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 نمايشی از سلطۀ مرگ و خشونت »ھای مرگسونات«

خواه، از خسرو در ساختار پيچاپيچ يک نظام تماميت
 . شھرياری در شھر استکھلم به روی صحنه آمد

اين اثر مدرن و بسيار زيبا، ت5شی ست برای به نمايش 
درآوردن يکی از فجايع بزرگ در صحنۀ مبارزات 
سياسی و اجتماعی در جامعه ما که به عنوان يک جنايت 

 .تاريخی ثبت شده است
 ١٣٦٧کشتار ھمگانی زندانيان سياسی در شھريور سال 

ھای ناموسی در جمھوری شمسی، سنگسار و قتل
مايۀ اين اثر کم نظيراست که در تمام مدت اس5می، دست

گيرد و او اجرا، تماشاگر را در سيطرۀ تاثيرات خود می
 . کندرا به شدت با خود ھمراه می

ترديد اين اولين بار نيست که نمايش تبعيد، به مسئله بی
-حساس اعدام زندانيان سياسی، سنگسار و يا مساله قتل

 توان گفت که اولين بارپردازد؛ ولی میھای ناموسی می
است که اين نمايش، تاثيراتی چنين شگرف بر تماشاگر 

-ھای فوقسازیھا و صحنهگذارد و با طراحیباقی می
نظير و ديگر عوامل صحنه، العاده و بازی و موسيقی کم

آورد که يک تحول تازه در نمايش اثری به وجود می
 . تبعيد است

سبک کار خسرو شھرياری در اين نمايش بسيار 
 .ھوشيارانه است

 بيانيه کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد

 جمھوری اسPمی يعنی؛ 
 !جنايت، جنايت، جنايت

 
اقدام وحشيانه جمھوری اس5می در اعدام  پنج زندانی سياسی ديگر؛ شيرين 
علم ھولی، فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرھاد وکيلی و مھدی اس5ميان در 

 ارديبھشت در زندان اوين، بار ديگر نشان داد که اين رژيم ١٩سحرگاه امروز 
ارتجاعی در وحشت از مبارزات مردم ايران برای آزادی و برابری، حاضر 

کارانه بزند تا شايد روزنی برای برون رفت از است دست به ھر اقدام جنايت
 . درماندگی و زبونی خود بيايبد

اعدام اين پنج زندانی سياسی در سحرگاه امروز در زندان مخوف اوين، نشانه 
بارز ديگری از درماندگی رژيم جمھوری اس5می برای درھم شکستن مقاومت 

. طلبانه مردم ايران استخواھانه و برابریاين پنج زندانی و خيزش آزادی
رژيم تا نھايت ارتجاعی و ضد بشری جمھوری اس5می مذبوحانه ت5ش می 
کند در واکنشی زبونانه به اعتراضات گسترده کارگران، معلمان، زنان و 

 . ورزان، بار ديگر به جنايت متوسل شوددانشجويان و فرھنگ
 زندانی سياسی را بدون اط5ع خانواده و ٥جمھوری اس5می ھنگامی اين 

وک5يشان اعدام نمود که پرونده سه تن از آنان ھنوز در مرحله بازنگری قرار 
رژيم در پی آن است تا با دستگيری، شکنجه، اعدام و ايجاد جو ارعاب . داشت

 .ھمگانی، مانع پيکارھای سترگ بعدی شود
ھای -ھا زير شديدترين شکنجهپيش از اعدام اين پنج زندانی سياسی که مدت

 از آنان نام »ھای ضد انق5ب عوامل گروه«جسمی و جانی بودند، و به عنوان 
برده شده است، موجی از اعتراضات در داخل و خارج از ايران عليه اين 

کارانه به راه افتاد و ھمگان با محکوم کردن جمھوری اس5می، احکام جنايت
 . خواھان لغو حکم اعدام آنان شدند

-خواھان جھان را بیاعدام اين پنج زندانی سياسی، خشم طوفانی ھمه آزادی
ھای تازه درنگ برانگيخته و آنان را به اقدام در برابر اين بيدادگری و جنايت

 . واداشته است
اکنون نيز جسم و جان زندانيان سياسی ديگری که به خاطر مبارزات 

ورزان و زنان و کارگران که به ويژه در اول ماه مه دانشجويان، فرھنگ
خواه را در راه اند در خطر قرار دارد و اقدام ھر انسان آزادیدستگير شده

 . طلبدرھائی و آزادی آنان می
کانون نويسندگان ايران در تبعيد، بنابر منشور و آرمان خود در دفاع از آزادی 
انديشه و بيان و حقوق مسلم مردم برای رھائی از ستم و بيداد، اعدام اين پنج 

کند خواه جھان درخواست میزندانی سياسی را محکوم و از ھمه مردم آزادی
ھا بلند کنند و به مقابله ھمه که صدای اعتراض خود را در برابر اين جنايت
 .جانبه با بيداد اين رژيم ارتجاعی و پوسيده بپردازند
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 چون يک غزلھم*
  »ھای مرگتسونا«نقد نمايش 

 عباس سماکار

   ۵صفحه ...   ھای شعر کانون نويسندگان ايرانبه ياد شب



 25ماه افتتاح شد تا   ارديبھشت 14شنبه  بيست و سومين نمايشگاه  کتاب تھران روز سه
برگزاری نمايشگاه کتاب در ايران تحت .  روز ادامه داشت10، به مدت 1389ارديبھشت 

ھای کجی آشکار به آزادی بيان و قلم و انديشه و فعاليتحاکميت جمھوری اس5می، يک دھن
بر لين اساس به درستی بسياری از نويسندگان و . آزادانه فرھنگی، سياسی و اجتماعی است

ناشران مستقل و مترقی کشور، برگزاری نمايشگاه جھانی کتاب از جانب حکومت اس5می 
 .کنندکارانه دانسته و در آن شرکت نمیرا اقدامی فريب

ترين شرطی برای وقاحت حکومت اس5می و سودجوئی برخی از ناشرانی که  کوچک
نمايشگاه  کتاب تھران، در حالی . آور استاند، شرمشرکت خود در اين نمايشگاه قائل نبوده

تر فعاليت خود را آغاز كرد كه دستگاه سركوب و سانسور و اختناق حکومت اس5می فعال
از ھميشه است به طوری که، حتا به ناشران منتقد نيز اجازه ندادند در اين نمايشگاه شرکت 

چنين ھای نمايشگاه و کل محوطه آن و ھمبنا به اعتراف رييس نمايشگاه کتاب، غرفه. کنند
چنين از طريق ماموران علنی و مخفی و ھای مخفی و ھمرفت و آمد مردم، به وسيله دوربين

 شخصى و  ماموران يگان امداد، نيروھاى لباس. شدجاسوسان و خبرچينان شديدا کنترل می
نزديك ايستگاه . يافته در نمايشگاه حضور داشتند طور سازمان تعدادى نيروى بسيجى نيز به

مترو نمايشگاه، يك چادر بزرگ برپا کرده بودند که در داخل آن، صدھا نيروی سرکوبگر  
 .بردندباش به سر میپليسی، در حال آماده-مجھز به کليه تجھيزات نظامی

مسئولين و مقامات دولتی، به دليل بحران سياسی در کشور و سری جنايت حکومت با تھديد 
دادند که معترضين و مخالفين و سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام مخالفين، احتمال می

جا را کام5 پليسی حکومت در نمايشگاه، دست به تبليغات عليه حکومت بزنند فضای آن
 .کرده بودند

 اين نمايشگاه حاضر بودند و  صحنهھم مانند ھميشه در »هللا حزبامت«البته ناگفته نماند که 
، »ايلنا«بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی .  مانور سياسی زدنددست به »بدحجابی«عليه 

شاھد حضور تعدادى « خود؛ بيست و سومين نمايشگاه كتاب در چھارمين روز از برگزارى
 نفر كه 40حدود  ».از مخالفان بدحجابى در ورودى شبستان در محل نمايشگاه كتاب بود

 تجمع جلوى درب ورودى  ارديبشت، با18دادند؛ ظھر روز  ھا را مردان تشكيل میغالب آن
براساس . داران و بازديدكنندگان اعتراض كردند شبستان نسبت به بدحجابى تعدادى از غرفه

اى و قرائت آن خواستار آن شدند تا وضعيت  كنندگان با صدور بيانيه اين گزارش، تجمع
ھا و بعضى بازديدكنندگان اص5ح شود اگر چنين امرى صورت  حجاب فروشندگان غرفه

اين تجمع ھمراه با سر دادن . ھا اقدام كنندھاى آن نگيرد خود نسبت به تعطيلى غرفه
 . حجابى و بدحجابى ھمراه بود شعارھاى تندى عليه بی

فشار روزافزون بر ناشران «ای ضمن محکوم کردن  کانون نويسندگان ايران، با انتشار بيانيه
 در ايران »روند رو به افزايش سانسور، اختناق و سرکوب فرھنگی« نسبت به »مستقل
 منتشر شد 89 ارديبھشت 16کانون نويسندگان ايران، در بيانيه خود که روز . داد ھشدار

فضای « در   رسانه اندرکاران حوزه  و قراردادن دست»ھا در محاق توقيف جان باختن واژه«
 .خواند ای تازه نمی  را پديده»آلود سانسور خوف

به سابقه طو�نی توقيف کتاب و يورش به  کانون نويسندگان ايران در اين بيانيه خود،
ھا مورد يورش قرار گيرند و  خانه اين نيز که کتاب«: نويسد کرده و می ھا اشاره  خانه کتاب

سابقه نيست؛  ُسوزان از بوی سوختگی کلمات پر شود در ايران بی وار کتاب فضای آشويتس
  ھای ھای ديگر به ناگزير خود کتاب حتا گاه عاشقان کتاب برای نجات جان خود يا انسان

 ».اند خويش را به آتش کشيده
نژاد که به آمريکا سفر کرده  بود، توسط  نمايشگاه کتاب تھران، در غياب محمود احمدی

 ارديبھشت، ١۴شنبه، در مراسمی که عصر سه. معاون اول او، محمدرضا رحيمی افتتاح شد
به اين منظور برگزار شد وزيران ارشاد و دادگستری، رييس دفتر رھبر حکومت اس5می 

گذاری ائمه جمعه، و جمعی از مديران دولتی نيز  ای، رييس شورای سياست علی خامنه
 .حضور داشتند

رانان و فضای امنيتی سنگين حاکم بر اين نحوه بازگشايی اين نمايشگاه، اظھارنظر سخن
آورد که آيا اين نمايشگاه، طوری بود که برای ھر ناظری ب5فاصله اين سئوال را پيش می

نمايشگاه حکومتيان و سانسورچيان آن است يا نمايشگاه کتاب که به اھل قلم و نشر مربوط 
-ھا قدارهاست؟ کجايند نويسندگان و ناشران يک کشور ھفتاد و پنج ميليونی که در غياب آن

 کنند؟کشان حکومت اس5می، نمايشگاه کتاب افتتاح میبندان و آدم
طور که از نامش پيداست بايد محلی برای معرفی کتاب توسط نمايشگاه کتاب ھمان

کنندگان بتوانند در فضايی آزاد و آرام غير از اين ھا باشد و مراجعهنويسندگان و ناشران آن
کنند، در عين حال در جلسات گفت و ھای مورد ع5قه خود را تھيه میکه کتاب

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   

Kanoon_dt@yahoo.com www.iwae.org 
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 ؟!نمايشگاه کتاب يا جو[نگاه سانسورچيان
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 شودآخر ھر ماه منتشر می بانگ
 

 بھرام رحمانی: سردبير
 : آدرس ايميل

bahram-rahmani@ownit.nu  
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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 استقPل 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



شنود نويسندگان و ناشران نيز حضور 
ھا و آثارشان از نزديک يابند و با آنمی

چنين نويسندگان و ھم. گردندآشنا می
المللی نيز برای آشنايی و ناشران بين

تر بين تبادل نظر و ھمبستگی بيش
نويسندگان و ناشران کشور ميزبان، به 

-شرکت در چنين نمايشگاھی دعوت می
شوند و جوايزی نيز برای اعطا به 

 . شودنويسندگان منتخب در نظر گرفته می
اگر از اين منظر وقايع نمايشگاه تھران 
را مورد بحث و بررسی قرار دھيم باز 

پرسيم افتتاح نمايشگاه کتاب از خود می
چه ربطی به وزرای ارشاد، دادگستری، 

ھايی که ائمه جمعه و غيره دارد؟ ارگان
دشمن آزادی بيان و قلم ھستند و در اين 
سی و يک سال حاکميت خود، صدھا 

دی، روزنامه، ھزار کتاب، فيلم، سی
مجله و غيره را از تيغ سانسور گذرانده و 

نگاران را تھديد و نويسندگان و روزنامه
اند زندان و شکنجه و اعدام و ترور کرده

گيری و حتا خروج و يا به انزوا و گوشه
 .انداز کشور، وادار کرده

مراسم افتتاح نمايشگاه کتاب، ھمراه با 
رانی مشمئزکننده مقامات و مسئولين سخن

ھا حکومتی بود به طوری که برخی از آن
- کتاب»معجزات«با وقاحت در رابطه با 

خوانی در نزد سران حکومت اس5می، 
برای مثال، عصر . داد سخن سر دادند

هللا گلپايگانی، رييس دفتر  شنبه آيتسه
رھبر حکومت اس5می مدعی شد علی 

ای اھتمام بسياری به کتاب دارد و  خامنه
 ؟ ».شبی نيست که با کتاب نخوابد«

نژاد  رحيمی، معاون اول محمود احمدی
بعد از «نيز در سخنان خود ادعا کرد 

! ؟».انق5ب کتاب به ميان مردم رفت
رحيمی، کسی است که حتا از سوی 
نمايندگان اصولگرا در مجلس شورای 
اس5می نيز متھم به اخت5س ميلياردھا 

. د�ر از اموال عمومی کشور شده است
-اما با توصيه رھبر، پرونده او فع5 ھم

ھای اخت5س ديگر مقامات و چون پرونده
 .مسئولين حکومتی راکت مانده است

محمدحسينی، وزير ارشاد نيز يکی ديگر 
رانان مراسم افتتاحيه نمايشگاه از سخن

كتاب در تاريخ و مذھب ما «: بود، گفت
ای دارد و در ھيچ دين و مذھبی  نقش ويژه

، علم و كتاب تا   و در ھيچ نحله و مكتبی
 با اين ھمه او ».اند اين حد جايگاه نيافته

امروز كتاب به «کرد که  ابراز تاسف 
ای كه اين ھمه در دسترس  عنوان پديده

 حسينی، در عين ».بوده مھجور است
سرانه مطالعه «: حال اقرار کرد که

ھای  وجه در اندازه رغم بھبود به ھيچ علی
 ».ملت بزرگ و تاثيرگذار ايران نيست

باين ترتيب، در نمايشگاه کتاب امسال 
ھای گذشته، به جای  بيش از سال

نويسندگان و ناشران کشور که درباره 
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ھا و دستاوردھای عرصه فرھنگ و پيشرفت
فرھنگی و مشک5ت و معض5ت خود از 
جمله بر عليه سانسور سخن بگويند بر 
عکس، مقامات و مسئولين حکومت 

ھای سرکوب و سانسور اس5می، از سياست
 .خود دفاع کردند

از ھمان آغاز نمايشگاه کتاب، مامورين 
ھا، سانسور فعال بودند و با کنترل کتاب

ھمواره به ناشران غيردولتی، تذکر ماموران 
آوری دادند و يا اقدام به جمعامنيتی می

محسن پرويز، . کردندھا میبرخی کتاب
 »جريمه ناشران متخلف«دليل آن را 

 ھای پيشين  دانست، چرا که آنان در دوره
 .نمايشگاه، تخلفاتی را مرتکب شده بودند

ھای کشور ماموران سانسور، حتا غرفه
مصر و جمھوری آذربايجان را تعطيل 

 .کردند
اساسا فضای نمايشگاه کتاب تھران، برای 
برگزاری نماز جمعه و مراسم مذھبی 

برخی از مديران و . طراحی شده بود
تر نمايشگاه کتاب را مسئو�ن دولتی پيش

 معرفی کرده »روحانی و ملکوتی«محلی 
نمايشگاه کتاب را به عمارتی عظيم و . بودند
آباد برده بودند که  ھای عباس  در تپه تمام نيمه 

. بخش بزرگی از آن ھنوز آماده نشده بود
کارھای ساختمانی سبب شده بود که فضای 

تر از -تر و تنگ نمايشگاه بسيار کم پوشيده
 . سال گذشته باشد

ھايی چون کتاب کودک  از سوی ديگر، بخش
ھای  و نوجوان، ناشران دانشگاھی، کتاب

آموزشی و غيره را به چادرھايی که  کمک 
در حياط و پارکينگ نمايشگاه برپا شده، 
انتقال داده بودند که ھمين مساله اعتراضات 

حتا رييس اداره . فراوانی را به دنبال داشت
راھنمايی و رانندگی گفته بود که اشغال 

ھای نمايشگاھی مشکل  پارکينگ با سازه
به گزارش . دھد ترافيک را افزايش می

ايسنا، محسن پرويز در نشست مطبوعاتی 
خود، در جواب به انتقادات و اين سخنان را 

 توصيف »جويانه غيرمسئو�نه و مداخله«
ھای موقتی در  ايجاد سازه«: كرد و گفت

فضای باز نمايشگاه كتاب تھران توصيه 
 او، رسما و علنا اع5م ». جمھور بوده رييس

کرد که نيروھای امنيتی و انتظامی از 
ھای مداربسته ھمه فضای  طريق دوربين

 .کنند نمايشگاه را کنترل می
باين ترتيب، مسئو�ن دولتی، پيش از 
برگزاری بيست و سومين نمايشگاه کتاب 

سابقه و فراوانی -ھای بی تھران، محدوديت
اين . را برای ناشران غيردولتی ايجاد کردند

ھا پس از افتتاح  فشارھا و محدوديت
آوری  جمع. نمايشگاه نيز ادامه يافت

ھای فروغ فرخزاد، صادق ھدايت،  کتاب
ھوشنگ گلشيری، شمس لنگرودی، محمود 

آبادی تا بسياری از شاعران و دولت
. نويسندگان جوان را در بر گرفته است

روابط عمومی جمعيت دفاع از کودکان کار 
ای خبر داد،  و خيابان با انتشار اط5عيه

ھای اين جمعيت از سوی ماموران  غرفه

 .اند حراست بسته شده
گيری مسئو�ن دولتی به سانسور و سخت

ھای روحانيون  ھا، حتا کتابحدی بود که آن
سرشناسی که منتقد دولت ھستند چون 

علی منتظری، يوسف صانعی و حتا  حسين
يکی . هللا بھشتی به اين نمايش راه ندادندآيت

هللا  دفتر حفظ و نشر آثار آيت«از مسئو�ن 
 پانزدھم ارديبھشت به خبرگزاری »بھشتی

ايلنا گفت، پيش از آغاز نمايشگاه مجوز 
 . اين دفتر لغو شده است برپايی غرفه

محمود سا�ری، مدير بخش ناشران داخلی 
نمايشگاه کتاب تھران، در توجيه اعمال 
سانسور شديد و حاکم بودن فضای اختناق 

واکسينه کردن «در نمايشگاه کتاب را 
ای که  ھر بچه«:  خوانده و گفت»مخاطبان

آيد، الزاما بايد برود واکسن بزند؛  به دنيا می
گويد اين کار منع آزادی  کس نمی چرا ھيچ

است؟ چرا در حوزه انديشه و ادبيات و 
شويم؟ در حوزه  فرھنگ از اين فضا دور می

فرھنگ ھم برخی از اين افکار بھتر است 
  ».ترويج نشود

در روزھايی که نمايشگاه در جريان بود، 
ھا و بستن  جلوگيری از عرضه برخی کتاب

. ھا حتا تا روز آخر نيز ادامه داشت غرفه
-محمد الھياری، مديرکل اداره کتاب و کتاب

خوانی وزارت فرھنگ و ارشاد اس5می و 
ھای  کرد، کتاب دبير نمايشگاه، ادعا 

افکار «آوری شده که   نويسندگانی جمع
يابی او گفت، کميته ارزش.  دارند»انحرافی

ھايی که فھرستی از کتاب«و نظارت قب5 
قابل ارائه در نمايشگاه نيستند را به ناشران 

 ».عرضه کرده است
آوری شده، قب5 از  ھای جمع برخی از کتاب

نژاد مجوز  وزارت ارشاد دولت احمدی
با وجود اين، حساسيت . اند انتشار گرفته

مسئو�ن و سانسورچيان دولتی، به ويژه 
، ٨۴ھايی است که پيش از سال  متوجه کتاب

نژاد -يعنی قبل از به قدرت رسيدن احمدی
  . بودند مجوز انتشار گرفته

سه روز پيش از پايان نمايشگاه کتاب 
تھران، ماموران امنيتی و مسئو�ن حفاظت 
از رھبر جمھوری اس5می، اطراف 
نمايشگاه و داخل آن را در کنترل شديد خود 

  . ای، از نمايشگاه بازديد کند گرفتند تا خامنه
رسانی دفتر رھبر حکومت  پايگاه اط5ع

ای از  ھای بازديد خامنه اس5می، از حاشيه
نمايشگاه نوشت، او در مورد مسائل نشر و 
تيراژ کتاب گفته است، اين وضعيت قابل 

در عين حال خيلی «مقايسه با قبل نيست، اما 
ای، رسما به تيراژ کم کتاب   خامنه».عقبيم

ديگر «: گويد کند و میدر کشور اقرار می
تيراژ دوھزار و سه ھزار جلد اص5 معنی 

رسانی رھبر،  اما اين پايگاه اط5ع».ندارد
به عامل اصلی پايين بودن تيراژ کتاب و 

. ای نکرده استخوانی در کشور اشارهکتاب
بار -چرا که عامل اصلی اين وضعيت ف5کت

و فقر فرھنگی فزانيده در عرصه فرھنگی 
کشور، وجود نکبت حکومت سانسور و 

 .اختناق و ترور و چپاولگر است

 بھرام رحمانی... نمايشگاه کتاب يا 

4صفحه   



ای قبل از نمايشگاه کتاب، روز خامنه
، در 1389 ارديبھشت 20دوشنبه 

ای، کتاب را نيز به عنوان اظھارات تازه
 »ھاترويج ضد ارزش«ابزاری برای 

بايد از «: مورد حمله قرار داد و گفت
  فضای فرھنگی كشور به ويژه در حوزه

توليد و نشر كتاب مراقبت شود زيرا 
جعلی و  سازی  برخی به دنبال تاريخ

ھا از طريق كتاب  ترويج ضدارزش
ای با تاکيد براين که  خامنه».ھستند

، »جھاد است  فرھنگی، عرصه  عرصه«
كسانی كه در اين ميدان جھاد «: گفت

فرھنگی حضور دارند بايد حق جھاد را 
گونه كه شايسته است به  به جا آورند و آن

ھای دينی و واقعيات انق5ب  ترويج ارزش
  ».اس5می و دفاع مقدس بپردازند

چون ای به کتاب، ھماين حمله خامنه
اش در راستای تاييد و حم5ت گذشته

تقويت اقدامات گسترده وزارت ارشاد 
نژاد برای حذف اس5می دولت احمدی

ھای نويسندگان معروف کشور و کتاب
ھايی که تشديد سانسور و اختناق، حتا آن

اند و در قيد حيات نيستند اما درگذشته
دايما حکومت اس5می از نشر و توزيع 

 .ھا وحشت دارد، بوده استآثار آن
چنين با اشاره به اين که ای، ھمخامنه

انق5ب اس5می ايران و نحوه «
گيری، وقوع، حوادث پس از آن و  شكل

چه وی  در مقابل آن»ايستادگی سی ساله
 خوانده »المللی ھای بزرگ بين چالش«
، به شکست »دچار غفلت واقع شده«

سازی حکومت اس5می، در فرھنگ
ارتجاعی جھل و جنايت اس5می، اقرار 

در زمينه نگارش «: کرده و گفته است
تاريخ انق5ب اس5می و توليد كتاب و 
ديگر محصو�ت فرھنگی، تقريبا كار 

 ».خاصی انجام نشده است
المللی، ای که از سوی نھادھای بينخامنه

به عنوان دشمن درجه آزادی بيان و قلم 
در جھان معرفی شده است، ھمواره در 

ھای مستبدانه مختلف خود، از رانیسخن
نگاران، ھنرمندان، نويسندگان، روزنامه

جويان، دانشگاھيان، رشته علوم دانش
انسانی و نظام آموزشی به عنوان عوامل 

ھا را ريشه  نام برده و آن»جنگ نرم«
 .اعتراضات مردمی معرفی کرده است

نژاد، رييس جمھوری که محمود احمدی
کشی، تيرخ5ص زنی سابقه ترور و آدم

ھای چنين پروندهشدگان و ھمبه اعدام
سنگين دزدی و غارت اموال عمومی 

گويی و کشور دارد؛ او در تحريف و ياوه
زد عام پرستی نيز زبانپررويی و خرافه

و خاص است در مراسم پايانی نمايشگاه 
: بيست و سوم کتاب تھران، ادعا کرد

ترين  ترين و پست  سال بنجل١۵٠«
ھای مادی را ترجمه كردند و به  نوشته

ايران آوردند و امروز وقت آن است كه 
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ھای وا�ی انسانی را ترجمه كنيم و به  انديشه
 به گزارش خبرگزاری حکومتی ».دنيا بدھيم

مردم «نژاد گفت،  ، احمدی»ايلنا«کار ايران 
 ».اند دنيا پيام پيامبران الھی را درک نکرده

او، ادعا کرد، فقط مردم ايران حقيقت اين 
ھا اند و به ھمين دليل آن پيام را درک کرده

حقيقت پيام «ھستند که اکنون وظيفه دارند 
  . را به مردم دنيا برساند»الھی

امروز ماموريت بزرگ «: نژاد، گفت احمدی
سازی و  ملت ايران ماموريت تبيين، شفاف

انتشار فرھنگ متعالی انسان در جھان است 
و در اين مسير تاليف و انتشار کتاب در خط 

  او در نمايشگاه کتاب، مانند».مقدم است
معنی و عجيب و غريب ھميشه با سخنان بی

اع5م کرد که در صورت استقبال  خود،
ھای دولتی آماده واگذاری با  ناشران کارخانه

اقساط طو�نی مدت بدون سود به آنان 
معلوم نيست که در تفکر ! شود؟ واگذار می

ای نژاد، چه رابطهعليل و ارتجاعی احمدی
اما ! دار وجود دارد؟بين ناشر و کارخانه

نژاد، آشکارا از توان حدس زد که احمدیمی
خواھد اگر در مراکز نشر کتاب ناشران می

خود را ببندند دولت حاضر است رشوه 
ھای دولتی به بزرگی با واگذاری کارخانه

سياستی که دشمنی آشکار با . ھا بدھدآن
نويسندگان و ناشران مستقل و غيردولتی و 

 .آزادی بيان و قلم است
ھمان روزھای نخست   حکومت اس5می، از

بر سرکار آمدنش با سرکوب ھمه جانبه 
خواھانه و دمکراتيک دستاوردھای آزادی

سوزان و  مردم ايران، جشن کتاب57انق5ب 
مامورين . ھا را راه انداختبستن دانشگاه

ھا کتاب را از حکومت اس5می، ميليون
ھا و منازل فعالين اجتماعی، کتاب فروشی

-سياسی و فرھنگی در سراسر کشور جمع
ھزاران . آوری کردند و به آتش کشيدند

ھا ھزار انسان را فقط به خاطر ھمين کتاب
 بودند زندان »مضر«که از نظر حکومتيان 

چنان ھا آنآن. و شکنجه و اعدام کردند
فضای رعب و وحشت در جامعه راه 

-انداختند که بسياری از کسانی که کتاب
خوان بودند از ترس ھجوم مامورين 

ھای خود را ھايشان، کتابسرکوب به خانه
بندان قداره. آتش زدند و يا چال کردند

ھا را اشغال ھا و چاپخانهحکومتی، رسانه
کردند و نمايندگان مرتجع خود را بر سر 

 . ھا گماردنداداره آن
 نخستين بار »اين قلم ھا را بشکنيد«شعار 

-از زبان خمينی درآمد و متعاقب آن با وسيع
نگاران و نويسندگان ترين تھاجم به روزنامه

ھای و ناشرين، سرکوب و انح5ل تشکل
ھای سياسی، حمله به دمکراتيک و سازمان

-تجمعات زنان و پاشيدن اسيد به صورت آن
چنان سانسور و اختناقی ھا، آنھا در خيابان

سرکوبی برپا کردند که سی و يک سال 
شاعر و نويسنده کمونيست . است ادامه دارد

 را در جشن »سعيد سلطانپور«و آزاده 
عروسيش دستگير نمودند و سپس شکنجه و 

ھای بعد از آن نيز در سال. تيرباران کردند

ھای ع5وه بر اين که جامعه ما شاھد اعدام
عام چندين ھزار ، به ويژه قتل62 و 60سال 

 با فرمان 67زندانی سياسی در تابستان 
چنين زندانی کردن خمينی بود، ھم

نويسندگانی چون سعيدی سيرجانی و شاھد 
ھای ھای بسيار ديگری از جمله قتلنمونه

 بود که »ایھای زنجيرهقتل«موسوم به 
مامورين امنيتی حکومت اس5می نخست 
نويسندگانی چون مختاری و پوينده از 
اعضای جمع مشورتی کانون و ديگران را 

ھا را در -ربودند و سپس جنازه مثله شده آن
حاشيه ک5ن شھر تھران رھا کردند؛ قبل از 
آن نيز طرح به دره انداختن اتوبوس حامل 
اعضای کانون نويسندگان ايران که برای 
شرکت در يک نشست فرھنگی عازم 

-ھايی از جنايات بیارمنستان بودند نمونه
حکومت تازه . شمار حکومت اس5می است

چنان سانسور و خفقان به قدرت رسيده، آن
سنگينی در جامعه حاکم کرد که به قول زنده 

مبادا که / بوينددھانت را می: ياد احمد شاملو
 ».دارمگفته باشی دوست می

گذار آن حکومت اس5می ايران و بنيان
خمينی، سانسور و اختناق و ترور خود را 
به داخل کشور محدود نکرد و در سطح 

سلمان «المللی نيز با صدور فتوای قتل بين
انگليسی و تھديد -، نويسنده ھندی»رشدی

چنين  او ھم»آيات شيطانی«ناشران کتاب 
ھا و  ترور مترجمان فروشیحمله به کتاب

اين کتاب، رسما تروريسم دولتی را در 
 .جھان اشاعه داد

سانسور و اختناق و سرکوبی که از ھمان 
آغاز به قدرت رسيدن حکومت اس5می آغاز 
شد از زمان روی کار آمدن دولت محمود 

نژاد، شديدتر شده و تيراژ کتاب و  احمدی
فيلم و ديگر توليدات فرھنگی و ھنری 

 .ھمواره روندی نزولی داشته است
 را ھشت تا ھا سرانه مطالعه برخی گزارش

 دقيقه 18دانند، برخی ديگر از  ده دقيقه می
رييس کتابخانه ملی . گويند در روز سخن می

گويد ايرانيان فقط دو دقيقه در روز ايران می
ھمين آمار ضد و نقيض . کنندمطالعه می
خوانی در کشور را به نمايش فاجعه کتاب

ھای اصلی آن را بايد در گذارد که ريشهمی
ھای حکومت اس5می مورد بحث و سياست

اين در حالی است که آمار . بررسی قرار داد
سرانه مطالعه در کشورھای توسعه يافته و 

. تر از ايران استدر حال توسعه بسيار بيش
 دقيقه مطالعه در ژاپن و 90مث5 آمار 

 .  دقيقه در مالزی و ترکيه55انگليس و 
 المللیاتحاديه بين«مطابق معيارھای 

 کشورھای در حال در »ھای کتابداری انجمن
توسعه، بايد به ازای ھر باسواد حداقل يک 

ھای عمومی  و نيم جلد کتاب در کتابخانه
با اين حساب �زم است . وجود داشته باشد

   ميليون جلد کتاب در قفسه٧٩بيش از 
 ايران، جا بگيرد تا کشور به ھای خانه کتاب

ترين ميزان پيشنھاد شده برای کشورھای کم
اين تعداد تا پايان سال . در حال توسعه برسد

 ميليون جلد ١۶حدود ، ٨٧
5 صفحه    

 بھرام رحمانی... نمايشگاه کتاب يا 



 .گزارش شده است
مطابق آمار رسمی موسسه خانه کتاب، 

 ھر کتاب به طور متوسط در ٨٢در سال 
اين .  نسخه منتشر شده است۴٧٠٠تيراژ 

 و در سال ٣٩۶۵ به ٨٧تعداد در سال 
اگر شمار .  نسخه رسيده٣۵۴٣ به ٨٨

 مذھبی با حمايت  ھای منتشر شده کتاب
دولت و در تيراژھای چند ده ھزارتايی 
را از اين آمار کم کنيم، تيراژ متوسط 

تر است و کتاب از اين رقم نيز بسيار کم
تازه بخشی از آن نيز به خارج کشور 

 .شودفرستاده می
اعمال سانسور حکومت اس5می بر 
توليدات فرھنگی و ھنری، فرھنگ 

چنين تيراژ نشر کتاب خوانی و ھمکتاب
ھای جھانی تنزل داده ترين ردهرا به پائين

در کشوری با بيش از ھفتاد و پنج . است
ميليون جمعيت، بيش از سه ميليون 

آموز و جو، حدود ھجده ميليون دانشدانش
کادر آموزشی، ھزاران ھزار نويسنده، 
شاعر و ھنرمند، تيراژ ميانگين کتاب به 

رسد يک سختی به سه ھزار جلد می
مان فاجعه فرھنگی و اجتماعی در جامعه

 .است
در چنين شرايطی، خواست آزادی بدون 

عقيده، بيان، اجتماعات،   قيد و شرط
تظاھرات، مطبوعات، تحزب، تشکل، 
اعتصاب، تظاھرات، آزادی ھمه زندانيان 
سياسی و لغو ھرگونه شکنجه روحی و 
جسمی و مجازات وحشيانه اعدام، برچيده 
شدن بساط ھرگونه سانسور و تفتيش 
عقايد و کنترل در جامعه و به ويژه در 

ھای ھا، مدارس، ادارات، محيطدانشگاه
آميز و کاری، لغو کليه قوانين تبعيض

نابرابر عليه زنان و برابری کامل زن و 
ھای اقتصادی، مرد در ھمه عرصه

سياسی، اجتماعی و فرھنگی در جامعه، 
ھا -لغو کار کودکان، رفع تبعيض از مليت

ھای مذھبی، جدايی کامل دين از و اقليت
دولت و آموزش و پرورش و دستگاه 

ای است ھای اوليهقضايی از جمله خواسته
ھا به که برای تحميل ھر کدام از آن

آوری ھر چه حاکميت، نياز مبرم به روی
تر مردم و به ويژه نيروی جوان و بيش

پرانرژی به مبارزه متحد و متشکل و 
ھای جامعه به آگاھانه در ھمه عرصه

عنوان يک ضرورت تاريخی و وظيفه 
از سوی ديگر، . انسانی و اجتماعی است

نگاران و نقش نويسندگان، روزنامه
ھنرمندان متھد و مترقی و پيشرو کشور، 
در روشنگری و افکارسازی پيرامون اين 

خواھانه و ھای آزادیمطالبات و خواست
طلبانه در جامعه، بسيار مھم و با برابری
 .استاھميت 
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 56ايران در مھرماه 
 پژواک صدای مردم /  شب سعيد سلطانپور 

 
کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجم!ن ق!ل!م 

ھ!ای ش!ع!ر ک!ان!ون ايران در تبعيد، به ي!اد ش!ب
 و در 1356ن!ويس!!ن!!دگ!!ان اي!!ران در م!!ھ!!رم!اه 
خ!واھ!ان!ه م!ردم ھمبستگ!ی ب!ا م!ب!ارزات آزادی

ھ!ای ش!ع!ر و م!وس!ي!ق!ی در ايران، برپائی شب
 .نقاط مختلف را آغاز کرده است
ھ!ای ھ!م!ب!س!ت!گ!ی، نخستي!ن ش!ب از اي!ن ش!ب
، ب!ا ھ!م!ک!اری 2010بيست و دوم ماه مه سال 

ب!ن!!ي!!اد ادب!!ي!!ات و ھ!!ن!!ر در گ!!وت!!ن!!ب!!رگ ص!!ورت 
پذيرفت که مورد استقبال گس!ت!رده م!ردم ق!رار 

ت!دارک ب!رپ!ائ!ی دوم!ي!ن ش!ب ن!ي!ز، در . گرف!ت
 .ھامبورگ آغاز شده است

ب!!ن!!ا ب!!ه مص!!وب!!ه نش!!س!!ت مش!!ت!!رک ک!!ان!!ون 
نويسندگان و انجمن قلم ايران در تبعيد، ھريک 

ھ!!ا ب!!ه ن!!ام ي!!ک!!ی از ش!!اع!!ران و از اي!!ن ش!!ب
نويسندگانی که ج!ان خ!ود را ت!ق!دي!م م!ب!ارزات 

ان!!د، و ب!!ه ي!!اد ي!!ک!!ی از خ!!واھ!!ان!!ه ک!!ردهآزادی
ت!ازی ک!ه ج!ان در شاعران و نويسندگان پ!ي!ش

ش!ب . اين راه داده اند، به ث!ب!ت خ!واھ!د رس!ي!د
گوتنبرگ به ن!ام س!ع!ي!د س!ل!ط!ان!پ!ور و ب!ه ي!اد 
فرخی يزدی، تقديم شد به فرزاد کمانگ!ر م!ع!ل!م 

 . کرد که آخرين قربانی اھل قلم است
در اين شب، ف!ري!دون گ!ي!Pن!ی، ژي!P مس!اع!د، 
ن!!ي!!ک!!ی م!!ي!!رزائ!!ی، ج!!واد اس!!دي!!ان، س!!ي!!اوش 
م!ي!رزاده و م!ي!ع!اد ش!ع!ر خ!!وان!دن!د و ف!ري!ب!!زر 
کرمی، ميکائيل س!راب!ی، غ!وغ!ا و م!ع!ص!وم!ه 

ھ!م!ون!دان و دوس!ت!ان!ی . آبکار ھنرنمائی کردند
ھا را در کش!ور که مايل باشند يکی از اين شب
توانند آم!ادگ!ی خ!ود و شھر خود برپا کنند، می

 : ھای دو نھاد اعPم کنندرا به دبيرخانه
  com.pen-iran@center

com.yahoo@dt_kanoon 
 2010شب ھامبورگ نيز که يازدھم سپت!ام!ب!ر 

با ترکيب متفاوتی صورت خواھد پ!ذي!رف!ت، ب!ه 
نام خسرو گلسرخی و به ي!اد م!ي!رزاده عش!ق!ی 
است و باز ھم تق!دي!م خ!واھ!د ش!د ب!ه م!ع!ل!م و 
نويسنده گ!ردن ف!راز ک!رد ف!رزاد ک!م!ان!گ!ر ک!ه 

کشان ج!م!ھ!وری اس!Pم!ی او را ب!ه دار آزادی
 . آويختند

در آغاز شب گ!وت!ن!ب!رگ، ن!ي!ک!ی م!ي!رزائ!ی از 
اعضای کانون نويسندگ!ان اي!ران در ت!ب!ع!ي!د و 
انجمن قلم ايران در تبعيد و مدير بن!ي!اد ادب!ي!ات 

 :   و ھنر، به پيش گفتار زير پرداخت
براساس مص!وب!ه ک!ان!ون ن!ويس!ن!دگ!ان و  ... «

-انجمن قلم ايران در تبعيد، ھريک از اين ش!ب
ھائی در کش!ورھ!ا و ش!ھ!رھ!ای ھا که با فاصله
يابند، به نام يکی از شاعران مختلف ترتيب می
باخته در راه آزادی ان!ديش!ه و نويسندگان جان

و بيان، و به ياد يکی از شاعران و نويسندگان 
. ش!!ون!!دھ!ای پ!!ي!ش!!ي!ن ب!!ر پ!!ا م!یپ!ي!!ش!ت!!از دوره

ب!ن!!اب!!راي!!ن، ش!!ب گ!!وت!ن!!ب!!رگ را ب!!ه ن!!ام س!!ع!!ي!!د 
-سلطانپور و به ياد فرخی يزدی س!ازم!ان م!ی

کنيم به نويسنده و مع!ل!م دھيم و آن را تقديم می
کرد فرزاد کمانگر آخرين اھل قلمی که ق!رب!ان!ی 

 . کشان شدجنون آزادی
ھای شعر کانون نويسندگان ايران در م!ھ!ر شب
، در واق!!ع ھ!!م!!ب!!س!!ت!!گ!!ی ع!!م!!ل!!ی 1356م!!اه 

نويسندگان و شاعران ايران با مردمی ب!ود ک!ه 
از ش!!راي!ط م!وج!!ود ب!!ه ت!ن!!گ آم!!ده و ج!ن!!ب!!ش 

ھ!اي!!ش در اع!ت!!راض!ی را ک!ه ن!خ!!س!!ت!ي!!ن ج!!رق!!ه
 ھا و در سطح وسيع جنبش دانشگاه

جوئی زده ش!ده ب!ود، ب!ه س!ط!وح رو ب!ه دانش
 .گسترش اجتماعی کشانده بودند

جا که آرم!ان ک!ان!ون ن!ويس!ن!دگ!ان اي!ران، از آن
حد و حصر انديش!ه و ھمواره دفاع از آزادی بی

بيان و حقوق بديھی مردم بوده است، ھرگاه که 
اين آزادی با يورش حک!وم!ت!ي!ان روب!رو ش!ود، 

ترين نھاد روشنفکری از انجام وظيف!ه اين عالی
دلی با مردم، غفل!ت ن!خ!واھ!د و تعھد خود در ھم

 .ورزيد
ای ک!ه ق!ل!م آزاد از طرفی بايد گ!ف!ت در ج!ام!ع!ه

نباشد، در آن از آزادی ان!ديش!ه و ب!ي!ان خ!ب!ری 
از س!!وی دي!!گ!!ر، زم!!ان!!ی ک!!ه . ن!!خ!!واھ!!د ب!!ود

ھای خ!ود ن!ت!وان!د مجموعه جامعه در ھمه شکل
ھای خ!ود را آزادان!ه ھا و [جرم انديشهخواسته

بيان کند، طبعا قلم نيز دچار محاص!ره ھ!ول!ن!اک 
سانسور و سرک!وب!ی خ!واھ!د ش!د، چ!را ک!ه در 

ھ!ا و گوھر خود بازت!اب ط!ب!ي!ع!ی اي!ن خ!واس!ت!ه
-بنابراين، رابطه مست!ق!ي!م آزادی. ھاستانديشه

. ھای اجتماعی با آزادی قلم، امری منطقی است
نويسندگان و شاعران به عنوان بيان ک!ن!ن!دگ!ان 

-ھای اجتماعی، ھ!رگ!ز ن!م!یدردھا و محروميت
ھ!ای ع!ن!ان توانند ش!اھ!د فش!ارھ!ا و س!رک!وب!ی
بر اس!اس، . گسيخته باشند و زبان در کام کشند

اين فلسفه انسانی حاکم بر ک!ان!ون ن!ويس!ن!دگ!ان 
، و ب!ه 1356ايران بود که در م!ھ!ر م!اه س!ال 

-ويژه پس از تعميق ج!ن!ب!ش اع!ت!راض!ی دان!ش
آس!ای س!اي!ر ھا و ورود ب!رقجويان در دانشگاه

ھای جامعه به ميدان اعتراضی، کان!ون ب!ا بخش
-ھشياری به اين نت!ي!ج!ه رس!ي!د ک!ه پ!ژواک ب!ی
پروای مي!دان!ی و ع!ل!ن!ی ص!دای م!ردم خ!وي!ش 

ھ!ا ک!ه حضور گسترده مردم در اي!ن ش!ب. باشد
در فضای باز صورت پذيرفته بود، دليل اث!ب!ات!ی 

ب!ه ھ!م!ي!ن . رابطه تنگاتنگ اھل قلم و مردم بود
دليل بود که حاکميت اسPمی پس از ب!ه س!رق!ت 
بردن قيام م!ردم اي!ران، حض!ور ع!ل!ن!ی ک!ان!ون 
نويسندگان ايران را ب!رن!ت!اف!ت و س!ران!ج!ام ب!ه 

ھا، و برای نخس!ت!ي!ن ب!ار مرکزی که پس ازسال
از زمان تشکيل اين کانون، در ت!ھ!ران س!ام!ان 

 .يافته بود، وحشيانه يورش برد
کانون نويسندگان ايران که در حکومت پ!ھ!ل!وی 

پ!ی ن!ويس!ن!دگ!ان درھ!ای پ!یو با وجود اعتراض
ج!ھ!ان و ن!ھ!!ادھ!ای م!!داف!ع آزادی ق!ل!م، ھ!رگ!!ز 
نتوانسته بود برای خود مرک!زی ع!ل!ن!ی داش!ت!ه 
باشد، در حکومت اسPمی ھ!م دچ!ار روزگ!اری 

گونه که در آن زم!ان ب!رپ!ا مشابه شد، اما ھمان
و برجا ماند، در اين زمان نيز ب!اوج!ود ت!ع!م!ي!ق 

ھ!ا، اع!دام ھ!ا و فشار بر اھل ق!ل!م، دس!ت!گ!ي!ری
ربودن و کشتن نويسندگان و ش!اع!ران م!ت!ع!ھ!د 

چنان برپا و ب!رج!ا م!ان!ده اس!ت ت!ا ب!ا ايران، ھم
خ!واھ!ان!ه خ!ود ب!ا ھا به پيمان آزادیھمه سختی

 .مردم وفادار بماند
ش!!ان در ھ!!ا ک!!ه ن!!خ!!س!!ت!!ي!!نب!ن!!اب!!راي!!ن، اي!!ن ش!!ب

-گوتنبرگ ترتيب يافته اس!ت، در ع!ي!ن گ!رام!ی
داشت اھل قلمی که در آن ش!راي!ط ب!ه دف!اع از 

خواھان!ه م!ردم پ!رداخ!ت!ن!د و در مبارزات آزادی
ھ!ا م!!ت!ح!!م!ل ض!!رب!ات و ت!ل!!ف!!ات ط!ول اي!ن س!!ال
ت!ري!ن ان!د، ب!ار دي!گ!ر در حس!اسسنگين!ی ش!ده

شرايط تاريخی که حاکميت اسPمی کمر به ق!ت!ل 
قلم و آزادی انديشه و بيان و انسان آزاده بست!ه 

کش!!ن!!د ک!!ه اس!!ت، ب!!ه ص!!دای ب!!ل!!ن!!د ف!!ري!!اد م!!ی
ای از نويسندگان و ش!اع!ران ت!ب!ع!ي!دی، ل!ح!ظ!ه

انجام وظيفه خود در دفاع از ھموندان خ!ود در 
داخ!!ل کش!!ور، و در ھ!!م!!ب!!س!!ت!!گ!!ی ب!!ا م!!ب!!ارزات 

خ!واھ!!ان!!ه م!!ردم اي!ران غ!!ف!ل!!ت ن!خ!!واھ!!ن!!د آزادی
 ».کرد



 
اين نمايش روال خطی داستانی ندارد و 

ھای بدون پيوند آن با ھم، در لحظۀ صحنه
نخست، انتزاعی، ھندسی و در چارچوب 

 »گذارتئاتر فاصله«قراردادھای 
درنگ خطی از اما بی. کندخودنمائی می

تئاتر «يک حس عاطفی که مختص 
زند ھا بيرون می نيست از آن»گذارفاصله

که احساس و عاطفه تماشاگر را بيش از 
چه که اگر از ھمان ابتدا اين حس و آن

داشت او را عاطفه در نمايش وجود می
 . دھدتحت تاثير قرار می
 بر »گذارتئاترفاصله«در واقع، کوشش 

آن است که با ايجاد عواملی در صحنه، 
 بودن نمايش را برجسته کند و با »بازی«

بيرون کشيدن تماشاگر از خط داستانی، 
مانع از آن شود که او متاثر از احساسات 

چه ھدف نمايش و نھفته در داستان، به آن
قضاوت نھائی و ماورای نمايش است 

 »گذاری نمايشیفاصله«. توجه بماندبی
دارد که در ھر لحظه، تماشاگر را وامی

فکر کند و به عنوان قاضی  صحنه، به 
 .          قضاوت بپردازد

اين سبک نمايشی که برتولت برشت يکی 
از سردمداران مدرن آن در اروپا به 

آيد، در ايران و ساير کشورھائی شمار می
-نظير چين و ژاپن و ھند نيز، با تفاوت

به ويژه در . ھائی سابقۀ تاريخی دارد
عينه شاھد -نمايش تعزيه در ايران، ما به

بيرون کشيدن ھر لحظۀ تماشاگر از 
. گذردای ھستيم که در تعزيه میواقعه

گردانی کرب5، برای مثال؛ در صحنه
مرسوم است که شمر به ھنگام جنگ با 

-حسين، ضمن رجزخوانی و مبارزه
. کندجوئی، خود را لعن و نفرين ھم می

ساير عوامل تعزيه نيز بيانگر ھمين 
ً بودن نمايش است، مث5؛ »بازی«

ُآميز کلفت، يا رجزخوانی با صدای اغراق ِ
ای و ق5بی، يا زدن شمشيربازی باسمه

ھا، ھای تمثيلی شمشير به بدنضربه
ھمگی چنان آشکارا ساختگی ست که 

ھا شک ای بودن آنکسی نه تنھا در باسمه
داند که اين، يک عمد کند؛ بلکه، مینمی

با اين حال، . است و بايد چنين باشد
گيرد تماشاگر، صحنه را بسيار جدی می

و برايش مھم نيست که اين بازی چقدر به 
يک صحنۀ جنگ واقعی شباھت دارد؛ 
بلکه، مساله عمده اين است که بار ديگر 
به حقانيت حسين در اين صحنه تاکيد شود 
و شمر حتی از زبان بازيگری که نقش او 

 . کند مورد لعن قرارگيردرا بازی می
در اين سبک نمايشی، ھم بازيگر و ھم 
تماشاگر مشغول بازسازی صحنه و 
قضاوت نھائی بدون غرق شدن در واقعه 

گذاری بين و داستان ھستند و فاصله
آيد و نمايش و واقعيت مرتب پيش می

تماشاگر مرتب از داستان بيرون کشيده 
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 . شود تا به واقعيت تاريخی فکر کندمی
ھای سونات«خسرو شھرياری در نمايش 

 و کشتار ھمگانی زندانيان سياسی که »مرگ
تماشاگر با واقعه آن آشنا ست، ضمن سود 

 »گذاری نمايشیفاصله«ھای بردن از شيوه
زند که ناگھان به حرکت زيبائی دست می
-فاصله«نوعی خ5قيت تازه در استفاده از 

يعنی ابتدا تماشاگر را با .  است»گذاری
ھای عمدا بازسازی قردادھا و صحنه«مساله 

کند تا او را از ھرگونه حس  مواجه می»شده
جا که و عاطفه دور سازد و ناگھان، آن

تماشاگر انتظار بروز احساسات را ندارد، 
-يک خط عاطفی از درون ھمين فاصله

کشد و وی را به گذاری نمايشی بيرون می
 .دھدشدت تحت تاثير آن قرار می

رفت از اين بازی دوگانۀ آمد و شد و برون
داستان و بازگشت به درون آن و ايجاد يک 
حس قوی عاطفی در داستان و ضد داستان، 
خط اصلی ساختار نمايش خسرو شھرياری 

سازد که يک درونۀ پيچيدۀ را در اين اثر می
عاطفی تازه و در نوع خود بسيار نو است و 

توان گفت که چنين تاثير قوی به جرات می
توانست از ھمان عاطفی به ھيچ روی نمی

ابتدا، با شيوۀ مرسوم تکيه بر ايجاد 
 .احساسات و عاطفۀ نمايشی به وجود آيد

زيبائی اين سبک کار در اين است که ضمن 
پرھيز از غرق شدن تماشاگر در عاطفۀ 
داستانی و به قضاوت کشاندن او در ھر 
لحظۀ صحنه در برابر اين فاجعه تاريخی، 

-باز او را به شدت از نظر عاطفی متاثر می
گذارانۀ آن سازد تا قضاوت از نوع فاصله

در بارۀ کشتار و نفرت از پليدی و سرکوب 
 . ای به خود بگيردو خشونت ژرفای ويژه

 
 گروه نمايش

گروه اجرای اين نمايش، از جوانانی تشکيل 
شده که ھمگی از نسل بزرگ شده در خارج 

يعنی جوانانی که حتی . از کشور ھستند
-زبان فارسی را روان و آسان حرف نمی

البته نمايش به سه زبان مختلف به . زنند
آيد؛ زبان فارسی، زبان انگليسی اجرا درمی

-و زبان کشوری که نمايش در آن اجرا می
که در اجرای استکھلم، اين زبان، (شود

سوئدی بود و در ساير کشورھا زبان ھمان 
، انتخاب )کشور به کار گرفته خواھد شد

ھای مختلف و بازيگران جوان، انتخاب زبان
حتی نداشتن تسلط بازيگران به زبان فارسی 
ُکه زبان اصلی است، ھمگی يک بعد 

. ساختاری در نمايش به خود گرفته است
ِجوانی بازيگران، يادآور جوانی نسلی ست 
که در کشتارھای ھمگانی قربانی اين فاجعه 
تاريخی شد و عامل تکرار واقعه در دفعات 

ھای گوناگون از زبان بازيگران و به زبان
-ای فاصلهمختلف، ابعاد فاجعه را به شيوه

تاکيد روی اين . کندگذار بازسازی می
ھای متفاوت صحنه، تکرار، با ايجاد طراحی

نوعی فرياد اعتراض تکراری و مداوم از 
 .سازديک بيداد تاريخی را بازمی

دونی از چی می: زنندبازيگران فرياد می

بازم . ٦٧زنم؟ از شھريور دارم حرف می
 بگم؟

در اين نمايش، لباس يک دست بازيگران، 
ھای قرمز، پارچه عناصر صحنه، صندلی

قرمزی که در تمام طول نمايش بر روی 
ه بر صحنه افتاده است و فقط در يک لحظ

-کشيده میروی بازيگران صحنه سنگسار 
شود، آينۀ قدی و بدون قاب کنار صحنه و به 

ای که بيش از نيمی از مدت ويژه کمانچه
نمايش در کنار صحنه قرار دارد، ھمگی 
عناصر مختلف ساختاری نمايش ھستند و به 

يعنی ھمه چيز . وجه نقش تزئينی ندارندھيچ
گذار، در مطابق روابط بازسازی فاصله

. ايجاد فضای غيرداستانی نقش به عھده دارد
چون يک زبان خاموش به ويژه کمانچه، ھم

در طول نمايش که موسيقی آن، رنگ و 
روئی غيرمرسوم دارد و ترکيبی ملوديک 
از سر و صداھا و يک موسيقی نامانوس 

کند است، وجود خود را بر صحنه تحميل می
و وقتی اين کمانچه، در يک صحنه، توسط 

آيد؛ آھنگ يک نوازنده ناشی به صدا در می
رسد که نه تنھا ناموزونی از آن به گوش می

-انگيز مادری که به دنبال دخترگمبا آواز غم
گردد ھماھنگی ندارد؛ اش در صحنه میشده

بلکه، به مثابۀ يک درد و آوای سورئاليستی 
حالت عجيبی در فضای نمايش به وجود 

کند که اين، آورد و اين حس را الغاء میمی
ھمان زبان خاموش و فرياد ماليخوليائی 

ھائی ست که در نمايش قربانی اين درون آدم
 .ھا ھستندخشونت

ھا برای گيسو شاکری در تنظيم اين آھنگ
نمايش، جدا از نقش صحنه آرا، طراح لباس 

ای به و دستيار کارگردان، ياری ارزنده
ھای نمايشی خسرو فضاسازی و طراحی

 . شھرياری کرده است
 

 يک صحنه تکان دھنده
ھای زيبای بسياری در طول نمايش، صحنه

وجود دارد که طراحی ھرکدام از ذوق 
 . بسيار برخوردار است
ھای جوان، ھنگامی که در صحنۀ اعدام بچه

-ھا میھا خيلی آرام روی صندلیھمه آن
ايستند تا بدون آن که تماشاگر در ابتدا متوجه 

-ھای دستهمقصودشان شود، صحنه اعدام
ای بازسازی کنند، جمعی را با ظرافت ويژه

ھا و پوش در ميان آنگردش مادری سرخ
با دست بر با�ی سر به (ھائی کهنوازش بدن

، با ظرافت تاب )نشانه آويخته شدن از طناب
ھا را نمايش آويز شدهخورند و حالت حلقمی
دھند، يک حس عاطفی ظريف اما بسيار می

خزد و بر قوی از درونۀ صحنه بيرون می
 . گذاردجسم و جان تماشاگر اثر می

گردش يک نوعروس جوان، با لباس سفيد و 
پای برھنه در جستجوی شوھرش که 

ھا را با لباس لحظاتی پيش از آن، ھردو آن
چون در يک صحنۀ خيالی، عروسی، ھم

ايم، کنان در ميان زندانيان سياسی ديدهگردش
زبانی اين عروس پابرھنه، به و بھت و بی

7 صفحه   .دھدای میصحنه ژرفای ويژه  

 عباس سماکار ...    چون يک غزلھم*



 
ھای گيرای بسيار ديگری نيز صحنه

نظير صحنۀ مادری که با يک چمدان پر 
ھای ھائی که چيزی جز لکهاز عکس

ھای سفيد کاغذ نيست، به خون بر صفجه
گردد و به ميان دنبال دخترش می

آيد و آنان را به پرسش و تماشاگران می
کشد وجود دارند که، ھر کدام قضاوت می

در اين ساختار نمايشی و در ھمان روال 
گذاری و بازی متضاد با عاطفه، فاصله

 . برندنمايش را به پيش می
ھا که قتل ناموسی و اما يکی از صحنه

کشتن يک دختر در يک خانواده را 
دھد، چنان تکان دھنده طراحی نمايش می

شده که با پايان آن تماشاگر در بھت 
خورده درونی -عميق و يک حس زخم

پايان صحنۀ قتل ناموسی، به . رودفرومی
ميدان جنگی شباھت دارد که ھمه چيز در 
آن درھم ريخته و پراکنده است و بوی 

 .خيزدمرگ از آن برمی
اين صحنه، نمای دختری را در ميان 

-اعضای مرد يک خانواده بازسازی می
اش با کند که دارند او را به خاطر رابطه

ديگران و تماي5تش به پوشيدن لباس شاد 
دختر، در تمام . کنندو آرايش محاکمه می

مدت به حالت نشسته در ميان مردان 
اما . گويدمشغول رقص است و سخن نمی

ھای ھائی با رنگدو دختر ديگر، با لباس
چون دو ھمزاد او، در کنار شاد، ھم

صحنه، تمام تماي5ت دختر جوان را در 
رابطه با آزاد زيستن، دوست داشتن 

ھای شاد و رھا بودن از فضای باز، رنگ
سرانجام مردان . کنندقيدھا بازسازی می

خيزند و دور دختر متھم را ھمچون برمی
گيرند و روی او يک استوانه گوشتی می

شوند؛ دو دختر جوان با ديدن اين خم می
افتند و با صحنه، ناگھان به وحشت می

اضطراب به اين طرف آن طرف صحنه 
دوند و و ھر و به ميان تماشاگران می

کدام از آن دو با فرياد و فرياد و فرياد و 
-آور خود اع5م میتکرار کلمات رعب

  :کنند
ھا رو بست، درو از تو قفل کرد، پنجره

ھا رو بست، درو پنجره. پرده ھا را کشيد
ھا پنجره. از تو قفل کرد، پرده ھا را کشيد

رو بست، درو از تو قفل کرد، پرده ھا را 
 . کشيد

اين سرو صدا از جانب دخترھا، و تکرار 
مرتب آن و دويدن ھراسان و مضطرب 

ھا به ھرگوشۀ صحنه و به ميان آن
ھا و تماشاگران و به ھم ريختن صندلی

اسباب صحنه از طرف آن دو، و 
ای که ھمان سر و صداھای موسيقی

جا ابعاد ملوديک پيشين است و در اين
گيرد و از عمق ای به خود میتقويت کننده

فاجعه کشتن دختر، بدون اين که قتلی در 
دھد، يک فضای صحنه اتفاق بيفتد خبرمی
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 . سازدھولناک می
ھولناکی اين صحنه در بازسازی خود قتل 
نيست؛ بلکه در تصوير کردن آن توسط 
حرکات و سر و صدای دخترھا ست که بيش 

. از نمايش خود رويداد قتل تکان دھنده است
به اين شکل، اضطراب و پريشانی و ھراس 

يابد و دخترھا به درون تماشاگر راه می
تماشاگر، بدون آن که عمل قتل را در صحنه 

دفاع و دردآور دختر ببيند و يا فريادھای بی
ترين جنايت در ذھنش مجسم را بشنود، شنيع

شود و عمق فاجعه از طرف آن دو دختر می
شان به تصور ھمزاد و حرکات ھراسناک

شدن نور، تماشاگر در آيد و با خاموشدرمی
رود و به ژرفای اين فاجعه، بھت فرومی

ُای آن؛ بلکه در بعد البته نه در واقعۀ صحنه
 . انديشداش میاجتماعی

نکته برجستۀ ديگری که در کار خ5قه 
خورد؛ بافت خسرو شھرياری به چشم می

ھا ست که ضمن اين که ظريفی بين صحنه
گذاری ھا با ھمان ساختار فاصلهھمگی آن

شوند، در تداوم خود به نمايشی آغاز می
رسند، و حس و حالت حسی و عاطفی می

ھای -چون يک نخ نامرئی صحنهعاطفه ھم
نمايش ) ارتباطو از نظر داستانی بی(مختلف

کند؛ يعنی حرکتی که در را به ھم وصل می
يک صحنه از بازسازی صرفا نمايشی به 

شود در کل نمايش بازسازی عاطفی ختم می
ھا را به ھم پيوند نيز به شکل ظريفی صحنه

 . دھدمی
اجرای اين تئاتر بيش از يک سال تمرين 

ده دختر . مداوم را پشت سر خود داشته است
کنند که اغلب و پسر جوان در آن بازی می

ھا برای اولين بار در نمايش حضور آن
ھا به راستی در برخی موارد اند و بازیيافته

 . آوراستشگفت
ھای جھانی ست نمايش در ضمن، دارای پيام

ھائی از کشتارھای تاريخی ديگر و صحنه
 .آوردرا به ياد می

صحنۀ پايانی، صف دراز پدر مادرھائی 
پوش با چون ھمان مادر سرخست که ھم

شان به دنبال ھایچمدانی پر از عکس بچه
اند و با پوشش کاملی که از ھم روانه شده

-کفش و ک5ه و لباس دارند چنين به نظر می
 .رسد که عازم يک سفر دور و دراز ھستند

ساختن چنين نمايشی از سوی يک گروه 
ای که تنھا خسرو شھرياری و غيرحرفه

ای آن به شمار گيسو شاکری افراد حرفه
نوآوری، . روند ارزش بسيار داردمی

خ5قيت و زيبائی اين نمايش با توجه به پيام 
انسانی و ضد کشتار و سرکوب و خشونت 

ھای اين چند دھۀ آن، يکی از بھترين نمايش
 . تبعيدی ما را به وجود آورده است

پشتيبانی از چنين خ5قيت و کوششی و 
رساندن به تھيه امکانات برای به ياری

نمايش درآمدن آن در شھرھای مختلف اروپا 
تواند به گسترش چنين کارھای و آمريکا می

 .ارزشمندی ياری بسيار برساند
در رابطه با بررسی کارھای نوشتاری و 
پژوھشی خسرو شھرياری در بارۀ تئاتر، و 

، دو »ھای مرگسونات«نقد پيرامون نمايش 
گفتگوی تلويزيونی از سوی عباس سماکار 
با خسرو شھرياری و گيسو شاکری در 

ديدار با ھنرمندان و نويسندگان در «برنامه 
ھا توانيد آن انجام گرفته است که می»تبعيد

را روی سايت تلويزيون کومله، بخش 
 ببينيد و يا »ديدار«فارسی، آرشيو برنامه 

 .پياده کنيد
، »غزل« ھمانندی ساختار اين نمايش با *

از آن رو به گمان من در خور ارزيابی ست 
چون در غزل، ساختارھا که  در آن، ھم

بيتی و کل مجموعه، تکرار ھمان تک
ھای مضمون و محتوای بيت اول به شکل

در عين حال، انتخاب اين . گوناگون است
-عنوان برای اين نقد، ناظر بر زيبائی غزل

 .گونه اين نمايش نيز ھست
توانيد باره، میتر در اينبرای آگاھی بيش 

نوشته مرا در نقد ساختار غزل، در مقالۀ 
کانون « در سايت »غزل، شکل ناب شعر«

 .  بخوانيد»نويسندگان ايران در تبعيد
 

 

 عباس سماکار ...    چون يک غزلھم*

 بيانيه مشترک کانون نويسندگان ايران 
 در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد

رضا خندان عضو ھيئت دبيران کانون 
 نويسندگان ايران

 بردچنان در بازداشت به سر میھم
 
 

 25در بخشی از اين بياينه که در تاريخ 
 : منتشر شده، آمده است1389ارديبھشت 

رضا خندان، نويسنده و پژوھشگر و «
عضو ھيئت دبيران کانون نويسندگان 
ايران و يکی از ياران و ھمکاران کوشای 
علی اشرف درويشيان در رابطه با 
گردآوری فرھنگ مردم ايران، نزديک به 
چھار ماه است که به خاطر نوشتن و 
کوشش در امر فرھنگ و ادبيات و دفاع 

 در زندان »کودکان کار و خيابان«از 
رژيم ارتجاعی جمھوری اس5می به سر 

دستگيری رضا خندان، نمونۀ . بردمی
ديگری است از سرکوب خشن ادبيات، 

ھای انسانی و ھنر، فرھنگ و کوشش
 ...اجتماعی در جامعۀ ما

کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن 
قلم ايران در تبعيد، بازداشت رضا خنادن 

کنند و خواھان را به شدت محکوم می
 ... آزادی فوری او ھستند

 

*** 
 

 ماه ٣آقای رضا خندان، پس از تحمل 
ھای ھای روحی و ناراحتیزندان و شکنجه

 ارديبھشت  ٢٢جسمی، روز چھارشنبه 
 . آزاد شد ١٣٨٩



 »!ابلھی بيش نيستم«

 ابوالفضل اردوخانی
 

خواھی درباره بھرام مھربانم، از من می
 !خودم بنويسم

 من که ھستم؟
 

 ای،حاصل حادثه
 نه خود آفريده، 
 حتی، نه شاھد بوده، 

 حاصل، شبی حوصله سر رفته،
 زن و مردی، 

 .به ھم به ھم چسبيدند
 

من انسانی آزاد شده از يک فرھنگ 
برای به . ارباب رعيتی و استبدادی ھستم

ام دست آوردن اين آزادی با خودم جنگيده
من ديگر خودم را بنده . جنگمو ھنوز می

و غ5م و چاکر و نوکر و خاک پای کسی 
کسی را ھم جناب عالی . کنممعرفی نمی

. رسانمخوانم، به عرض کسی نمینمی
برای من پزشک در مطب يا بيمارستان 
آقا يا خانم دکتر است، استاد در دانشگاه، 

در . ھستند... خارج از آن جا خانم يا آقای
نبرد با چاپلوسی، دروغ، حسادت، 

کشی، مرده پرستی، عدم اعتماد ضعيف
به خود و قبول سرنوشت که ھمگی زاده 
فرھنگ ارباب رعيتی و استبدادی است، 

ای غفلت؛ دانم لحظهو می. امپيروز شده
از شما . شوندھا بر من چيره میآن

کنم مرا در نبرد با اين خواھش می
فرھنگ پوسيده چند ھزار ساله ياری 

 .دھيد

 قوطی خالی 
 من يک قوطی حلبی خاليم 

 جلوی پای کودکی بازيگوش 
 ای سنگی و خاکی در کوچه

  
 زندپای به من می
 زندبه ديوارم می

 کند توپمخيال می
 گناھی ندارد

 توپ ندارد
 

 کشم من درد می
 آور خود از صدای رعشه

 کشم زجر می
  

 گيرندھای خود را میرھگذاران گوش
 زنند بر سر کودک فرياد می

 گويد که اين کودک کس نمی
 گناھی ندارد، که توپ ندارد

 گناه از من است که خاليم 
  

 اگر پر بودم 
 بازيچه کودکی نبودم 

  
 کاشکی گلدانی بودم پر گل 

 ای، تزيين اتاقی بر طاقچه
 يا جام شرابی در دست مستی 

 کردای را شاد میيا سازی که نوايم عده
 يا قوطی دارويی در دست دردمندی 

 کاشکی
  

 افسوس که قوطی خاليم 
از تلی خاکروبه جدا، بازيچه کودکی 

 بازيگوش 
 کشم که از صدای رعشه آور خود زجر می

 .برم که اين کودک توپی نداردو، رنج می
-مھربانم، اگر از من بپرسی بھترين دوست

در تنھايی ! تنھايی: ات کيست، خواھم گفت
تاريخ خودم را از روز تولدم، و تاريخ 
وطنم، يا بھتر بگويم، تاريخ انسان را از 

اش، تبديل به انديشه شد، و روزی که غريزه
-آيد، به کجا میاز خود پرسيد، از کجا می

 .رود، را زير سئوال بردم
ديدم چون پاسخی نيافت، خدای دروغی و 

ای شياد بھشت و جھنم خيالی ساخت، و عده
رابطه ...   و»به نام موبد، خاخام، آخوند«

و دست در دست . بين انسان خدا شدند
ھای ارتجاعی به تحقير استثمار حکومت

 . ھا تا به امروز زدندملت
 

شاد و تندرست و پµيµروز بµاشµی، بµا سµپµاس 
 فراوان از مھرت

 بروکسل ـ اردوخانی
 be.ordoukhani://http 

جمعی به مناسبت کشتار دسته
 فرزندان کارگران      

 منوچھر دوستی   
 فرزاد و شيرين 

 علی حيدريان وفرھاد وکيلی 
مھدی اسPمی و اسماعيل فتاحيان و مازيار 

-شدگان ستم سرمايهتمامی کشته بلوری و
 نقطۀ جھان  داری در ھر

 مان تقديم به طبقه کارگر و ھمه ھمدردان
 

 نشين خواھم شد ای که من خانهکور خوانده
ام کجاست، بر سرت خراب خواھم من خانه

 شد 
 

 جرم من ناداری و زندگی خواھش من است 
 کشی مرا، اما آخر سوار خواھم شد تو می

 
-ای مزد میای پای مرا به کار، به قطرهبسته

 سازم 
سو با من است، بترس از روزی که جھان ھم

 قرار خواھم شد بی
 

 داری در دست تو پول و خرافه و زندان
در فکر و تدارکم، سرنگونت کنم، متشکل 

 خواھم شد 
 

به قيد زور که داری و ندارم من ھنوز، پايبند 
 توام 

باش تا روزی که شورايی با تو روبرو خواھم 
 شد 

 
 مانی خيال نکن که ھستی و جاودانه می

 آتش زير پايت خواھم شد ! پوشال تاريخی
 

 کشی بازوی جوان مرا بدار می
 اش آتش انق5ب خواھم شد من در پی

   
 کارگرم ! امافغانی
 کارگرم ! کردم

 کارگرم ! اميونانی
 کنم کوه تو را کاه می
خواھم  خشکی تو جاری بر! اقيانوس تاريخم

 شد 
 

صدا ھم نوبت ماست،! کشانکارگران، زحمت
 ! شويم

 زندگی پيش روست، 
 ھر يک به سھم خود، 

 !من ھم رو به راه خواھم شد
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يکی از اھداف نشريه کانون، معرفی 
اعضای کانون نويسندگان ايران در 

چنين اعضای انجمن قلم تبعيد و ھم
 .ھاستايران در تبعيد و آثار آن


