
 
حکومت اس�می، در کنار سرکوب وحشيانه اعتراضات 

ھا در سال مردم آزاده و شکنجه زندانيان و اعدام آن
گذشته، سانسور و کنترل اينترنت و خطوط تلفن، 
سانسور کتاب، تعطيلی مطبوعات و نشريات را نيز 

  . تشديد کرده است
نژاد، در  محمد حسينی، وزير ارشاد دولت محمود احمدی

، وقيحانه گفته »ايلنا«گفتگو با خبرگزاری کار ايران، 
چند مورد توقيف مطبوعات که توسط ھيات «است که 

 .»نظارت صورت گرفت طبيعی است
ھيات نظارت بر مطبوعات كه رياست آن با وزير 
فرھنگ و ارشاد اس�مى و متشكل از ھفت عضو است 
از زمان برگزارى انتخابات دھم رياست جمھورى، 

شود گفته می. تعطيلى مطبوعات را شدت بخشيده است
نژاد  كه در دوره اول رياست جمھورى محمود احمدى

 نشريه به دست قوه مجريه و ھيات نظارت بر ١٨٠«
 ».اند  مطبوعات توقيف يا لغو امتياز شده

المللی، ايران که تا پيش از  بر اساس گزارش نھادھای بين
، 1388برگزاری انتخابات رياست جمھوری خرداد ماه 

نگاران در خاورميانه نام  ترين زندان روزنامه بزرگ
ھا  گرفته بود، پس از انتخابات و با دستگيری ده

ھا، به  نگار در جريان سرکوب اعتراض روزنامه
نگاران در جھان بدل شده  ترين زندان روزنامه بزرگ
ترين گزارش کميته غيردولتی  بر اساس تازه. است
 در نيويورک، در حال »نگاران حمايت از روزنامه«

نگاران زندانی جھان در  حاضر يک سوم روزنامه
به گزارش . برند ھای حکومت اس�می به سر می زندان

خبرگزاری رويترز، مدير اجرايی کميته حمايت از 
دولت ايران نھايتا در «روزنامه نگاران، گفته است که 

جنگ با آگاھی شکست خواھد خورد اما ما از اين که 
-مان ھر روز چنين ھزينه وحشتناکی را میھمکاران

 ».ايمپردازند افسرده
كميته دفاع از روزنامه نگاران، در گزارش ساbنه خود 

يكى از «درباره آزادى مطبوعات گفته است كه ايران 
ھاى گسترده و وحشيانه عليه مطبوعات را تا سركوب

 ».شود به خود ديده استجايى كه به خاطر آورده مى
 بازداشت و دستگيری  سرکوب و سانسور ودر حالی که

نگاران ايرانی و تعطيلی نشريات در ايران  روزنامه
نگارانی که در بازداشت  چنان ادامه دارد، روزنامه ھم

وزارت اط�عات حکومت اس�می ھستند تحت فشار 
ای  هللا علی خامنه عام از آيتشديد قرار دارند تا در م�ء

 . طلب بخشش کنند
ای، دادستان کل  در ھمين زمينه غ�محسين محسنی اژه

ابراز «کشور، در گفتگو با خبرنگاران اع�م کرد که 
 .  آزادی زندانيان سياسی است»ندامت يکی از شرايط

نگاران نيستند که بايد از حکومت اس�می  اين روزنامه
عذرخواھی کنند، بلکه حکومت اس�می، بايد با آزادی 

ھايشان و به ھا و خوانوادهھمه زندانيان سياسی از آن
خواھی طور کلی از جامعه ايران معذرت

 بيانيه مشترک
 کانون نويسندگان ايران در تبعيد وانجمن قلم ايران در تبعيد

 
 اول ماه مه

 پيکار کارگران در راه رھائی بشريت
 

 ١٨٨٦گذشت بيش از يک قرن و دو دھه از خيزش کارگران آمريکا در سال 
و ثبت شدن زادروز اين نماد مبارزۀ پيکارگرانه در راه رھائی از ستم 

خواھی و کوشش برای ، نشانه قاطعی بر آزادی»اول ماه مه«اجتماعی به نام 
 . بيرون رفتن از بندھای اسارت نيروھای سازنده تاريخ بشری ست

خواه، نقطه درخشان و رھنمودی ست که اول ماه مه، در چشم جھان آزادی
انسان را به رسيدن به آرمان ديرينه بشری برای ساختن دنيائی بدون درد و 

دھد و به کشی اميد میشکنجه و سانسور و زندان و اعدام و چپاول و بھره
 .اردحرکت وامی

رھائی، سخن گفتن در آرامش، بدون بيم از زندان و داغ و درفش، ساختن 
جھان بر مبنای نياز انسان و رھا شدن از ھرگونه بند و زور، انگيزه اساسی 

ھای رنج ھای توده، در پی درس١٨٨٦کارگرانی بود که در اول ماه مه سال 
 .کشيده مردم برای آزادی به پا خاستند و تاريخ را ساختند

گرد کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد، طلوع سال
ھای ارزشمندی که در راه رھا گويد و به احترام جاناول ماه مه را درود می

خواھی و ستم اجتماعی خاموش شدند سر احترام شدن بشريت از شر زياده
 .آوردفرود می

اميد و مبارزۀ مردم جھان و اميد مردم ايران که به ويژه اکنون زير شديدترين 
-کار جمھوری اسTمی به پيکاری تازه رو آوردهخفقان و سرکوب رژيم جنايت

ھای پيکار کارگران اول ماه مه برای جنس و از دست ھمان آرماناند، ھم
ساختن دنيائی بدون درد و شکنجه و سانسور و زندان و اعدام و چپاول و 

 . کشی استبھره
 .گرامی باد پيکار در راه رھائی از ھرگونه ستم اجتماعی و فردی

 .پيروز باد پيکار برای بنای دنيائی بدون سانسور و زندان و شکنجه و کشتار
 

 انجمن قلم ايران در تبعيد   کانون نويسندگان ايران در تبعيد  
 ١٣٨٩اول ماه مه 
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 !تشديد سانسور و سرکوب در ايران
 بھرام رحمانی

  ٧صفحه ...      ھای معاونت سينمايی وزارت ارشادنگاھی به سياست



 
نگارانی که در بازداشت وزارت اط�عات حکومت اس�می ھستند تحت فشار شديد  روزنامه

 . ای طلب بخشش کنند هللا علی خامنه عام از آيتقرار دارند تا در م�ء
ای، دادستان کل کشور، در گفتگو با خبرنگاران  در ھمين زمينه غ�محسين محسنی اژه

 .  آزادی زندانيان سياسی است»ابراز ندامت يکی از شرايط«اع�م کرد که 
نگاران نيستند که بايد از حکومت اس�می عذرخواھی کنند، بلکه حکومت  اين روزنامه

ھايشان و به طور کلی از ھا و خانوادهاس�می، بايد با آزادی ھمه زندانيان سياسی از آن
 .خواھی و طلب بخشش کندجامعه ايران معذرت

ھای درونی در جناح حاکم بر ايران، دامنه اعمال ھا و کشمکشدر پی باb گرفتن رقابت
 قرار داشتند، افزايش »ھای خودیرسانه«ھايی که تا پيش از اين در شمار فشار بر رسانه

، »ھای خودیرسانه«ترين تھديد دولت، در تحت فشار قرار دادن از جمله تازه. يافته است
، »سايت الف« و ارجاع پرونده »سايت فراکسيون اصولگرايان مجلس ھشتم«فيلتر کردن 

کارگروه تعيين مصاديق «ھای مجلس به سايتی به مديريت احمد توکلی رييس مرکز پژوھش
 . است»مجرمانه

سايت فراکسيون اصولگرايان «محمد حسينی وزير ارشاد اس�می، اخيرا از فيلتر کردن 
اين سايت در چند روز گذشته « را تائيد و از اين افدام دفاع کرد و گفت که »مجلس ھشتم

 ».فيلتر شده است
وزير ارشاد اس�می، با اشاره به انتشار سخنان الياس نادران درباره عضويت محمدرضا 

نژاد در راس يک شبکه بزرگ فساد اقتصادی، به رحيمی معاون اول محمود احمدی
مطالبی در اين سايت منتشر شده بود که با آدب و اخ�ق سازگاری «: خبرگزاری ايسنا، گفت

 ».نداشت و بر اين اساس، سايت اصولگرايان مجلس شورای اس�می فيلتر شده است
، در چند روز اخير و پس از انتشار مطالب و عکسی »ايرنا«خبرگزاری رسمی حکومت، 

سايت «نژاد در شبکه بزرگ فساد اقتصادی در درباره عضويت معاون اول محمود احمدی
 »افکنی و تشويش اذھان عمومی عليه مقامات و نھادھای کشورافترا، اتھام« را به »الف

 .متھم کرد
 و در جريان افشای اسنادی مبنی بر جعلی بودن 1387تر در مرداد سال  پيش»سايت الف«

مدرک دکترای علی کردان، وزير وقت کشور به دستور سعيد مرتضوی فيلتر شده بود اما 
پس از انتشار نامه سرگشاده توکلی به محمود ھاشمی شاھرودی در دھم شھريور ھمان سال، 

 .به دستور رييس وقت قوه قضائيه از اين سايت رفع فيلتر شده بود
نظام جامع «:  خبر داد و گفت»اینظام جامع رسانه«چنين از نھايی شدن حسينی، ھم

ای به  او، اشاره».شودرسد و به دولت ارايه می ای به زودی به مرحله نھايی می رسانه
 . مورد نظر وزارت ارشاد اس�می نکرده است»اینظام جامع رسانه«جزئيات 

نژاد، از کشف يک جعل و ھای خبری ايران، با آوردن اول و آخر اسم معاون احمدیسايت
دھند که ظاھرا بازرسی کل کشور روی آن انگشت گذاشته اخت�س بزرگ ميلياردی خبر می

متھم اول اين پرونده محمدرضا رحيمی، معاون اول . و پرونده آن در قوه قضائيه است
 216.  معروف شده است»کرج گيت«ای که تشکيل شده، به نژاد است و پروندهاحمدی

 . اندای به رييس قوه قضائيه نوشته و خواھان رسيدگی شدهنماينده مجلس ھم نامه
، وزير کشور »کردان«اين معاون اول، ھمان کسی است که در جريان کشف دکترای تقلبی 

 . نژاد، پول بين نمايندگان مجلس پخش کرده بود تا جلوی استيضاح او را بگيرداحمدی
ھای سران و مقامات ھا و غارتگریالبته رقم اخت�س رحيمی و دوستانش نسبت به دزدی

 ميليارد تومان، 23رتبه حکومتی، چندان ھم درشت نيست و ارقام ناچيزی در حدود عالی
 . ھزار يورو است400 ميليون و 2 ميليون دbر و 36

ھای نزديک به دولت که انتقاداتی را عليه دولت محمود ھا، برخی از رسانهع�وه بر اين
، »خراسان« روزنامه ٣ھای اينترنتی محدود نمانده و نژاد منتشر کرده بودند به سايتاحمدی

 نيز در روزھای اخير از ھيات نظارت بر مطبوعات »جمھوری اس�می« و »ھمشھری«
 .اند گرفته»تذکر«

معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اس�می، اع�م کرده است که ھيات نظارت بر مطبوعات 
به روزنامه ھمشھری به دليل انتشار مطالب خ�ف واقع و « خود ٨٩در نخستين جلسه سال 

 اسفند ماه سال گذشته و روزنامه جمھوری اس�می به ٢٧پخش شايعات در شماره مورخ 
 فروردين ماه جاری ١۵علت انتشار مطالب خ�ف واقع و پخش شايعات در شماره مورخ 

 ».تذکر داده است
انتشار مطلبی که مشتمل بر « را به »روزنامه خراسان«چنين -وزارت ارشاد اس�می، ھم

-ھای دينی است و شائبه عدم مراعات شان آيات الھی از آن برداشت می-تحريف آموزه
 »جھت پيگرد قانونی« متھم و اع�م کرد که ھيات نظارت بر مطبوعات »شود

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   

Kanoon_dt@yahoo.com www.iwae.org 
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 شودآخر ھر ماه منتشر می بانگ
 

 بھرام رحمانی: سردبير
 : آدرس ايميل

bahram-rahmani@ownit.nu  
 :آدرس سايت کانون
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 :چند توضيح
کند که تنھا بانگ، مطالبی را درج می -

 .اندبرای اين نشريه ارسال شده
 تايپ »ورد فارسی«مطالب بانگ، با  -

 . نباشند4تر از دو صفه آشوند و بيش
مسئوليت مطالبی که در بانگ درج  -

 .ھاستشوند با نويسندگان آنمی

 منشور 
 )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

 
دفاع از آزادی انديشه و عقيده برای ھمه  -١

ھای عقيدتی و قومی بدون ھيچ گروه  افراد و
 .حصر و استثناء

تواند افکار و عقايدی که خود ھرکس می -٢
پسندد، داشته باشد و ھيچ فرد و يا گروه و يا می

مرجعی مجاز نيست افکار و عقايد خود را بر 
ديگران تحميل و يا از ابراز عقيده و برخورد 

 .آزادانه افکار و عقايد جلوگيری کند
دفاع از آزادی بيان و نشر، و اشاعه افکار  -٣

ھنری، فرھنگی، فلسفی (و عقايد و آثار فکری
 .با استفاده از کليه وسايل ممکن...) و
مبارزه با ھرگونه تبعيض و استثمار  -۴

 .فرھنگی
ھا، احزاب -در استقTل کانون از ھمه جمعيت -۵

ھای سياسی اعم از مستقل يا وابسته و سازمان
به ھرنوع نظام حکومتی، کانون ضمن آن که 

ھايی موظف به دفاع از کليه حقوق و آزادی
است که با آزادی انديشه و بيان و نشر و رشد 

تواند فکری و فرھنگی جامعه ارتباط دارند، نمی
بايد به ھيچ شکلی تبديل به ابزار يا و نمی

محملی برای فعاليت ھيچ جمعيت، حزب يا 
 .سازمان سياسی خاصی شود

ھای ھا و انجمنھمکاری با کليه کانون -۶
مشابھی که بدون داشتن وابستگی به گروه، 
جمعيت، سازمان يا حزب سياسی خاص، از 

ھای فرھنگی و اجتماعی ھای عام آزادیآرمان
 ...کننددفاع می
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معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد 
اس�می، اع�م کرده است که ھيات 
نظارت بر مطبوعات در نخستين جلسه 

به روزنامه ھمشھری به « خود ٨٩سال 
دليل انتشار مطالب خ�ف واقع و پخش 

 اسفند ماه ٢٧شايعات در شماره مورخ 
سال گذشته و روزنامه جمھوری اس�می 
به علت انتشار مطالب خ�ف واقع و 

 ١۵پخش شايعات در شماره مورخ 
 ».فروردين ماه جاری تذکر داده است

چنين وزارت ارشاد اس�می، ھم
انتشار « را به »روزنامه خراسان«

ھای مطلبی که مشتمل بر تحريف آموزه
دينی است و شائبه عدم مراعات شان 

 متھم »شودآيات الھی از آن برداشت می
و اع�م کرد که ھيات نظارت بر 

 پرونده »جھت پيگرد قانونی«مطبوعات 
اين روزنامه را به مراجع قضايی ارجاع 

 .خواھد کرد
روزنامه ھمشھری اع�م کرده است که 
دليل تذکر به اين روزنامه، انتشار 

يک سال توقيف و «گزارشی با عنوان 
در نامه « عليه مطبوعات بوده اما »تذکر

نظارت به روزنامه ھمشھری  دبير ھيات 
اشاره نشده که کدام قسمت از مطلب 

 در ».مورد ادعا، خ�ف واقع بوده است
، »يک سال توقيف و تذکر«گزارش 

روزنامه ھمشھری به بررسی علمکرد 
وزارت ارشاد اس�می و ھيات نظارت بر 

 پرداخته و از ٨٨مطبوعات در سال 
ھيات نظارت در «: جمله نوشته است
 نشريه را توقيف و به ١۵سالی که گذشت 

ھا نشريه تذکر علنی داد که  بيش از ده
ھای توقيف شده از اين ميان  سھم روزنامه

روزنامه رسيد، ھر چند که   ١٠به 
ھايی برای رفع توقيف آغاز شد اما  ت�ش

ھا به  جز در يکی دو مورد ھمه ت�ش
 ».شکست انجاميد

روزنامه ھمشھری، در گزارش خود با 
انتقاد از سياست دولت عليه مطبوعات و 

ھای منتقد، تاکيد کرده بود که در رسانه
 دولت سياستی را در پيش گرفت ٨٨سال 

ھای حامی دولت  که به برخی از رسانه«
چنان مصونيتی داده که فراتر از قانون 

زنی  عليه ديگران مطلب نوشته و يا اتھام
ھا و مطبوعات  کنند اما رسانه

طلب به راحتی توقيف و لغو  اص�ح
 ».امتياز شوند
نامه ھا روزنامه و ھفته، ده1388در سال 

- روزنامه١٠٠توقيف شدند و بيش از 
ھای نگار و خبرنگار فعال در رسانه

طلبان حکومتی نزديک به جناح اص�ح
ھا ھنوز بازداشت شدند که شماری از آن

 .برنددر زندان به سر می
شماری از ھا، تعداد بیع�وه بر اين

نويس در نگاران متسقل و وب�گروزنامه
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شھرھای مختلف کشور دستگير 
ھا اند که کسی به آنو زندانی شده

 .کنداشاره نمی
مسلم است که سانسور و به تبع آن رواج 
خودسانسوری، ضربه زيادی به 

زند و چنين به جامعه میروشنفکران و ھم
به . شود باعث افول ذھن خالقان آثار می
ھنری، -عبارت ديگر، خالقان آثار فرھنگی

چرا که   .دھندھايشان را از دست می انگيزه
 روشنفکر، اين  ترين انگيزه نخستين و مھم

 .است كه آثارش به دست مخاطبان برسد
اما ابعاد سانسور حکومت اس�می، فقط به 
سانسور کتاب و روزنامه و تھديد و زندانی 

نگاران و نويسندگان و بستن کردن روزنامه
شود، بلکه امواج ھا محدود نمیروزنامه

ھای زيادی به ای آسيبپارازيت ماھواره
 .رساندھا میانسان

دھند که تاثير ھا نشان میتحقيات و بررسی
اين امواج بر روی کودکان بيش از ديگر 

اين امواج، برروی . افراد جامعه است
ھا مردان نيز تاثيرات نامطلوبی دارد و آن

از طرفی زنان باردار را . کندرا عقيم می
ناپذير کند که جبراندچار عوارضی سوء می

 .است
ھای ناشی از امواج پارازيت ماھواره آسيب

کاھش حافظه، افت : از جمله عبارتند از
تحصيلی، کاھش يادگيری و افت سطح 

ھای آموزشی، افت قدرت باروری، عصبيت
اجتماعی، اخت�فات خانوادگی،  سرطان، 
سرگيجه، پيری زودرس، اخت�bت 
ھورمونی، سقوط ھواپيماھا و عوارض 

 . شودديگری می
چنين اين امواج، اثرات سوء برای بدن ھم

وقتی اين . انسان و موجودات زنده دارد
امواج با دامنه و شدت زيادی در ھوا پخش 

شود و شوند، موجب ناراحتی گوش میمی
حتا ممکن است در اثر تداوم امواج 
. ناشنوايی مزمن را به ھمراه داشته باشد

شود که در چند نقطه تھران، از گـفتـه می
جمله لويزان، شھرک اکباتان، شھرک 
غرب، جام جم، تھران پارس و مرکز شھر 

 .شودھايی با قدرت باb ارسال میسيگنال
ترين اقدام خود در حکومت اس�می، در تازه
 اردبيھشت 5شنبه جھت سانسور، روز يک

 به عنوان يکی از »ب�گر«، سرويس 1389
ھای وب�گ نويسی ترين سرويسپر مخاطب

 .جھان در ايران را فيلتر کرد
فيلترينگ اين سايت، در حالی صورت 
گرفت که بسياری از ايرانيان در اين 

. کنندسرويس اقدام به وب�گ نويسی می
دستگاه سانسور حکومت اس�می، اين بار به 

ھا، کل تک وب�گجای فيلتر کردن تک
 .دھنده وب�گ را مسدود کردسرويس

ھای سياسی، خبری  فيلترينگ گسترده سايت
ھای گروھی به نام و اجتماعی، فعاليت

چنين ، و ھم»ارتش سايبری ايران«
افزارھای ارتباطی مانند ياھومسنجر و  نرم

اسکايپ، کاھش سرعت اينترنت و يا قطع 
ھای مورد استفاده حکومت  کامل آن از روش

اس�می برای کنترل نيروھای اپوزيسيون 
 .است

جاست که اص� چرا تر در اينسئوال مھم
بايد حکومت سانسور آثار نويسندگان و 
ھنرمندان را سانسور کند و يا حتا بخواھد 

ھا را قبل از انتشار مورد بررسی قرار آن
دھد؟ در واقع در بحث سانسور و آزادی 

 اجتماعی و فلسفی پيرامون  بيان و مباحث
تر آن است که چرا بايد آن، سئوال مھم

 !سانسوری در کار باشد؟
در واقع برخورداری از آزادی بيان، نه تنھا 
حق روشنفکران و ھنرمندان، بلکه حق 
طبيعی ھمه فعالين سياسی و اجتماعی و 

 .عموم شھروندان است
جان استوارت ميل يکی از اولين فيلسوفانی 
است که به طور نظری درباره آزادی بيان 

ای  از نظر او، ھر عقيده. بحث کرده است
بايد اجازه مطرح شدن داشته باشد، حتا اگر 
. از ديدگاه ديگران غيراخ�قی به نظر برسد

افزايد که حتا بر روی فردی که آن او، می
عقيده را بيان کرده نيز نبايد قيدی گذاشته 
شود، يعنی ھر فردی بايد اجازه بيان 

 .اش را داشته باشد عقيده
سئوالی که ھمواره در مورد سانسور وجود 
دارد آن است که سانسور اصل آزادی بيان 

سانسور، مانع آزادی . برد را زير سئوال می
 . بيان و انديشه و قلم و فعاليت متشکل است

 بيانيه كانون نويسندگان ايران
 !اول ماه مه، روز جھانى كارگر، گرامى باد

 
 1886در سال . اول ماه مه، روز جھانى كارگر است

 ھزار كارگر در شيكاگو، آمريكا، 100در چنين روزى 
. ھا آمدند  ساعت كار روزانه به خيابان8با درخواست 

پيمايى كارگران را وحشيانه  اما پليس تظاھرات و راه
سركوب كرد و چھار تن از رھبران طبقه كارگر را به 

تر كشورھاى  از آن پس در بيش. ى اعدام سپرد جوخه
ھاى آزاد  جھان، زنان و مردان كارگر و تشكل

بال،  كارگرى ھر سال در اول ماه مه، آزادانه و فارغ
 اين  كوبى خاطرهآيند و با جشن و پایھا می به خيابان

در اين روز كارگران بار . دارندروز را گرامى می
ديگر بر حق خود براى برپاداشتن جھانى فارغ از 
ِستم سرمايه، استثمار، نابرابری، تبعيض جنسيتی، 
بيكارى و ترس از بيكاری، اعدام و شكنجه، جنگ و 

 ساختن  ُكشى و سانسور، و در يك كTم، -آزادی
 .فشارند ِ انسان آزاد پا می جھانى شايسته

 ھم در اواخر  در ايران، اگرچه روز جھانى كارگر را،
رژيم گذشته و ھم پس از انقTب در حاكميت كنونی، 

اند، در واقعيت امر، ھمواره  ظاھرا به رسميت شناخته
از تشكيل ھر گونه تشكل آزاد و مستقل كارگرى با 
سركوب و بند و زندان جلوگيرى شده، و اول ماه مه 

وشتم  يا روز تعقيب و گريز و ضرب -روز كارگر-
ھاى فرمايشى  كارگران بوده است يا روز نمايش

 .دولتى
 كه تشكلى آزاد و مستقل  كانون نويسندگان ايران،

است، ضمن شادباش اين روز فرخنده به كارگران و 
كش، به حكم منشور خود كه  مردم زحمت ھمه

ھا   عرصه خواھان آزادى بيان و قلم و انديشه در ھمه
ھاى آزاد و  براى ھمگان است، بر پا داشتن تشكل

 جشن بزرگ اول  مستقل كارگرى و برگزارى آزادانه
داند،  وچراى كارگران ايران می چونماه مه را حق بی

 كارگرانى است كه به خاطر  و خواھان آزادى ھمه
 . اند ّگيرى اين حق مسلم خود در بند شدهپی
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 !تشديد سانسور و سرکوب در ايران
 بھرام رحمانی



 
ان از  روايت علی اشـرف درويشــي

 :فقر، زندگی كارگری و نوروز
ام را بــا مــردم  تــر زنــدگــیبــيــش

 ام فرودست گذرانده

 

 
ش علی ـي ان ـب ـي یاشرف درويـش ر ـم دـت وـي : ـگ

ده زندگی ذراـن ت ـگ رودـس . امام را با مردم ـف
ی ـم ر؛  عيدھا؛ مسافرت ـن ـف ون ـس م ـچ ـي ـت رـف

م و  ـي ـت پول و ماشين نياز داشت که ما نداـش
واده ر  من در خاـن ارـگ ه ـك ـم ه ـھ ودم ـك ای ـب

 .بودند
 

ل : ايلنا ه نـس ق ـب ـل ـع ـت ان ـم ـي ی درويـش جواـن
مــواره  ه ـھ ت ـك دی اـس ـھ تـــع ان ـم نــدـگ ويـس ـن

د آمالشان را در جامعه جستجو می ـن ـن او . ـك
یمی ر گويد؛ از طلوع آفتاب بدم ـم ـگ د ـم آـي

اب  ـت دن آـف رآـم ه ـب م ـك اـش ن ـب ـئ اين كه مطــم
ان اری ـج ت آغاز ـك ـس ـي م ـن راـي ا ـب رـس ه . ـف ـب

از  م آـغ راـي اب ـب ويژه در كودكی طلوع آفـت
د . رنج و عذاب كار بود واـھ ـخ اما تا دلت ـب

ت دارم ری را دوـس وای اـب . زمستان و ـھ
دار  دلم می ـي واب ـب ه از ـخ ح ـك خواھد صــب
. شــوم ســه مــتــر بــرف بــاريــده بــاشــد مــی
رد چنان از ـك ه را ـب اـن ا . كه نتوان در ـخ اـم

ای با اين نگاه خاص ھم  حتا با اين نويسنده
 .توان از نوروز سخن گفت می
 
ھ__ای ش__م__ا ب__ا  م__ع__م__و� م__ا در داس__ت__ان* 

ھ_ای  تصوير ع_م_وم_ی ف_ق_ر و زن_دگ_ی آدم
آي_ا ھ_ي_چ وق_ت . فرودست جامعه مواجھيم

ايد که از ل_ح_ظ_ات ش_اد زن_دگ_ی  قصد کرده
 ھم بنويسيد؟

 
. ھــايــم شــادی ھــم دارم مــن در داســتــان -

ان ـت ای  کمااين که در برخی از داـس از «ـھ
وران« و »اين وbيت ه خصـوص »آبـش  ـب

ورد  مراسم نوروز و حمام رفتن با پدرم ـم
ر ھا بيش توجه قرار گرفته که اين داستان ـت
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د ـن ـت ک ھـس زدـي ر . به ژانر کمدی ـن ا در ـھ اـم
ش ـي ت حال زندگی من ـب رودـس ردم ـف ا ـم ر ـب ـت

م . گذشته است ـل وقتی که در گي�ن غرب، مـع
د ودـن ر ـب ن قـش ـي ـم م از ـھ رداـن اـگ ن . بودم ـش ـم

دارد«شاگردی به نام  ه »نيازعلی ـن م ـک ـت  داـش
 را اصــ� بــه خــاطــر او »نــدارد«داســتــان 

از در . نوشتم بعدھا در زندان کرمانشاه ھم ـب
ودم اره ـب ـچ ـي درم، . بين ھمين مردم فقير و ـب ـپ

ر  ارـگ ن ـک عموھايم و تمام افراد دور و ور ـم
 .بودند

 
ش__م__ا ب__ا ھ__م__ک__اری رض__ا خ__ن__دان ب__ه * 

ھای مناطق مختل_ف اي_ران  آوری افسانه جمع
ھ_ا چ_ه  ن_وروز در اي_ن افس_ان_ه. اي_د پرداخ_ت_ه

 جايگاھی دارد؟
 
ھــای ايــران جــايــگــاه  نــوروز در افســانــه -

ای دارد و بــه خصــوص ســفــره ھــفــت  ويــژه
ن . سين ـت داـخ فارغ از اين آدابی نظير سبزه اـن

واده اـن د، ـخ ـي ل از ـع ـب ا  که از بيست روز ـق ـھ
د  عدس و گندم را خيس می کردند تا برای عـي

ج  ـن ا ـپ سبز شود و مراسم چھارشنبه سوری ـي
شــنــبــه آخــر ســال کــه بــه ديــدار بــا امــوات 

ن رگه... اختصاص دارد و م  ھايی از اـي ا ـھ ـھ
ا . ھای ما وجود دارد ھا و افسانه در داستان اـم

يــاد  بــه خصــوص درمــورد نــوروز، زنــده
ه »صبحی« وروز دارد ـک  کتابی به نام عموـن

ھای ايرانی در ھمين رابطه را در آن  افسانه
ا . گنجانده است م ـم اطـر ـھ ن ـخ ـي اص� به ھـم
ه اـن اری رضـا  جلب افـس ـک ـم ا ـھ م و ـب دـي ا ـش ـھ

ده  ر ـش ـش ـت ـن د آن ـم ـل وزده ـج ون ـن ـن خندان تاـک
م، . است ان ـھ ـت ردـس دج و ـک ـن ـن اطـق ـس در مـن

ار  ـع داستان ميرنوروزی رايج است و در اـش
ه آن  م ـب ظ ـھ اـف ه ـح ـل ـم شاعران کھن ما، ازـج

 .اشاره شده است
 
ت__ر چ__گ__ون__ه ت__ع__ط__ي__Tت ن__وروز را ب__ي__ش* 
 ...گذرانديد؟ سفر يا اين كه می
 
ودش  - ا ـخ م ـب ودـي ه ـب ـچ ه ـب ا ـک رای ـم د ـب ـي ـع

ی ه  چيزھای جديدی به ارمغان ـم ـم آورد و ـھ
مــا مســافــرت . ھــا بــرای مــا خــاطــره بــود آن

ن و . رفتيم نمی ـي اـش ول و ـم ... سفر نياز به ـپ
م داشت که ما ھيچ يک از اين ـي ـت داـش ا را ـن . ـھ

ی ل ـم وـي ـح ه ـت زرگ و  اما سال ـک ادرـب د، ـم ـش
رآن  پدربزرگم، اسکناس ھای نويی را bی ـق

ھا را  گذاشتند و ھرکدام از ما، يکی از آن می
م می به عنوان عيدی بر ـي ن . داشـت ای ـم وـھ ـم ـع

ی از آن ـک ه ھمه کارگر بودند، به جز ـي ا ـک ـھ
ر از  کبابی داشت و توی چنته ه ـپ ـش ـي اش، ھـم

ی دی ـم ن . داد پول نقره بود که به ما ھم عـي اـي
برای ما جالب بود که پول نقره را در بازار، 

يــکــی ديــگــر از . خــرنــد دوبــرابــر از مــا مــی
ه  ـب ـن ارـش ـھ ازی ـچ ش ـب ل آـت عموھايم ھم وساـي

ی ه  سوری را درست ـم ـش ـف ه و فـش رـق رد؛ ـت ـک
ی... و ا ـم ه ـم م ـب ه ھميشه يک گونی ـھ داد ـک

گذرانديم تا نوروز و سيزده  حسابی خوش می
زه ـب ه ـس ی به در؛ ـک ره ـم ا را ـگ ه ـھ م و ـب زدـي

ا  صحرا می واده را ـب اـن �ی ـخ رفتيم و قضا ـب

 .انداختيم ھا دور می سبزه
 
 کتاب جديدی از شم_ا م_ن_ت_ش_ر 89در سال * 

 شود؟ نمی
 
ه  - ک ـب زدـي يک کتاب تجديد چاپی دارم که ـن

ت؛  ده اـس اـن اد ـم يک سال و نيم است در ارـش
ھــای مــن  رانــیمــجــمــوعــه مــقــاbت و ســخــن

اـخت»چون و چرا«باعنوان  ـن ه  و يک ـش اـم ـن
ای از مــن کــه انــتــشــارات  ھشــتــصــد صــفــحــه

ا  ـھ ـت ـن ار آن را دارد؛ ـم ـش ـت مرواريد، قصد اـن
م دارم . دھندمجوز نمی ی ـھ اـن ـت مجموعه داـس

ی ان ـم ـت ده داـس ـج وان  که شامل ـھ ـن ا ـع ود ـب ـش
اد »تازه داغ« ت در ارـش ال اـس ت ـس  که ھـش

ھا را  گويند بايد نصف داستان می. مانده است
م  من ھم گفته. برداری ام که يک خطش را ـھ
ايــن کــتــاب را ھــم قــرار اســت . دارم بــرنــمــی

اضـر . انتشارات چشمه منتشر کند در حال ـح
م ـت ان ھـس ک رـم ن ـي ـت وـش ال ـن ا . ھم در ـح اـم

ه  داـن ـي ااـم دارم و ـن م ـن اـي ارـھ اپ ـک اميدی به ـچ
 .نويسم می
 
آيا آثار ن_ويس_ن_دگ_ان ج_وان را ھ_م دن_ب_ال * 
 کنيد؟ می
 
 بله -
 
 بينيد؟ ھا را چطور می  کارھای جوان* 
 
ل  -ـ ـک ا مـش ا ـب ر ـم ـع ادبيات داستانی و حتا ـش

ت  ل اـس ـي ن دـل ـي سانسور مواجه است و به ھـم
ی ـم ت ـن د که پيشرـف ـن ـن ی. ـک ـم ار ـن ـگ د  اـن ـن واـھ ـخ

د ـن ه . جوانان ما سرگرمی سالم داشته باـش ـت ـب اـل
ن . ترھا ارتباط دارم من با جوان ه ـم ی ـب اـھ ـگ
ــی ــر ـم ــا آن ـس ــد و ـت ـــن ــود زـن ــه بـش ــا ـک ـج
اما ھنوز اين آرزو در . کنم شان می راھنمايی

م در  دلم مانده که در جلسه اـن رـي ـھ ـش ـم ا ـھ ای ـب
ت . کرمانشاه صحبت کنم ال اـس اه ـس ـج ـن من ـپ

یھا و از آنکه برای آن ا ـم م ـھ ويـس ت . ـن دوـس
ھا چه نگاھی به کارھای من دارم بدانم که آن

ده . دارند و نقدھايشان را بشنوم ل ـش ـك اما مـش
در مــيــان نــويســنــدگــان جــوان ھــم . اســت

ه آن نويسنده ر ـب ه اـگ م ـک ی دارـي وـب ا ھای ـخ ـھ
ی ود، ـم ات  توجه بـش ـي ان ادـب زرـگ ا ـب د ـب ـن واـن ـت
 .جھان رقابت کنند

 
 1389 فروردين 6جمعه : زمان انتشار

 

علی اش_رف درويش_ي_ان 
 از زبان خودش

 
ی 1335در سال  اـت دـم ـق رای ـم ـس ه دانـش  که ـب

ه ه روز عــ�ـق تــم روز ـب اه رـف رمــانـش ام بــه ـک
یمطالعه بيش دتر ـم ان . ـش م از ـن راـي اب ـب ـت ـک

ه پدرم که می. تر شده بودواجب رـچ ديد من ـھ
دھــم از دســتــم درآمــد دارم بــه کــتــاب مــی

ی ھم... عصبانی بود اـل ـع راـي ـس ان در دانـش زـم
اوره و  ه مـش ـت 6 صفحه  تھران در رـش  



 
  شب، پشت يک پنجره تمامی

 
عنوان کتاب جديدی است از ترجمه 

 به زبان »فروغ فرخزاد«بيست شعر 
، »ناصر پيمان«ايتاليايی، به اھتمام 

عضو کانون نويسندگان در تبعيد و 
چنين انجمن قلم ايران در تبعيد و ھم

ايتاليايی که در -عضو انجمن قلم سوئيسی
شھر لوگانو سوئيس، از سوی انتشارت 

 . اخيرا منتشر شده است»اوليوه«
چنين اين کتاب، حاوی نقدی از آثار و ھم 

 روابط فروغ با روشنفکرآن  بررسی
 به ويژه ھنرمندان و  اروپايی،

طور ھمان .باشدروشنفکران ايتاليايی می
دانيم شعر برای فروغ ھمانند که می
-ای بود که ھر وقت به طرفش میپنجره

شد رفت درب آن فورا به رويش باز می
جا نشست و از آنو او در کنارش می
کرد؛ در پشت آن ھمه جا را مشاھده می

داد، شعر کشيد، گريه سر میفرياد می
نوشت و معتقد بود که در آن طرف می

پنجره، باbخره کسی ھست که صدايش 
  تمامی«به ھمين امر مترجم . را بشنود

 را عنوان کتاب »شب، پشت يک پنجره
 . کرده است

انگيزه تدوين اين کتاب، از يک کار 
پژوھشی در حوزه ادبيات تطبيقی، برای 
کنفرانسی به مناسبت روز جھانی زن در 

در .  به وجود آمد٢٠٠٩نھم ماه مارس 
 مترجم کتاب به  ناصر پيمانآن جلسه،

ھمراه فرانکا ک�يس، مسئول آرشيو آثار 
 »الفونسينا استورنی«و اسناد 

شاعره معروف ) ١٨٩٢-١٩٣٨(
 آرژانتينی در لوگانو، به-سوئيسی

ھای اشعار اين دو شاعر بررسی ويژگی
  و با نقد قطعه شعر.مبارز پرداختند

که گويا فروغ آن را از  »عصيان«
به  الھام گرفته است »الفونسينا استورنی«

ھا نسبت به تجربيات و موقعيت آن
شرايط اجتمايی زنان آن زمان اشاره 

 . کردند
، » شب، پشت يک پنجره تمامی«کتاب 

، 2010شنبه چھارم ماه می در روز سه
در سالن مرکزی کنگره شھر لوگانو 

 .معرفی خواھد شد
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 اطTعيه مشترک
کانون نويسندگان ايران در تبعيد و 

 انجمن قلم ايران در تبعيد

جمھوری اسTمی و دادسرای 
 ويژه ايرانيان خارج از کشور

 
کاری ديرينه جمھوری اسTمی که به خاطر تبه

بيش از سه دھه خود و ايجاد خفقان، سرکوب 
شمار، با خيزش بزرگ ھای بیو جنايت

ھای ميليونی مردم ايران روبرو مبارزاتی توده
ست؛ در پی آن بر آمده است که برای جلوگيری 
از ھمبستگی ايرانيان خارج از کشور با اين 
مبارزات، دادسرای ويژه تشکيل دھد و صدای 

 .افشاگرانه آنان را خاموش کند
مرتضی بختياری وزير دادگستری جمھوری 
: اسTمی، روز شنبه گذشته اعTم کرده است که

ھای برای تشکيل اين دادسرای ويژه ھماھنگی
�زم به عمل آمده است و مشکل خاصی وجود 

 . ندارد
اخيرا نيز رژيم جمھوری اسTمی کوشيد که با 

لمللی برخی از فعالين ھمکاری پليس بين
ھای سياسی ايرانی را به عنوان متھم دادگاه

 . جمھوری اسTمی در تنگنا قرار دھد
اما اگر تحت تعقيب قرار دادن فعالين سياسی 

الملل به بھانۀ داشتن شاکی توسط پليس بين
خصوصی در ايران مطرح شده است؛ اين بار 

کوشد که فعالين سياسی خارج از رژيم می
کشور را مستقيما به خاطر مبارزات سياسی و 

ھايشان در افکار عمومی مردم جھان افشاگری
 .مورد تعقيب قرار دھد

افزون بر اين، وزير دادگستری جمھوری 
در مورد امکان بازگشت پناھندگان اسTمی، 

با توجه به «: ه استسياسی به ايران گفت
عالی ھای امنيتی در شورایحضور دستگاه

ھا امور ايرانيان خارج از کشور، اين دستگاه
 ».کنندگيری میدر اين زمينه تصميم

بازداشت در پيش گرفتن سياست محکوميت 
به زندان و ھای اخير در ايران شدگان ماه

مرگ، تھديد فعالين سياسی خارج از کشور به 
محاکمه  در داسرای ويژه و ايجاد ترس و بيم 
در ميان ايرانيان مقيم خارج که به کشور باز 

گردند؛ نشانه اوج درماندگی جمھوری می
 .اسTمی ست
چنين نشان می دھد که مبارزات اين امر ھم

فعا�ن سياسی ايرانی در خارج از کشور تا چه 
گذارد حد در روحيه مردم مبارز ايران تاثير می
ھای و تا چه اندازه رژيم را در برابر افشاگری

 .دھدھا زير فشار قرار میجھانی آن
کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم 
ايران در تبعيد، بنا بر پيشينه مبارزاتی خود در 
دفاع از آزادی انديشه و بيان، ھرگونه تTش 
رژيم جمھوری اسTمی را برای تداوم سياست 
خفقان در ايران و دراز کردن دست سرکوب به 
-زندگی ايرانيان خارج از کشور را محکوم می

خيزد چنان به دفاع از مبارزاتی بر میکند و ھم
که نشانۀ آزادی انديشه و بيان را بر پيشانی 

 .خود دارند
 

کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم 
 ايران در تبعيد

 
 ٢٠١٠ششم آوريل 

 عصيان 
 

 ھايم مزن قفل خموشی  به لب
 ای ناگفته دارم که در دل قصه

 ز پايم باز کن بند گران را 
  آشفته دارم  کزين سودا، دلی

 
 بيا ای مرد، ای موجود خودخواه 

 بيا بگشا درھای قفس را 
 اگر عمری به زندانم کشيدی 

 رھا کن ديگرم، اين يک نفس را 
 

 منم آن مرغ، آن مرغی که ديريست 
 به سر انديشه پرواز دارم 

 سرودم ناله شد در سينه تنگ 
 ھا سرآمد روزگآرم  به حسرت

 
 ھايم مزن قفل خموشی  به لب

 که من بايد بگويم راز خود را 
 به گوش مردم عالم رسانم
 طنين آتشين او از خود را 

 
 بيا بگشا در تا پر گشايم

 به  سوی آسمان روشن  شعر 
 ام پرواز کردن اگر بگذاری

 گلی خواھم شدن در گلشن شعر 
 

 لبم با بوسه شيرينش از تو 
 تنم با بوی عطرآگينش از تو 
 نگاھم با شررھای نھانش  
 دلم با ناله خونينش از تو

 
  ای مرد، ای موجود خودخواه ولی

 مگو ننگ است اين شعر تو ننگ است 
 بر آن شوريده حا�ن ھيچ دانی 

 فضای اين قفس تنگ است، تنگ است 

Forugh Farrokhzad 
Tutta la notte 

Davanti a una finestra 
Traduzione dal persiano di Nasser 

Pejman 
A cura di Siro Ortelli 
Edizioni Ulivo 2010 



علی اشرف درويشي_ان 
 از زبان خودش

 
ع··ال··ی ت··ھ··ران در رش··ت··ه در دانش··س··رای

مشاوره و راھنمايی و در دانشگاه ت·ھ·ران 
-در رشته روان شناسی تربيتی درس م·ی

خواندم و در ھر دو رشته تا فوق ليسان·س 
 .ادامه دادم

 در کرمانشاه به خاط·ر 1350در تابستان 
ھای سياس·ی و ن·وش·ت·ن م·ج·م·وع·ه فعاليت
.  دس·ت·گ·ي·ر ش·دم»از اي·ن وbي·ت«داستان 

پس از ھشت ماه آزاد شدم و دو م·اه ب·ع·د 
دوباره در تھران دستگير شدم و به ھ·ف·ت 

از ش·غ·ل م·ع·ل·م·ی . ماه زندان محکوم شدم
ب·ار . منفصل و از دانش·گ·اه اخ·راج ش·دم

 دستگ·ي·ر و ب·ه 1353سوم در ارديبھشت 
يازده سال زندان محک·وم ش·دم در ح·ال·ی 

 .که سه ماه بود ازدواج کرده بودم
 با انق�ب مردم اي·ران  1357در آبان ماه 

پس··رم ب··ھ··رن··گ . از زن··دان ب··ي··رون آم··دم
. ج·وی ش·ي·م·ی اس·تنوزده س·ال و دان·ش

آم·وز دخترانم گ·ل·رن·گ و گ·ل·ب·رگ دان·ش
ھمسرم شھناز ھ·م دب·ي·ر . دبيرستان ھستند

زبان است و با ھم بار س·خ·ت زن·دگ·ی را 
 .کشيمبه دوش می

 

ھاي_ی ک_ه ت_اک_ن_ون ب_ه نوشته
 : ام عبارتند ازچاپ رسانده

ھ__ای داس__ت__ان(از اي__ن و�ي__ت
 )کوتاه

 )ھای کوتاهداستان(آبشوران
 )ھای کوتاهداستان(فصل نان

ھ__ای ب__اب__ام ھ__م__راه آھ__ن__گ
 )ھای کوتاهداستان(

 ) ھای کوتاهداستان(ُدرشتی 
رم___ان در (ھ___ای اب___ریس___ال

 ) چھار جلد
 ... و

 ھای کردیھای و متلافسانه
 فرھنگ گويش کرمانشاھی

ھ__ای م__ردم ف__رھ__ن__گ افس__ان__ه
ب_ا ھ_م_ک_اری )  جلد15(ايران

 رضا خندان مھابادی
 صمد جاودانه شد
 خاطرات صفرخان

 يادمان صمد بھرنگی
 .... و
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ھای معاونت سينمايی وزارت نگاھی به سياست
 بار سينما در ايرانارشاد و وضعيت اسف

 
بدين ترتيب، برای حکومت اس�می ايران، تبليغ و ترويج ايدئولوژی اس�می، نشان دادن 

تر از امر اقتصادی، سياسی، قدرت بسيج و سپاه با توليدات سينمای جنگی، فراتر و مھم
کشی، سی و يک سال است که حکومت اس�می، با فرھنگ. اجتماعی و فرھنگی جامعه است

سعی دارد فرھنگ ارتجاعی خود را بر جامعه ايران غالب کند اما ھنوز پس از سه دھه 
 .بگير و ببند در اين راه موفق نشده است

نشين کرده حکومت اس�می، بسياری از سينماگران سرشناس و محبوب جامعه ايران را خانه
ھای ک�ن و امکاناتی که در اختيار سينماگران به گذاریاست در حالی که با سرمايه

 .اصط�ح اس�می قرار داده است، سينمای کشور را به ابتذال کشيده است
شکی نيست که سينما، بر ساختارھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی در جوامع بشری تاثير 

ھای سينمايی اروپايی چون کن، جشنواره. کندگذارد و نقش مھمی در افکارسازی ايفا میمی
چنين فستيوال اسکار در آمريکا، تاثير سينما بر افکار عمومی جوامع ونيز، برلين و ھم

 . کنندبشری را به خوبی نمايان می
ھای ديکتاتوری چون ايران، سينما در خدمت متاسفانه در تمام جھان، به ويژه در حاکميت

شود و اين وجه آن ايدئولوژيک ليبراليسم اقتصادی و با ھدف سياسی معينی به کار گرفته می
 . شودبر تمامی مناسبات موجود در جامعه مقدم شمرده می

ھای فرھنگی، از ھرگونه چون ديگر عرصهاما حکومت اس�می، سينمای ايران را نيز ھم
در حالی که جامعه ما، کارگردانان و . ارزش اجتماعی و سياسی و فرھنگی تھی کرده است

ھا، حاضر نيستند زير باز حاکميت اما آن. ای داردھای قدرتمند و توانا و شايستهھنرپيشه
ھا و البته برخی ھم ھستند که بدون توجه به سياست. کار و غارتگر بروندارتجاعی و تبه

گيرند و به ھرگونه تحقير و اھداف غيرانسانی حکومت، صرفا منافع خود را در نظر می
 .گذارندتوھين گردن می

سينما در حاکميت جمھوری اس�می، کام� در خدمت فرھنگ و سنن ارتجاعی اس�می، 
ھا و معيارھای اجتماعی و فرھنگی خود، قرار دارد و ھر حرکتی در جامعه نه با ارزش

حکومت در اين . شودبلکه با معيارھای ايدئولوژيک حاکميت و ساختارھای آن تعريف می
-تر میھا سنگينداند و حتا نفس کشيدن را نيز برای انسانکشور، خود را مافوق جامعه می

در کشور ما، نوگرايی و . شودھا میبر اين اساس، مانع شکوفايی ابتکارات و خ�قيت. کند
اقتصاد نيز به خصوص در عرصه سينما، نقش . گرددورزی، شديدا سرکوب میانديشه

ھای غيرانسانی حکومت گذاری در آن، با وجود قوانين و سياستکند و سرمايهمھمی ايفا می
 . ھای سانسور آن، ريسک بزرگی دارداس�می و ارگان

ھای ک�ن، مطابق ايدئولوژی اس�می و در مدح ھايی با صرف ھزينهدر اين شرايط، فيلم
. شوندھای حکومتی ساخته میحکومت اس�می و با سفارش و حمايت مالی و تبليغاتی ارگان

ھای وزارت ارشاد و فشارھای مختلفی که بر نمونه بارز در خصوص پيگيری سياست
، ھمه کاره »نمکیمسعود ده«شود در حالی که چماقدارانی چون سينماگران مستقل می

نمکی، با حمايت دولت و با  مسعود ده2 و 1ھای فيلم اخراجی. شوندعرصه سينما می
نمکی، تھديد و سابقه سياسی و شغل اصلی ده. ھای ک�ن ساخته شده استگذاریسرمايه

ھا برای حمله به مخالفين و کشان و لباس شخصیدھی چماقداران و قمهترور، سازمان
 تير، فقط يکی از 18حمله به دانشگاه تھران در واقعه ! ھاستمنتقدين حکومت و تجمعات آن

 .ھای تروريستی ده نمکی استحرکت

، از وضعيت آزادی مطبوع_ات در ج_ھ_ان، اي_ران ب_ا رت_ب_ه »فريدم ھاوس«ترين گزارش  بر اساس تازه
در اي_ن گ_زارش، ت_ن_ھ_ا .  قرار گرفته اس_ت»غيرآزاد«ھای گذشته در رديف کشورھای  چون سال ١٨٧

 .کشورھايی چون ازبکستان، ترکمنستان، کره شمالی و برمه وضعيتی بدتر از ايران دارند
 در کنار چين و روآن_دا ٢٠٠٨فريدم ھاوس سال گذشته، رتبه ايران در آزادی مطبوعات را برای سال 

 .کم شش رتبه سقوط کرده است  دست٢٠٠٩به اين ترتيب، ايران در سال .  ثبت کرده بود١٨١
چون سال پيش از آن، در زمره ب_دت_ري_ن ده کش_ور دن_ي_ا از ن_ظ_ر آزادی  نيز ھم٢٠٠٩ايران، در سال 

 از بTروس، برمه، کوبا، گين_ه اس_ت_واي_ی، اري_ت_ره،   کشور ديگر عبارتند٩. مطبوعات قرار گرفته است
 .ليبی، کره شمالی، ترکمنستان و ازبکستان

ي_ا «بنا به گزارش فريدم ھاوس، در اين ده کشوری که آزادی م_ط_ب_وع_ات ب_دت_ري_ن وض_ع_ي_ت را دارد 
اند و دسترسی شھروندان به  رسانه مستقل وجود ندارد يا قادر به کار نيستند، مطبوعات بلندگوی رژيم

 ».اطTعات بسيار محدود است
 ب_رای ٢٠٠٩در گزارش فريدم ھاوس، اشاره ش_ده اس_ت ک_ه آزادی م_ط_ب_وع_ات در ج_ھ_ان در س_ال 

ترين افت در اين زمينه در س_ه م_ن_ط_ق_ه ص_ح_رای آف_ري_ق_ا، بيش. ھشتمين سال متوالی افت داشته است
 .آمريکای �تين و خاورميانه اتفاق افتاده است



 
ھای معاونت نگاھی به سياست

سينمايی وزارت ارشاد و وضعيت 
 بار سينما در ايراناسف

 
ھای معاونت سينمايی  متن كامل سياست

وزارت ارشاد حکومت اس�می، در 
، در برخی از 1389 فروردين 30تاريخ 
 .ھای حکومتی، منتشر شده استرسانه

خواھد که اين سياست از سينماگران می
-بيش از پيش در خدمت دولت و سياست
با . ھای ارتجاعی و غيرانسانی آن باشند

اجرای اين سياست، باز ھم دست بسياری 
سازان، کارگردانان، سناريو از فيلم

-ھای مترقی و آزادینويسان و ھنرپيشه
شود و راه برای کسانی خواه بسته می
-ھا بازتر و ھموارتر میچون ده نمکی

 .گردد
 سالن 325مسلم است که با اين سياست، 

سينمای کشور، يا خالی خواھد ماند و يا 
ھا، ترين تماشاگران آنھايی که بيشفيلم

طلبان و نيروھای بسيج و سپاه و جنگ
 .گران خواھد بودشکنجه
نژاد، رييس جمھوری اس�می، که احمدی

مورد نفرت اکثريت مردم ايران است با 
حمايت ھمه جانبه رھبر و نيروھای 
سرکوبگر قصد دارد با اعمال سانسور و 
کنترل شديدتر از گذشته بر سينما چون 

ھای ديگر فرھنگی و اجتماعی، عرصه
خواه را ھر چه سينماگران پيشرو و آزادی

تر منزوی سازد و راه را تنھا برای بيش
خواه خود، يعنی سينمای جنگ سينمای دل

و خونريزی، تبليغ و ترويج خرافات 
-چنين در راستای سياستاس�می و ھم

 .ھای دولت ھموارتر سازد
ھا که در اگر از به کارگيری برخی واژه

شوند bب�ی اين سياست به کار برده می
، »آزادی« و »احترام به انسان«چون 

، »زيبايی شناسی«، »ھای نوعرصه«
 و غيره، رنگ و لعابی ھستند »عاطفی«

شوند که و با اين ھدف به کار گرفته می
به . کمی از زھر اين سياست را بگيرند

عبارت ديگر، به محض اين که زرورق 
کنيد بوی تعفن آن ھوا اين کاb را باز می

 .سازدرا آلوده می
بنا به گزارش خبرگزاری فارس، 

ھای معاونت سينمايی وزارت  سياست
ھای  فرھنگ و ارشاد اس�می در بخش

ھای اجرايی،  مبانی، رويكردھا، شيوه
ھا منتشر  ھا و بايسته  زيرساخت ھا، حمايت

 .شد
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جواد «گذاری در نشست  اين سياست
 با سينماگران، برای كارگردانان »شمقدری
-بخش. اندرکاران سنيما تشريح شدو دست

ھای معاونت وزارت  ھايی از اين سياست
ارشاد در رابطه با سينما، به شرح زير 

 :است
 
 سرآغاز* 

رويكرد معاونت امور سينمايی تعامل و 
گفتوی شفاف، صريح و روشن با جامعه 
ھنرمندان و سينماگران كشور و پرھيز از 
ابھام، پيچيدگی و چندگانگی در ميان 

در . ھای مديريتی و اجرايی است سياست
 و در ايام شھادت سيد 1389آغاز سال 

شھيدان اھل قلم و ھنر، سيد مرتضی آوينی، 
ای عمومی با  در كنار برگزاری جلسه

-اندركاران فيلم و فيلم سينماگران و دست
ھای سينمايی و  سازی كشور، كليات سياست

رويكردھای اجرايی و مديريتی، با ھدف 
ھای تازه به  ھا و پنجره گشودن راه

ھای نو و تا حدی فراموش شده،  عرصه
 . شودتقويم جامعه ھنری و سينمايی می

ھا و رويكردھايی  ت�ش شده است سياست... 
كنيد، منبعث كه در صفحات بعد م�حظه می

ھای اب�غی رھبر فرزانه انق�ب  از سياست
انداز  در سند برنامه پنج ساله آتی و چشم

 .ساله باشد بيست 
مديريت سينمای ايران با استقبال از تاسيس 

 به »شورای عالی سينمای ايران«و تشكيل 
گذاری و به   ترين مرجع سياستعنوان عالی
ترين اتفاق در تاريخ سينمای ايران مثابه مھم

از تدابير و مصوبات آتی اين شورا در 
راستای اقدامات و تحوbت بنيادين بھره 

 . bزم را خواھد برد
 مبانی . 1

ما معتقديم تفكر دينی تنھا در حوزه انديشه و 
-رفتارھای شخصی و عبادی خ�صه نمی

ھايی كه به زندگی  شود بلكه در ھمه ساحت 
بشر و حتا فراتر از آن يعنی حيات پس از 

كاره  گيرد، نقش، تاثير و راهمرگ تعلق می
ست ھنر و به بديھی. و برنامه دارد

ھای  خصوص سينما كه دريچه ھمه زايش
ای، عاطفی، باورھا، زيبايی شناسی و  انديشه

رفتارھای احساس گرايانه بشری است، بيش 
تواند از انوار تجلی بخش از ھر ساحتی می

دين حقيقی و حنيف يعنی اس�م عزيز 
بر اين اساس حاكم بودن بينش . مند باشد بھره

توحيدی بر تمام شئون و عرصه حيات 
فردی و اجتماعی و نقش و تاثير بنيادی 
اعتقاد به اصول و فروع دين مبين اس�م، 
كرامت ذاتی و شرافت انسان، ھمانندی و 

جويی،   كمال ھا، خيرخواھی، برابری انسان
ھای معنوی،   اصالت ارزش آرمان خواھی،
فضايل ...  پذيری آدمی وحريت، تربيت

اخ�قی و معارف واbيی ھستند كه در 
ھای فرھنگی كشور و نيز  اصول سياست

قانون اھداف و وظايف وزارت فرھنگ و 
ھا اشارت رفته است كه ارشاد اس�می بدان
 .كنيمھا به مبانی ياد می در اين متن از آن

  پيام 1-1
ھا و  ت�ش بر آن است تا از درونمايه

مضامين عمومی توليدات سينمای ايران كه 
به دست توانا و گوھر خ�قيت سينماگر 

شوند آثار و نتايج زير حاصل  ايران خلق می
 :گردد

آگاھی  -گرايی؛ اخ�ق -خواھی؛ دين -
 اميد آفرينی -بخشی؛ 

 ھای موضوعی  اولويت2-1
ھای موضوعی در توليدات فرھنگی اولويت

ای نسبت مستقيم با باورھا،  و ھنری جامعه
در متن . ھا و اعتقادات آن دارد آرمان
ھای فرھنگی نظام جمھوری اس�می  سياست

ايران، تاكيد بر موضوعات زير روشنگر 
گران در عرصه ھنر به ويژه راه آفرينش
 .سينما است

عترت و اھل  -مفاھيم دينی و قرآنی؛  -
كودك  -تحكيم خانواده؛  -مھدويت؛  -بيت؛ 

-فرھنگ و تمدن ايران اس�می -و نوجوان؛ 
حوزه بزرگ جغرافيايی و تاريخی ايران (

تاريخ اس�م  -انق�ب اس�می؛  -؛ )فرھنگی
رويارويی  -جنگ نرم؛  -و تاريخ معاصر؛ 

دفاع  -استكبار با ايران و مقاومت اس�می؛ 
داخلی و (-موضوعات سياسی -مقدس؛ 
دستاوردھای  -مفاخر و مشاھير؛ -؛ )خارجی

 علمی و فناوری؛
 . اصول نظری ھنر دينی3-1

ھای  به منظور تبيين اصول و چارچوب
نظری و تئوريك ھنر دينی با تاكيد بر 

ھای دينی و وحيانی سينمای مبتنی بر آموزه
ھای آزادانديشی و مجامع علمی كرسی

 .برگزار خواھد شد
  مشاركت فكری با نخبگان5-2... 

حركت به سمت سينمايی كه در باbترين 
ميزان مشاركت فكری و مشورتی با 

ھای فكری و نخبه و مردمی جامعه به  بخش
برد، يكی از اھداف مورد نظر در سر می

تر و افزايش ھر چه بيش. باشداين دوره می
تر اين سطح از مشاركت، در تحقق  عميق

اھداف فرھنگی، اجتماعی، ملی و فرامرزی 
. كننده خواھد داشتسينمای ايران نقش تعيين

فكری، اين مشاركت در قالب مشاوره، ھم
سازی ھمكاری، شركت در فرآيند تصميم

ھای دانشگاھی،  با گروه... مديران و
ھای دولتی و مراكز نھادھای مردمی، ارگان

ھای علميه،  قانونی، روحانيت، حوزه
 .پذيردصورت می... متفكران اجتماعی و

  توليدات مشترك7-3... 
صدور فرھنگ انق�ب، اس�م و ايران و 

ھای  ھا و ملت تحكيم مودت بين دولت
دوست، حول ميراث و ع�ئق مشترك، 
مستلزم بسط روابط سينمايی و از جمله 

 .انجام توليدات مشترك است
-اولويت توليد مشترك با مناطق زير می

 :باشد 
 -منطقه اكو و حوزه فرھنگی نوروز؛  -

قاره آسيا، آفريقا، آمريكای  -جھان اس�م؛ 
ديگر كشورھای جھان؛  -bتين و جنوبی؛ 

گونه توليدات در چگونگی اين
6صفحه    



 فريدون گيTنی
 حاصل بيست و چھار سال کار در تبعيد

 
ای پيگي·ر به موازات عبور از متن مبارزه

ک·اران ح·اک·م ب·ر اي·ران ک·ه ب·ا عل·ي·ه س·ت·م
ھای ط·اق·ت ف·رس·ائ·ی ھ·م·راه ب·وده، ت�طم

حاصل بيست و چھار س·ال ک·ار ف·ري·دون 
گي�ن·ی در ت·ب·ع·ي·د، ش·ان·زده دف·ت·ر ش·ع·ر، 

خ·اط·رات (»شبي·خ·ون ت·ات·ارھ·ا«ھای کتاب
نخستين موج سرکش اعت·راض·ی در س·ال 

قبيله آتش در ت·ل·ه «، 60 و 59 و 58ھای 
ت···ن···اق···ض «) خ···اط···رات زن···دان(»گ···رگ

پ·ن·ج (»دموکراس·ی و ج·م·ھ·وری اس·�م·ی
س··وس··ي··ال··ي··س··م و «: ھ··ای، ت··رج··م··ه)م··ق··ال··ه
نوشته ارنستو چ·ه گ·وارا و ف·ي·دل (»انسان

اس·�م·ي·س·م و (»بازی ش·ي·ط·ان«) کاسـترو
-»ب·ران·دازی«) پروژه امپراتوری آمريک·ا

ھا  از ھ·اوائ·ی قرن آمريکائی تغيير رژيم(
و ص·دھ·ا م·ق·ال·ه ت·ح·ل·ي·ل·ی ب·وده ) تا عراق

 .است
شعرھای فري·دون گ·ي·�ن·ی ک·ه در ت·ب·ع·ي·د 

کــلــمــات : ان··د ع··ب··ارت··ن··د ازم··ن··ت··ش··ر ش··ده
از / روزھای علف / شعر تبعيد / گمشده  

رد خيابان سپيدار نقره رـگ ای / ای ـب آوازـھ
ده   ـن اـھ ن  / پـن ـي ن زـم ر، اـي ن اـب ن / اـي اـي

طـف /  وسعت ساده  /  ھزاره سوم   ه ـل ـب
/ ھای تو ساقه/  پله ھای مھتاب  / آفتاب 

د /  آفتاب جنگل خيز  خــن ـب ن و ـل / سرزمـي

و عـطـر خـنــده ای ـت در شـمــال و جـنــوب / ـھ
ن شـب،/ دلتنگی    ک·ه در و تاريخ شمار ذـھ

ھا زبان و بيان تص·وي·ری خ·اص·ی را در آن
 .کنيدمعماری جديد کلمات شاعر پيدا می

 »ژاک پ·ره و«فريدون با عطف به ن·ظ·ري·ه 
شعر خود نوعی انق�ب است، زيرا مدام : که

س·ت·ي·زد، در ب·ي·ان با خداي·ان ف·ل·ج ک·ن·ن·ده م·ی
تص··وي··ری و زب··ان خ··اص··ی ک··ه آف··ري··ده، 
مض··ام··ي··ن عش··ق و ط··ب··ي··ع··ت را چ··ن··ان ب··ا 

-دھد که خوان·ن·دهمضامين اجتماعی پيوند می
اش از طريق ظرافت ھای تص·وي·ر و خ·ي·ال 

ھ··ای تص··وي··ری، ب··ه ب··ي··ان دردھ··ای پ··ردازی
 . رسدروزگار خود می

کتاب بازی شيطان به قلم رابرت دريف·وس و 
با ترجمه رسای فريدون که چاپ اول آن در 

 در دوجلد منتش·ر ش·ده اس·ت، ب·ا 2007سال 
ھ·ای اس·�م کاری ت·ح·ق·ي·ق·ی در م·ورد ريش·ه

ھا و جري·ان اي·ن ع·ارض·ه سياسی، سرچشمه
را روشن می کند و پرده از اين واقع·ي·ت ب·ر 

ھ··ا و م··ي··ان س··اخ··ت و پ··اخ··ت«دارد ک··ه م··ی
ھای تاريخ محرم·ان·ه اي·اbت م·ت·ح·ده ب·ا تبانی

ھ··ای اس··�م··ی، م··�ق··ات م··خ··ف··ي··ان··ه  ت··ن··دروی
الم·س·ل·م·ي·ن در س·ال آيزنھاور با رھبر اخوان

 ، اتحاد مخفيانه  بعدی اي·اbت م·ت·ح·ده 1953
با اين گروه و پشتيبانان س·ع·ودی آن·ان ع·ل·ي·ه 
جمال عبدالناصر رئ·ي·س ج·م·ھ·وری مص·ر، 

 ».نقش حساسی در اين معماری داشت·ه اس·ت
شکاف·د ک·ه ھائی از اين دست را میو واقعيت
 سازمان ج·اس·وس·ی اي·اbت م·ت·ح·ده «چگونه 

برای بازگردان·دن ش·اه ب·ه اي·ران ) سی آی ا(
، )1332 - 1953(از طريق کودتای نظامی 

خرد، ب·ه ع·ربس·ت·ان ھای ايران را میآيت هللا
سعودی برای ايجاد ب·ل·وک ج·ھ·ان·ی اس·�م·ی 

ک·ن·د، و ھای ملی عربی کمک میعليه جنبش
ای گسترده و پوي·ا م·ي·ان ب·ن·ي·ادگ·راي·ان رابطه

ھای بزرگ غرب ب·ه وج·ود اس�می و بانک
  ».آوردمی

ای وس·ي·ع روی  ب·ا م·ط·ال·ع·ه«بازی شيطان 
اس·ن··اد، و مص··اح·ب··ه ب··ا م··ع·م··اران س··ي··اس··ی، 
کارگزاران س·ی آی ا، م·ام·وران دف·اع·ی و 

، اين واق·ع·ي·ت را ».ھای سياست خارجیمقام
وحدت تاريخ·ی «دھد که مورد بحث قرار می

آم·ري··ک··ا ب··ا ط·ي··ف راس·ت اس··�م·ی، مس··ب··ب 
 ».اصلی ظھور تروريسم در دھ·ه ن·ود اس·ت

و به خ�ف ادعاھای اياbت م·ت·ح·ده، ن·ت·ي·ج·ه 
آن چ··ه در م··ن··ظ··ر اس··ت، «گ··ي··رد ک··ه م··ی

دموکراسی و امنيت مورد ادعا نيست، ب·ل·ک·ه 

ای سرشار از اشت·ب·اه و ان·ف·ج·ار و مطمئنا آينده
  ».انھدام است

براندازی  به ق·ل·م اس·ت·ي·ف·ن ک·ي·ن·زر ک·ه «کتاب 
ترجمه آن به صورت فشرده و قطع بزرگ در 

- در يک جلد منتشر شده، واق·ع·ي·ت2009سال 
ھای مرحله تجاوز نظامی، عمليات پنھانی ، و 
بازھم عمليات علنی و ت·ج·اوز ن·ظ·ام·ی اي·اbت 

در . دھ·دمتحده  را  مورد  ب·ررس·ی ق·رار م·ی
ع·م·ل·ي·ات «، »دوران ام·پ·رات·وری«ھ·ای بخش
، »ت·ج·اوز ن·ظ·ام·ی و اش·غ·ال·گ·ری« و »پنھانی

کتاب با تحقيقی جامع جنايات اياbت متح·ده را 
 در حوزه دريای کارائيب، دو س·وی 1893از 

ھ·ای آرام و آت·�ن·ت·ي·ک ت·ا دورت·ري·ن اقي·ان·وس
مت·رج·م در . گذاردھا زير ذره بين میسرزمين

اس·ت·ي·ف·ن ک·ي·ن·زر ک·ه «: ن·ويس·دمقدمه  خود م·ی
ھ·ا، ج·اه تحقيقی تاريخی در باب توسعه ط·ل·ب·ی

ھ·ای کش·ور ھ·ا، ج·ن·گھا، سلطه ج·وئ·یطلبی 
ھ·ای اق·ت·ص·ادی و س·ي·اس·ی گشايان·ه و دخ·ال·ت
، در قالب س·اخ·ت·ار، 1893اياbت متحده را از 

شکل و ب·ي·ان·ی ج·ذاب ت·دوي·ن ک·رده اس·ت، ب·ا 
قرن آمري·ک·ائ·ی ت·غ·ي·ي·ر «انتخاب عنوان فرعی 

، م··و ب··ه م··و »ھ··ا از ھ··اوائ··ی ت··ا ع··راقرژي··م
ھای نظامی، اقتصادی و سياسی مراحل دخالت

ھ·ای دي·گ·ر، ب·ه اياbت متحده را در امور ملت
ب·دون اي·ن . ک·ن·دوجدان آگاه انسان گ·وش·زد م·ی

دي·ده ام·روز ک·ه س·ھ·ل وجدان آگاه، انسان س·ت·م
است، اساسا نژاد انسانی و مجموعه جھان رو 

  ».به انھدام خواھد رفت
ھفدمين دفتر شعر فري·دون گ·ي·�ن·ی در ت·ب·ع·ي·د 

اص·ول «آماده چاپ است و ترجمه کامل کتاب 
 اث·ر ژرژ پ·ول·ي·ت·زر ن·ي·ر در »مقدماتی فل·س·ف·ه

 .شرف پايان
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