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انتخاب محمد رضا لطفی برای آغاز برنامه خيمه شب بازی ،بی حساب کتاب نيست وانقدر هم خام انديش نيستيم که                             
با هم يک دل ويک زبان تصميم گرفته اند که برنامه را با محمد رضا لطفی آغاز                     !  دانشجوی ممتاز   200تصور کنيم   

يکی «!مداحشان را در جشنواره مستقل       !  خبرگذاری جمهوری اسالمی هم با ميمنت ومبارکی خبر حضور مستقل           .کنند
 :را اعالم می کندو می افزايد» بود ويکی نبود

با توجه به ارادت شخصي اش به ) ص(اي در مدح حضرت رسول  لطفي در خصوص ساخت قطعه «
من هيچ وقت تصميم نمي گيرم قطعه اي  به عقيده من هنر آمدني است:آن پيامبر بزرگ گفت
 »آه من را به ساخت اثر واداشته است  بلكه حالي و حرارتي آمده بسازم

 

 

 مسلم منصوری

در "  یکی بود یکی نبود        "  جشنواره  
تورنتو کانادا در این چهارجوب قرار              

این جشنواره قرار است فرهنگ      .  دارد
ایران را به ایرانيان تبعيدی و مهاجر و           
کاسب معرفی کند تا ایرانيان خارج از         
کشور ببينند  در جمهوری اسالمی           
فرهنگ و هنر چه رشد باال و بلندی            
داشته است و بعد از دست زدن                
وسوت زدن و صرف چلوکباب با خيال          

 ) 3صفحۀ . (راحت به خانه برگردند

 

 

 عباس سماکار 

جشنوارة يکی «داشتم قصة تلخ 
خواندم که -را مي» بود يکی نبود
» جنايت و مکافات«ياد داستان 
)4صفحۀ .( افتادم  

 

 

 

 

 

 گيسو شاکری

 ) بصير نصيبي ( 

هویت بخشيدن به رژیم نسل 
جمهوری اسالمی با صورتک  ُکش 

حفظ هویت فرهنگی   پر رنگ و لعاب
و تقویت حس اعتماد به نفس 

!!! ایرانيان   
) 5صفحۀ (     

)  2( ادامه در صفحة      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعضيا ميگن که اینها کارساواماست،باشه
 !کار ساوامام باشه، باز غير مستقيمه

 !من برای ملتم قاطی شدم با این حکومت
 َمم، بار اول آخریمه-جان جفت بچه ها

شعری از هادی خرسندی 
 )8(صفحۀ 
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وداد پايا:  گرافيک و صفحه آرايی   
اميرايوب ابراهيمی قاجا ر: عکاس  

 
:تيراژ  

کانادا    نسخه 5000
 تورنتو، مونترآل ، اتاوا

 
د      همکاری شما روشنگر را پربارتر خواه

ز،               . کرد ر، طن ر، شع ه، خب برای ما، مقال
 .طرح و کاريکاتوربفرستيد

ا                     االت ب ق اه کردن م وت روشنگر دراصالح و ک
طالب              . مفهوم آزاد است   حفظ  ادن م ت رس از پس ف
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 صفحه عنوان مطلب

 

قطعاتی   -تيرگان–نفره، در اين فستيوال          ١۵ گروه 
" در آواز دشتی ساخته محمدرضا لطفی و از آلبوم                      

به گزارش ايسنا،        .اجرا خواهند کرد         "  وطنم ايران  
های مختلف هنری شرکت          فستيوال تيرگان گرايش       در

آيدين «در بخش سينما،         »  عباس کيارستمی  «   .دارند
محمدرضا «در بخش هنرهای تجسمی و               »  آغداشلو
 .در موسيقی» لطفی

آش يک مليون   «  خوانندگان بياد دارند که من در مطلب        
نفر از برگزيدگان اين پروژه را زير ذره              5»  دالری  

خبرگذاری جمهوری اسالمی از من هم             .  بين گذاشتم  
تن را برای نشان      5تن ار     3وحضور   شده  !  خسيس تر 

البته برنامه   .  دادن ماهيت اين پروژه کافی می داند                 
ها قبل آغار شده وموافقت مقامات کسب          ريزی از ماه     

هويدا  وبه تدريج دارد دم خروس از ِزير عبای آخوند               
يک .  خب رژيم مافيائی حساب و کتاب ندارد        .  می شود 

همه بساط خيمه شب       وقت ديدی با يک تصميم ناگهانی      
شايد به همين دليل                      .  بازی به هم ريخت                     

دربرنامه انگليسی جشنواره تغيرات را اعالم          که   است
که .  بخشی ازگفتگوی محمد رضا لطفی        نقل.  نمی کنند 

برنامه افتتاحيه جشنواره تورنتو را تقديم می کند خالی              
      .از لطف نيست 

محمدرضا لطفي، آهنگساز و سرپرست گروه موسيقي     «
وگوي مشروح با خبرگزاري فارس به               شيدا در گفت    

هاي اخير خود، رويكردش به   هايي درباره فعاليت پرسش
هاي جوان، موسيقي مذهبي و رويكرد                   تشكيل گروه  

روز مثل استاد ديگر       5سالن وزارت کشور مدت       .  5 
 .در اختيار ايشان قرار بگيرد مامور  400با 
به مطبوعات فرمان داده شود که حق ندارند کالمی            /  6

ساله    30علت غيبت      .  جز ستايش از استاد بنويسند           
ايشان را جويا شوند و فسق وفجور در ديار غرب را                  

در اين مورد بهتر است حضرت        .  رخ استاد بکشند    به  
 ...کار از محکم کاری. رهبر حکم حکومتی صادر کنند

سالها برای خوانندگان مورد توجه حکومت کنسرت            /7
های عظيم در خارح ار ايران فراهم کرده اند ودر همه              
اين برنامه ها نقش سفارت را مخفی نگهداشته اند واين              
شيوه ی پسنديده وموفق در مورد ايشان هم مو به مو                    

فراهم آوردن امکان برای شرکت در               .  رعايت شود  
جشنواره ی يک مليون دالری وتقبل هزينه سنکين                     
دستمزد های کالن به اعضائ گروه از طريق باج دولت 

وقرار گرفتن اين برنامه برای             اسالمی.  کانادا به ج    
احمدی .  نشان می دهد    -2008جوالی    -17شب افتتاح  

نژاد سخت عالقمند است که افتخار حال وحرارت به                 
اميد اينکه استاد     .  دوران پر افتخار ايشان مرتبط شود           

زياد سخت نگيرند وبه حال وحرارت ضروری برای              
الهام برسند چون ممکن است آخوند ها آن رويشان باال              
بيايد واصل طرح را بدهند به ديگر آهنگسازان در                      

 .صف انتظار
بايد به کيهان شريعتمداری         .  يک مورد استثنايی         *  

برنامه تورنتو چند ناسزا بگويند تا           دستور داده شود به    
اذهان از هر نوع ارتباط اين برنامه با جمهوری اسالمی 

در اين مورد اگر چند فحش هم نثار استاد           .منحرف شود 
 ■■■.     بشود بال مانع است 

 :اجتماعي در موسيقي پاسخ گفت
اي در مدح حضرت        لطفي در خصوص ساخت قطعه      «

با توجه به ارادت شخصي اش به آن پيامبر          )  ص(رسول
من هيچ وقت     به عقيده من هنر آمدني است       :بزرگ گفت 

بلكه حالي و حرارتي      تصميم نمي گيرم قطعه اي بسازم       
 »آه من را به ساخت اثر واداشته است آمده

ساخته نشده است واستاد       مدح محمد     پس هنوز قطعه       
خب استاد ما خيلی با        .  فقط وعده انجامش را می دهد            

ميخواهد امتيازی بگيرد وبعد امتيازی             .  تجربه هستند  
تا حال وحرارتی به ايشان نازل نشود قطعه ساخته          .  بدهد

ما حدس می زنيم اگر دولت مهر ورز                   .  نخواهد شد  
ميخواهد حالی وحرارتی به استاد الهام شود بايد موارد               

 .ذيل را رعايت کنند
ازهمان امکانات بی دريغ که به استاد برجسته ديگر          /  1 

وهم نام ايشان محمد رضا شجريان اهدا می شود ايشان               
 .هم بهره مند بشوند

نباشد که وقتی کنسرت ميخواهد برگذار                     اينطور.2
دولت مهر ورز به ظاهر امکان بدهد ومخفيانه                  شود   

 .گروه های لباس شخصی را مامور حمله کند
مانند استاد ديگر عالوه بر تامين هزينه کارکاهای                /  3

جناب وزير هم برای بازديد کارگاه                .  موسيقی ايشان   
ودلگرمی شاگردان خود ،به محل کارگاه تشريف فرما              

 .شوند
به کيهان شريعتمداری ياد آوری کنند که مبادا قول                /  4

وقرار ها يادش برود واستادرا توده ای وملحد خطاب                  
کند چون ممکن است استاد دچار شوک شود وحال و                   

 *حرارت محو گردد

 )3(ادامه از صفحة ...     خيمه شب بازي در 

چندی است که جمهوری اسالمی      
می کوشد تا با مخفی کردن خود          
در پشت جشنواره هاا و برنامه            
های فرهنگی بظاهر بی طرف،        
در محيط خارج از کشور نفوذ             

اين .  کرده، کنترل اوضاع را به نفع خود بدست گيرد               
سياستی است که مدتی است در پيش گرفته و جشنواره             

يکی از مهمترين و           )  يکی بود يکی نبود          (تيرگان    
بی شک کسانی، چه از                  .  پرخرج ترين آنهاست        

هنرمندان و چه از مردم عادی، آگاهانه يا ناآگاهانه، در            
اما .  اين خيمه شب بازی حيله گرانه شرکت می کنند                

کسانی نيز که بايد از آنها به عنوان وجدان بيدار جامعه             
نام برد، با تالش خستگی ناپذير خود برای آگاهانيدن                  
مردم از شگرد تازه اين روباه پير، ماهيت واقعی اين                 
برنامه ها را برمال ساخته، مانع پيش برد برنقشه های               

اين وٍيژه نامه و همه            .  جمهوری اسالمی می شوند        
کسانی که با مقاالت خود در آن سعی در انجام اين                        
. وظيفه انسانی کرده اند، چنين هدفی را مد نظر دارند               

بی شک اگر جمهوری اسالمی، بطور استثنائی، اينبار           
بتواند  با استفاده از ناآگاهی مردم از نقش پشت پرده                    
خود، جماعتی را گرد آورده به شعبده بازی خود رنگ             
و جاليی بخشد، اما به مدد اين افشاگری ها و با آگاهی                
مردم از اين نقش پشت پرده، در نوبت های بعدی، در               
انجام مقصود خود ناکام مانده، توطئه اش نقش بر آب                 

در گذشته جمهوری اسالمی مدتی سعی کرد          .(می شود 
تا مستقيما و بدون پرده پوشی دست به فعاليت های                       
فرهنگی و سياسی در خارج از کشور بزند که در کار               

واقعيت اينست که در خارج از کشور،       ).  خود ناکام ماند  
همچنان که در داخل، جمهوری اسالمی چنان مورد                  
نفرت و انزجار مردم است که به محض اينکه مردم پی            
به رابطه برنامه و حرکتی با جمهوری اسالمی پی                      
ببرند، بالفاصله خود را کنار کشيده و برنامه و حرکت             

ماهيت نفرت   .  مزبور را با شکست مواجه می نمايند             
آور جمهوری اسالمی و جناياتی که تاکنون مرتکب شده 
است برای او به پاشنه آشيلی تبديل شده است که همه جا   

برای .  نشان دادن آن به مردم سبب ناکامی اش می شود           
همين هم هست که اينبار متوسل به مخفی کردن خود                  
در پشت برنامه ها، يعنی حيله ای ديگر برای پيش برد              

 . اهداف خود شده است

 .  مردم بطور اتوماتيک نتيجه الزم را بگيرند
با توجه به همه اين مالحظات است که ما برای روشن               
کردن تکليف خود را اين برنامه ها بايد يکبار برای                     
هميشه اعالم کنيم که هر برنامه و نهادی که به شکلی                 
جمهوری اسالمی را محکوم ننموده، خط فاصلی بين                

اين می   .  خود و آن نکشد، به نحوی وابسته به آنست                
تواند يک معيار عملی و روشن برای تشخيص ماهيت             

بنابراين .  هر نهاد و فعاليتی در دست ما و مردم باشد                 
مسئله بسادگی از اين قرار است که آيا در بروشورهای            
تبليغاتی چشنواره تيرگان نشانی از اين نوع فاصله                      
گذاردن ميان آنها و جمهوری اسالمی وجود دارد يا نه؟            
آيا هنرمندی که معتقد است يه جمهوری اسالمی وابسته           
نبوده و فردی مستقل است و جشنواره تيرگان را چيزی           
جدا از جمهوری اسالمی می داند، حاضر است در حين          
اجرای برنامه از اين جمهوری اعالم انزجار کند؟ آيا                
اگر کسی در جريان جشنواره با يک پالگارد مرگ بر              
جمهوری اسالمی وارد محل شد، مسئولين برنامه                       
يورش می آورند که از او بخواهند بخاطر اين که اين                  
برنامه يک برنامه فرهنگی است و کاری به سياست                  
ندارد، پالکاردش را پايئين بياورد؟ آيا اگر کسی در                     
محل دست به توزيع روشنگر يا ويژه نامه آن بمناسبت             
چشنواره تيرگان زد، برای بازداشتن او وی را دورده               
می کنند؟ اگز چنين باشد که ديگر احتياج به بحث و                      
فحص نيست و مسئله خيلی راحت روشن است؟ مسلما             
کسی نمی تواند نام خود را انسان و هنرمند بگذارد و                   
نسبت به جناياتی که جمهوری اسالمی بر مردم اش روا          

اگر هنز چيزی واال و انسانی         .  می دارد بی اعتنا باشد      
است و اگر هنرمند عنصر حساس جامعه است، اين                   
حساسيت و واالئی بايد ما به اذاء اش حساسيت وی در               
برابر آالم و رنجهای انسانی و احساس تعهد نسبت به                 
آنها باشد و از اينرو، هيچ هنرمندی نميتواند خود را                    

هنرمند بنامد بدون اينکه از اين حساسيت و                          انسان
همين امر در      .  احساس تعهد انسانی برخوردار باشد           

مورد انسان های ديگر و آنهائی که بی خيال به آنچه که             
در کشورشان می گذرد به شرکت در اين نوع برنامه                 
 .ها اقدام نموده يا اسپانسر آن ها می شوند صادق است

com.siamacsotudeh.www 
■■■    

در اين ويزه نامه همان طور که مالحظه می کنيد                           
مباحثات زيادی بين هنرمندان و روشنفکران خارج در             
تاييد يا رد اين حقيقت که جمهوری اسالمی در پشت اين             

هرچند اين مباحثات و         .  برنامه قرار دارد شده است           
مقاالت دارای ارزش زيادی برای روشنی اذهان                          
عمومی و حتی بعضی از هنرمندان که هنوز هم، چه از            
روی عمد يا نااگاهانه، پی به واقعيت امر نبرده به دام                   
جمهوری اسالمی افتاده اند، می باشند و به همين دليل ما            
به درج آنها در يک شماره ويژه پرداخته ايم، با اينحال                
ما در خارج از کشور به يک معيار عملی و سهل                           
الوصول نيازداريم تا با توسل به آن مردم بتوانند به                        
راحتی پی به ماهيت اين نوع برنامه ها برده و با                              
تشخيص سره از ناسره، بطور اتوماتيک و بدون نياز به           
مباحثات طوالنی و صرف انرژی زياد، تکليف خود را            

 .با اين نوع برنامه ها روشن سازند
اين معيار البته در عرضه تلويزيون های ماهواره ای                 
قبال بدست آمده و از آنجا که چيزی شناخته و عمل شده                
می باشد، می تواند در اين مورد نيز مبنای کار ما قرار               

در تلويزيون های ماهواره ای، يک دسته کانال ها         .  گيرد
هستند که وقتی برای خريد ساعت برای  اجرای گفتار يا           
تبليغات سياسی با آنها تماس می گيريد، با صراحت به                
شما می گويند که ما سياسی نيستيم و کاری به سياست                  
نداريم و به اين ترتيب، خيلی مادبانه و بدون اينکه متهم               
به هواداری از جمهوری اسالمی شوند مشکل را از سر           

مردم نيز خيلی راحت حساب خود را          .  خود وا می کنند    
با اين نوع کانال ها يعنوان کانال هائی که يا مورد                           
مرحمت مالی جمهوری اسالمی بوده يا چشم انتظار اين           

 .  نوع الطاف می باشند، يکسره می کنند
همين قاعده در ميان بنياد های اسالمی خارج از کشور              

يادم می آيد که چند سال پيش وقتی که آقای              .  رايج است 
نمازی مسئول بنياد اسالمی ايمان در لس آنجلس برای               
ايراد سخنرانی به کانون سخن دعوت شده بود، ضمن                
انتقادات و افشاگری های متعددی که حضار از ماهيت              
واقعی بنياد مزبور می کردند، يک سؤال کليدی در اين              
افشاگری ها نيز اين بود که از ايشان می خواستند که                    
اگر بنياد مزبور واقعا يک بنياد صرفا مذهبی است و با               
جمهوری اسالمی هيچ گونه ارتباطی ندارد، همين جا،              
جمهوری اسالمی را بخاطر جناياتش محکوم کند، و                   
چون ايشان زير بار اين کار نمی رفت، طبيعی بود که                
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دستم به قلم          ...نوشتن اين سطور برايم آسان نبود                  

رفت که به نقد کسی بنشينم که مثل دخترم دوستش                  نمی
آسان نبود  .  اش چشم اميد دوخته بودم       داشتم و به آينده      می

خودت و فاميلت از ديرباز           ...  چرا که من با مادرت          
... توانستم ساکت بمانم اما نمی. دوستی و انس و الفت دارم

ای بود که در گلويم گير کرده بود و           مثل استخوان شکسته  
 .بست راه نفسم را می

ات   آنروزها از ديدن آن همه شور و هيجان و سرزندگی            
آمدم، از اينکه زن جوانی پای در اين راه نهاده  به وجد می

ای که پيش پای اوست             اعتنا به راه پرمخاطره          و بی  
پس از سالها،     .  بردم  کند، لذت می      تازد و خطر می        می

اگر درست به خاطر داشته      .  ی تو ديدم    بصير را در خانه   
شعری که در فرانکفورت          باشم برای شرکت در شب         

دو شب پيش تو مانديم و تا صبح          .  داشتم به آنجا آمده بود     
جدل ... وسط حرف هم پريديم... به بحث و گفتگو نشستيم

اما ...  داد کشيديم    ...  صداهايمان بلند شد         ...  کرديم
دانستيم که هر سه راهی يک راه هستيم و آرزوی ما                می

قيد و شرط جانيانی بود که بر مردم ميهنمان  سرنگونی بی
 کنند حکومت می

ای از    تو نمونه .  ای يافتم   وقتی به سوئد بازگشتم توان تازه      
شمار جوانانی بودی که پای در راه و استوار ايستاده                بی

کردند تا انقالبی را که ناتمام مانده بود             بودند و خطر می    
ی جنايتکارانی را که مردمشان        به پايان رسانند، تا ريشه     

. اند، از بيخ و بن برکنند        و ميهنشان را به گروگان گرفته      
نوشتی و به     تو هنرمند جوانی بودی که درد مردم را می          

ی   هنر تو تاثير حضور ترا در عرصه        .  بردی  صحنه می 
برای همين بود که تا به من             .  کرد  مبارزه دوچندان می    

، "سه نظر درباره يک مرگ          "خواهی     نوشتی که می     
ی داستانهای کوتاه مرا به صحنه ببری بی چون            مجموعه

هنر "و چرا پذيرفتم و اجرای زيبايت را هم در فستيوال              
 .در پاريس ديدم" در تبعيد

ای در ستايش داريوش همايون وزير        سالها بعد وقتی مقاله   
... همه را نخواندم... رژيم پيشين نوشتی سرم سوت کشيد

ای نبود که اين       مقدمه...  قدم به قدم نرفتی    ...  باور نکردم 
ديدم ناگهان از اين قطار      .  هضم کند   کار تو را برايم قابل       

خواهی سوار قطار ديگری بشوی که          ای و می     پياده شده 
کند و اين تصوری نبود         در جهت مخالف ما حرکت می        

سکوت کردم، چيزی ننوشتم،    .  ی تو داشتم    که من از آينده   
اما نپذيرفتم و ديگر با تو          .  چيزی نگفتم، حتا به خودت       

 .سکوت کردم و رنج بردم. ای نداشتم رابطه
به ...  در سرازيری ...  رفتی  و تو می  ...  اين آغاز راه بود    
رفتی و با هوش و درايتی که         خواندند می   هر درت که می   

چرا .  روی  خبر نمی   دانستم که بی     در تو سراغ داشتم می      
همه چيز  .  دانم  رفتی نمی   رفتی و به دنبال چه چيز می         می

اين بلندگوها و اين هياهوها ... داشتی و نيازی به اين آدمها
آن آقايان بريده از اين حزب و آن سازمان چه                .  نداشتی

شايستگی و ارج و قربی داشتند که تو، که يک سر و                     
گردن از آنها بلندتر بودی، سخنگويشان باشی؟ رنج                     

اما پذيرفته بودم که ديگر ترا      .  کردم  بردم و سکوت می می
 .ام از دست داده

کردم آشنايی پيدا      پس از آن به هر کشوری که سفر می             
هنوز هم ايشان دختر    ...  شد که به طعنه از من بپرسد         می

نويسيد و در اين باره           ی همه می      شماست؟ چرا درباره    
آنها در اشتباه    .  کنيد؟ چيزی نداشتم که بگويم        سکوت می 

ی دشمن اصلی بود و       نوشتم درباره   من هر چه می   .  بودند
ی کسانی بود که شمشير از           اعوان و انصارش، درباره     

ی مخالفان را، با هر نظر  رو بسته بودند و قصد جان همه
برشمردن خطا و اشتباه اين و آن کار          .  ای داشتند   و عقيده 
کنيم و آن     ايم و باز هم اشتباه می       همه اشتباه کرده  .  من نبود 

 .کس که اشتباه نکرده است هنوز به دنيا نيامده است
در اين مدت هر چه کردی و هر چه گفتی و هر چه                         
نوشتی، اگر چه تاسفم را سبب شد اما با خود گفتم نظرش   

... طاقت دشنامها   ...  کند  اينگونه فکر می      ...  اين است  

کنيم و کرنشی         احترام خم می      تماشاگران به              
برگزارکنندگان برنامه که خود          ناخواسته به                  

های مودت با عوامل فرهنگی       در حال محکم کردن رشته    
راهی که هر کس . گفتم اين انتخاب راه است. رژيم هستند

با صالحديد و مشورت با خودش            ...  حق دارد خودش    
به درستی و نادرستی  –کنيم  هر کاری که ما می. برگزيند

تواند کسانی را به اعتراض وادارد         می  –آن کاری ندارم    
بدون   -چه درست و چه نادرست             -و تو انتخابت را         

ای، پس به ديگران هم          درنظرگرفتن نظر ديگران کرده     
شک   اجازه بده که به برگزاری اين فستيوال که بی                       

دهندگانش کارگزاران فرهنگی رژيم هستند                      ترتيب
چرا ناگهان چنان به خشم آمدی و برآشفتی . اعتراض کنند

کنندگان در اين برنامه شدی و        که سخنگوی تمامی شرکت   
چنان به ما نگاه کردی که انگار هيچکدام از ما هر را از              

حوصله و    دهيم و در هيات يک استاد کم         بر تشخيص نمی  
چه توقعی از بصير يا از      .  از باال هر چه خواستی نوشتی     

ما داشتی؟ انتظار داشتی که چون ما ترا مثل يک دختر،              
مان دوست داريم و هنوز به            دوست و رفيق راه گذشته       
بريم، به دليل     کنيم و حسرت می     خاطراتمان با تو فکر می    

شرکت تو در اين برنامه ماخوذ        
 به حيا شويم و خفقان بگيريم

گيرم که معنی تبعيد همان باشد          
گوئی و تو بيشتر از          که تو می   

گيرم ...  ديگران تبعيدی هستی      
که نه، حتا مهاجر         که ما تبعيدی  

نشينانی هستيم     خوش.  هم نيستيم  
گيری از مواهب      که برای بهره   

کشوری ديگر به آنجا کوچ                  
گيرم که ما هنرمند و      ...  ايم  کرده

... خالق هم نيستيم، آدم که هستيم     
های طناب    چشم که داريم و حلقه    

... دار را که جوانانمان                         
رفقا و برادران و     ...  فرزندانمان

خواهرانمان بر آن رقص مرگ       
گوش که    ...  بينيم  کنند می     می

... داريم و فرياد گرسنگان                  
برگشتگان را    بختان و بخت     تيره
شنويم و از اينهمه بيداد و ستم  می

خوريم و روزی صد          زخم می  
. شويم  ميريم و زنده می        بار می  

ی   ديدن رنج و شکنجه                     
... وحشت زنان از حضور در خيابان                 ...  دانشجويان

... اندوه و سوگ مادران   ...  بيکاری و گرسنگی کارگران   
ی مردمان در روز روشن،       و تحقير و سرکوب هر روزه     

نشين   که ديگر سواد و زبان و تبعيدی و مهاجر و خوش              
 .خواهد نمی

ای؛ به اينکه فالنی، در گوشی        ديدم که به فرعيات چسبيده    
زند يا در مکالمات به طرف مقابل اجازه              تلفن فرياد می   

و از اينها به      ...  کند  يا گوش نمی   ...  دهد  حرف زدن نمی   
ی خوبيها    اين نتيجه رسيدی که دوستی که تا ديروز همه           
ولی "زند،    را داشت، امروز عالوه به آنکه بلند حرف می        

کند،   می"  نهی از منکر و امر به معروف          "است،  "  فقيه
گذارد آب خوش از         بيند و البد نمی        می"  سياه و سفيد    "

اينها چه ربطی به . گلوی اين هنرمندان واالگهر پايين رود
های ترتيب داده شده از طرف             اعتراض او، به برنامه      

 رژيم دارد؟
يک طرف ما . صورت مسئله به روشنی در برابر ماست
اند و از ما شکار  هستيم که از بس در ميانمان موش دوانده

اند، بيگانه و تنها، در ميان دوست و آشنا، در                           کرده
ها با همين      ايم و از ميان تاريکی         ی ديوار ايستاده     گوشه

کشيم و    توان اندک جنايات اين آدمکشان را به تصوير می        
در طرف ديگر آنها         .  گذاريم  جلوی چشم جهانيان می        

نفت ...  گيران و جانيان          هستند، قدرتمندان، گروگان        
... حسابهای سپرده بانکی دارند      ...  معدن دارند  ...  دارند

سپاه دارند، بسيج دارند و با جيبهای پر از دالر در ميان               
تلويزيونها را  ...  خرند  ها را می    روزنامه.  روند  ما راه می  

هنرمندان را     ...  خرند  راديوها را می        ...  خرند  می
های مستقيم و غيرمستقيم ترتيب                برنامه...  خرند  می
فروشی نباشد با      –کسانی    –دهند و آنگاه که کسی           می

... جمعيت را ندارد     ها و سالنهای کم       سختی...  سانسورها
خواهد تعداد بيشتری کارهايش را ببينند و هنرش را                 می

خواهد آنگونه که دوست دارد زندگی                می...  ارج نهند  
ی خود خط بطالن         خواهد روی گذشته      اصال می  ...  کند

خواهد به کسانش پشت کند و آنها را نبيند             بکشد و حتا می   
گيرد که چه کند و چه         اين اوست که تصميم می     .  و نشنود 
ايم و    دانيم چرا ايستاده    و اين طرف ما هستيم که می        .  نکند

مگر او اولين نفر است و يا . خواهيم گوئيم و چه می چه می
کند؟   اين اولين بار است که کسی راهش را عوض می                  

 ...در به روی اين انديشه بستم و تمام  ...گفتم
گنجيد، اگر    اما تا اينجايش را نخوانده بودم و در باورم نمی         

چه با مقدماتی که از سالها پيش فراهم آمده بود جاده را                    
ای   ديدم که پيش پايت دره         می.  ديدم  لغزنده و پرخطر می     

عميق دهان باز کرده است و تو در يک سرازيری                           
... افتادن...  رانی  ای و با شتاب به سمت آن دره می              افتاده
پذيرفتنش ...  ديدم  هايش را می    نشانه.  هوشی و فراموشی    بی

 .آسان نبود
ديدم که در توجيه          .  ات به بصير مرا تکان داد                 نامه

ای که چشمت     حضورت در اين جشنواره تا آنجا پيش رفته
ای و     را به روی حقايق بسته           

ای   زبان به تحقير دوستی گشوده      
که صادقانه ترا دوست داشت و         
حاضر نبود حرفی ناخوشايند             

و .  ی تو بگويد يا بشنود          درباره
 .من اين را برنتافتم

اولين و   "  يکی بود، يکی نبود       "
پيش از  .  آخرين کار رژيم نيست    

آن نيز طراحان فرهنگی                       
حکومت اسالمی تمام هنرمندان       
مرده را از گورهای چندصدساله     
بيرون کشيدند و به ياری                        
کارگزارانشان در اروپا و                    
آمريکا، انجمنهای عريض و              

بر پا   "  حافظ"و   "  موالنا"طويل   
پولهای کالن خرج اين         .  کردند

حاال .  روزها و شبها شد                   
شب "سرگرمی مردم شده بود            

عصر "،   "روز حافظ  "،   "موالنا
و "  شب عراقی    نيمه"،   "رودکی

اهل هنر  "...  دم صبح فردوسی   "
ی اين        ای دلبسته       به اندازه     
توانست بگويد باالی چشم  ها شده بودند که کسی نمی برنامه

ها ابروست و      صبح  شبها و دم     اين شبها و روزها و نيمه         
چون پای بزرگان هنر در ميان بود حرف زدن در                           

کردی،   دهان که باز می . خواست مورد دل و جرات می اين
: پريدند که   ای با کفش و کاله و عصا وسط حرفت می            عده

و پوزخند   "  يعنی شب موالنا هم توطئه رژيم است؟                 "
: گفتند  رفتند و حتما توی دلشان هم می                زدند و می      می

و اما زمانی که در مراسم                   !"  اند  ها ديوانه     بيچاره"
بزرگداشت موالنا در پاريس محمدمهدی زاهدی، وزير             
علوم، تحقيقات و فناوری جمهوری اسالمی پيام رئيس                
جمهور را خواند تازه عاشقان هنر بفمهی نفهمی از خواب   

 !غفلت بيدار شدند
مهمترين کار رژيم است     "  يکی بود، يکی نبود    "و اما اين     

با ...  شود  از آن جهت که با حضور زندگان انجام می                  
کشند و از     حضور هنرمندانی که صحيح و سالم نفس می          

سالمت روح و روان برخوردارند، حق انتخاب دارند و              
گويم حق     وقتی می  ".  نه"توانند در يک کلمه بگويند             می

گيرند که با خودشان       انتخاب يعنی که خودشان تصميم می      
و هنرشان چه کنند و در کدام سمت و سو بايستند و وقتی               

خواهند در استقرار اين رژيم       يعنی که می  "  آری"گويند    می
سهمی داشته باشند و ميان منافع مردم و خودشان، منافع               

. دهند  خودشان را ترجيح می     ...  خودشان را انتخاب کنند     
ها   خواهند باشند، اسمشان باشد، رسمشان باشد، چشم             می

... هنرشان را ببيند و دستها برايشان ابراز احساسات کند            
هشت ...  نه جشنواره ...  ده کنفرانس ...  گو که عالم نباشد     

نود و نه سنگسار و       ...  به قيمت صد دستگيری    ...  برنامه
نود و هشت اعدام و ماندن اين حکومت به بهای لبخندی                

زنيم و سری که در مقابل           ها می   که ما در برابر دوربين      

قول خودشان رسوايش   به "  هويت"هايی مثل      برنامه
ايستاد، حذف                        کنند و اگر طرف باز هم          می
آب از آب تکان     .  شود  ناپديد می ...  شود  گم می ...  شود  می
... هنر  هنرمند يا بی    –اندک    –حاال چند نفر     .  خورد  نمی

". آهای مردم دنيا  "خواهند بگويند     می...  تبعيدی يا مهاجر  
... اين خانه نيست  ...  اين نقشهای دروغين بر ديوار است      

. کوير است ...  بيابانی برهوت است   ...  ويرانه هم نيست   
کشند   اند و نفس می       خواهند تا دمی که زنده         چند نفر می   

ها را به جان بخرند و راه مردم را انتخاب               ی سختی   همه
... برقصند... بخوانند... بسازند... بسرايند... بنويسند. کنند

. انديشی  تصوير کنند و تو جور ديگری می       ...  ترسيم کنند 
کنی و دوست داری که تماشاگران و شنوندگان              خلق می 

کشی و به قول خودت         زحمت می ...  زيادی داشته باشی   
کنی، با رنجی      شهر به شهر و کشور به کشور سفر می            

فرسا، تا هنرت را به مردم نشان دهی، تا                                طاقت
روزی ترا ببينند و        دوستداران هنر نتيجه زحمات شبانه       

دست بزنند و هورا بکشند و خستگی از جان و تنت                        
خواهی از احساسات آنها نيرو بگيری و  می... بيرون کنند

ی هر هنرمندی      اين خواسته .  به خلق اثر ديگری بنشينی      
خواهند که    کنند می   ی کسانی که اثری خلق می        همه.  است

اما به . شنيده شوند و تماشاگرانی داشته باشند... ديده شوند
چه بهايی؟ در تاريخ جهان کدام هنرمند تبعيدی و مبارز              

شناسی که در زمان حکومت ديکتاتورها قدر ديده            را می 
 و بر صدر نشسته باشد؟

يکی بود، "ی  دلی نيست که بگويی مسئوالن جشنواره ساده
اند  اند و نه از تو خواسته نه تو را سانسور کرده" يکی نبود

ات برخيزی؟ وقتی شما دعوت آنان را         که به انکار هويت   
پذيری و با     برای شرکت در ميان هنرمندان آبروباخته می      

حضور صدايی ضعيف، حتا اگر به نمايندگی از تبعيديان          
باشد، در ميان آنهمه هياهو و تبليغات؛ به حرکت آنان                   

دهی و فستيوال به نام هنرمندان داخل و                    رسميت می  
گيرد، چرا هويت تو را انکار کنند و                 خارج هويت می   

اصوال چه چيز را سانسور کنند؟ چيزی در مخالفت رای           
. و نظر آنان وجود ندارد که انکار شده يا سانسور شود                

باره   ی تبعيد نوشته باشی و در اين        اگر صدها مقاله درباره   
هزار اثر هم خلق کرده باشی و حتا اگر برگزارکنندگان              
اين فستيوال رضايت بدهند که با نئون واژه تبعيد را بر                
سر در سالن نصب کنند، شرکت هنرمند تبعيدی در اين              

وقفه   بی.  برنامه جز سرافکندگی ثمری نخواهد داشت             
حرف زدن اين، يا در سکوت نشستن و حرف نزدن آن،            

ها و    هيچکدام از اين برنامه     ...  گيج بودن، زبان ندانستن     
دستاويزها، جنايات آن رژيم و تحرکات فرهنگيش را در          

. کند  خارج از مرزهای ايران قابل توجيه و پذيرش نمی             
ی هنرمند تبعيدی تقسيم آوارگان دور از وطن به                وظيفه
دانشمند ...  حرف  پرحرف و کم  ...  اخالق و بداخالق    خوش
سواد و اصوال تحقير ديگران برای به کرسی نشاندن  و بی

اش نوشتن و گفتن   بل که وظيفه. حرکات و اعمالش نيست
ست،   و فرياد زدن رو در رو و بدون رودربايستی                       

نويسد و طعن و لعن و نفرين            می"  بصير"همانگونه که    
هزار .  خرد  جماعت بيزار از سياست را به جان می                 

نگار، کارگردان، شاعر،     نويس، روزنامه   تئوريسين، مقاله 
کشی برآيند    هنرپيشه و منتقد هم در پی ماستمالی و ماله             

توانند اين واقعيت روشن و ساده و ابتدايی را که در                نمی
. بنامند"  تئوری توطئه   "افتد،      روز روشن اتفاق می           

ای که هدفش زير ضرب بردن اين هنرمندان                      توطئه
اين کار اول و دوم رژيم نيست که حاال               .  واالگهر باشد 

. دری کرده باشد     دستی از غيب بيرون آمده باشد و پرده           
کن   آيند که همين اندک حرکات مخالقان را بنيان            اينها می 

بدبختی نيست که پس از سی سال که                   .  کنند و ببرند     
کشی و      کشی و زن         کشی و جوان         گر نسل     نظاره
ی   کشی هستيم در برابر يکديگر بايستيم و واژه              فرهنگ

 تبعيد را برای هم معنی کنيم؟
"گويی  می بصير بايد بداند که ما شخصيتهای مستقل               : 

رو هيچ ولی      هنری هستيم و اين بدان معناست که دنباله           
گرای اسالمی و  ای نخواهيم بود، نه مجيزگوی تماميت فقيه

رو کسانی که به نام تبعيد بخواهند برايمان حکم               نه دنباله 
من و تو برای آنکه شخصيتهای مستقل               ".  صادر کنند  

باال های همين دربدران تبعيدی       هنری شويم از شانه    

 
 

)  6( ادامه در صفحة      
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موضوع مربوط  .  افتادم»  جنايت و مکافات  «خواندم که ياد داستان      -را مي »  جشنوارة يکی بود يکی نبود     «داشتم قصة تلخ     
ای مبنی بر ارائه آثار فرهنگی و هنری جاری در جامعة ايران که، تنها به بخشی از -ای در کانادا، با برنامه-است به جشنواره

ستيزی جمهوری اسالمی هيچ خبری نيست و افرادی در آن شرکت            -گری و فرهنگ  -اين موضوع پرداخته و در آن از سلطه        
کنند و طبعًا اين مسئله نه تنها بيان          -کار جمهوری اسالمی سازش می     -اند که بعضًا خوشنام نيستند و با رژيم تبه          -کرده

شرايط واقعی خفقان فرهنگی درايران، نوعی          -آيد؛ بلکه نسبت به     -فرهنگ و هنِر جاری در جامعة ما به شمار نمي                 
اش -گی و جانانه  -الپوشانی و ايجاد توهم نيز هست و در اين رابطه هم، بصير نصيبی، بر اساس شيوة مبارزاتی هميشه                    

کردن مطلب زده و کسی مثل نيلوفر بيضائی که تا همين ديروز، خودش، کنار ما در همين گونه -دست به افشاگری و روشن
. های اينترنتی خواند-توان شرح آن را در سايت-ها و مبارزات شرکت داشت، به بصير اعتراض کرده است، که می-افشاگري

   
اشان به -ها که طبل رسوائي-گونه جشنواره-در اين ميان، انگيزة من در نوشتن اين چند خط، نفِس موضوِع اين  

-ام و حيرتی ست که از اين مطلب کرده         -اندازة کافی به صدا درآمده نيست؛ بلکه، بر سِر واکنشی ست که از نيلوفر ديده                
خواهيم آدمی مثل او را     -داند که نه من و نه بصير و نه ديگر دوستان فعال در اين زمينه، هرگز نمي                 -خود نيلوفر هم مي   .  ام

مثًال بصير بخواهد برای ديگران دستورالعمل مبارزاتی       )  به قول نيلوفر  (هايش را نديده بگيريم، و يا       -زير سئوال ببريم و يا ارزش     
ايم و  -انديشی راه بياندازد؛ چون همين کارها و همين نوع مبارزات را قبال هم کرده                   -نگری و خشک   -صادر کند و يکجانبه    

همانطور که گفتم؛ خود نيلوفر هم در اين مبارزات کنار ما بوده است؛ ولی واکنش کنونی او، شخص من را به بهت واداشته                       
بينی کسی که تا ديروز       -ام که موضع چه جوری است که يک هو مي             -يعنی به اين فکر افتاده      .  و به فکر انداخته است     

شود -گيرد؟ مسلمًا جواب آن ساده نيست و مثًال نمي           -کرد در برابرت قرار مي     -درست عين همين حاالی تو حرکت مي        
يابد و ناگهان به يک موجود       -هائی دارند که در يک چشم به هم زدن تغيير جهت مي             -ها منافع و وضعيت   -قالبی گفت؛ آدم  

جا ست و من حق دارم از خودم بپرسم راستی ما چه            -يعنی، حيرت کردن در اين زمينه به . شوند-عجيب و غريب تبديل مي
در رابطه با    »  کانون نويسندگان در تبعيد     «آيد؛ هنوز مرکب اطالعيه        -ايم که بايد مرتب تلفات بدهيم؟ يادم مي             -کرده

صبری از من خواست تا پاسخ عباس         -خشک نشده بود که نيلوفر بيضائی زنگ زد و  با بي              »  جشنواره نزديک دوردست  «
البته حق هم داشت؛    .  معروفی را که در مقابله با اطالعيه کانون، به دفاع از اين جشنواره پرداخته بود هرچه زودتر بدهم                     

ها، به هوای اينکه ما ديگر حرفی         -دست-درنگ تنی چند از ديگر قلم به        -چون تاخير در اين پاسخ سبب شده بود که بي            
وای و داد و بيداد که، کانون نويسندگان «برای گفتن و دفاع از اطالعيه کانون نداريم، شروع کرده بودند به هياهو و غوغا که؛ 

به جای دفاع از آزادی بيان، کمر به قتل قلم و آزادی هنر بسته و  گنجه و موزه وسائل شخصی خمينی در جشنواره نزديک                          
دوردست را که يک اثر هنری ناب است به مسخره گرفته و به تخطئه هنرمندان و نويسندگان ريز و درشتی پرداخته است                         

فکر »  !اند-که از داخل کشور عزيز و همچنين از همين سرزمين کوچک و بالخيز تبعيد، در اين جشنواره مبارکه شرکت کرده                     
کنم نيلوفر نازنين به خوبی آن تماس تلفنی و آن گفتگو و قول من که؛ حتما در اين مورد واکنش نشان خواهم داد و                              -مي

و يادش هم باشد که باز در يک گفتگوی تلفنی             .  دستان را يادش باشد    -به-اش از پاسخ من به آن قلم        -خوشحالی بعدي 
های دانشگاه سواز لندن و      -به خاطر سوءاستفادة جمهوری اسالمی از محل سخنراني        »  حتي«ديگر؛ از من خواست که       

نيز -شد  -بدنام شدن اين محل، از شرکت در سخنرانی و مراسمی که توسط يکی ازدوستان خوب خود ما برگزار مي                            
باره تغيير جهت داده و     -دانم چه اتفاقی افتاده است که نيلوفِر ما، يک        -ولی حاال نمي  .  خودداری کنم که من هم چنين کردم      

شمشيرش را در مقابل بصير نصيبی که مثل هميشه در دفاع از حيثيت تبعيدی و هويت پيکارگرانه ما و در مقابله با                                   
های تجاوزکارانه جمهوری اسالمی و همه آن کسان و جرياناتی که خواسته و ناخواسته، آگاه و ناآگاه، با مزد و                        -سياست

نيلوفر حتما تصديق خواهد کرد که مبارزات بصير            .  گيرند از رو بسته است      -ها قرار مي   -مزد در خدمت اين سياست      -بي
های مافيای سينمائی جمهوری اسالمی در اين مدت، که واقعا اغلب بار آن بر دوش خودش و گاه بر                      --نصيبی با سياست  

شانه برخی از ماها پيش رفته است، به راستی راه را بر اين هجوم و تجاوز سخت کرده و بدون اين دفاعياِت مستند و                                
من باز  .   کرد-کوشانه چه بسا سياست سينمائی جمهوری اسالمی امروزه در سطح زندگی تبعيدی ما شلتاق مي       -سخت

هنگام بازگشت از جشنواره تئاتر هامبورگ       -که حدود ده سال پيش به      )  ياد بياورد -و اميدوارم نيلوفر نيز به     (آورم  -ياد می -به
در گفتگوئی که در ماشين داشتيم، نيلوفر در مخالفت با ) که آن زمان هنوز از در مماشات با جمهوری اسالمی برنيامده بود(

گرانه جمهوری اسالمی، حتی حضور فرضی پدرش بهرام بيضائی و آمدن او از ايران به اين گونه                          -های توطئه -سياست
کرد؛ بنابراين بايد به من حق بدهد که بپرسم؛ چرا اکنون معتقد شده است               -آميز و ناپذيرفتنی ارزيابی می    -مراسم را توهم  

های -راستائی آن با منافع و سياست       -شود در مراسمی که هم      -که اين گونه مسائل ديگر اشکالی ندارد و فرضًا، مي              
ها و  -جمهوری اسالمی حداقل بيش از بدنامِی آن محل سخنرانِی دانشگاه سواز آشکار است، و عناصر شيفتة امام                          

داستان است شرکت -جمهوری اسالمی، حتی اگر همان پنج نفری هم باشند که نيلوفر نيز در خوشنام نبودنشان با ما هم
شود در کنار اين افراد قرارگرفت و از اين تريبون         -کرد؟ اگر نيلوفر بيضائی به اين نتيجه رسيده است که بر خالف گذشته، مي 

. کرده است -ها به خاطر اشاعه آثار ادبيات و هنر تبعيد سود جست؛ پس بايد بگويد که پيش از اين در اين مورد اشتباه مي     -
های خود در پيکار با يکی از       -های و پيمان  -در اين صورت، اين ديگر گناه کبيرة بصير و امثال او نيست که همچنان بر سر پايه                 

و اين شوخی هم که بصير انگليسی بلد نيست و يا نيلوفر و ديگران در                 .  های دنيای امروز ايستاده است    -پليدترين حکومت 
های لوس است و کمکی به        -ها ، واقعا از آن حرف       -اند و از اين جور ويراژ دادن        -کتاب و مقاله نوشته    »  تبعيد«مورد کلمه   

من برای نيلوفر احترام و ارزش بسيار قائلم و او را يکی از هنرمندان خوب تبعيدی . کند-روشن شدن مطلب و مواضع ما نمي
حتی اگر بصير به قول     .  ها بسنده نيست  -های ما به همين   -شود و ارزش  -اما موضوع به همين جا ختم نمي       .  شناسم-مي

های جا زدن و نان به نرخ روز خوردِن کسان بسيارکه خود               -نيلوفر، هنرمند هم نبود، برای من پيکار جانانه او در اين سال              
ها جنگيده، ارزش باالئی داشت که از صد اثر هنری ارزشمندتر است، چه برسد به اين که بصير                       -نيلوفر بيضائی نيز با آن     

خلق اثر هنری،   .  يعنی، هنرمند فقط يک بعد ندارد     .  هنرمند خالقی ست که من نياز به برشمردن توان او در اين زمينه ندارم             
از اين رو، من برخالف نيلوفر       .  اش با بيداد اجتماعی بخِش ديگر از هستی او ست          -يک بخش از وجودش، و پيکار سياسي       

اش، -از  نظر من هنرمندی که بخواهد بر خالف علت وجودي            .  کنم-اش خالصه نمي  -بيضائی، هنرمند را فقط در اثر هنري       
کنم گذشتة نيلوفر، خود شاهد     -اعتنا باقی بماند ارزشمند نيست و فکر مي       -ستم و بيداد را توجيه کند و يا حتی به آن بي            

 .همين مدعا ست
تر آن بود که اگر فرضًا نيلوفر بيضائی ايرادی به انشاء و يا شيوه نگارش بصير داشت روی                        -بنابراين شايسته   

اين، به سود ما، به سود پيکار در راه حقانيت مردم در برابر              .  ساخت-ماند و مطلب را به ناحق وارونه نمي        -همان باقی مي  
 .بيداد جمهوری اسالمی و به سود خود نيلوفر که دوستش دارم است

 ■■■ 

 عباس سماکار

 
شکل گيری حکومت های خودکامه بدون حضور            *  

روشنفکران کوته بين وحقير ممکن نيست، اين                        
روشنفکران در عمل به رژيمی خدمت می کنند که               

هانا آرنت انديشمندبرجسته     (  مدعی مبارزه با آنند          
 .)معاصر آلمانی

حتا اگر اين نظام به فرض محال در راه بازگشت              *  
من فرش ابريشمين ويا قا ليچه سرخ بگسترد من به               
سرزمينی که زيرسلطه ی شوم اوست هرگز قدم                    
نخواهم گذاشت زيراميان ما دو طرف هيچ سازشی              

  )زنده ياد نادر نادر پور. ( ميسر نيست
روزی خواهد آمد که ساده ترين مردم ميهن من از            *  

آنگاه .روشنفکران اخته خود باز خواست خواهند کرد       
که کشور مان همچون شعله ای کوچک ومهجور فرو 

کاستيو (  ميمرد شما روشنفکران چه می کرديد ؟                 
 )شاعر گواتماالئی

ربط است ين        بی   چه.به ما نام مهاجرداده اند آنان          * 
ولی ما با رضای    .مهاجرآنست آه ترك وطن گويد    .نام

خويش، قدم درين راه ننهاديم تا ازنو ميهنی جوئيم آه           
گريزانيم  .شيد هم، اگرشد، تا ابد، آنجا بمانيم                             

آجا؟ آی؟      ،ينجا.وسرگشته ما را تاراندند ازآنجا                
ين دياری آه، گيرم ،        .زادگاه ما تواند گشت، هرگز      

جدا شده از سروده مهاجر اثر           (   پذيرا گردد ما را      
 )برتولوت برشت

اگر چراغداران، به چنين رژيمی چراغ سبز نشان            *
مردم را از      نمی دادند و در بزنگاه های تاريخی،              

عواقب رفتن اين بربرها نمی ترساندند، امروز مردم          
مينا ( .تاريخی قرار نمی گرفتند  ايران در اين تنگنای

 )اسدی
يک بار گولم زدی شرم برتو، بار دوم گولم زدی              *  

 )يک ضرب المثل امريکايی(شرم برمن 
■■■ 

 

 
 .رود نگاه تان خطا می

درست ديدن هم هنر است، درست 
 .انديشيدن هم هنر است

دستان هنر آفرين تان گاه بالی جان تان 
 .شود می

ای از  دهيد اما لقمه خميری فراوان ورز می
 چشيد، آن را خود نمی

آنيد و  برای ديگران بردگی و بيگاری می
 آنيد آزاديد فكر می

سازيد و اين را آزادی  تر می غنی را غنی
 .ناميد می

 .از لحظه به دنيا آمدن تان
دارند  در گردا گردتان آسيابی بر پای می

 .آند آه دروغ آرد می
 .هايی که تا پايان عمر با شماست دروغ

آنيد آه وجدان آزاد داريد حال آن  فكر می
 .اند آه وجدان شما را خريده

 ايد پيوسته در حال تاييد و تكريم
با سرهای فرو افتاده آه گويی از آمر به 

 ايد دو نيم شده
 گرديد و بازوان افتاده، ول می

 .با آزادی بيكار بودن و آزادی گزينش شغل
 اما اين آزادی

 آن روی سكه آزادی است
■■■ 
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مدتی است جشنواره های سينمایی و نهادهای هنری در کشورهای غربی مثل                       
آن زمان هم که این     .  گذشته از صادرات فرهنگی جمهوری اسالمی استقبال نمی کنند         

جشنواره ها از کاالی فرهنگی رژیم استقبال می کردند انگيزه آنان سياسی بود                         
رژیم که تاکنون بيشترین    .  همچنان که حاال بخشی از این عدم استقبال سياسی است          

بهره برداری را از هنر و سينما کرده و با همين ابزار فرهنکی توانسته ميان ایرانيان خارج                  
کشور راه بازکرده ودستگاه خود را پهن کند طبيعی است در این زمينه دست از تالش بر                 

حاال که نمی تواند در جشنواره های غربی حضور چشم گير داشته باشد خودش               .  ندارد
برنامه های فرهنگی و جشنواره های پر خرج و پر زرق و برق ميان ایرانيان راه می                          

 .اندازد

این جشنواره  .  در تورنتو کانادا در این چهارجوب قرار دارد       "  یکی بود یکی نبود     "  جشنواره  
قرار است فرهنگ ایران را به ایرانيان تبعيدی و مهاجر و کاسب معرفی کند تا ایرانيان                      
خارج از کشور ببينند  در جمهوری اسالمی فرهنگ و هنر چه رشد باال و بلندی داشته                    

 .است و بعد از دست زدن وسوت زدن و صرف چلوکباب با خيال راحت به خانه برگردند

رژیم طی این سال ها از چه گوارا  تا مارکس از حافظ و مولوی تا صادق هدایت و شاملو                     
بعد از مرگ زنده یاد احمد شاملو زیر         .  خواسته بهره بگيرد و هر چيزی را به لوث بکشد           

جاده ها با خاطره قدم های تو بيدار        "  پوستر خمينی شعری از شاملو را می نویسد که          
هرچند که اسم شاملو را نمی آورد اما هر کسی که این شعر را خوانده                  ..."  می مانند 

می بينيم که رژیم هيچ مرزی را برای کسی          .  باشد می داند که  شعر از شاملو است         
 .باقی نمی گذارد

همچنانکه عده ای   .  همچنانکه همه حاکمان و جریان های آرمان فروش چنين می کنند            
به عنوان مخالفان رژیم در همسویی با خط غارتگران بين المللی، مبارزه با رژیم را به                      

 .لجن می کشانند و انگيزه مبارزه را در مردم تضعيف می کنند

اینجاست که اهميت مرزبندی با دستگاه های آلوده به رژیم و چپاول گران جهانی                        
اینجاست که اهميت و تاثير سينما و هنر زیرزمينی ضرورت وجودی            .  مشخص می شود  

 .خود را نشان می دهد

واما در باره بعضی از هنرمندان خارج از کشور که حقيرانه سر هر سفره ای می نشينند                 
 :فقط می توان گفت 

 

 ساِل روزهای دراز و استقامت های کم

 .سالی که غرور گدایی کرد 

 

 

 کانون حمایت از سينما و هنر زیرزمينی ایران

June 2008 

■■■ 

م                    ه اي ت رف م گ ی را دست ک ان . ما درک و آگاهی جه
ن                           ا اي د ب اي ه ب م ک ي اس ن می ش انگار که ما خود را ن

م " جشنواره ها  ا از درک حال         " !!!  خود را بشناسي م
کی از                  ".  عاجز نيستيم" هم  ا ي ه ب م ک ي خوب می دان

ه          م ک ي روئ عوام فريب ترين حکومت های جهان روب
کاری را پشت سر                ب ري قرن ها تجربه ی فريب و ف
ايش                         ق رای ب ول ب درت و پ ر سر ق ون ب دارد و اکن
د      برنامه ريزی می کند و به هر ترفندی دست می زن

 .و ما آگاهانه يا نا آگاهانه به آن تن می دهيم
ه    "  يکی بود ، يکی نبود"   اران اک قصه ی غم انگيز ري

وشش حفظ هويت                        ر پ ای ست که سال هاست زي
ان آغاز شده          ي فرهنگی و تقويت اعتماد به نفس ايران

 .است
ود  "  ب ه                "  يکی بود ، يکی ن ی آغاز شد ک ان از آن زم

ق وزارت                   ران از طري گی اي رهن نخستين سفرای ف
دان داخل و خارج                ن رم ن ه     ارشاد و با همکاری ه ب

عنوان شرکت درجشنواره های موسيقی و فيلم و تاتر 
راهی فرنگ شدند تا قدرت و فريب فاشيسم اسالمی      

د              ن ن ه ک ي وج ان ت ي ان ه ی            .  را برای جه ون م م ن ن ه اي
ديگرش است عليرغم آنکه برگزاری اين جشنواره را 

ه            .  بی سابقه ناميده اند ام رن ه است و ب بسيار پر سابق
 .ای ست کهنه و نخ نما

اگر براستي در جستجوي روايت تاريخ ديروز 
  هنرمند هستيد؟  150  و امروز از طريق

ه   حکايتش را از زبان هزاران مادر داغديده بپرسيد ک
ا و                       رقص مرگ اوه ه ا و ک ن آرش ه ري حماسه آف

ه                        ر سر دار ب ا ی خود را ب ن ه مرضيه ها و شهي
انشان را         تماشا نشسته اند و جسد های جگر گوشه گ
در خاوران و ديگر گورستان های بی نام جستجو می 

د         ن ا     .  کنند و ضجه های شبانگاهی سر می ده ن ه اي
 .هستند شاهدان حماسه های تاريخ ما

  ؟ »در جستجوي حماسه ايد «
ی                     ران و پسران جوان ن دخت ي ت ان راس حماسه آفرين
هستند که هر روزه فرياد اعتراض شان از هر کوی    
رای                        ل کش و ب م نس ن رژي ه اي ي ل ر ع رزن ب و ب
ا را          جه ه سرنگونی آن بلند است و سخت ترين شکن

 .تحمل می کنند
مي خواهيد از نگا هي موشكا فا نه 

به درون زندگي   درمينياتورهاي ايراني
 مردم راهي بيابيد؟

با نگاهی به تاريخ معاصر به زندگی کودکان ، زنان، 
کارگران ، زحمتکشان و در مجموع به نسلی کشته و 
ه                   ردم ب دگی م ه درون زن د ب ي نسلی سوخته می توان
روشی و بی           سادگی راه يابيد و به فقر، اعتياد، تن ف

 .کاری نگاهی داشته باشيد
مي خواهيد  سفري همه جانبه به فرهنگ مان 

 در همه ي ابعادش داشته باشيد ؟
ن                       ردم اي وی م ن ع ادی و م رهنگ م آثار و همه ی ف
کر می          ه ف سرزمين در ابعادی گسترده تر از آنچه ک

از .  کنيد مورد هجوم اين آدمخواران قرار گرفته است 
ر       آثار باستانی تا موسيقی و هنر و از همه با ارزش ت
ن                      ي ت ظان راس اف خواه و ح و مهم تر جان های آزادي

 .فرهنگ مردم
 به تنوع نظرات با ديده ي احترام

 و تساهل مي نگريد؟ 
رای                م ب اک م ح ه رژي اين درست همان نگاهی است ک
غ اش          ي ل ب کمرنگ کردن مرزها،هدف گرفته است و ت
ره ای مردمی و دمکرات                را می کند تا از خود چه

ذارد          گ ايش ب م عرفی       .  برای مردم جهان به ن رای م ب
ن                   ي ن ا چ واره ب ن فرهنگ ايران نيازی به جشن و جش

ت                  س ي ام آوری ن رس ه ی س ن زي ت      .  ه اف ي ه ض چ
 !!!باشکوهی

ه ی اعدام های             ن ي فرهنگ امروز مردم ايران بر زم
جه،                         دان و شکن ران، زن روش دخت عی، ف دسته جم
ران        ارگ آويزان کردن انسانها بر چوبه ی های دار، ک
زوی،             ن د م ه ع ت دان م بيکار، دانشجويان دربند، هنرمن
تبعيديان و مبارزانی که برای حداقل حقوق انسانی می 

 .جنگند را، می توان به سادگی به تماشا نشست
ا            واره ه ن ن جش وجدان خود را با برگزاری و تائيد اي

با اجرای اين گونه نمايشات فرمايشی  .  آرامش نبخشيد
ا           فرهنگی ا و شم قدرت حاکمه را توجيه وتثبيت و م

 .را می فريبند
 .تاريخ امروز ما بر خون نشسته است 
 .و قصه ي ما هنوز به سر نرسيده

 
دان       .  داوری نزديک است   که ! هشدار ن رم ن مردم، ه

ا                        ر شم ه ب ان ردا بی رحم خ ف اري راستين امروز و ت
 .داوری خواهند کرد
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 6    ٨ ٠٠ ٢ ويژه نامه  جشنوارۀ  تيرگان   جوالی . سال  دوم .  ماهنامۀ روشنگر                  

 

چون نمی پذيرند چاپلوس بارگاه خامنه ای باشند                     -
،همچنان ناشناس مانده اند ودر اين برنامه وهيچ برنامه          

 .ای به اين گونه هنرمندان ميدان نمی دهند
من برای نمونه وضعيت،موقعيت وگرايش های چند               

اسالمی را  .  تايی به قول خودشان برگزيدگان هنری ج        
   ... به اختصار نقل می کم، تو خود حديث مفصل بخوان

اين جمع هر وقت برايشان صرف کند ماسک هنرمند             
غير سياسی را به چهره ميزند وهرگاه صالح باشد                    
مانندخيمه شب بازی زير عنوان انتخابات می شوند                  
هنرمند سياسی ودر يکی بود ويکی نبود قرار است با              

 .ماسک شخصيت فرهنگی حضور بيابند
عباس کيارستمی سمبل سازش وزدو بند که بار ها وبه           
صراحت سانسور را باعث رشد خالقيت دانسته است             
در انتصابات اخير قلبش را به احمدی نژاد ورايش رابه 

نقش او و    .  دزد سرگردنه و قاتل رفسنجانی اهدا کرد           
همفکرانش در دوام جمهوری اسالمی را از زبان آقای          

سفير    «.  رئيسيان رئيس کانون کارگردانان بشويم               
ايران در فرانسه، در زمان برگزاري جشنواره آن گفته 
بود هروقت ما در ديپلماسي با در بسته مواجه مي                       
شويم، سينماي ايران آليد رمزگشاي ما است و عباس              
آيارستمي سينماگري است آه تاآنون قفلهاي مهمي را           

 .«در اين راه باز آرده
رخشان بنی اعتماد سازنده پروپاکاندا فيلم روزگار                    
ما،فيلم مستند از انتصابات دوران خاتمی وبانوی                       

(  ارديبهشت در تائيد سياست های دوم              )داستانی    . 
خردادی ها وبرپا کننده ستاد انتخاباتی برای خاتمی،                 
منتخب وزارت ارشاد برای شرفيابی به حضور خامنه          

 .ای در اواسط سال پيش
آيدين آغداشلو ،آماده همکاری با هر رژيمی ،در                         
حکومت پيشين صاحب پست ومقام در دفتر فرح                        

 . پهلوی ودر حکومت آخوندها مشاور هنری
حامی تيمسار قاليباف برای             .  داريوش مهرجويی    *

رياست جمهوری در انتصابات اخير ،ربط دهنده                       
سانسور وارتجاع در جمهوری اسالمی به سنت قابل               

آيا آقای کيارستمی ونظايرشان می               .  مناسبی نيست   
 .پذيرندبا تبعيديان همنشين شوند؟

گردانندگان اين برنامه ها، ادعای پاسداری از . 1
فرهنگ و هنر ايران را مطرح می کنند وشناخت گذشته 

که البته بعد از انجام ...تاريخی وحرفهايی از اين قبيل
طرح ،اين گونه ادعاها هم بدست فراموشی سپرده می 

.  ما نيز نياز مبرمی داريم که خود را بشناسيم(...شود 
اين شناسايی به معنای حس افتخار بی اساس به گذشته 

ای که به درستی آن را نمی شناسيم و برای فرار از 
جدا شده از متن .  حالی که از درک آن عاجزيم، نيست

 ) خانم صبای مقدم
حاال نميخواهم وارد اين مبحث بشوم که ايا اين برنامه             -

خود تنظيم نشده تا مارا سرگرم مسايل ديگر بکند واز                
حالی که داريم يعنی حضور نکبت بار ترين حکومت               

 ؟-روی زمين فرار کنيم
در اين نوع برنامه ها برای انتخاب چهره های                    .  2

شاخص داخل ايران سراغ هنرمندانی می روند که بين            
گاه به اين باند وگاه به آن           .باندهای حکومتی ميچرخند      

آيا هنرمندی که کليت    .  باند ويا هر دو باند متصل هستند       
اين رژيم منحوس را نپذيرد از غربال کميته برگذاری              
به سالمت عبور کرده است؟ اينا ن ادعا دارند دو سال               
. بطور مداوم کار کرده اند تا اين آش آماده مصرف شود

اسالمی انتخاب شده انداکثرا        .  اما نام هايی که از ج            
همان نام های هميشگی هستند به خصوص  در قسمت              

سال جستجو    2سينما،برای يافتن اين نام ها که نياز به             
نيست، هر کس با صرف ده دقيقه وقت می تواند چنين              

اگر .  اسامی را از ميان ليست مجاز ها بيرون بکشد                 
اينان ميخواستند موقعيت کنونی هنر داخل را بشناسانند           
البته نياز به بررسی وکنگاش داشت و فراهم آوردن                   
امکان خروج کارها از مجرا های غير دولتی چرا که               
کم نيستند جوانان خالق و هنرمند که چون تن به خفت               

چون حاضر نيستند سر قبر خمينی            -وخواری نميدهند 
چون مثل      -مثل کيارستمی ومهرجويی سينه بزنند               

رخشان بنی اعتماد خامنه ای را رهبر فرزانه نمی نامند          

 
 
 

دوست و همراهی ازسايت شهروند مطلبی رپرتاژ                   
گونه برايم ارسال کرده بودکه زير نام ماريا صبا ی                  
مقدم چاپ شده بود در وهله اول نگاهی گذرا به چهار              
چوب برنامه ای که ماريا خانم نويد انجامش را انشاء               

جشنواره تيرگان، يکی بود     (  نويسی کرده بود انداختم       
همان )تورنتو   .  2008جوالی      20تا      17ويکی نبود  

راه و روش هميشگی برای تنظيم برنامه های اينچنينی          
در اينگونه برنامه ها همه         .  در ذهنم تداعی می کرد        

حتا يک هنرمند . ايرانيان خارج از کشور مهاجر هستند
 ! تبعيدی هم از جور وستم مالها نگريخته است

 :چه زيبا می سرايد برتولت برشت 
 .به ما نام مهاجرداده اند آنان 

 .ربط است اين نام بی چه
 .مهاجرآنست، آه ترك وطن گويد

 .ولی ما با رضای خويش، قدم دراين راه ننهاديم
 .تا ازنو ميهنی جوئيم

 .آه شايد هم، اگرشد، تا ابد، آنجا بمانيم
 گريزانيم وسرگشته
 .ما را تاراندند ازآنجا

 اينجا
 آجا؟

 .آی؟ زادگاه ما تواند گشت، هرگز 
 ...اين دياری آه، گيرم ، پذيرا گردد ما را

اگر بخواهيم تفاوت معنای اين دو واژه را دريابيم حتا              
) عميد(ميتوانم به فرهنگ متداول ودر دسترس همگان         

(هم مراجعه کنيم     مهاجر، کسی که از شهر ووطن            . 
/ خود به شهر يا کشور ديگری برود وآنجا سکونت کند          

تبعيد، نفی بلد کردن، کسی را از شهر بيرون کردن،به           
 )جای ديگر فرستادن

واژه تبعيد بار سياسی دارد برای برنامه هايی که                        
هم در آن حضور فعال دارندانتخاب       *  هنرمندان خمينی 

دفاع از سينمای خط دار واسالمی وناسزا                  .  احترام
اين توضيح را      .)  گويی حسابگرايانه به غرب فاسد           

اضافه کنم که آخوند بی چشم و رو آخرين فيلم                               
مهرجويی ،علی سنتوری را به داليل اختالف های                   

 (باندی ناکام کرد
محمد رضا لطفی که خط سياسی ايشان نيازبه ياد                   *

آوری من ندارد فقط اضافه کنم که ايشان مورد لطف                
سال  30وبخشش دولت مهر ورز قرار گرفتند وبعد از 

فقط .  به خاک آلوده به ويروس آخوندها وارد شدند                  
مالحظه بخشی از مصاحبه ايشان با خبرگزاری فارس         
کافيست که دليل موافقت رژيم با حضور ايشان در                    

خبرگزاری مذکور از قول       .  را دريابيد     ...  يکی بود     
 :لطفی نوشت

در يك پروسه    .  هستم)  ع(من عاشق حضرت علي         «
، )ص(روحي نيز ارتباطي معنوي با حضرت رسول            

 »اين شخصيت بزرگ، يافتم
بعد از توبه درپروسه روحی         !  اين آقا ی کافر نجس        

ارتباط با محمد برقرار می کنند وروشنفکران                              
دانشگاهی مترقی برنامه ريز برايش کف می زنند                    
 !وميزبانش برای برنامه يکی بود ويکی نبود می شوند

البته در بين به قول خودشان مهاجرين هم با نامهايی که 
دايم به ييالق وقشالق می روند برخورد می کنيم برای           
نمونه دريا داور با حجاب اسالمی وطبق مدل انتخابی             

احمدی نژاد در      !  وزارت ارشاد در دوران شکوفای         
حاال هم که       .  برنامه داشت   )  رودکی(تاالر وحدت       

دوباره شده است مهاجر ودر بخش مهاجرين يکی بود            
 .آواز خوان است... ،يکی

من نميدانم نحوه دعوت از ايرانيان خارج از کشور   .3
برای اظهار نظر در اين         ,به چه شيوه ای بود است             

شک نبايد داشت    .قسمت نياز به اطالعات دقيقتر دارم         
که اينان اگر نياز بدانند هيچ ابايی ندارند که شخصيتی             
. مستقل و با پرنسيب را هم قربانی مقاصد خود کنند                  

ازکسانی که ميهمان برجسته شان محمد رضا لطفی                 

اند و حلوا  آنها ما را دور جهان گردانده. ايم رفته
شخصيت مستقل هنری به خودی خود             .  اند  حلوا کرده  

ما .  يک ترکيب خنثا و بی رنگ و بوست          .  معنايی ندارد 
گويان   چون اعتراض کرديم، چونکه به دهان ياوه                       

گفتيم و در کنار        "  نه"حکومتی مشت کوبيديم، چونکه          
مبارزات مردم ايستاديم، شخصيت تبعيدی شديم وگرنه              

تر از ما هستند که چون                 کلفت  آنقدر هنرمندان گردن     
خواری و سرنهادن بر بارگاه          کارشان مجيزگويی، ريزه   

کند و در بهترين       سفلگان است کسی پهن هم بارشان نمی        
 ...اند وضعيت، شاعران و هنرمندان رسمی دولت

" يکی بود، يکی نبود         "يکی از گردانندگان جشنواره             
برگزارکنندگان اين برنامه عموما همه در يک        : "گويد  می

علوم "اند و به اصطالح            رشته مهندسی تحصيل کرده       
اند و عشق به ايران، هنر غنی ايران همه               خوانده"  دقيقه

آنها را به يک سمت، به سوی فعاليت به سوی فرهنگ                
و همه اين جوانان     ."  ايران و معرفی ايران کشانده است        

هايشان ضمن     آموخته در مصاحبه      تحصيلکرده و دانش    
ابراز شادمانی و احساس افتخار و مباهات از برگزاری             

زنند که قرار      ای حرف می     اين جلسات، از آبروی رفته      
است توسط اين فستيوال سه روزه و با شرکت اين                          

يعنی اين    .  هنرمندان به ملت ايران بازگردانده شود                 
آموختگان که تو از آنها به عنوان نسل  پژوهان و علم دانش

دانند که احساس شرم       بری نمی   دوم و سوم ايرانی نام می      

به دست   )  ايرانی-شهروند کانادايی  (از قتل زيبا کاظمی         
خبرند؟ آيا استفان کاظمی،        حاکمان جمهوری اسالمی بی     

سن و سالشان را که در همان         پسر زيبا کاظمی، جوان هم    
شناسند؟ اگر آری، چرا در حمايت  کند می کانادا زندگی می

ی   زنند؟ چگونه است که در آستانه از اوآستينها را باال نمی
و  ١٣۶٧ بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی در سال 

تير   ١٨ در گيرودار سالگرد سرکوب جوانان دانشجو در         
ها،   ها و به بند کشيدن       کشی  ها، جوان   و در اوج دستگيری    

ها و        يکباره اين جوانان عالم و دانشمند جشن                              
ها برگزار     عام  هايشان را همزمان با اين قتل               فستيوال

خواهند   ی تاريخی می     کنند و درست در همين لحظه           می
بين بگذارند و به       اهميت زبان و فرهنگ ما را زير ذره           

علوم "دانم چرا اين جوانان         رخ جهانيان بکشند؟ من نمی      
ها را    انگاری و سهو، دقيقه      خوانده اينگونه با سهل    "  دقيقه

 .سوزانند کنند و فرصتها را می باطل می
اش در آمريکا      "خانقاه"حضور جهانی تارزنی که يخ              

ای سفيد و تسبيحی در دست،                       نگرفت و با لباده            
راهی ميهن اسالمی شد تا ثناخوان و دعاگوی             گويان  علی

 آل عبا باشد چه سودی به حال مردم ما دارد؟
شاعرانی که پس از اينهمه سال هنوز قربانيان قتلهای                  

نامند و از ترس عواقب          شدگان نمی   ای را کشته     زنجيره
کنند  خطاب می" ی من دوست مرده"بردن نامشان، آنها را 

 اند؟ چه قدمی برای مردمشان برداشته
منتقدانی که تا ديروز در دفاع از فرهنگ و هنر پادشاهی           

کردند و از عظمت فرهنگ و                گردنشان را سيخ می        

ای نيست که در         و ننگ ما از مردم به گروگان گرفته               
چنگ اين درندگان اسيرند و روزشمار مرگ دارند، بلکه          

کند، مثل آب خوردن سر       تکه می   از حکومتی است که تکه    
نسالن همين در ساحل       کند و هم    جوانان را از تن جدا می       

ی دگرانديشی به راهروهای       عافيت نشستگان را به بهانه      
 .فرستد مرگ می

"گويد  برگزارکننده ديگر می     شک نيست که برگزاری       : 
سابقه است و در ايرانيان حس  ای در دنيا بی چنين جشنواره

کند، چيزی    اعتماد به نفس و اطمينان به خود را تقويت می         
شکی نيست که . که ما در اين دوره بسيار به آن نياز داريم

ای از هنرمندان و اديبان طراز اول ايران                   ايجاد شبکه  
برای ما امکان برقراری ارتباطی زيبا و عميق با جامعه              

ای   در هر گوشه  .  کند  ميزبان و جامعه خودمان برقرار می      
از مرکز عظيم هاربرفرانت، هنرمندی، نقاشی يا اديبی               

و البته چند     ."  آورد  بخشی از داستان ما را به زبان می              
عکس اشتهاآور هم در بروشور فستيوال وجود دارد که               

... باقلوا...  جا از تماشاگران با چلوکباب      دهد جابه   نشان می 
زولبيا باميه و انواع و اقسام غذاهای اشتهاآور ايرانی                     

های رنگارنگ بر      و با چيدن اين سفره      .  شود  پذيرائی می 
 .گذارند حکايت غمبار مردم گرسنه ميهنشان سرپوش می

دوست که با بودجه          اين جوانان برومند و باالبلند وطن           
های   مراکزی در کشورهای متبوع خود، جشنواره                     

ای دروغين از ايران به  کنند و چهره برگزار می  چنينی اين
دهند آيا يک لحظه به مردم گرسنه،                 جهانيان نشان می    

انديشند؟ آيا اينان     خانمان، دربدر و اسير ايران می      تشنه، بی

دادند و امروز     هنرايران باستان داد سخن می     
اش   کوشند که ثابت کنند که اگر اسالم سايه          سرسختانه می 

گسترد ما از همه افتخارات اصيل  را بر سر کشور ما نمی
مانديم و البد امروز در ته          هنری و فرهنگی محروم می      

خورديم، چه جای     ی عميقی بوديم و داشتيم علف می           دره
 احترام دارند؟

خوانندگانی که در فستيوالهای جهانی سخاوتمندانه همه             
دهند اما برای آنکه         جايشان را به تماشاگران نشان می          

بهره نگذارند    ميهنانشان را از صوت داوودی خود بی          هم
شتابند و يقه          سر به سوی ميهن اسالمی می                   آسيمه
شوند و در تاالر         بندند و محجبه می        چاک را می      چاک

زنند، از    وحدت برای بانوان پيچيده در چادر چهچه می            
 چه ارزشی برخوردارند؟

کارگردانانی که برای بزرگ شدن و کسب جوايز                         
شوند و  المللی جلوی هر بی سر و پای آدمکشی خم می بين

دوستی و هنرپروری رهبر       کنند و به فرهنگ      کرنش می 
فروشند، از زندگی و درد مردم           الشانشان فخر می     عظيم
اند  دانند؟ و چگونه وقتی مردم حتا نام آنها را نشنيده چه می

روند و     به نمايندگی از طرف آنان به اينجا و آنجا می                   
 آفرينند؟ برای خودشان افتخار می

مردم ايران از آمدن اين چند هنرمند و شرکت هنرمندان             
 برند؟ تبعيدی در کنار آنان چه سودی می

ها سياه و سفيد، نهی از منکر و امر به معروف                اين نگاه 
واقعيت عريانی است که وجود دارد، اتفاقی است          .  نيست

دار حادثه هنرمندان متعهد       و    افتد و ناچار در گير        که می 

)  7( ادامه در صفحة      

 )3( ادامه از صفحة ... بمانديم و بديديم  
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 .هيچ رفتاری بعيد نيست. است
اما در مورد کار خودمان سينما،البته معموال سينماگران 
تبعيدی خود به اين گونه مجالس نمی پيوندند واگر                      

فيلمسازان تبعيدی نه     -باز هم تاکيد ميکنم فرضا     -فرضا
مهاجرين می پذيرفتند که در اين برنامه شرکت کنند و            
فيلمهايی به جشنواره معرفی می کردند که صحنه های          
تکان دهنده اعدام ، سنگسار ،شکنجه،تجاوز به زنان               
ومردان در زندان های ايران را دوباره روی پرده                    

ايا هنرمندان حکومتی در چهار        .  سينما زنده می کرد     
 چوب چنين برنامه ای کارشان را عرضه می کردند؟

وقتی آنها با شرط وشروط کنار ما می نشينند چرا ما                
همنشينی يشان را بپذيريم؟ در اين مطلب آگهی گونه                

 :ميخوانيم
هفت تن از نخبگان عرصه های مختلف اين هنر، در              

بررسی موقعيت هنر   "ميزگردی به بحث و کنکاش در        
 .می پردازند" در ايران امروز

البته اين نخبگان همان ها هستند که اشاره ای به                          
اصال بيائيد . کارنامه چند تايشان در همين مطلب داشتيم

چرا در اين ميز گرد مثال          .دايره بحث را باز ترکنيم          
مرجان ساتراپی حضور ندارد؟ ما که ميدانيم چرا؟ شما         
هم که ميدانيد وشرکت کنندگان در يکی بود ويکی نبود           

برای نمونه چهره البد برجسته نخبگان          .  هم می دانند   
تا حاالجرات کرده         -عباس کيارستمی   -منتخب شما       

است يک اظهار نظر يک سطری در باره فيلم                             
پرسپوليس ارائه دهد چه برسد به اينکه سارنده اش را             
در ميز گرد تحمل کند؟ نه خانمها و آقايان تنظيم کننده               

اگر نمی دانستيد، بدانيد،کارگردانان سينمای     .  ی برنامه   
اسالمی وديگر هنرمندان داخل بدون اجازه ،تمايل          .  ج

وخواست وهمکاری وزارت ارشاد،فارابی ومقامات             
فرهنگی دولت احمدی نژاد جرات شرکت در يک                    
برنامه رسمی وگسترده آنهم درکانادا که نسبت به                       
رفتارهايش بعد از پيگيری پرونده زهرا کاظمی حساس 

اصال برای صادرات فرهنگی مجاز     .  شده اند را ندارند   
از دوران خاتمی يک شورا در وزارت ارشاد تشکيل             
شده و برنامه های صادراتی به دقت زير ذره بين                       
گذاشته می شود وکارگردانان سينمای گلخانه ای وديگر 
هنرمندان با چراغ سبز رژيم، آرايشگر اينگونه برنامه         

 .ها می شوند
اين گونه برنامه ها معموال از بودجه موسسات غير         .  4

انتفاعی وبه ظاهر غير دولتی ،يا ادارات مرتبط با                     
وشايد هم مدعی شوندبا      .  فرهنگ وهنر بهره می برند      

بساطشان را علم کرده اتد اما       !افراد خير !  پول تو جيبی  
. هدفهايشان در خدمت منافع دولت ها تنظيم می شود               

کنفرانس جمهوری اسالمی در برلين را هم بنياد خيريه         
دو بخش داشت بخش     .  هنريش بل تدارک ديد    

مقاصدی که  پشت اين گونه پروژه های عظيم پنهان                 
مگر بهمن نيرومند به خاطر         .  است کمک می کنند         
اسالمی در طراحی کنفرانس        .  خوش آمد سفارت ج       

برلين شرکت کرد ؟نه او خط حزب سبز ها را پيش                   
برد خطی که ميخواست باند خاتمی را تقويت کنند تا                 
بقای حکومت وچاپيد ن مردم در مانده ايران سهل                      

بودجه آن پروژه راهم بنيادخيريه            .  وآسان تر بشود     
البته اگر انتظار داريم که در            .  هنريش بل تقبل کرد       

 :پالکات اينگونه بر نامه ها با صراحت بنويسند
انتظار نا   .  سفارت جمهوری اسالمی تقديم می کند               

 .انجامی است
بله  هدفهای سياسی  برنامه های  گسترده غير سياسی              

حتا اگر خود برگذارکنندگان در          .معموال پنهان ميماند    
ابتدا درک دقيقی ار نوع ارتباط جمهوری اسالمی با                
غرب نداشه باشند، ولی وقتی طرحی را برای کمک               
ارائه می دهند که به گونه برنامه ی پيش رو همه درها            
برويشان گشوده می شود به تدريج متوجه می شوند که           
به چه دليل همکاری برای يک برنامه بی آزار اينقدر              

اين انجمن بيايد مثال يک طرح بدهد برای -گسترده است
تشکيل کنفرانس گسترده ای برای روشن شدن انگيزه             
ها وداليل مسکوت ماندن پرونده قتل فجيع زهرا                         

ممکن است بگويند ما در زمينه فرهنگ وهنر         )  کاظمی
بسيار خوب مگر زهرا کاظمی عکاس          .کار می کنيم      

اگر يک ميليون دالر کمکش کنند که          )وخبرنگار نبود؟ 
اما اگر روی . ميتوان سرنوشت اين پرونده را تغيير داد

آنوقت   -خوش نديدند ،چی ؟ اگر هم نمی دانستند                       
!خواهند فهميدبه چه علت موسسات خيريه وافراد خير          

البته (  برای کمک به برنامه های غير سياسی وعرفانی        
انقدر دست ودل بازند        )  ا.عرفان از نوع مجاز درج         
 .ونگران هويت فرهنگی ما

وقتی محمد رضا جاللی پور از دوم خردادی های                    
ميهمان برلين به تهران بر گشت خود در مصاحبه ای              
با صراحت گفت که ترور ميکونوس مانعی بودکه                    

اسالمی با دولت آلمان را مختل کرده بود               .  ارتباط ج 
وحزب سبز ها که در آن زمان در دولت شرودر سهم              
داشت بودجه عظيمی را از طريق بنياد هنريش بل                    
هزينه کرد تا اشتباهاتش را در مورد حمايتی که از                    

آقای فيشر نماينده اين حزب              (  مقتولين ميکونوس       
) اسالمی رفتار می کرد            .  درمجلس دايم عليه ج            

 -)نقل به مفهوم     .(  شده بود را جبران کند           !  مرتکب
بودجه دقيق کنفرانس برلين االن يادم نيست اما تصور            

به نظر من يکی       -ميکنم کمتر از جشنواره تيرگان بود      
هم قرابت هايی با کنفرانس برلين داردولی در                ...بود

اين کشور هم بابت نا انجام           .کانادا برگزار می شود         
اسالمی .  ماندن پرونده قتل فجيع زهرا کاظمی باج                 

البته يکی بود ويکی نبود بخش سياسی             .  مشکل دارد  
بله ميتوان به چند دليل برای حذف بخش سياسی          .  ندارد

فرهنگی و سياسی،که بخش فرهنگيش خيلی نزديک بود 
حتابخش فرهنگی  .  به همين برنامه يکی بود ويکی نبود        

در .خيلی دقيق تر طراحی شده است                    ...  يکی بود   
کنفرانس برلين محمود دولت آبادی که سمبل سازش                  
وکرنش با آخوندهاست در بخش ادبيات حضور داشت            
با سپانلو و منيرو روانی پور وهمين خانم رخشان بنی              

اينجا کيارستمی که موقعيت جهانی برايش                  .  اعتماد
جای دولت آبادی را می گيرد ودر آن برنامه    . ساخته اند

تار وسه تار را قرار بود حميد متبسم دو زيستی بنوازد             
 ...،اينجا جايش را به محمد رضا لطفی می دهد و

جشنواره تئاتر کلن هم بودجه اعالم شده اش از اداره                 
فرهنگ کلن تامين می شود از سالی که دراين جشواره            
سهمی هم برای تئاتر جمهوری اسالمی در نظر گرفته            
شد گروه های تبعيدی رفتار اين جشنواره را حمايت از            

پرويز صياد ،     .  هنر سانسور ارزيابی و تحريم کردند         
ايرج جنتی عطايی، فرهاد مجد آبادی،حسين                                   
افصحی،نيلوفر بيضايی،احمد نيک آذر ، بهروز به                   

نفره اگر کارهم      50يک جمع    ...  نژاد،فرزانه تائيدی و   
در جشنواره داشتند ،کارشان را بيرون کشيدند وبا مسير 
جديد اين جشنواره همراه نشدند ونيلوفر بيضايی از اين           
حد هم فراتر رفت ودر يک مناظره تلويزيونی با بهرخ            

از مواضعش دفاع      )  يکی ازمسئولين جشنواره     (بابايی
جشنواره تئاتر کلن ديگر قد برنيفراشت و انعکاس        .  کرد

جشنواره تئاتر کلن     .  برنامه هايش بسيار کمرنگ شد         
البته نسبت به يکی بود ويکی نبود در حد بسيار بسته                  
تری برگذار می شد وتاثير منفی يش خيلی محدود تر                 

بکل منکر تئاتر وهنر تبعيد هم ... امابر خالف يکی. بود
 .نبود

رامين يزدانی در هامبورک هم بوی کباب به مشامش               
خورد او هم يک جشنواره تئاتر برپا کرد در اينجا هم به 
ظاهر فقط بودجه ادارات فرهنگی پشتوانه اش بود وقتی     
ايرج زهری همراه ومشاور يزدانی ميرفت به جمهوری 
اسالمی وازتئاترفجر ويدئو ی تعزيه می آورد وزير                 
عنوان بررسی تاريخ تئاتر به خورد مردم ميداد کسی                
نمی پرسيد آقا اين ارائه تاريخ تئاتر است ويا خوش                     
رقصی برای آخوند؟ رامين هم که جو را مناسب ديد                  
ومردم را بی خيال پا را فراتر گذاشت و جشنواره                        

من .  نميدام چندمش را تقديم کرد به جشنواره تئاتر فجر           
که ضد انقالب سياه وسفيد بينم وتکليفم روشن                                 
،خاکستری بين ها بگوئيد آيا برنامه تئاتر در تبعيد که به   
جشنواره تئاتر فجر تقديم می شود هيچ ارتباطی با                        
سفارت ندارد؟ البته اساتيد ودانشگاهيان وهمه گروه                  

نياز نيست با بخش      ...  نفره جشنواره يکی بود و        200
حتا در اين گروه اگر      .  فرهنگی سفارت در تماس باشند     

به فرض چند دانشحو هم باشند که واقعا تصور کنند                    
قدمی در راه اعتالی فرهنگ وهنر برمی دارنددر خط            
کلی کار تاثير نخواهند داشت و در نهايت به پيشبرد                    

اشاره داشت،اول اين که کنفرانس برلين در زمانی بر             
گذار شد که مجلس ششم تشکيل شده بود ودوم خردادی           
های شارالتان با ادعای استقرار حکومت دمکراتيک            
. وَاشتی پذيری دين و دمکراسی وارد گود شده بودند               

بخشی ار اپوزيسيون چه نا آگاهانه وچه آگاهانه                           
همراهشان بودنداالن ديگر نمی شود نمايندکان مجلس           

 .بدون رتوش را رنگ و قالب کرد
بخش سياسی کنفرانس برلين درد سر ساز بودو           .  دوم 

به رسوايی و تعطيل کشيده شد ميتوانند اميد داشته باشند 
جشنواره شان را بی درد سر        .  با حذف بخش سياسی       

وقتی ارتباط چين با امريکا با بازی               .  به پيش ببرند    
پينک پنک حسنه می شود چطور نمی شود اختالف                 

کانادا وجمهوری اسالمی را با حضور                        !  جزئی
هنرمندان حکومتی ودر راس آنها عباس کيارستمی که         
خودشان هم اورا کليد رمز گشا وباز کننده قفل های                   

   گشود؟. مهم دانسته اند
من درپژوهشی که سال پيش زير عنوان زندان                           

وسينمای ايران در تبعيد ارائه دادم به جو کنونی اشاره            
انگار بد نيست بار ديگر بخشی از آن را                 .  ای کردم  
 :تکرار کنم

طباخ ماهری که ايرانی برون مرز، مقيم خارج             ...  «
،مهاجر، تبعيدی وپناهنده را با سفيران هنری جمهوری        

را در ديگی ريخت ميدانست      ...  اسالمی ودوزيستيان و  
چه آشی دارد می پزد، دست پخت چنين آشپزی، همين           

 »…می شود که می بينيم
احمدی !  شما دانشگاهيان محترم از زمانی که دکتر               

نژاد پرزيدنت شد در تالشيد ودر دوران رياست پر                  
افتخار دولت امام زمان و با حضور هنرمندان                              

را برگذار می کنيد اجرتان   ... حکومتی برنامه يکی بود
 .را بعد از ظهور آن حضرت وصول خواهيد فرمود
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کتابهای زيادی در ارتباط با وضعيت وموقعيت                          
هنرمندان در دوران نازی ها در آلمان منتشر شده است 

 HITLERSجديدترين اين سری کتابها                                       
KÜNSTLER         در اين   .  هنرمندان هيتلر نام دارد

کتاب هنرمندانی که دوران هيتلر در آلمان ماندند وبا                
هر شکل وشيوه ای، رفتار، اعمال حرفها وکارهايشان          

وما .  در تائيد نازی ها بود، هنرمند هيتلر ناميده شدند              
نيز هنرمندان ايرانی را که در جهت منافع فاشيسم                     

  .اسالمی حرکت کرده اند، هنرمندان خمينی ميناميم
 ■■■ 

 )6( ادامه از صفحة ... آش يك ميليون دالري

... مانند  بی تماشاگر می   ...  مانند  زمان گمنام می   
توان  اين است و وسط دو صندلی نمی. مانند بی شنونده می

 .نشست
ای برای گرفتن  کار هنر و خلق اثر مردمی در هيچ زمانه

مدال افتخار، پر کردن سالن و يا گرفتن اشک از                             
کار هنرمند، به ويژه هنرمند            .  تماشاگران نبوده است     

به .  ی تبعيدی، ساختن سند برای آيندگان است                    آواره
ی   تصوير کشيدن سرگذشت مردمی است که هر لحظه             

نوشتن تاريخ واقعی     .  نهند  جان کندن را زندگی نام می          
نويسان کاذبی که به نفع         مردمان است در تقابل با تاريخ        

 . چرخانند ستمکاران قلم می
 !همين. کردم گفتم من آنچه را که فکر می

 مينا اسدی
 

mina.assadi@yahoo.com 
 ٢٠٠٨ ، نهم جوالی ١٣٨٧ استکهلم نوزدهم تيرماه 

■■■. 

جشنواره است، که زمانی در گروه تبعيديان بودند و نمی            
! دانيم اکنون با چه انگيزه ای در اين نمايش بزرگ                         

گروهی که شايد همه آنها در آغاز به             .  شرکت می کنند   
با وجود همه گفتگوها و       -دانستند، يا هنوز هم     درستی نمی 

جشنواره يکی بود،   «مطالب روشنگرانه ای که در مورد       
دانند در چگونه جشنواره       نمی   -مطرح شده    »  يکی نبود 

  .ای و با کدام اهداف، شرکت می کنند
اما همه قرائن و شواهد بررسی شده در اعالميه ها و                     
مقاالت متعدد، نشان می دهد که اين جشنواره هم بازی                
بزرگ ديگری ست که سر نخ آن در نهايت به دست                      

اسالمی، »  ضد فرهنگ و هنر   «بازی گردانان جمهوری    
بسته است؛ يکی از بازی های فراوان اين سياهکاران که          
همانند های معروفی چون کنفرانس برلين و جشنواره                 

 .نزديک دوردست داشته است
ما امضاء کنندگان اين اطالعيه با پشتيبانی از مطالب افشا 
کننده و روشنگرانه هنرمندان، تحليلگران و منقدان                       

جشنواره يکی بود، يکی    «   فرهنگی و سياسی، در مورد     
، هر نوع حضور، همراهی و تبليغ برای اين                       »نبود

جشنواره را خالف ارزشهای هنری، اجتماعی و سياسی          
 .تبعيديان می دانيم

پشتيبانان به ترتيب وصول موافقتشان با امضاء تا تاريخ             
 ٢٠٠٨ يولی  ۴ 

 ١٧ از » يکی بود ، يکی نبود«ای به نام  قرار است جشنواره
. در شهر تورنتوی کانادا برگزار شود ٢٠٠٨ يولی  ٢٠ تا 

تن از  ١۵٠ مسئولين اين جشنواره اعالم کرده اند که حدود 
هنرمند ايرانی از ايران و خارج کشور در کنار يکديگر 

هايی از فرهنگ و هنر ايران در زمينه های موسيقی،  گوشه
در . نمايش، سينما، نقاشی و غيره را به نمايش خواهند گذاشت

بين هنرمندان دعوت شده از ايران نام چند تن از معروفترين 
از جمله عباس کيارستمی، داريوش مهرجوئی،  –هنرمندان 

خورد که  به چشم می -آيدين آغداشلو و محمد رضا لطفی 
و هستند و خوش   بوده اند. ا. آرايشگران چهره کريه ج

  .رقصی برای آخوندها بيش ار هنرشان کاربرد داشته است
ممکن است ميان هنرمندان دعوت شده کسانی هم باشند که 
چنين تصويری دقيقًا بر عملکرد آنها منطبق نباشد، اما                  
اکنون با حضور در اين جشنواره، خواه ناخواه در اين                   

  .چهارچوب قرار می گيرند
اما مهمتر از آن، حضور تاسف بار و دور از انتظار                      
هنرمندان و روشنفکرانی از خارج کشور در اين                            

مهرانگيز  / کارگردان فرهاد مجد آبادی، نويسنده و                   
/ نسرين بهجو، کانون فرهنگی پيوند       /  دابوی، مستند ساز  

داريوش /  رضا دابويی، مدير فيلمبرداری، عکاس                   
نسرين اميرصدقی،     /  شيروانی، فيلمساز و آهنگساز            

ياور استوار،  /  ميترا سرو، رقصنده    /  مرکزفرهنگی دی   
/ کمال حسينی، بازيگر، عکاس، فيلمبردار         /  پژوهشگر  

علی /  مرتضی مجتهدی، بازيگر، عکاس، فيلمبردار               
سيروس کفايی، کارگردان   /  دروازه غاری، فعال سياسی     

غالم آل بويه، کارگردان و مدير فستيوال                       /  تئاتر    
/ حجت کسرائيان، نقاش         /  تئاترايرانی در هايدلبرک         

کانون فرهنگی خيام،   /  غزاله نصيبی، وکيل و حقوق دان     
مسعود /  مرکز پژوهشی سينمای آزاد، آلمان            /  مونيخ   

سيما سيد،   /  هلند     -واال، مدير مرکز هنر در حرکت             
حسين /  آرام بيات، گروه رقص خورشيد                /  بازيگر    

پروانه قاسمی، فعال       /   افصحی، بازيگر و کارگردان         
مينو حميلی، دبير    /  داود راستگو، بازيگر لندن        / سياسی

سايه سيرجانی، وکيل / سازمان پناهندگان ايرانی بی مرز 
احمد نيک آذر، کارگردان، بازيگر،            /  و حقوق دان         

 .عکاس
                                  :به نقل از

  http://www.cinemaye-azad.com/new/
new06.html 

و اما، ما سرگذشت غمبار ستم كشيدگان 
نويسيم، چه باك كه در هيچ تاريخي  را مي

 .نمانيم

 ي   درباره جشنواره )3( ادامه از صفحة ... بمانديم و بديديم  
 يكي بود و يكي نبود در تورنتو
 فرهنگ يا ضد فرهنگ؟



  
 

 
پيرمردی خبيث و بد طينت و      .  در ناکجاآبادی .  های خيلی نزدیک یعنی سی و چند سال پيش در یک جائی دورافتاده               در زمان «

سالهای .  دروغگو و بد ذاتِ به اميد گرفتن انتقام از مردمی که نمی خواستندش و از شهر بيرونش کرده بودند زندگی ميکرد                        
سال در این آرزو بود و نقشه های فراوانی ميکشيد و به انتظار روز موعود نشسته بود و روز شماری ميکرد چون شنيده بود                            

از طرفی دیگه چهار تا تاجر ماهر حقه باز که خبر شلوغيها هم به آنها رسيده بود فوری                   .  که در شهر و دیارش خبرهایی است      
دور از چشم دیگران در یک شهری به اسم گوداولوب دورهم جمع شدند و قرار گذاشتند که برای حفظ منافعشان که در خطر                         

بی  یفعاليت و برنامه ریزی  و بدین منظور با یک    .  بود به این پير مرد که هيج احساسی نسبت به وطنش نداشت کمک کنند                 
، مشورت  در شش عرصه    و متخصص نه تنها فقط       هنرمند !150بيش از     ند وبا گرد هم آورد    را !ه نزدیک به دویست نفر      قفو

را از او طلب      خاصی هایدستاوردها و   ضرورت به و به جای این کمک پاسخی مثبت        .  به پيرمرد این پيغام را رساندند      .  کردند
 .کردند

اولين کاری که کرد گفت الشرقی        .  و اینطور بود که پيرمرد سوار بر بال و با کبکبه و دب دبه پا به خاک وطن گذاشت                           ...  
نفر وهزاران هزار دیگر را کشت وعاقبت خودش هم با خيال راحت در زیر خاک خونينش                      150والغربی بعد اون دویست نفر و      

 .خوابيد
 .ولی قصه ی ما هنوز به سرنرسيده است 
ولی یکی  ,  داستان انتقام خونينی است که در دنيا بی سابقه نيست                -یکی بود و دیگران نابود           -به عبارت دیگر فقط        

 .هاست سابقه ترین ازبی
این یک قصه نيست بلکه واقعيتی است که برای ایرانيان حس درد و رنج و خون و فقر، فحشا و اعتياد و دربدری را به همراه                             

 .دارد
مگر نه این است که سالهاست شنونده ی سرود ها و ترانه ها به هنگام خداحافظی در اعدامهای دسته جمعی هستيمِِ                           

مگر نمایشگاه  .  مگر نه این است که سالهاست که بوم سنگی تمامی دیوارهای زندانها نقاشی شده از خون است                              
مگر هر روزه به تعداد     .  مينياتورهای ایرانی را در پشت کابل خورده نوجوانان هر روزه در ميادین شهرها به نمایش نمی گذارند                  

از ...  شان اضافه نمی شود؟ مگر نه هنوز          تصویرهای ثبت شده از سنگسار و زنان معتاد تن فروش به همراه کودکان ناخواسته        
 قطره ـ قطره ميچکند؟/ های هفت ساله شراب/ ساقه های بافته ی کنف

ی فرخی یزدی تا      از رقص بر دار منصورحالج تا عاطفه رجبیِ  ازحماسه دليران تنگستان تا مبارزان هفت تپهِ  از دهان دوخته                       
ی فریدون فرخزاِد از آتش سوزی ایوان مدائن تا سينمای رکس آبادان و هزاران آغاز باستانی بی پایان و تکرارهای                          زبان بریده 
 .تکراری

! کنيم  با مدافعان رژیم دوستی می    !  کنيم  براستی ما که هستيم؟ و چرا از درک حال امروز ایران عاجزیم؟ با قاتالن معامله می                
! کنيم  فحاشی می  کنند  چشم جهانيان پدیدار می    را به  دهر آنان که با قلم تباهی     در کوچه و خيابان و خانه، پنهان و آشکار به         

  .اندازیم راه می  و در مقابل گلزار خاوران ایران جشن و جشنواره
 

 :اگر دیروز شاهنامه را خوانده بودید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اگر دیروز مولوی را خوانده بودید
 تا قفل وزندان بشکنم         باز آمدم چون عيد نو
  چنگال و دندان بشکنم      و ین چرخ مردمخوار را

آیا در، یکی بـود،  .  نداشتيد است * سابقه  در دنيا بی هایی که برگزاری چنين جشنواره  به نياز مبرمی دیگر برای شناخت خود
، متخصصين هنر شکنجه، هنر پخش و فروش مواد مخدر، هنر فروش دختران خـردسـالِ، هـنـر         هنرمند 150 یکی نبود شما با

فروش کليه در بازار سياه ِ،هنر صيغه شدن و دوختن پرده ی بکارت، هنرمند پر تاب سنگ وهزاران هـنـر دیـگـر را هـم بـرای                 
 پاسخگوی به سئواالت ما دعوت شده اند؟

چيزی که ما در این دوره به آن نياز داریم اتحاد و همبتسگی است تا به بتوانيم این قصه را به سر برسانيم و کالغ سياه را                                 
  .برای هميشه به خانه اش و بگورش برسانيم 

  .آگاه و ناآگاه دست خود را تحت عنوان یکی بود کی نبود دیگری در تشت پرخون ایران نشوئيد
تا حال هيچ دولت دیکتاتوری برای بدست آوردن حس اعتماد بنفس واطمينان مردمش به خصوص فراریهِا، مهاجران و                             *  

 .های پشيمانش این همه هزنيه را به جائی بسيار دور از دسترس مخالفان مقاومش متقبل نکرده است تبعيدی
 

 "سينمای آزاد ایراِن"نقل از سایت 
html.01new/new/com.azad-cinemaye.www://http 

 
 

 
 بعضيا ميگن که اینها کار ساواماست، باشه
 !کار ساوامام باشه، باز غير مستقيمه

 !من برای ملتم قاطی شدم با این حکومت
 َمم، بار اول آخریمه-جان جفت بچه ها

 
 من نميدونستم این برنامه ها کار رژیمه 

 فکر کردم البد این رسم و رسومات از قدیمه
  

 گفتم اول، کار خير و امر فرهنگه خالصه
 !یا به منظور کمک کردن به اطفال یتيمه

  
 من که دیدم آمده اون تارزن با تار و تنبک
 فکر ميکردم حراج زخمه و مضراب و سيمه

  
 من که دیدم عکس و تفصيالت ارباب قلم را
 شادمان بودم از اینکه اسم اونا توی تيمه

  
 شاعرانی دیدم اونجا هم ز داخل هم ز خارج

 ست که هر شاعری در آن سهيمه-گفتم این جشنی
  

 وقتی از من هم پذیرائی شد و دعوت به اونجا
 مطمئن بودم که فستيوالشون خيلی عظيمه

  
 بعد دیدم اون کسی که جشن را آماده کرده
 مثل قاری های قبراق قم و شابدولعظيمه

  
 بعد دقت کردم اینکه توی هر نطقی که ميشه
 اول هر جمله بسم اهللا رحمان الرحيمه

  
 من از اول چيزهائی دستگيرم شد وليکن
 با خودم گفتم که تحریکات شيطان رجيمه

  
 نيم کاسه روی کاسه دیدم اما شاد بودم

 !چونکه ميدیدم که توی کاسه یک قدری هليمه
  

 با جنایات رژیم البته که خوب آشنایم
 این رژیم عين عذابه، اون عذابش هم اليمه

  
 روز و شب من فکر اون بيچاره های بی پناهم

 م خوردم االن شيش سال و نيمهَ-غصه شونو خيلی
  

 ميهن من-راستش غمگينم از اینکه چرا هم
 بابت آدمکشی ها متصل در خوف و بيمه

  
 پس اگر یک خرده دولت ژست فرهنگی بگيره
 !این به نفع ملتی هستش که در ميهن مقيمه

  
 بعضيا ميگن که اینها کار ساواماست، باشه
 !کار ساوامام باشه، باز غير مستقيمه

  
 !من برای ملتم قاطی شدم با این حکومت

 َمم، بار اول آخریمه-جان جفت بچه ها
  

 َنم منت نميذارم سر بيچاره ملت-ضمنًا
 !ششهزار سال عمر داره، پس خودش حتمًا فهيمه

  
 با براندازی مخالف نيستم اما چه فایده
 این مخالفخونی ما آفتابه خرج لحيمه

  
 سست عنصر هم نبودم جون هرچی مرده اما
 از شما پنهون نباشه یک کمی وضعم وخيمه

  
 از مبارزهای سازشکار بيزارم هميشه

 این منم تنها کسی که پاش بيرون از گليمه
  

 من مبارز بودم و هستم، شما هم شاهد، اما
 مغز خر هم گاه گاهی تابع عقل سليمه

  
 تازه خيلی هم اگه پاپی بشين ميگم دوباره
 !من چه ميدونستم این برنامه ها کار رژیمه

        چــو بـــــا تـخـت مـنـبـر بـرابـر کـنـنـد    
 هــــمـه نــام بـوبـــکـر و عـمـر کــنـنــد

        تــبــه گــردد ایــــــن رنــج هــای دراز   
 نــــشيـبـی دراز است پــــيـش فــــراز

  
        زیــان کـسـان از پـی ســود خـویـش    

 بـجـویـنـــد و دیــــن انــــدر آرنـد پـيـش
        نــبــاشــد بـهــــار و زمـستـان پـدیـد    

 نـيــــارنـــد هـنـگــــام رامــش نـبـيـــــد
  

        بـــدانـدیــش گـــردد پــدر بــر پــســر    
 پـدر بـر پـسـر هـم چـنـيـن چـاره گــــر

       شـود بـــنـده ی بـی هــنـر شـهـریـار    
 نــــژاد و بــــــزرگـی نـيـــــایـد بـه کـــار

  
        چــو بـسـيـار از ایـن داستـان بـگـذرد    

 کـسـی ســــوی آزادگـــی نــنــگـــــرد
      بــریــزنــد خــــــون از پـی خـواسـتـه    

 شــود روزگـــار مــهـــــــان کــاســتـــه


