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ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر ایران/ محمود امیری مقدم
سردبیر این شماره: مریم غفوری

تحریریه:  جواد عباسی توللی، آفاق ربیعی زاده
صفحه بندی: ماهور خوش قدم

mail@iranhr.net :تماس با مجله

حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است!

یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است 
و دیدگاه مجله حقوق ما نیست.

نویسندگان سکوالر و تمامیت خواهی اسالم سیاسی در ایران

ی اسالمی است شیرین عبادی: قتل بکتاش آبتین، ادامه کشتار مخالفان از سوی جمهور

حسن مکارمی: نویسندگان در ایران، مدافع مردم هستند

فرهاد مرادی: مبانی ایدئولوژیک مذهبی، حدود و ثغور آزادی بیان را در ایران تعیین می کنند

نقش تاریخِی کانون نویسندگان ایران در تحوالت معاصر؛ چشم اندازها و امکان ها

در این شماره می خوانید:
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بهنام دارایی زاده 

چکیده :در این یادداشت، با برجسته کردن وصف »سازمان یابی 
مستقل« و ماهیت »سکوالر« کانون نویسندگان ایران، سعی شده 
علیه  اسالمی  جمهوری  نظام مند  سرکوب  دهه  چهار  چرایی  به 

دگراندیشان و روشن فکران سکوالر پاسخ داده شود. 
مرگ برنامه ریزی شده بکتاش آبتین، شاعر، مستندساز و عضو 
نویسندگان  که  داد  نشان  دیگر  بار  ایران«،  نویسندگان  »کانون 
و  حقوق  روی  بر  بخواهند  گر  ا ایران؛  در  مستقل  هنرمندان  و 
»مقابله  بیان«،  »آزادی  حق  روی  بر  خود،  صنفی  آزادی های 
بهای  چه  کنند؛  پافشاری  و…  تشکل یابی«  »حق  سانسور«،  با 

سنگینی ممکن است پرداخت کنند.
نویسنده،  ده ها  اسالمی،  جمهوری  نظام  قدرت گیری  ابتدای  از 
احضار،  دفعات  به  ایران«  نویسندگان  »کانون  عضو  و  مترجم 
این  از  برخی  شده اند.  زندانی  و  کمه  محا بازداشت،  تهدید، 
آبتین،  بکتاش  و  سیرجانی  سعیدی  نظیر  زندانی،  نویسندگاِن 
برنامه ریزی های  و  توطئه  ها  قربانِی  بازداشت،  دوران  در 

دستگاه های امنیتی شدند و جان خود را از دست دادند.
برخی از شاعران و نویسندگان، مانند سعید سلطان پور و محمد 
دادگاه های  دقیقه ایی  چند  و  نمایشی  کم  محا در  پورهرمزان، 
به جوخه های مرگ سپرده شدند.   نهایت  در  و  انقالب محکوم 

در  را  و محمدجعفر پوینده،  مانند محمد مختاری  برخی دیگر، 
خیابان ها ربوده و در بیابان ها سربه نیست و خفه کرده اند.

روزنامه نگاران،  از  شماری  سیاه،  سال های  این  طول  در 

نویسندگان سکوالر و تمامیت خواهی 
اسالم سیاسی در ایران

نویسندگان و مترجمان، نظیر پیروز دوانی و مجید شریف ناپدید 
فهرست  در  باید  هم  را  آن ها  نام  که  شد  روشن  بعدها  و  شدند 
طوالنی »قتل های زنجیره ایی« دهه ۱۳۷۰، در کنار غفار حسینی، 
احمد تفضلی، احمد میرعالیی، حمید حاجی زاده و دیگران جای 

داد.
واقعیت این است که کم تر رژیمی به مانند جمهوری اسالمی، تا 
این اندازه برنامه ریزی شده و هدف مند، در یک دوره زمانی به 
نسبت طوالنی، شاعران، نویسندگان و هنرمندان مستقل کشور را 

سرکوب، زندانی یا به خروج از کشور و تبعید واداشته  است. 
همین امروز، شمار زیادی از روزنامه نگاران، نویسندگان و اعضای 
یا در زندان های جمهوری اسالمی،  ایران«،  »کانون نویسندگان 
هستند یا به تازگی آزاد شده اند یا با »احکام تعلیقی دادگاه  های 

انقالب«، در خطر بازداشت ها و احضارهای مجدد قرار دارند.
بروجنی، رضا خندان مهابادی،  کیوان صمیمی، خسرو صادقی 

کبر آزاد کیوان باژن، گیتی پورفاضل، میالد جنت، ا
و…از  گنجی  آرش  صفار،  نیما  امینی،  کبر  علی ا اسکویی،  نازی 

که  هستند  فرهنگی  فعاالن  و  نویسندگان  روزنامه نگاران،  جمله 
کان زیر فشارهای مختلف  یا هم اینک در زندان ها هستند یا کما

دستگاه های امنیتی قرار دارند. 

کم روشن فکران سکوالر و ماهیت نظام حا
سرکوب های  یا  برخوردها  این  ریشه ی  که  می رسد  نظر  به 
روشن فکران  نویسندگان،  قبال  در  اسالمی  جمهوری  نظام مند 
ایدئولوژیک- به خاستگاه  اول،  در درجه  و هنرمندان مستقل، 

مالحظات  صرف  به  که  معنا  این  به  می گردد.  باز  رژیم  مذهبی 
»سیاسی-امنیتی« نمی تواند چهار دهه سرکوب خشن و پردامنه 

علیه روشن فکران و هنرمندان مستقل را توضیح دهد.
و  نویسندگان  سانسور  و  سرکوب  که  کرد  نمی توان  پنهان 
کمیت  حا دوران  به  محدود  ایران،  در  مستقل  روشن فکران 
شمار  هم  »شاه«  حکومت  زمان  در  نمی شود.  اسالمی  جمهوری 
و  روشن فکران  نویسندگان،  برجسته ترین  از  ماحظه ایی  قابل 
مترجمان ایران، نظیر غالم حسین ساعدی، احمد شاملو، مهدی 
گلشیری، رضا براهنی، نجف دریابندری،  اخوان ثالث، هوشنگ 
نوشین،  عبدالحسین  آذین،  به   محمود،  احمد  حبیبی،  سروش 
از  دوره هایی  و  بازداشت  و…  مسکوب  خ  شاهر یونسی،  ابراهیم 

زندگی خود را در پشت میله های زندان    های »شاه« گذراندند.
نویسندگان  با  اسالمی  جمهوری  حکومت  برخورد  همه،  این  با 
مستقل، در مقایسه با حکومت پهلوی، هم در شدت سرکوب و 

هم در مدت و هم ماهیت سرکوب  متفاوت است.
واقعیت این است که حکومت برآمده از »اسالم سیاسی«، در ذات 
روشن فکری  نگاه  و  صدا  نمی تواند  و  است  »دگرستیز«  خودش 
کند. این امر، ربط مستقیمی  مستقل، سکوالر و منتقد را تحمل 
هم به قدرت سازمانی یا میزان نفوذ این روشن فکران در جامعه 

ندارد.
ریشه    ی سرکوب های سازمان یافته ی حکومت جمهوری اسالمی 
همان  در  می توان  را  سکوالر  نویسندگان  و  روشن فکران  علیه 
خمینی، در تابستان ۱۳۵۸،  روح اهلل  موضع گیری های  نخستین 

هم زمان با دستور توقیف روزنامه »آیندگان« جست وجو کرد.
جمهوری  نظام منِد  برخورد هاِی  که  می رسد  نظر  به  طور  این 
جنس  از  سکوالر،  روشن فکران  و  دگراندیشان  با  اسالمی 
برخورد های نظام با جامعه »بهاییان« یا جامعه »رنگین کمانی« 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C
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است. به این معنا که تنها با ارجاع به وصف »استبدادی« نظام 
کم، نمی توان دلیل این برخوردها را توضیح داد. برای توضیح  حا
خاستگاه   باید  دامنه دار،  و  خشن  سرکوب های  از  دست  این 

کم تبیین شود. ایدئولوژیک و مذهبی رژیم حا
وجود  مشخص  نمونه  دو  اسالمی،  جمهوری  سرکوب  تاریخ  در 
نظام  مذهبی  ایدئولوژِی  ک  خطرنا جایگاه  آشکارا  که  دارد 
هزار  چند  دسته جمعی  اعدام  نخست  می دهد.  نشان  را  کم  حا
زندانی سیاسی در تابستان سال ۶۷، با احکام شرعی »محاربه« 
نویسنده  رشدی،  سلمان  قتل  فتوای  دیگری  و  »ارتداد«،  و 

بریتانیایی ُرمان »آیه های شیطانی« در بهمن ماه همان سال.
سال  اعدامیان  از  مالحظه ایی  قابل  شمار  است  این  واقعیت 
زندانیان  خالف  بر  بودند.  مارکسیست  و  چپ  زندانیان   ،۱۳۶۷
کشته  »محاربه«  اتهام  به  که  »مجاهدین«  سازمان  به  وابسته 
باورهای  بهانه  به   ،۶۷ سال  کشتار  چپ  زندانیان  شدند؛ 
مرگ  جوخه های  به  »ارتداد«  شرعی  حکم  به  و  خود  اعتقادی 

سپرده شدند.
نویسندگان  از  مالحظه ایی  قابل  شمار  قتِل  و  آدم ربایی   ترور، 
ارجاع  بدون  نمی  توان  هم  را   ۱۳۷۰ دهه  در  سیاسی  فعاالن  و 

کم توضیح داد. مستقیم به خاستگاه ایدئولوژیِک نظام حا
که  گزارش هایی  به  بنا  که  است  مهم  هم  نکته  این  به  اشاره 
بعدها منتشر شد، دست کم شماری از »قتل های زنجیره ایی« با  
که قاتالن و مزدوران  گرفت. به این معنا  »مجوز شرعی« صورت 
»مهدور الدم«  یا  ارتداد  حکم  قبل  از  امنیتی،  دستگاه های 
به  نزدیک  یا  حکومتی،  شرعِی  مراجع  از  را  خود  قربانیان  بودن 
ادعاهای رسمی- اعتبار، برخالف  این  به  بود.  گرفته  حکومت، 

اداری، قتل   های زنجیره   ایی دهه ی ۱۳۷۰، را نمی توان تصمیم 
وزارت  دون پایه ی  عوامل  از  معدودی  شمار  »خودسرانه « 

اطالعات به حساب آورد.
در  زنجیره ایی«،  »قتل های  که  است  این  دیگر  مهم  نکته 
گفتاری  گرفت.  انجام  فرهنگی«  »تهاجم  موهوم  گفتار  ادامه  ی 
شد.  تقویت  و  تکرار  صورت بندی،  نظام  سطح  باالترین  در  که 
با  »هویت«،  نظیر  برنامه هایی  دوره،  همان  در  نکنیم  فراموش 
سکوالر،  دگراندیشان  و  روشن فکران  به  مستقیم  حمله  هدف 
ده ها  هم زمان  کشتن  ح  طر شد.  پخش  دولتی  رسانه های  از 
نویسنده، در جریان سفرشان به ارمنستان )مردا ماه ۱۳۷۵(، نیز 

در همین مقطع اجرا شد و… 
دستگاه های  مستقیم  نفوذ  و  هم کاری  با  ح ها،  طر این  تمامی 
ح ها  امنیتی، در دوره ی هاشمی رفسنجانی، پی گیری شدند. طر
خفقان  و  وحشت  فضای  تشدید  منظور  به  که  برنامه هایی  و 
گرفت و در نهایت نیز به قتل و حذف شمار بیش تری از  صورت 

دگراندیشان و نویسندگان مستقل انجامید.

خواست سازمان دهی مستقل
جمهوری  نظام مند  برخورد  برای  اصلی  دلیل  دو  دست کم 
دلیل  دارد؛  وجود  سکوالر  و  مستقل  نویسندگان  با  اسالمی 
سویه ی  دوم،  دلیل  اما  است.  »ایدئولوژیک/مذهبی«  اول 
به  و  است  »سیاسی«  مشخصا  که  بل  ندارد.  »ایدئولوژیکی« 
سرشت و ماهیت »خودکامه گی« نظام جمهوری اسالمی مربوط 

است.
اجازه  تنها  نه  اسالمی  جمهوری  نظام  که  است  این  واقعیت 
بل  است؛  نداده  را  سیاسی  گروهای  و  احزاب  آزادانه  فعالیت 
زیر  هم  »مدنی«  و  غیرسیاسی  نهادهای  و  سازمان ها  حتی  که 
رویکرد  واقع،  در  است.  داده  قرار  »امنیتی«  مختلف  فشارهای 
جمهوری اسالمی در قبال نهادها و سازمان های مردم نهاد، قطع 
رویکرد  یک  همواره  چیست؛  آن ها  کاری   حوزه  که  این  از  نظر 

»امنیتی« و »مشکوک« بوده است.
فعالیِت  گذشته،  دهه  چهار  تمامی  در  که  است  روی  همین  از 
»کانون  ایران«،  نویسندگان  »کانون  مانند  نهادهایی  آزادانه ی 
حتی  یا  کارگری  سندیکاهای  و  اتحادیه ها  دادگستری«،  وکالی 

سازمان  های مردم نهاد محیط زیستی تحمل نشده است.  
نشان  مدنی،  فعاالن  قبال  در  اسالمی  جمهوری  عملکرد  بررسی 
گرفته اند  قرار  سرکوب  ضرب  زیر  بیش تر  گروهی  آن  می دهد؛ 
قصد  یا  می کردند  کار  »سازمان«  و  »نهاد«  چهاب  چهار  در  یا  که 

»تشکل یابی« و »سازمان دهی مستقل« داشته اند. 
نام  دادن  قرار  گاه  آن  بپذیریم،  را  تحلیلی  و  دیدگاه  چنین  گر  ا
در  پوینده«  »محمدجعفر  یا  مختاری«  »محمد  مثل  کسانی 
یا صدور احکام سنگین و تالش عامدانه  فهرست مرگ قاتالن، 
می شود.  معنا دارتر  آبتین«  »بکتاش  مانند  افرادی  حذف  برای 
چرا که آن ها تالش می کردند گفتار سکوالر و حق طلبانه خود را در 

چهارچوب نهاد و سازمان و تشکل  پی گیری کنند. 

آفاق ربیعی زاده

ــناخته  ــن« ش ــاش آبتی ــام »بکت ــا ن ــتر ب ــه بیش ــی ک ــدی کاظم مه

می شــود، شــاعر، نویســنده و فیلمســاز ایرانــی بــود کــه در حــدود 

یــک دهــه گذشــته تــا دی مــاه ســال جاری، ســمِت دبیــری را در 

کانــون نویســندگان ایــران بــر عهــده داشــت.

آبتیــن در ســال های گذشــته، به همــراه رضــا خنــدان )مهابادی( 

کانــون نویســندگان  کیــوان بــاژن، دو تــن دیگــر از اعضــای  و 

ایــران، در پرونــده ای مشــترک کــه علیــه آنهــا گشــوده شــده بــود، 

بــا اتهام هایــی نظیــر »اجتمــاع و تبانــی بــه قصــد اقــدام علیــه 

کمــه و به شــش ســال  امنیــت کشــور« و »تبلیــغ علیــه نظــام« محا

زنــدان محکــوم شــد. او در مهرمــاه ســال ۱۳۹۹ بــرای گذرانــدن 

دوران محکومیتــش، روانــه زنــدان اویــن شــد.

ایــن زندانــی سیاســی در طــی دوران حبــس در زنــدان اویــن، 

دو بــار بــه ویــروس کرونــا مبتــال شــد. او آذرمــاه امســال بــا عالیــم 

کوویــد۱۹ بــه بهــداری زنــدان اویــن  شــدید ابتــال بــه بیمــاری 

ــا کارشــکنی مســئوالن زنــدان، چنــد روز بعــد  مراجعــه کــرد امــا ب

و پــس از تشــدید ایــن عالیــم، در بیمارســتان طالقانــی بســتری 

شــد.

بــر پایــه گزارش  هــای منتشــر شــده، اقــدام دیرهنــگام مســئوالن 

در  تعلــل  و  بیمارســتان  بــه  زنــدان  از  او  انتقــال  بــرای  زنــدان 

درمــان او، از دالیــل اصلــی جان باختــن بکتــاش آبتیــن بــوده 

ــت. اس

برخــی نهادهــا و ســازمان های بیــن المللــی از جملــه انجمــن 

کانــادا و ســازمان  قلــم آمریــکا، مرکــز انجمــن جهانــی قلــم در 

اتهامــات  انتســاب  ســازی،  پرونــده  بشــر،  حقــوق  بــان  دیــده 

بــی اســاس و ســپس محــروم ســازی ایــن زندانــی سیاســی از 

رســیدگی پزشــکِی تخصصــی و به موقــع در زنــدان کــه منجــر بــه 

جان باختــن او شــد را عمــاًل نوعــی اعــداِم ایــن زندانــی سیاســی 

ایــران دانســته اند. توســط حکومــت 

در طــول حیــات حکومــت جهمــوری اســالمی، اعضــای کانــون 

ــرار  ــرکوب ها ق ــدیدترین س ــت ش ــواره تح ــران هم ــندگان ای نویس

گرفته انــد. پــروژه قتل هــای سیاســی در دهــه هفتــاد خورشــیدی 

از  برخــی  قتــل  و  ســرکوب  از  برجســته  نمونه هــای  از  یکــی 

ــون اســت. اعضــای ایــن کان

شــیرین عبــادی، حقــوق دان ایرانــی و برنــده جایــزه صلــح نوبل، 

کــه وکالــت پرونــده قتل هــای سیاســِی دهــه هفتــاد خورشــیدی 

را هــم بــر عهــده داشــته، بــا مجلــه »حقــوق مــا« دربــاره پرونــده 

شیرین عبادی: قتل بکتاش آبتین، ادامه 

ی اسالمی است کشتار مخالفان از سوی جمهور
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کتــاب خاطــرات دو زندانــی  گرفته انــد. از جملــه  جلــوی آن را 

به خاطــر  زنــدان  در  یکــی  کــه  مــی آورم  خاطــر  بــه  را  سیاســی 

ــر دو  ــود. ه ــرده ب ــداری ک ــری پای ــرده و دیگ ــراف ک ــکنجه اعت ش

این هــا بعــد از آزادی، خاطــرات خــود و نحــوه برخــورد جامعــه بــا 

ح می دادنــد. هــر دو مربــوط بــه گروه هــای  این گونــه افــراد را شــر

ملی-مذهبــی بودنــد. بســیار کتــاب جالبــی بــود ولیکــن پــس از 

گرفتــه شــد. همینطــور  انتشــار، جلــوی چاپ هــای بعــدِی آن 

ــا گوشــواره  مرواریــد« کــه چنــد دفعــه  ترجمــه کتــاب »دختــری ب

ــد. ــف کردن ــدد آن را متوق ــاپ مج ــپس چ ــد و س ــاپ ش چ

کــه دایــره آزادی بیــان در ایــران  جمع بنــدی مــن ایــن اســت 

این کــه،  ک تــر  خطرنا و  مهم تــر  آن  از  اســت.  محــدود  بســیار 

ایــن محدودیــت، ســلیقه ای اســت. بــه ایــن معنــا، هیچ وقــت 

ــا اینکــه چــه چیــزی را  ــاط ب تکلیــف نویســنده و مترجــم در ارتب

را نمی تــوان نوشــت، روشــن نیســت.  می تــوان و چــه چیــزی 

ایــن مســأله باعــث ایجــاد مشــکالت دیگــری هــم شــده اســت.

حقــوق مــا: شــما به عنــوان یکــی از مدافعــان حقــوق بشــر، 

تحــوالت پیــش و پــس از انقــاب را از نزدیــک شــاهد بــوده 

ســرکوب  در  تفاوتــی  چــه  شــما  به نظــر  کرده ایــد.  دنبــال  و 

جمهــوری  و  پهلــوی  حکومت هــای  توســط  نویســندگان 

اســامی وجــود دارد؟ آیــا پیــش از انقــاب ۵۷ نویســندگان 

کنــون داشــتند؟ آزادی عمــل بیشــتری نســبت بــه ا

ــتری  ــل بیش ــالب آزادی عم ــش از انق ــه پی ــم ک ــم بگوی نمی توان

وجــود داشــت. امــا در آن زمــان کســی اجــازه نداشــت مســأله ای 

را بنویســد کــه بنیــان ســلطنت و اســاس حکومــت را زیــر ســؤال 

از جملــه  کســی  بــا هــر  یــا شــوخی  انتقــاد  ایــن،  ببــرد. ســوای 

ســال   ۱۳ کــه  هویــدا  دارم،  خاطــر  بــه  بــود.  آزاد  نخســت وزیر 

ســمت نخســت وزیری را داشــت، همــواره یکــی از ســوژه های 

طنــز در روزنامــه »توفیــق« بــود. بــه او لقــب صدراعظــم عصایــی 

امــا  داشــت.  دســت  بــه  عصــا  همیشــه  چــون  بودنــد  داده  را 

هیچ کــس حــق نداشــت بــا خانــواده ســلطنتی و شــخص شــاه 

شــوخی کنــد یــا از آن هــا انتقــاد کنــد. ایــن مــرزی بــود کــه هرگــز 

کنــد. اجــازه نمی دادنــد کســی از آن عبــور 

ــود  بــه هــر حــال می توانــم بگویــم زمــان شــاه هــم آزادی کــم ب

امــا پــس از انقــالب کمتــر شــد. پیــش از انقــالب ۵۷ حداقــل در 

رابطــه بــا مســائل اخالقــی، حساســیت ویــژه ای وجــود نداشــت. 

گــر در شــعری، میگســاری و شــراب خواری وجــود داشــت،  مثــال ا

سانســور نمی شــد امــا االن ایــن حــد از آزادی هــم از بیــن رفتــه 

اســت. 

کانــون  بــر  فشــارها  ادامــه  همچنیــن  و  آبتیــن  بکتــاش  قتــل 

نویســندگان ایــران گفتگــو کــرده اســت.

آبتیــن  بکتــاش  شــدن  کشــته  می تــوان  آیــا  مــا:  حقــوق 

هفتــاد  دهــه  زنجیــره اِی  قتل هــای  ادامــه  در  به نوعــی  را 

دانســت؟ خورشــیدی 

محمدجعفــر  مختــاری،  محمــد  قتــل  بگویــم  بایــد  عبــادی: 

کــه بــه دســت  پوینــده، پروانــه اســکندری و داریــوش فروهــر 

کشــتار مخالفــان سیاســی در  آغــاز  خ داد،  امنیتــی ر مأمــوران 

ایــران نبــود. قتل هــای زنجیــره ای در حقیقــت نامــی بــود کــه 

کار  بــه  درســتی  نــام  بخواهیــم  گــر  ا دادنــد.  آن  بــه  رســانه ها 

کشــتار مخالفیــن و منتقــدان حکومــت یــا  ببریــم، بایــد آن را 

بدانیــم. حکومــت  سیاســی  کشــتار 

آغــاز  روزهــای  همــان  از  دگراندیشــان  و  منتقــدان  کشــتار 

شــکل گیری حکومــت جمهــوری اســالمی در ایــران آغــاز شــد. 

ج از ایران ترور شــد یکی از  فرامــوش نکنیــد اولیــن کســی کــه خــار

وابســتگان رژیــم ســلطنت در آمریــکا بــود. پــس از آن، قتل هــای 

ج از ایــران به وســیله حکومــت انجــام  متعــددی در داخــل و خــار

شــد کــه شــیوه هرکــدام متفــاوت بــوده اســت. به عنــوان مثــال، 

و  مختــاری  کردنــد.  کاردآجیــن  را  فروهــر  داریــوش  و  پروانــه 

پوینــده را ربودنــد و بــا طنــاب بــه قتــل رســاندند. تعــدادی را 

هــم بــا غفلــت در اجــرای قوانیــن کــه در زمینــه حقــوق زندانــی 

کــه بــر عهــده  در رابطــه بــا تأمیــن ســالمت و بهداشــت آن هــا 

حکومــت اســت، باعــث مــرگ آن هــا شــدند. در آخریــن مــورد 

می تــوان بــه جان باختــِن بکتــاش آبتیــن اشــاره کــرد. فرامــوش 

نکنیــد پیــش از او هــم بهنــام محجوبــی و تعــدادی دیگــر در 

زنــدان جــان خــود را از دســت داده بودنــد.

بنابرایــن مــرگ بکتــاش آبتیــن در امتــداد قتل هــای سیاســِی یــاد 

شــده در دهــه هفتــاد نیســت بلکــه ادامــه کشــتاری اســت کــه از 

ابتــدای تأســیس حکومــت جمهــوری اســالمی آغــاز شــده اســت.

حقوق ما: به نظر شما مرز آزادی بیان در ایران کجاست؟ 

عبــادی: متأســفانه حکومــت ایــران مــرز بســیار محــدودی در 

ــه تنهــا درمــورد نشــریات و متــون  آزادی بیــان دارد. ایــن مــرز ن

مکتــوب اســت بلکــه در ســینما، موســیقی و تئاتــر هــم دیــده 

ــزی  ــر چی ــرل ه ــه اداره و کنت ــل ب ــران مای ــت ای ــود. حکوم می ش

ــا  ــت ام ــدود اس ــیار مح ــران بس ــان در ای ــدود آزادی بی ــت. ح اس

گاهــی اوقــات دیــده شــده مســأله ای دور از چشــم ناظــر وزارت 

اطالعــات منتشــر شــده کــه در انتشــار و چاپ هــای بعــدی فــورا 
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که پیام های مشخصی دارند و برای انتقال پیام از متن  کسانی 

ایران  در  نویسنده  عموما  می گویند.  نویسنده  می کنند،  استفاده 

کسی است که در مسیر معممین شیعه قرار نمی گیرد.

نویسنده ها در ایران به دو دسته عمده تقسیم می شوند: عده ای 

که نسبت به مسیر جامعه و حرکت دولت ها بی تفاوت هستند و 

که دولت ها  کارهایی  که به مسیر جامعه و هم به  عده ای دیگر 

انجام می دهند، عالقه مندند.

به نظر من، نویسنده  یعنی کسانی که با متن و نوشته، افکار خود 

را منتقل می کنند و به انسان، جامعه، وطن، سیاست و آنچه که 

به انسان مربوط است، حساس هستند. وقتی که نگاه می کنیم، 

می بینیم که اعضای کانون نویسندگان را چنین افرادی تشکیل 

می دهند. کسانی که متن را عامل انتقال پیام شان قرار می دهند. 

پیامی که یک پیام معمولی دانشگاهی نیست. 

در واقع کانون نویسندگان و شعرا و هنرمندان کسانی هستند که 

و عمدتا حساسیت  استفاده می کردند  پیام  انتقال  برای  از متن 

گفتن  برای  مردم  نمایندگی  و  داشته  ایدئولوژیک  اجتماعی، 

دردها و خواسته هایشان را بر عهده دارند.

حقوق ما: جامعه ایرانی به طور سنتی تا چه میزان، به آزادی 

بیان اعتقاد دارد؟ به نظر شما جامعه چقدر می پذیرد که یک 

سلطان  علیه  مثال،  به عنوان  و  کرده  تابوشکنی  نویسنده 

صحبت کند؟

مکارمی: در تلویزیون و اخبار هر وقت بخواهند تصویری از مردم 

مخابره کنند، تصویر آدم هایی را نشان می دهند که از خیابان گذر 

گر مردم را  می کنند. همین افرادی که ما نمی شناسیم و هستند. ا

رمان خواندن،  نویسنده،  واقع مسأله  در  بگیریم  نظر  در  این ها 

کتاب های طنز،  به  توجه  رمان،  و  به یک داستان  کردن  توجه 

که شعر ریشه داشته و  آن قدر ریشه در جامعه ما ندارد. آنقدری 

دارد، نویسنده اجتماعی یا نویسنده متعهد به آن شکل ریشه در 

زندگی روزمره مردم ندارد اما در رابطه با مسأله آزادی بیان، مردم 

حرف  باشند  داشته  دوست  که  معنا  آن  به  نه  دارند.  حساسیت 

نویسندگان  ُطُرقی،  به  می کنند  فکر  بلکه  بخوانند  را  او  پیام  و 

در  نویسندگان  به شکلی  واقع  در  هستند.  آنها  از  دفاع  حال  در 

ایران، مدافع مردم شناخته می شوند. مردم از این نظر به آن ها 

که به عنوان مثال دولت آبادی  عالقه مند هستند نه از این نظر 

کلیدر را نوشته است. اینکه دولت آبادی  در هفت جلد شاهکار 

از مشکالت بنویسد و از مردم دفاع بکند برای مردم مهم است.

هستند.  دسته  همین  نویسندگان  معروف ترین  من  گمان  به 

گفته و نوشته اند و  از مشکالت مردم و سخنان مردم  کسانی که 

، کسی که متن بسیار فاخری نوشته باشد اما توخالی و به درد 
ّ

اال

آفاق ربیعی زاده 

در  که  است  دولت هایی  جمله  از  ایران  اسالمی  جمهوری 

سال های گذشته، با وجود پذیرِش تعهدات بین المللی و تصویب 

در سطح وسیعی  بیان،  آزادی  رعایت حق  برای  قوانین داخلی 

اقدام به نقض این حق اساسی کرده  است.

موازین  سایر  نقض  به  منجر  همواره  بیان  آزادی  حق  نقض 

حقوق بشر می شود. طبق ماده ۱۹ اعالمیه جهانی حقوق بشر، 

این  شامل  حق  این  و  دارد  بیان  و  عقیده  آزادی  حق  کسی  هر 

که فرد از داشتن عقاید خود بیم واضطرابی نداشته باشد  است 

و همچنین در کسب اطالعات و افکار و نیز در انتشار آن افکار با 

تمامی وسایل ممکن و بدون مالحظات مرزی آزاد باشد.

نقض  سیاسِی  اجتماعی-  دالیل  بیشتر  بررسی  برای  ما  حقوق 

امر  دشواری های  در  بیشتر  مداقه  همچنین  و  بیان  آزادی  حق 

نویسندگی در ایران، با حسن مکارمی، نویسنده، روانکاو و مدافع 

حقوق بشر ایرانی گفت و گو کرده است.

حقوق ما: به نظر شما امر نویسندگی در ایران چقدر پذیرفته 

پیش  دولت  و  جامعه  رویکرد  از  شما  ارزیابی  است؟   شده 

نویسندگی  امر  و  نویسنده  به  نسبت  انقاب،  از  پس  و 

چیست؟ 

مکارمی: اساسا حتی در سطح بین المللی، نویسنده یک مفهوم 

فرانسه،  در  حتی  می شود.  برده  کار  به  جایی  هر  که  است  کلی 

که با استفاده از  کسی  مفهوم نویسنده، روشن نیست. ظاهرا هر 

را نویسنده  را به دیگری منتقل می کند  متن و نوشتار، افکارش 

کتاب، شعر، رمان یا مطالب  گویند. این نوشتار می تواند مقاله، 

برای  متن  از  استفاده  بر  عالوه  نویسنده  واقع  در  باشد.  متفرقه 

انتقال پیام، نهایتا باید پیامی تازه هم ارائه کند. به عنوان مثال 

استفاده  پیام  انتقال  برای  متن  از  چون  همینگوی  ارنست  به 

می کند، نویسنده نمی گویند بلکه باید پیامی هم در انتها داشته 

گر  ا نگنجد.  مجموعه  یک  در  پیام  آن  است  ممکن  ولی  باشد. 

که در ایران،  کنیم، می بینیم  این گونه به مفهوم نویسنده نگاه 

در  نویسندگی  نظر من  به  ایم.  داشته  نویسنده  تعداد معدودی 

ایران هم زمان با مشروطیت آغاز شد. کسانی همچون آخوندزاده، 

طالبوف و ملکم خان که پیام شان را با نوشتن منتقل کردند. 

همچنین باید یادآور شد یک معمم شیعه در ایران هر چه هم که 

که پیام او در  بنویسد، عنوان نویسنده به او اطالق نمی شود. چرا

یک حوزه مشخص و مربوط مذهب شیعه اثنی عشری است اما 

به طور کلی برای افراِد غیر از معممین شیعه و مدافعان اسالم، به 

حسن مکارمی:
 نویسندگان در ایران، مدافع مردم هستند



13 شماره 164، ژانویه 2022/ بهمن 1400شماره 164، ژانویه 2022/ بهمن 12121400 گفتوگو گفتوگو

مردم نخورده باشد، نامی ندارد.

کانون  اعضای  از  برخی  شمسی،  هفتاد  دهه  در  ما:  حقوق 

که بعدها پروژه قتل های سیاسی یا  نویسندگان، در روندی 

گرفت، به قتل رسیدند. همچنین  »قتل های زنجیره ای« نام 

زندانی  ایران  در  نویسندگان  از  بسیاری  بعد،  سال های  در 

حکومت  چرا  شما  نظر  به  گرفتند.  قرار  فشار  تحت  و  شده 

کانون نویسندگان، به عنوان  جمهوری اسامی، همواره به 

یک خطر جدی نگاه می کند؟ 

اوِل  روزهای  همان  از  معممین  است،  مسلم  که  آنچه  مکارمی: 

متوجه  قبل تر،  حتی  و  اسالمی  جمهوری  حکومت  شکل گیری 

این مسأله بودند که علت اینکه توانستند به قدرت برسند، این 

که تنها نیروی جامعه مدنی بودند. در سال های منتهی به  بود 

سقوط سلطنت شاه، با حضور حزب رستاخیز، ایران فاقد جامعه 

جامعه  خیر.  مدنی  جامعه  اما  داشت  وجود  سندیکا  بود.  مدنی 

این  بر  نداشتند.  معممین شیعه  آن حضور  نمایندگان  و  مدنی 

گر یک جامعه مدنی به هر شکل و عنوان در  موضوع واقفند که ا

کنار آن ها ایجاد شود، می بازند.

جامعه مدنی یعنی حزب، سندیکا و کسانی که مجمع هایی مثل 

کانون وکال و مواردی از این دست را تشکیل  کانون نویسندگان، 

می دهند. حتی کانون هنرپیشه ها و کانون ورزشکاران، هرجایی 

که عده ای بتوانند جمع شوند و لزومی هم ندارد با دولت و مردم 

وجود  مردمی  نهاد  و  نیرو  یک  اینکه  نفس  باشند.  داشته  کاری 

وقتی  بگویند.  قصه  حتی  و  بنشینند  هم  دور  که  باشد  داشته 

کوه سرازیر می شود، شکل  از  که  کوچکی  این ها همچون جوی 

بگیرند و با جوهای کوچک دیگر به هم بپیوندند، یک رودخانه 

تشکیل می دهند.

آن ها  برای  نیرو  این  که  می دانند  ایران،  در  کم  حا معممین 

و  مدارس  تکایا،  مساجد،  با  را  خود  باید  و  است  ک  خطرنا

با  و  کنند  حفظ  تبلیغات،  عنوان  تحت  جامعه  در  حضورشان 

کوچکترین  نگذارند  بخش ها،  تمام  مدیریت  گرفتن  دست  در 

می توان  نمونه،  برای  شود.  ایجاد  مدنی  جامعه  از  جرقه ای 

را  علی  امام  انجمن  موسسان  و  اندرکاران  دست  چرا  پرسید 

سیاسی ای  افراد  این ها  انداختند؟  زندان  به  و  کردند  بازداشت 

نبودند. یکی از دالیل اصلی این است که یک جایی وجود داشت 

که روزی به نهاد جامعه مدنی تبدیل شود. هر  با این پتانسیل 

ک است. سران حکومت  نهاد جامعه مدنی برای حکومت خطرنا

کردند. حتی  ایران حتی »حزب جمهوری اسالمی« را هم منحل 

در حوزه ها هم معممین شیعه اجازه نمی دهند جمع غیر خودی 

با ساختار دقیق و روشن تشکیل شود. 

به  تا  داشت  را  پتانسیل  این  آزاد  دانشگاه  باشد  خاطرتان  گر  ا

کانون وجود  یک مرکز و نهاد یک جامعه مدنی تبدیل شود. دو 

کند: یکی کانون نویسندگان  دارد که برای معممین شیعه خطرنا

افراد  کانون ها  این  اعضای  وکال.  کانون  دیگری  و  هنرمندان  و 

یک  به  شوند  جمع  هم  دور  وقتی  می فهمند.  و  هستند  گاهی  آ

گر معممین ضعیف شوند، این ها  بمب تأخیری تبدیل می شوند. ا

بر سر کار می آیند. آن ها متوجه شدند که نگذراند هیچ گونه نهاد 

جامعه مدنی در ایران شکل بگیرد.

به عنوان مثال، سندیکای کارگران شرکت واحد می تواند به نهاد 

سندیکاها  و  نهادها  همه  گر  ا شود.  تبدیل  مدنی  جامعه  نماد  و 

کنند، یک جامعه مدنی تولید  کار  کنند، ادامه دهند و  ایستادگی 

شده است. کانون نویسندگان، انجمن های مربوط به هنرپیشه ها 

گران، کانون روزنامه نگاران یا حتی انجمن های اسالمی  و سینما

که جمع هایی را تشکیل دهند  دانشگاه ها این پتانسیل را دارند 

به هم وصل  کوچک  به عنوان هسته های  بتوانند  تدریج  به  و 

شوند.

با  رسیدن،  قدرت  به  ابتدایِی  روز های  از  اسالمی  جمهوری 

که  کانونی  هیچ  به  ماندن،  برای  مقاومت  سیاسی  استراتژی 

گاه، توانمند و شجاع داشته باشد، اجازه حضور و بروز  اعضای آ

در جامعه نخواهد داد. نفس دور هم جمع شدن این گونه افراد 

ک  خطرنا حکومت  برای  نیستند،  هم  فقیه  والیت  طرفدار  که 

است. هر چه هنرمندتر و باسوادتر و مطلع تر باشند، برای آن ها 

ضرر بیشتری ایجاد می کنند.

جواد عباسی توللی 

به جامعه مدرن  از جامعه سنتی  گذار  در حال  ایران جامعه ای 
مدرنیته  و  سنت  میان  تقابل  و  تضاد  دلیل،  همین  به  است. 
بتوان  شاید  است.  بوده  ح  مطر چالش  یک  به عنوان  همواره 
نمادهای  از  یکی  به عنوان  را  نویسندگی  امر  و  نویسنده  مفهوم 
آورد.  حساب  به  ایران  جامعه  در  روشنفکری  و  خواهی  تجدد 
تقابل سنت و مدرنیته همواره از ویژگی های جریان روشنفکری 

در ایران بوده است.
همواره  بیان،  آزادی  حق  به  دست یابی  مسأله  دیگر،  سوی  از 
ایران  در  قلم  اهل  دغدغه های  اصلی ترین  از  یکی  به عنوان 
کجاست؟ اساسا آیا  ح بوده است. مرز آزادی بیان در ایران  مطر
ایران  در  سنت  با  تقابل  در  پدیده ای  را  نویسندگی  امر  می توان 

تلقی کرد؟
فرهاد  با  دست،  این  از  پرسش هایی  ح  طر با  ما،  حقوق  مجله 

مرادی، نویسنده و روزنامه نگار گفت و گو کرده است.

در  پدیده ای  را  نویسندگی  می توان  آیا  شما  به نظر  پرسش: 
کنیم؟ تقابل با سنت در ایران تلقی 

متضاد  مقوله  دو  دو،  این  که  نمی کنم  تصور  من  مرادی:  فرهاد 

کنیم  نگاه  به موضوع  تاریخی  به صورت  گر  ا باشند.  با یکدیگر 
می بینیم به یک معنی جمهوری اسالمی رژیم مالهاست. یکی از 
کمه جمهوری اسالمی، متشکل  اصلی ترین ویژگی های هیأت حا
از این طیف است. این طیف آن گونه که خود ادعا می کنند اهل 
به  منظر  این  از  گر  ا می دانند.  نویسنده  را  خود  و  بودند  کتابت 
موضوع توجه کنیم، می بینیم نویسنده هایی هم وجود دارند که 
کمه  قلم می زنند. خود هیأت حا در خدمت وضع موجود  اتفاقا 

متشکل از مالها به نوعی خود را نویسنده می دانند.
بیش از این که مبنا را بر نویسندگی قرار دهیم، محتوا را باید مد 
برای  نویسنده ای چه چیزی می نویسد.  اینکه چه  نظر داشت. 
سال های  در  حداقل  می زنم.  مثال  یک  مسأله  شدن  روشن 
و  سینمایی  تولیدات  از  عظیمی  حجم  انقالب،  از  پس  و  اخیر 
تلویزیونی وجود داشتند که چه در قالب فیلم سینمایی و چه در 
یا در خدمت  از فرهنگ مسلط،  به عنوان بخشی  قالب سریال، 
وضع موجود بوده یا مطلوبات رژیم مستقر را بازتاب داده است. 
خب داستان این محصوالت، نویسندگانی هم دارند. نمی توانیم 
بگوییم آن کسانی که این فیلمنامه ها را نوشتند، کسانی هستند 
عقب مانده ترین  مواقع  بسیاری  در  می کنند.  تقابل  سنت  با  که 
اندیشه ها با این آثار به مخاطب منتقل می شود، از جمله جنس 
و  آن ها  محدودیت های  توجیه  یا  جامعه  در  زنان  بودن  دوم 

فرهاد مرادی: مبانی ایدئولوژیک مذهبی، حدود 

و ثغور آزادی بیان را در ایران تعیین می کنند
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زنده یاد غالمحسین ساعدی نمایشنامه درخشانی در سال آخر 
در  که  می نویسد  عجایب«  سرزمین  در  »اوتللو  عنوان  با  عمرش 
پاریس هم روی صحنه می رود. این نمایشنامه داستان یک گروه 
نمایشنامه  می خواهند  انقالب  اول  سال های  در  که  است  تئاتر 
که از طرف شورای  »اتللو« شکسپیر را روی صحنه نمایش ببرند 
که حالت  بازبینی با سانسور مواجه می شوند. در این نمایشنامه 
همراه  به  است  آخوند  یک  ارشاد،  وزیر  دارد،  هم  فانتزی  نسبتا 
کارگزاران فرهنگی این شورا را تشکیل داده اند.  که  دو نفر دیگر 
این شورا دائما در مسیر نمایشنامه  ِان قلت هایی از حجاب زنان 
که موقعیت های  کلمات استفاده شده در نمایشنامه می آورند  تا 
و  مغربی  اوتللو  شخصیت  است.  کرده  ایجاد  هم  کمیکی  خیلی 
به وجود  که  کمیکی  موقعیت های  از  یکی  است.  سیاه پوست 
این  می دهد  نشان  را  ایران  در  سانسور  ماهیت  ما  به  و  می اورد 
کار  چه  نداریم  سیاه پوست  چون  می پرسند  که  است  قسمت 
کنیم؟ کارگردان در جواب می گوید که ما گریمش می کنیم. آخوند 
کار  در  می خواهید  باهلل  نعوذ  یعنی  می گوید  و  می شود  برآشفته 

خلقت دخالت کنید؟
حدود  واقع  در  که  است  این  نمایشنامه  این  ذکر  از  من  منظور 
قرمزهای  خط  همین  ایران  در  قطع  به طور  بیان  آزادی  ثغور  و 
ایران  در  که  معنا  این  به  است.  ایدئولوژیک  سطح  در  مذهبی 
مثال  کرد.  صحبت  نمی توان  موضوعات  از  سری  یک  درباره 
شده  ترجمه  آثار  بسیاری  در  کرد.  نقد  را  مذهب  نهاد  نمی توان 
می شود،  شامل  را  مذهب  نهاد  یا  مذهب  نقد  از  گوشه هایی  که 
مترجم مجبور می شود مقدمه های طوالنی در توجیه چگونگی 
از  بخشی  بنابراین  بنویسد.  نویسنده  با  مخالفت  در  و  کارش 
حدود و ثغور آزادی بیان در ایران به موضوع ایدئولوژی حکومت 
که یک ایدئولوژی سیاسی برگرفته از فقه شیعه و در واقع نوعی 
از اسالم سیاسی است، مربوط می شود. از این رو به یک سری از 

حوزه ها از این منظر نمی توان ورود کرد.
از منظر سیاسی هم این حکومت خط قرمزهایی دارد. به عنوان 
مثال کشتار سال ۶۷ یا به طور کلی کشتارهای دهه شصت، خط 
و  برداشت ها  دیگر  نمونه  است.  اسالمی  جمهوری  اساسی  قرمز 
قرائت های ایدئولوژیک حکومت از برخی مسائل تاریخی است. 

به عنوان مثال درمورد انقالب ۵۷ جز در چارچوب مدنظر رژیم 
نمی توان صحبت کرد.

باعث  سیاسی،  چه  و  ایدئولوژیک  چه  نگاه ها،  این  مجموعه 
در  حتی  اساسا  که  موضوعاتی  خصوصی ترین  در  حتی  می شود 
محلی  انقالب  از  پیش  زمان  همچون  متعارف  دیکتاتوری های 
از اعراب نداشتند و حساسیت برانگیز نبود همچون نام بردن از 
ایجاد  محدودیت  عاشقانه،  صحنه های  توصیف  یا  زنان  اندام 
شود و آزادی بیان را محدود کند. این محدودیت ها مستقیما به 

ماهیت این رژیم برمی گردد.
که  و مفهومی دارد  اینکه جمهوری اسالمی پیچش  نکته دیگر 
به عنوان مثال در اخبار و زمان هایی که می خواهند درمورد یک 
موضوع صحبت کنند، عموما از مر قانون می گویند. به این معنا 
که یک سری قوانین وجود دارد اما روح این قانون را قانون گذار 
کم باید تشخیص دهد. به عنوان مثال تجمع برای همگان  یا حا
آزاد است مگر اینکه مخل مبانی اسالم باشد. یک »مگر«  لحاظ 
شده است. این خط قرمزها دائما بیشتر و بیشتر می شود و جلوتر 

و جلوتر می آید.
می بینیم  کمه  حا هیأت  دامنه  شدن  تنگ تر  با  حاضر  حال  در 
بخشی  و  کمه  حا هیأت  این  عضو  زمانی  در  کسانی که  حتی  که 
در  امروز  هم  زده اند  رقم  را  رژیم  این  تاریخ  و  بودند  حکومت  از 
به  اشاره  حتی  که  صورتی  به  می گیرند.  قرار  سانسور  محدوده 
آن ها مجاز نیست. به این ترتیب دامنه سانسور و آزادی بیان در 

حال تنگ و تنگ تر شدن است.
حدود  مذهبی،  ایدئولوژیک  مبانی  گفت،  می توان  کلی  به طور 
سیاسی  منافع  همچنین  می کنند.  تعیین  را  بیان  آزادی  ثغور  و 
سود  و  نفع  به  لحظه  در  که  آنچه  و  روز  شرایط  و  کم  حا هیأت 
که تا دیروز مجاز بوده، امروز مجاز  آن هاست می تواند چیزی را 

نداند یا برای آن محدودیت ایجاد کند.
تمام  که  مدیری  مهران  خواندم  پیش  روز  چند  نمونه،  برای 
تلویزیون  رسمی  فرهنگ  در  را  هنری اش  فعالیت  سال های 
سریال هایی  نمی توانیم  حاضر  حال  در  ما  بود  گفته  گذرانده، 
بسازیم که ۲۰ یا ۱۰ سال پیش می ساختیم. منظورم این است که 

این دامنه همین طور بسته و بسته تر می شود.

مسائلی از این قبیل.
وجود  هم  حکومت  به  وابسته  بزرگی  مؤسسات  دیگر  طرف  از 
مؤسسه  است.  کتاب  تولید  کارشان  مشخص  به طور  که  دارند 
حفظ و نشر آثار خمینی از این دست است. در رابطه با ولی فقیه 
فعلی هم چنین مؤسساتی وجود دارد. این مؤسسات محتواهایی 
تولید می کنند که در قالب کتاب منتشر می شود. به هر حال برای 

تولید این کتاب ها به نویسنده هایی هم احتیاج دارند.
به یاد دارم حدود دو دهه پیش کتابی در ایران منتشر شد به اسم 
»دا«. این کتاب، رمانی بود در ارتباط با جنگ و در خدمت وضع 
مدعی  بود.  شده  نوشته  اسالمی  جمهوری  مطلوبات  و  موجود 
کتاب پرفروشی شده و در دوره های متوالی با تیراژ باال  که  شدند 
مقایسه  نشر  دیگر  بخش های  با  وقتی  است.  رسیده  چاپ  به 
نهادهای  ندارد.  واقعیت  چیزی  چنین  که  می بینیم  می کنیم، 
رسمی، بخشی از امکانات خود را پشت چنین نویسنده هایی که 
می توان به آن ها عنوان کارگزار فرهنگی رژیم جمهوری اسالمی را 

داد، می گذارند و تقویت شان می کنند.
نمی تواند  دسته بندی ای  چنین  می کنم  گمان  من  بنابراین 
که اساسا فعل نوشتن را در تقابل  به صورت فرمی صحیح باشد 
را  اندیشه مدرن  گفت، نویسندگی،  یا بتوان  با سنت قرار دهیم 

نمایندگی می کند.
سکوالر  فرهنگ  یک  از  که  ایرانی  نویسندگان  از  بخشی  حتی 
می آمدند، پس از پیروزی انقالب به لحاظ فرهنگی با مطلوبات 
همان  می کردند  آنهاسعی  همکاری  کردند.  اسالمی  جمهوری 
نگاه سنتی را تبلیغ کنند یا از آن دفاع کنند. به عنوان مثال، رضا 
براهنی از اشخاصی است که در آثاری که در دهه شصت نوشته 
عنوان  با  دارد  رمانی  براهنی  می کند.  پیروی  الگو  همین  از  بود 
از  دفاع  به گونه ای  رمان  این  عصاره  من«.  سرزمین  »رازهای 
محدود کردن زنان و دفاع از حجاب اسالمی است. در این رمان 
او از زنان مدرن تحصیل کرده شهری، شیطان سازی می کند و در 

نقطه مقابل آن از زنان سنتی و مذهبی ستایش کرده است.
سابقه  هم  او  است.  محمود  احمد  دوران،  آن  در  دیگر  نمونه 
رمانی  او  نبود.  مذهبی ای  آدم  موقع  هیچ  و  داشته  سکوالری 
مشهور  رمان های  از  که  سوخته«  »زمین  عنوان  تحت  داشت 

اوست. در این رمان او نوع نگاه مطلوب جمهوری اسالمی نسبت 
به مسأله جنگ را بازتاب می داد و به مخاطب مخابره می کرد.

همین الگو را هم می توان در زمان های مختلف دیگر هم دید. 
کردند. نویسنده هایی  کسان دیگری هم از همین نگاه استفاده 
بتوان  شاید  حتی  و  می آیند  سکوالر  فرهنگ  از  که  دارند  وجود 
خدمت  در  سال ها  این  در  اما  داد  آن ها  به  را  روشنفکر  عنوان 

سنت قلم زده اند.

آزادی بیان در ایران تا چه حد تحمل  پرسش: به نظر شما 
می شود؟

فرهاد مرادی: برای مشخص کردن مرز آزادی بیان، پیشتر باید 
آزادی بیان و  کنیم.  ماهیت رژیم جمهوری اسالمی را مشخص 
سانسور مسأله ای است که در رژیم قبلی هم وجود داشته اما بعد 
یک  با  که  جنبه  این  از  است.  کرده  محتوایی  تفاوت  انقالب  از 
رژیم توتالیتر مذهبی روبه رو هستیم که تمام شئون زندگی مردم 
کند و اساسا  کنترل  را می خواهد  حتی خصوصی ترین لحظاتش 

پدیده سانسور را دگرگون کرده است.



17 شماره 164، ژانویه 2022/ بهمن 1400شماره 164، ژانویه 2022/ بهمن 16161400 گفتوگو گفتوگو

بشر  حقوق  چارچوب  در  را  خود  هستی  منطق  که  چرا است؛ 
که  کانون در این بیانیه به طور مشخص بیان می کند  می بیند. 
»آزادی اندیشه و بیان در فطرت آدمی است و هیچ جبر و تحکمی 
نباید قادر به محو آن باشد. آزادی اندیشه و بیان، تجمل نیست 
بلکه یک ضرورت است؛ ضرورت رشد آینده فرد و جامعه«. نکته 
ح شده،  مهمی که در بیانیه اول کانون نویسندگان به روشنی طر
که با استناد به اعالمیه جهانی حقوق بشر، بر آزادی  این است 

کید کرده بود. بیان و اندیشه تأ

گر کانون نویسندگان ایران را یک تشکِل صنفی اهل قلم بدانیم  ا
که فراورده های فرهنگی دارند، بدانیم و منافع  کسانی  و از آن و 
خواهیم  پی  موضوع  این  به  دهیم،  تشخیص  را  آن ها  مشترک 
در  اساسی  اصل  این  از  پاسداری  کانون،  کار  مهمترین  که  برد 
آن  نشر  و  خود  اندیشه  بیان  به  آزاد  هرکس  که  است  جامعه 
که این آزادی پایمال و اصل آزادی اندیشه  است. به هر شکلی 
اعتراض  که به آن  کانون است  این وظیفه  و بیان نقض شود، 
کار خود را پیش ببرد و  کانون در این چارچوب باید بتواند  کند. 
که به صنف نویسندگان ایران مربوط  همچنین فعالیت هایی را 

است، انجام دهد.
از کانون نمی توان انتظار داشت که کارهای یک حزب یا سازمان 
سیاسی را انجام دهد؛ بلکه فقط باید آن را به عنوان یک تشکل 
و  است  بیان  و  اندیشه  و  آزادی  اصل  به  پایبند  که  دید  صنفی 

دفاع از منافع صنفی اهل قلم.
توانست   ۱۳۴۹ تا   ۱۳۴۷ سال  از  ایران  نویسندگان  کانون 
شماری  پسین،  سال های  طی  در  دهد.  انجام  کارهایی  سلسله 
کانون، دستگیر، زندانی و ممنوع القلم شدند. پس از  از اعضای 
آن در سال های آخر دهه ۵۰ و به ویژه در جریان شب های شعر 
تاریخی  مقطع  آن  در  ایران  نویسندگان  کانون  اعضای  گوته، 
در  می توان  را  ایران  انقالب  آغاز  نقطه  تعبیری،  به  درخشیدند. 
این شب های شعر جستجو کرد. نقش کانون نویسندگان ایران، 
و به طور کلی اهل قلم در جریان شب های شعر گوته خیلی مهم 
و  آموزان  دانش  و  دانشجویان  ایران،  روشنفکری  جامعه  و  بود 
که شیفته آزادی  الیه  هایی از طبقه متوسط شهری را تکان داد 
تا   ۵۷ سال های  در  ایران  نویسندگان  کانون  اعضای  بودند. 
۶۰ برای تحقق اصل آزادی بیان و اندیشه در جامعه، متحمل 

دشواری های بسیار شدند.
کانون های  اولین  جزو  نویسندگان،  کانون  که  نیست  بی دلیل 
دموکراتیک در ایران است که در سال های بعد از انقالب ۵۷، در 
از اعضای  گرفت و شماری  معرض حمله جمهوری اسالمی قرار 
کانون نظیر همچون زنده یاد سعید سلطان پور، هم اعدام  این 
جالی  گریز  نا دیگر  شماری  و  شدند  زندانی  نیز  شماری  شد. 
کردند، از آن میان زنده یاد هما ناطق، منوچهر هزارخانی،  وطن 
همین  و.  و  و  کسار  خا نسیم  و  میرزازاه  نعمت  یلفانی،  محسن 
کانون  کشور منجر به شکل گیری  ج از  تبعید نویسندگان به خار

جواد عباسی توللی 

بیان  آزادی  مدافع  نهادی  را  خود  ایران  نویسندگان  کانون 
گذشته،  از نیم قرن  از زمان تأسیس یعنی در بیش  که  می داند 
در زمینه ترویج ادبیات و به ویژه حمایت از آزادی بیان در ایران 

تالش کرده است.
کانون، بر مبنای اساس نامه اش، نهادی فرهنگی، صنفی و  این 
غیر انتفاعی است که در سال ۱۳۴۷ و از سوی شماری از شناخته 
شاملو،  احمد  مانند  ایران  نویسندگان  و  شاعران  ترین  شده 
محمود اعتمادزاده، سیمین دانشور، اسماعیل خویی و سیمین 

بهبهانی تاسیس شد.
از  پس  و  پیش  سال های  و  دهه ها  در  ایران  نویسندگان  کانون 
از  برخوردها  و  فشارها  شدیدترین  تحت  همواره   ۱۳۵۷ انقالب 
است.  بوده  اسالمی  جمهوری  و  پهلوی  حکومت های  سوی 
 ۶۰ دهه  ابتدایی  سال های  در  آن  اعضای  از  شماری  اعدام  از 
لغو جلسات »جمع  از  تا پروژه قتل های سیاسِی دهه ۷۰.  گرفته 
اتهامات واهی به اعضای  انتساب  و  تا پرونده سازی  مشورتی« 
نمونه  متأخرترین  اما  زندان  در  آبتین  بکتاش  قتل  کانون.  این 

از برخوردها با این نهاد صنفِی نویسندگان در ایران بوده است.
کانون نویسندگان ایران در  مجله حقوق ما، برای بررسی نقش 
گذشته و همچنین چشم  تحوالت اجتماعی و سیاسِی نیم قرن 

انداز آزادی بیان در ایران ، با ناصر مهاجر، نویسنده و پژوهشگر 
تاریخ معاصر ایران گفت و گو کرده است.

تاریخی  نقش  و  جایگاه  با  رابطه  در  شما  ارزیابی  پرسش: 
کانون  چیست؟  ایران  تحوالت  در  نویسندگان  کانون 
نویسندگان تا چه میزان در تحوالت تاریخی ایران همچون 
انقاب ۵۷، و همچنین در دوره های پیش و پس از آن مؤثر 

بوده است؟
کانون  که  بیاندیشیم  نکته  این  به  باید  ابتدا  در  مهاجر:  ناصر 
نویسندگان ایران چه گونه تشکلی است. کانون نویسندگان ایران 
کانون در اردیبهشت ماه  یک تشکل صنفِی اهل قلم است. این 
۱۳۴۷ اعالم موجودیت کرد و تا سال ۱۳۴۹ دوره اول زندگی خود 
که به امضای ۴۹ تن  کانون در بیانیه دوره اول خود  گذراند.  را 
از اهل قلم سرشناس آن روز ایران بود )جالل آل احمد، سیمین 
غالمحسن  کسرایی،  سیاووش  نادرپور،  نادر  آذین،  به  دانشور، 
کید بر این  ساعدی، بهرام بیضایی، داریوش آشوری ووو(، با تأ
کانون نویسندگان ایران یک تشکل صنفی، اهل قلم  که  مسأله 
است، دو رسالت برای خود قائل شد: یک، دفاع از آزادی اندیشه 
و بیان و دیگری دفاع از منافع صنفی اهل قلم بر اساس موازینی 

که مربوط به آزادی بیان و اندیشه است.
منسجمی  و  پخته  بیانیه  ایران  نویسندگان  کانون  اول  بیانیه 

نقش تاریخِی کانون نویسندگان ایران 
در تحوالت معاصر؛ چشم اندازها 

و امکان ها
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کانون  که اینک دو  نویسندگان ایران در تبعید شد؛ به آن سان 
نویسندگان ایران وجود دارد، یکی در ایران و یکی در تبعید.

که  کانون نویسندگان سبب شد  فشارها و برخوردهای امنیتی با 
سیاه  راستی  به  و  اختناق  و  فشار  از  ُپر  دهه  سال های  تمام  در 
کاهش یابد. در سال های  کانون  دهه شصت، فعالیت های این 
و اهل  بر نویسندگان  ادامه فشارها  با وجود  آخر دهه ی شصت 
کانون به تدریج توانستند روی پای خود بیایستند  قلم، اعضای 

و دوباره کانون را به حرکت درآورند.
 ۱۳۷۳ سال  در  را  سیرجانی  سعیدی  کبر  علی ا اینکه  از  پس 
ایران،  نویسندگان  کانون  انداختند،  زندان  به  و  کردند  دستگیر 
که جزو اسناد بسیار مهم  کرد  بیانیه »ما نویسنده ایم« را منتشر 
بیانیه به امضای  این  ایران هم محسوب می شود.  روشنفکری 
۱۳۴ نویسنده، شاعر، نمایشنامه نویس و منتقد، مترجم، رسید. 
این بیانیه تأثیر جدی ای در میان جامعه شهری و روشنفکران 

گاه داشت. ج از کشور و مردم آ داخل و خار
برای انتقام و جلوگیری از فعالیت هایی و در ادامه روند سرکوِب 
اهل قلم در ایران، ماجرای اتوبوسی که شماری از روشنفکران را 
به ارمنستان می برد، پیش آمد. عوامل امنیتی رژیم، در طرحی از 
که خوشبختانه موفقیت آمیز نبود- قصد  پیش پرداخته شده- 
داشتند اتوبوس آنها را به ته دره بفرستند. به دنبال آن، چند تن 
از اهل قلم را و از آن میان، زنده یادان پوینده و مختاری را از بین 
ج سرکوهی را  بردند. همچنین شماری از نویسندگان، از جمله فر
کندند و  کردند. شماری نیز از ایران  دستگیر و زندانی و شکنجه 

ج شدند. راهی خار
پس از چندی، دوباره کانون روی پای خود بلند می شود و شروع 
معنی دار  فعالیت های  از  یکی  دوره  این  در  می کند.  فعالیت  به 
و  پوینده   ،۱۳۷۷ آذر  جان باختگان  یاد  به  که  است  این  کانون 
می کند.  اعالم  سانسور«  با  مبارزه  »روز  را  آذر   ۱۳ روز  مختاری، 
تهیدیدها  فشارها،  همه ی  رغم  به  توانسته  کانون  حال  هر  به 
مواردی  در  و  نکند  خالی  را  میدان  و  ماند  برپا  اذیت ها  و  آزار  و 
کند، اعالمیه هایی بدهد و  صدای اعترض سر دهد واظهار نظر 
کند. امیدواریم بتواند در فعالیت های خود با  موضع گیری هایی 

گام های استوار و سنجیده پیش رود.

کانون  اعضای  سیاسِی  قتل های  پروژه  به  پرسش: 

نویسندگان ایران در دهه هفتاد شمسی اشاره کردید، به نظر 
شما آیا می توان مرگ زنده یاد بکتاش آبتین را در ادامه پروژه 
و  قتل  خطر  همچنان  آیا  شما  به نظر  کرد؟  برآورد  شده  یاد 

کانون را تهدید می کند؟ ترور، اعضای این 
ترور،  و  قتل  خطر  همچنان  من  عقیده  به  بله،  مهاجر:  ناصر 
من  نظر  به  می کند.  تهدید  را  ایران  نویسندگان  کانون  اعضای 
موضعی که کانون نویسندگان درباره مرگ بکتاش آبتین گرفت، 
مرگ  خود،  بیانیه  در  کانون  جسورانه ای ست.  و  دقیق  موضع 
بکتاش آبتین را »قتل عمد« اعالم کرد. صحبت از قتل عمد یک 
نویسنده، شاعر و فیلمساِز مبارز است که حرف های خود را صریح 
کانون  و روشن بیان می کرد و حدود ۱۰ سال، مسئولیت هایی در 
اسالمی  جمهوری  رژیم  عوامل  داشت.  عهده  بر  نویسندگان 
و  بودند  گاه  آ آبتین  بکتاش  بیماری  و  جسمانی  بد  وضعیت  از 
می دانستند که در چه موقعیت سختی قرار دارد. تصویر بکتاش 

آبتین بر روی تخت بیمارستان و زنجیر شده با پابند، که عکس 
تکان هنده ای است را همه به یاد داریم.

افرادی چون بکتاش آبتین که حرف شان را فرو نمی خورند و بی 
پروا در برابر سیاهکاری های رژیم جمهوری اسالمی می ایستند و 
مواضع روشنی دارند، همیشه در معرض انواع و اقسام تهدیدها 
در  اسالمی  جمهوری  حکومت  عملکرد  معنا،  این  به  هستند. 
کم همانند پروسه ای است  جریان قتل های زنجیره ای، بیش و 
که منجر به جان باختِن آبتین شد. شاید نتوان از نظر واقع نگاری 
تاریخی، گفت که حذف زنده یاد بکتاش آبتین، به طور مشخص 
 ۷۰ دهه  در  نویسندگان  سیاسِی  قتل های  پروژه  همان  ادامه 
شمسی ست. این که می خواهند آن سناریو را به شکلی دیگر احیا 
کنند یا خیر، بحث جدایی ست. اما اینکه آیا در حال حاضر رژیم 
را زیر  ایران  از نویسندگان و اهل قلم  کرده شماری  دوباره قصد 
گفت با  فشارهای زیادی قرار دهد، جای تردید نیست. می توان 

که دنبال  توجه به وضعیت بحرانی جامعه، یکی از هدف هایی 
بترسانند  را  سیاسی  مخالفان  که  است  مسأله  همین  می کنند، 
که  را  کسانی  کردن  و مرعوب  کنی  و سیاست قدیمِی وحشت پرا
می توانند در این شرایط ایفای نقش کنند، پیش ببرند. از طرف 
که  موجودی  به  را  نویسندگان  کانون  دارند  قصد  یقینا  دیگر، 
جمهوری  رژیم  هدف  کنند.  تبدیل  می رود،  راه  عصا  به  دست 
اسالمی از حذف زنده یاد آبتین هم این است که کانون دست به 
کند  عصا راه برود، مواضع رادیکال نگیرد و به نویسندگان اعالم 
گلیم خود بیرون بگذارید، به سرنوشت آبتین  گر بخواهید پا از  ا

دچار می شوید.
از طرف دیگر، در حال حاضر به جز زنده یاد بکتاش آبتین، چند 
کانون نویسندگان هم زیر فشار و در زندان هستند.  عضو دیگر 
علی رغم  کردند.  بازداشت  را  جنت  میالد   ۱۳۹۹ سال  تیرماه  در 
او  نمی دانست  کسی  مدتها  تا  نویسندگان،  کانون  پیگیرِی 
کجاست و توسط چه نهادی بازداشت شده است؟ رضا خندان، 
که در  کانون هستند  کیوان باژن هم دو تن دیگر از اعضای این 

حال حاضر در زندان به سر می برند.
آزادی اندیشه و بیان در  انداز پیش روی مساله  پرسش: چشم 

ایران، از دیدگاه شما چیست؟
ناصر مهاجر: پاسخ به این پرسش برای من دشوار است. اصل 
آزادی اندیشه و بیان، جزو حقوق اساسی بشر است و همچنین 
می شود.  محسوب  ذاتی  نیازهای  از  یکی  به مثابه  آن  رعایت 
ایران  در  اسالمی  جمهوری  رژیم  که  مادامی  من،  عقیده  به 
اما  است.  ممکن   غیر  جامعه  در  اصل  این  تحقق  است،  کم  حا
مسأله  برای  انداز  چشم  ترسیم  آنجایی که،  از  و  دیگر  سوی  از 
گفت  باید  امر نسبی است،  ایران یک  بیان در  و  اندیشه  آزادی 
خارجی  گون  گونا به عوامل  مدت،  دراز  در  امر  این  واقعیت یابی 
با  است.  مرتبط  کشور  داخل  در  قوا  توازن  همچنین  و  داخلی  و 
از  صیانت  ح  »طر )ماجرای  ایران،  در  موجود  وضعیت  به  توجه 
درنگ  رساندند،  تصویت  به  را  آن  که  شکلی  و  مجازی«  فضای 
رؤیت،  قابل  انداز  چشم  در  بتوان  نمی رسد  به نظر  است(  انگیز 
گشایش سیاسی را در ایران پیش بینی کرد. تنها در یک پیوند با 
کم بر ایران می توان به تحقق اصل  چشم انداِز برافتادِن رژیم حا

آزادی بیان و اندیشه در بلند مدت امیدوار بود.

گفتوگوگفتوگو
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