯿﺘﮫای را ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺟﺎﯾﺰه اوﺳﯿﺘﺴﮑﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهایدر ﺟﮭﺎن ﮐﮫ در راﺳﺘﺎی آزادی ﺑﯿﺎن ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺻﻠﺢ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﺰهای ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرداﻧﯽ اھﺪا ﺷﻮد .ﺟﺎﯾﺰه را
ﺑﮫ ﻧﺎم اوﺳﯿﺘﺴﮑﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﭼﻮن او ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ و ﻧﺎﺷﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد و در راه آزادی ﺑﯿﺎن ﺑﮫ
دﺳﺖ دژﺧﯿﻤﺎن ﻧﺎزی ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ.
* ﮐﻮﺷﺎن ﻋﺰﯾﺰ ،ﻣﺎ ھﻢاﮐﻨﻮن در ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺮورھﺎی وزارت اطﻼﻋﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ »ﻗﺘﻞھﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای« ﻗﺮار دارﯾﻢ .آذر ﻣﺎه  ،١٣٧٧ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان ،ﻣﺎھﯽ ﺳﯿﺎه و ﺗﮑﺎندھﻨﺪه ﺑﻮد .ﭼﺮا ﮐﮫ
در اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﻣﺎﻣﻮران وزارت اطﻼﻋﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﮫ دو ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻧﻮن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪهﯾﺎدان ﻣﺤﻤﺪﻣﺨﺘﺎری و ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه را رﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﻨﺎزه ﻣﺜﻠﮫ ﺷﺪه آنھﺎ را در
ﺣﺎﺷﯿﮫ ﮐﻼن ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻈﺮﺗﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﯿﺴﺖ؟

 ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺎ اھﺮم ﺳﺮﮐﻮب و ﻓﺸﺎرش ﮐﮫ ﻓﻘﻂ وزارت اطﻼﻋﺎت آن ﻧﯿﺴﺖ ،و ھﺮ ﻗﺪرت و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐو ارﮔﺎن و وزارﺗﺨﺎﻧﮫای ھﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﮐﻮب و ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻨﺪ دارد ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدی را ﺷﮑﻨﺠﮫ داده و ﮐﺸﺘﮫ
اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ھﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ،
اﻣﺎ ﮐﺸﺘﮫ ،زﻧﺪاﻧﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺪی ﺑﺴﯿﺎر دادﻧﺪ .اﺣﻤﺪﻣﯿﺮﻋﻼﯾﯽ ،ﻏﻔﺎر ﺣﺴﯿﻨﯽ در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪن ﺑﮫ ﻣﺮگ
ﻣﻦ و دوﺳﺘﺎﻧﻢ در ھﯿﺌﺖ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ.
* ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺗﺪوﯾﻦ و ﺟﻤﻊآوری اﻣﻀﺎی ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ »ﻣﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاﯾﻢ«)ﻣﺘﻨﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ١٣٤
ﻧﻔﺮ( در اﯾﺮان ﺑﻮدﯾﺪ ،آن ﻓﻀﺎی رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ و ﺗﺮور ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در آن ﺳﺎل را ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
 اﮔﺮ ﭼﮫ ﻣﻦ اﮐﻨﻮن در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﻨﯿﺪهھﺎ و دﯾﺪهھﺎ و ﺧﻮاﻧﺪهھﺎ ،ﯾﻘﯿﻦ دارم ﻓﻀﺎی آن روزﮔﺎر ،ﯾﻌﻨﯽدوره رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﺎﻣﻨﮫای و ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﻮفﺗﺮ از اﻣﺮوز ﺑﻮد .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ در آن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری
از ھﻤﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی اﺻﻼحطﻠﺐ اﻣﺮوز ،آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮭﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ،از ھﯿﭻﮔﻮﻧﮫ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ اﺑﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ از ﺧﺎﻧﮫای ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫای ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و دور ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﮐﮫ  ٩٠درﺻﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﮫھﺎی ﻣﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ھﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺧﻮن ﺟﮕﺮی طﯽ
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻣﻀﺎی ﻣﺘﻦ ﻣﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاﯾﻢ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ .ھﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ،ﺑﺮای ھﺮ اﻣﻀﺎء ﺳﺎﻋﺖھﺎ و ﮔﺎه روزھﺎ وﻗﺖ
ﺻﺮف ﮐﺮدﯾﻢ .رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ از ﺳﻮﯾﯽ و ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﮫ ذﻟﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪه از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻊ
از اﯾﻦ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﺷﺪ .در واﻗﻊ ﮐﻢﺗﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻦ ﯾﺎ اﻧﺸﺎی آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺰ ﺗﻌﺪاد
اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎری ،دﯾﮕﺮان ﻧﺨﺴﺖ از اﻣﻀﺎء ﮐﺮدن ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ طﻔﺮه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺘﻢ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر آن در ﻣﺎھﻨﺎﻣﮫ
ﺗﮑﺎﭘﻮ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮش ﺑﻮدم ،ﺗﻌﺪادی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭼﮫ ﻓﻀﺎﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر آوردﻧﺪ.
* آﻗﺎی ﮐﻮﺷﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﻘﺶ و وظﯿﻔﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و داوطﻠﺒﺎﻧﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ و
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ آن ﺑﺨﺶ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎران و ھﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج
ﮐﺸﻮر ﮐﮫ ﺑﯽوﻗﻔﮫ و ﭘﯿﮕﯿﺮ در راه ﺑﺮﻗﺮاری آزادی ﺑﯿﺎن ،ﻗﻠﻢ ،اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﭼﯿﺴﺖ؟
 در ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻮ ،ﭘﺎﺳﺦ ھﻢ ھﺴﺖ .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎر ،ﺗﻨﮭﺎﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﺖ .ﺑﮫ وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ از ھﺮ
ﻣﻨﻈﺮی ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ ،ﻣﮭﻢﺗﺮ اﺳﺖ .در درون ھﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺧﻔﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﯿﺪار ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدھﺪ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺘﺶ را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .وظﯿﻔﮫ ﻣﺎ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﯿﺎن واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﺗﻠﺦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﮐﻢﺗﺮ از
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ دو از ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺿﻌﻒھﺎ ،ﺳﺴﺘﯽھﺎ ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽھﺎ،
ﮐﺞﻓﮭﻤﯽھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺗﮏﺗﮏ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺻﻼح ﻧﺸﻮد ،ھﺮﮔﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ دوﻟﺖھﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺎم ﺑﺒﺮی ﮐﮫ در ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟
* آﻗﺎی ﮐﻮﺷﺎن ﻋﺰﯾﺰ ،آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢاﮐﻨﻮن ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻠﻖ ﭼﮫ آﺛﺎری ھﺴﺘﯿﺪ؟
 ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻧﺮوژی در ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻦ در ﻣﺮاﺳﻢ اھﺪای ﺟﺎﯾﺰه اوﺳﯿﺘﺴﮑﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺼﻮر ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،ﭼﻮن در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ رﻣﺎنﻧﻮﯾﺲ ،داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺲ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮫﻧﻮﯾﺲ،
ﺷﺎﻋﺮ ،ﻣﻨﺘﻘﺪ ،ﭘﮋوھﺶﮔﺮ ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ ،طﺮاح ﺻﺤﻨﮫ ،ﮐﺎرﮔﺮدان ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻓﯿﻠﻢ و ﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮ .ﭼﻮن ﻣﻦ ھﻤﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را ﮐﺮدهام
و ﺑﮫ ﻣﻘﺘﻀﺎﯾﺶ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻢ ﺟﻮاب روﺷﻨﯽ ﺑﺮای ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺪھﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺷﺐھﺎ در ﺧﺎﻧﮫ رﻣﺎﻧﻢ ﺑﮫ ﻧﺎم
ﺷﺎھﺪ را وﯾﺮاﯾﺶ و آﻣﺎده اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ و روزھﺎ در دﻓﺘﺮ ﮐﺎرم ﺳﺎﻋﺖھﺎﯾﯽ ﮐﺘﺎب  ۶٠٠ﺻﻔﺤﮫای را ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺳﮫ ﺳﺎل
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﻤﺎم ﮐﺮدم ،ﺑﮫ ﻧﺎم "ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺧﺮد اﯾﺮاﻧﯽ" آﻣﺎده اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺳﺎﻋﺖھﺎﯾﯽ ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﮫ ﺟﻨﮓ زﻣﺎن را
وﯾﺮاﯾﺶ و آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﺷﻤﺎره  ٨آن ﺑﺎﯾﺪ اول زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
* آﻗﺎی ﮐﻮﺷﺎن ﻋﺰﯾﺰ ،ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدﻣﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ .از
اﯾﻦ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.
 ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﺗﻮ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم و ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آرزوی ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ دارم.* ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺑﺎﻧﮓ ﺷﻤﺎره  - ١١ﺳﺎل اول  -ﻧﻮاﻣﺒﺮ ٢٠١٠

ﺑﺎﻧﮓ ،ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان )در ﺗﺒﻌﯿﺪ( ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ژاﻧﻮﯾﮫ  ٢٠١٠ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،٢٠١٢ﺑﮫ ﻣﺪت ﺳﮫ
ﺳﺎل و در  ٣۶ﺷﻤﺎره ﺑﮫ ﺳﺮدﺑﯿﺮی ﺑﮭﺮام رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

