
چنان زخم عميقی بر ، آن1367دھنده سال واقعه تکان
پيکر جامعه ايران وارد کرده است که که ھيچ قدرتی 

زيرا در اين . ھا و يادھا بزدايدتواند آن را از دلنمی
نمايندگان خدا «سال، سران حکومت اس0می که خود را 

کردند و مردم را مطيع و  معرفی می»روی زمين
خواستند ھزاران زندانی سياسی را محکوم و صغير می

جنازه . عام کردندھای مخوف خود قتلچالدر سياه
قربانيان خود را نيز مخفيانه به خاک سپردند که پس از 
گذشت بيست و يک سال از آن واقعه ھولناک، ھنوز ھم 
ھيچ مادر و پدری، ھمسر و شوھری و فرزندی به 

شان را در کجای اين داند که جنازه عزيزاندرستی نمی
چه که در اين مدت آن! اند؟کشور پنھاور دفن کرده

آشکار شده است کشف گورستان خاوران آن ھم به 
 را 67شدگان صورت تصادفی است که برخی از اعدام

ھا، به ھمين دليل در اين سال. اندجا دفن کردهدر آن
دار و مردم آزاده تبديل خاوران به ميعادگاه مادران داغ

 . شده است
ھای حکومت اس0می با ھدف فشار آوردن بر خانواده

ھايی از دار و از بين بردن خاوران، ھر سال گوشهداغ
ھا و مردم آزاده کند و بر زخم خانوادهآن را تخريب می

داند که آيا واقعا کس به درستی نمیاما ھيچ. پاشدنمک می
 !اند يا نهجا دفن کردهعزيزشان را در آن

ھای حکومت اس0می و گاهھا و شکنجهحقيقتا زندان
کارانه سران و مقامات اين حکومت، عملکردھای جنايت

ھا و عملکردھای ديکتاتورھای گاهھا و شکنجهاز زندان
 .ھا، چيزی کم نداردتاريخ به ويژه نازی

ھای قبل و  و يا سال1367زندانيان سياسی که در سال 
ھای مرگ حکومت اس0می پس از آن، توسط جوخه

اند عاشق انسان و طبيعت و زندگی اعدام و يا ترور شده
ھا، مطالبه عدالت اجتماعی و آزادی تنھا جرم آن. بودند

سازندگان فرداھايی بودند . شان بودخود و مردم جامعه
که اين چنين غيرانسانی و در يک مبارزه نابرابر به 

کاران درآمدند اما با قامتی استوار و سرافراز اسارت تبه
ھا ھا، نسيمی شدند و پيام عشق انسانآن. به خاک افتادند

 .و نويد آزادی را به ھمه جای جامعه ايران بردند
در اين ميان، انتظار جامعه از آن بخش از روشنفکرانی 
که مخالف سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام ھستند و 

-در راه برقراری يک جامعه آزاد و برابر و عاد`نه بی
کنند، اين است که نگذارند اين واقعه وقفه ت0ش می

 . تاريخی به فراموشی سپرده شود
کم در صد سال اخير تاريخ کشور ما، نيروھای دست

اجتماعی ھر بار ت0شی را برای برپايی يک جامعه 
ھای اند ب0فاصله توسط حکومتدرخور انسان آغاز کرده

مردم ايران، . اندترين شکلی سرکوب شدهوقت به خونين
 مرداد و 28پس از انق0ب مشروطيت، قبل از کودتای 

ھای کوتاھی مزه آزادی ، فقط دوره1357چنين انق0ب ھم
بنابراين، بخش اعظم . اندبندی چشيدهرا آن ھم به طور نيم

ھای تاريخ اين صد سال، ت0ش روشنفکران و سازمان
ھای دمکراتيک مردمی با سرکوب و سياسی و تشکل

 .سانسور و خشونت دولتی ھمراه بوده است

 )در تبعيد(و انجمن قلم ايران) در تبعيد(اط�عيه کانون نويسندگان ايران

 در اندوه درگذشت ستار لقائی
 

 
 ١٣٢٥-١٣٨٩ستار لقائی 

 
مبارز روز گذشته با اندوه بسيار با خبر شديم که ستار لقائی نويسنده 

در (توانا و يکی از اعضای ھيئت دبيران کانون نويسندگان ايرانو 
اش را به شدت ستار لقائی، چندين سال پايانی زندگی. درگذشت) تبعيد

اما . کردای قوی با آن پيکار میدرگير بيماری سرطان بود و با روحيه
 .ديروز سرانجام تسليم شد و ما را ترک گفت

ستار لقائی، در زمان عضويتش در کانون نويسندگان ايران در تبعيد، 
ترين آرمان و منشور کانون، يعنی آزادی ھمواره بر دفاع از اساسی

فشرد و در اين راه قاطع ايستاده بود و با ھرگونه انديشه و بيان پا می
سانسور و آزادی ستيزی، به ويژه از سوی جمھوری اس�می در 

از او . پذيرفتگونه مماشاتی را در اين راستا نمیمبارزه بود و ھيچ
آثار بسياری در زمينه داستان و نمايشنامه باقی مانده است که ھمگی 

 . شاھدی بر مبارزه پيگير او است
ھيئت دبيران کانون نويسندگان ايران در تبعيد و ھيئت دبيران انجمن 

-قلم ايران در تبعيد، درگذشت ستار لقائی را به خانواده او تسليت می
گويد و خود را در اندوه از دست دادن اين يار و انسان مبارز با آنان 

 .داندشريک می
 !يادش گرامی باد
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گذارد، ھايش نمیترين احترامی به حرمت و موجوديت انسان و آزادیحکومتی که نه تنھا کم

ھای فردی و اجتماعی و بلکه بر عکس با تمام نيرو و امکاناتش با انسان و انسايت و آزادی
 .ورزدچنين آزادی بيان، قلم و انديشه شديدا خصومت و دشمنی میھم

عام چندين اگر به ھمه جنايات حکومت اس0می، آگاھانه و عامدانه چشم ببنديم و فقط قتل
گروه زندانيان  را در نظر بگيريم که گروه67ھزار زندانی سياسی در بھار و تابستان 

ھا به ھای آنسياسی را بدون محاکمه و برخورداری از وکيل مدافع اعدام کردند؛ حتا جنازه
ست که سران اين حکومت، به دليل جمعی دفن کردند کافیطور مخفيانه در گورھای دست

 . المللی قرار گيرندکشی و جنايت عليه بشريت تحت تعقيب بيننسل
عام زندانيان سياسی در ، يعنی ھنگامی که قتل1367بايد ھمواره سئوال کنيم که در سال 

گرايان حاکم جريان بود مسئولين و مقامات وقت حکومت اس0می که اکنون در جناح اصول
ھا چه بود؟ آيا  ھا در اين اعدامکردند؟ نقش آن طلبان مغلوب ھستند، چه میو جناح اص0ح

پس از گذشت بيست و يک سال از اين جنايت تاريخی ھولناک، چرا ھنوز ھم سران ھر دو 
اين سئوا`ت و سئوا`ت ديگری از اين ! گويند؟جناح حکومتی در اين مورد سخنی نمی

ھايی که مستقيما عزيزان خود را انسان. ھا انسان در ايران است ميليون دست، دغدغه دايمی
. ھا ھستندشدگان و يا نزديکان آناند و يا ھم محله، ھم ک0سی و غيره با اعداماز دست داده

خيزند و تمام وجود انسان سئوا`تی که از عمق وجود و احساسات و عواطف انسانی برمی
 . ھايی که ھمواره در پی حقيقت ھستندانسان. دھندرا در منگنه دردناک خود قرار می

هللا خمينی رھبر ، به دستور مستقيم آيت67عام زندانيان سياسی در سال ھر چند که قتل
حکومت اس0می صورت گرفت، اما در آن ھنگام ميرحسين موسوی نخست وزير مورد 

ای نيز رييس در اين دوره، خامنه.  بود»امام خمينی«اعتماد و مورد حمايت صددرصد 
بنابراين، نخست وزير و رييس جمھور با`ترين مقامات حکومتی بعد از رھبر . جمھور بود

شوند که قاعدتا بايد قبل از ھر مقام ديگر حکومتی در جريان طرح کشتار محسوب می
پذيرد که اين دو نفر در جريان کس نمیبر اين اساس، ھيچ. گرفتندزندانيان سياسی قرار می

 . جزئيات اين جنايت بزرگ تاريخی قرار نگرفته باشند
کارانه او را ھای جنايتتری سياستای به جای خمينی نشسته و با شدت بيشاکنون خامنه

-ای و ھمشد اما خامنهميرحسين موسوی، به دليل اين که بايد رييس جمھور می. کنددنبال می
نژاد را به جای او به رياست جمھوری انتصاب کردند در موضع فکرانش با تقلب احمدی

-اما ھيچ تغييری در اين واقعيت تاريخی نمی. اپوزيسيون رسمی حکومت قرار گرفته است
ری «به خصوص . عام تاريخی بودند مستقيما مجری اين قتل67ھا در سال دھد که آن

به ع0وه . عام داشت وزير اط0عات دولت موسوی بود که نقش مستقيی در اين قتل»شھری
 نيز نقش 62 تا 60، 57ھای ، در اعدام57ای و موسوی از اوايل انق0ب اين که خامنه

گری سران و مقامات و مسئولين حکومت اس0می ، اوج وحشی67عام مستقيم داشتند که قتل
عام چندين ھزار زندانی سياسی در کشور پھناوری چون ايران، نياز به بنابراين، قتل. بود

کش از ميان مقامات و مسئولين و مامورينی داشت که در جريان جنگ و يک شبکه آدم
چنين ترور و شکنجه و اعدام زندانيان سياسی ھای اعتراضات مردمی يک دھه و ھمسرکوب

 .ای شده بودندحرفه
خبر  ھا بی کاری انجام گرفت و مردم از اين اعدامسر و صدا و با تمام مخفیعام بیاين قتل

-عام، واکنش مناسبی نشان داده نشد و تقريبا ھيچ اعتراض رسانهدر نتيجه به اين قتل. ماندند
-رو، اين طرح جنايتاز اين. ای و مردمی در داخل کشور به اين جنايت صورت نگرفت

ھا قبل توسط طراحان اصلی آن آماده شده بود و منتظر فرصت مناسبی بودند کارانه از مدت
بينی ھای حکومتی پيشچون که کارشناسان و تئوريسين. تا آن را به مرحله اجرا بگذارند

ھا بريزند، ديده به خيابانکردند که به احتمال قوی با پايان جنگ، کارگران و مردم ستممی
دست به اعتصاب و اعتراض بزنند و خواھان حقوق پايمال شده ھشت ساله خود در طول 

ترديد کليت اين طرح از پيش توسط خمينی، به اط0ع بی. جنگ ايران و عراق شوند
با`ترين مقامات حکومت از نخست وزير، وزير اط0عات، رييس قوه قضائيه، رييس 

ھای `زم را در بينیھا تا رييس جمھوری رسيده بود و نحوه اجرای آن و پيشسازمان زندان
 . نظر کرده بودند

 سازمان ملل، اين 598سوز ايران و عراق و پذيرش قطعنامه با پايان گرفتن جنگ خانمان
کار حکومت اس0می در راستای جلوگيری از اعتراضات فرصت را فراھم کرد تا سران تبه

نيروھای سرکوبگر . تر کنندھا فعالکشی خود را در زنداناحتمالی مردمی، ماشين آدم
حکومت، حتا برخی از زندانيان سياسی که دوران محکوميت خود را کشيده و آزاد شده 

بسياری از زندانيانی که دوران محکوميت خود را سپری . بودند را مجددا دستگير کردند
در اين دوره . ھای مرگ سپرده شدندکردند و يا در انتظار داگاه بودند ھمگی به جوخهمی

 .ھا با زندانيان سياسی را نيز قطع کرده بودندم0قات خانواده

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   

Kanoon_dt@yahoo.com www.iwae.org 
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 بھرام رحمانی !        حکومت اس�می ايران، حکومت قتل عام است

 شودآخر ھر ماه منتشر می بانگ
 

 بھرام رحمانی: سردبير
 : آدرس ايميل

bahram-rahmani@ownit.nu  
 :آدرس سايت کانون

www.iwae.org  
 

 :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 میھرکس می -٢
پسندد، داشته باشد و ھيچ فرد و يا گروه و يا 
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 و  -٣

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

 .فرھنگی
ھا، احزاب در استق�ل کانون از ھمه جمعيت -۵

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

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

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



 
اکنون با گذشت بيست و يک سال از اين 
جنايت ھولناک، ھنوز ھم ھيچ مادر و 

داند پدری، زن و شوھری و فرزندی نمی
شان را در کدام نقطه که جنازه عزيزان

اگر گورھای ! اند؟کشور، خاک کرده
، در گورستان 67جمعی قربانيان دسته

شد خاوران بر حسب تصادف کشف نمی
شايد ھنوز ھم ابعاد اين جنايت تاريخی 

دھنده طرح ھولناک به اين شکل تکان
 .شدنمی

عام زندانيان سياسی در سال در واقع قتل
 با فرمان خمينی، در رديف 1367

-جناياتی است که در جھان به عنوان قتل
عام معروف است و قوانينی نيز در اين 
مورد وجود دارد که حتا با تغيير 

ھا نيز دولت جديدی که بر سر حکومت
عام آيد موظف است اين قتلکار می

حکومت قبلی را رسما و علنا محکوم کند 
و به بازماندگان آن خسارت پرداخت 

در غير اين صورت، دولت جديد . نمايد
نيز در نزد افکار عمومی جھان 

کنندگان عامغيرمستقيما شريک قتل
 . شودمحسوب می

برای نمونه، در مقطع فروپاشی 
ھای ساکن امپراتوری عثمانی، ارمنی
با . عام شدندترکيه توسط دولت وقت قتل

وجود فروپاشی اين امپراتوری و برپايی 
جمھوری نوين ترکيه به رھبری مصطفی 

تاکنون اين ) معروف به آتاترک(کمال
ھا عام ارمنیجمھوری بحث در مورد قتل

را به عنوان يک تابوی سياسی و خط 
با وجود . دانستقرمزھای حکومت می

ھای اخير، برخی از اين که در دھه
اند اما باز ھم قوانين اين کشور تعديل شده

عام سخنی ھر کسی که در مورد اين قتل
کم به سه سال آورد دستبه زبان می

البته چند سال پيش . شدزندان محکوم می
اورھان پاموک، دارنده جايزه نوبل 

عام ادبيات، ھنگامی که در مورد قتل
ھا و کردھا در ترکيه سخن گفت ارمنی

دولت ترکيه ت0ش کرد او را به سه سال 
زندان محکوم کند که با اعتراضات 

-گسترده روشنفکران ترکيه و جھان و ھم
چنين فشارھای اتحاديه اروپا، دولت 

 . نشينی شدمجبور به عقب
ھا يکی پس از ھای اخير، دولتدر دھه

ھای خود، کشتار ديگری در پارلمان
ھا را در حاکميت امپراتوری ارمنی

عام ناميده و عليه دولت ترکيه عثمانی قتل
 . اندموضع گرفته

جاست که حدود اما طنز تلخ تاريخ در اين
عام گرد قتليک ماه پيش به مناسبت سال

-ھا، يکی از معاونان دولت احمدیارمنی
عام ناميد که ھا را قتلنژاد، کشتار ارمنی

 . با اعتراض شديد دولت ترکيه روبرو شد
نژاد در امور نماينده ويژه محمود احمدی
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آسيا، در خصوص سخنانش در مورد 
 مي0دی در ١٩١۵رويدادھای سال 

امپراتوری عثمانی که واکنش شديد وزير 
خارجه و مطبوعات ترکيه را به دنبال 
داشت، گفت که اظھاراتش به خوبی و 

 .درستی منعکس نشده است
 خبرگزاری دولتی ايرنا، گزارش  تر،پيش

کشی نسل«داده بود که حميد بقايی از 
 توسط امپراتوری عثمانی در سال »ارامنه
 . سخن گفته است١٩١۵

 تلويزيونی  در ارتباط با اين سخنان، شبکه
 ترکيه عنوان کرد که حميد »ویتیان«

ھا بقايی گفته است که ارامنه از سوی ترک
حميد . اند شده جمعی کشتهبه صورت دسته

در «: فارس گفت  بقايی، به خبرگزاری
 به »ايران؛ پل پيروزی«رانی ھمايش سخن

صورت گذرا به موضوع مناقشات بين دو 
کشور عثمانی و ارمنستان بدون ھيچ تحليل 

 احمد ».و اظھار نظر خاصی اشاره شد
داوود اوغلو، وزير خارجه ترکيه، با اع0م 
اين که از توضيحات ھمتای ايرانی خود در 
مورد سخنان حميد بقايی قانع نشده، گفته بود 

 .که در انتظار توضيحات او خواھد ماند
بر اساس گزارش روزنامه حريت، منوچھر 

ای  تلفنی با ھمتای ترکيه  متکی در مکالمه
خود گفته است که ھمايشی که حميد بقايی 

رانی کرده، توسط اسفنديار در آن سخن
رحيم مشايی، رييس دفتر رييس جمھور، 
برگزار شده است و مربوط به جنگ جھانی 

برپايه اين  .دوم بوده، نه جنگ جھانی اول
چنين گفته گزارش وزير خارجه ايران، ھم

است که در موضع تھران در قبال حوادث 
در .  تغييری حاصل نشده است١٩١۵سال 

ھمين حال، خبرگزاری فارس روز شنبه در 
ھای ترکيه، نوشت  گزارشی به نقل از رسانه

جمھور ارمنستان سخنان حميد  که رييس 
بقايی را به عنوان يک سند ديپلماتيک و 
رسمی از مقامات ايرانی به سازمان ملل و 

ھای مربوطه ارسال کرده و به اين  ن سازما
 .دليل از حميد بقايی تشکر کرده است

نژاد، فراموش نماينده ويژه محمود احمدی
کرده است که نه يک قرن پيش، بلکه ھمين 

شان بيست و يک سال پيش چندين حکومت
سر و صدا در ھزار زندانی سياسی را بی

حتا تفاوت . عام کردھای کشور قتلزندان
-عام حکومت اس0می با قتلبزرگی که قتل

عام حکومت عثمانی دارد در اين است که 
ھا و ھا را در خانهحکومت ترکيه ارمنی

 و روستا به بھانه موقعيت ھای شھرھاخيابان
در حالی که حکومت . جنگی کشتار کرد

ھايی را که دستگير و زندانی اس0می، انسان
ترين ھا کوچککرده بود؛ بدون اين که به آن

امکان دفاع دھد، با طرح از پيش تعيين شده 
ھا رو، اگر کشتار ارمنیاز اين. عام کردقتل

شود عام محسوب میو غيره در تاريخ قتل
ھای حکومت عامکه بايد بشود چرا نبايد قتل

 در 57ھا نخست انق0ب اس0می در سال
عام چندين ھزار کردستان و به ويژه قتل

عام به ، قتل67زندانی سياسی در سال 

-عامھای اخير نيز قتلحساب آيد؟ در دھه
ھايی در کردستان ايران، ترکيه، رواندا و 

عام قتل. يوگس0وی سابق روی داده است
قارنا و ايندرقاش در کردستان ايران، در 

ھا نخست انق0ب توسط جانيان حکومت سال
اس0می به سردستگی م0حسنی معروف 
نماينده خمينی و امام جمعه اروميه و يا راه 
انداختن جنگ داخلی در نقده توسط ھمين 

سازی مردم کرد آخوند ديوانه با ھدف پاک
. ھای آشکاری ھستندعاماز اين شھر، قتل

عام بنابراين، حکومت اس0می، حکومت قتل
شمول است و بايد براساس قوانين جھان

جھانی، سران اين حکومت دستگير و 
 . محاکمه شوند

اما متاسفانه تاريخ نشان داده است که اين 
رود و بر روی قوانين از حرف فراتر نمی

-عامماند تا زمانی که احتما` قتلکاغذ می
کنندگان از حاکميت بر کنار شوند آن وقت 

ھا دست المللی در مورد آنشايد نھادھای بين
توان به در اين مورد می. به اقدام جدی بزند

سرنوشت سران نازی پس از سقوط آلمان 
ھيتلری، محاکمه سران يوگس0وی سابق و 

 .پينوشه رييس کودتای شيلی اشاره کرد
-عام يا کشتار گروھی واژهکشی، قتلنسل

ھايی برای جنايتی ھستند که معنی آن 
نژادی، دينی يا قومی  ھای ملی، نابودی گروه

ھای `تين  از واژه genocideكلمه. است
genos   و  »گروه«به معنیcide   به معنی

 . است»كشتن«
، يك وكيل يھودی 1944باين ترتيب، در سال 

) 1900-1959(لھستانی به نام رافائل لمكين
-ھای نازی درباره قتلدرصدد برآمد كه سياست

ھای سازمان يافته از جمله نابودی يھوديان 
 »folkmord«او كلمه . اروپايی را توضيح دھد
از زبان (»folkmord«را از تركيب کلمه 

از (»Sidi«با کلمه ) يونانی به معنی نژاد يا قبيله
با پيشنھاد اين . ساخت) زبان `تين به معنی كشتن

ای نظام يافته را برنامه«اصط0ح جديد، لمكين 
در نظر داشت كه شامل اقدامات مختلف با ھدف 

ھای ملی و در ھای اصلی بقای گروهنابودی پايه
ريزی شده ھا طرحنھايت از بين بردن خود گروه

 ».بود
المللی در نورنبرگ سال بعد، دادگاه نظامی بين

جنايت عليه «ھای طراز اول را به نازی
 نيز فقط »کشینسل«واژه .  متھم ساخت»بشريت

جھت توصيف و نه به عنوان يك اصط0ح 
 .قانونی، در دادخواست گنجانده شده بود

، سازمان ملل متحد تحت 1948 دسامبر 9در 
تاثير واقعه ھولوكاست و تا حد زيادی به دليل 

ھای پيگير لمكين، کنوانسيون منع و ت0ش
. كشی را به تصويب رساندمجازات جرم نسل

المللی  جرم بين»کشینسل«طبق اين کنوانسيون 
كننده آن ملزم به شناخته شد و کشورھای امضاء

 . آن شدند»منع و مجازات«
از زمان ابداع اين اصط0ح تا پذيرش آن به 

 و 1944 تا 1948المللی از سال عنوان قانون بين
المللی برای ھای جنايی بينگذاری دادگاهپايه

 تا 1998كشی از سال پيگيرد قانونی جنايات نسل
. ، مراحلی مختلفی را طی کرده است1991

كشی، که از تعھدات اصلی اين جلوگيری از نسل
کنوانسيون است، ھنوز ھم به صورت يك چالش 

 .حقوقی مطرح است
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جنايات جنگی و جنايات عليه بشريت 
مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

 مي0دی، 1970در تاريخ يازدھم نوامبر 
جنايت كشتار گروھی تحت ھيچ شرايطی 

ھم اکنون در . شودشامل مرور زمان نمی
سراسر جھان افراد بسياری برای 
پيشگيری از تكرار كشتار گروھی و 
مجازات عاد`نه عام0ن كشتارھای قبلی 

ھا فراتر از اين ت0ش. كنندت0ش می
مرزھای عقايد مذھبی و خطوط سياسی 

 .است

المللی جنايی `ھه در ماه دادگاه بين
 در شھر `ھه ھلند تشکيل ٢٠٠٢جو`ی 

المللی جنايی اين دادگاه بين. شده است
-اختيار قانونی را دارد که افراد و دولت

ھای عضو را به جرائم جنايت عليه 
انسانيت، جنايات جنگی، کشتارھای 

کشی و تجاوز که ھمگی جمعی يا نسل
جنبه جزائی دارند رسيدگی کرده و تحت 

 .المللی قرار دھدپيگرد بين
 اساسنامه رم، جرائمی که ٧ و ۶ھای ماده

توان حکومت اس0می را بر اساس آن می
 :مورد پيگرد قرار داد شامل نکات زيرند

كشتار : جمعی کشتار دسته۶ ماده -١
جمعی اعمال مذكور زير است كه به 
قصد از بين بردن ھمه يا بعضی از يك 
گروه ملی، قومی يا نژادی يا مذھبی 

اين اقدامات عبارتند . گيردصورت می
 :از

قتل اعضای يك گروه، آسيب شديد نسبت 
به س0مت جسمی يا روحی اعضای يك 
گروه، قرار دادن عمدی يك گروه در 
معرض وضعيت زندگی نامناسبی كه 
منتھی به زوال تمام يا بخشی از قوای 
جسمی آن بشود، اقداماتی كه به منظور 
جلوگيری از توليد مثل يك گروه صورت 

گيرد و انتقال اجباری کودکان يك می
گروه به گروه ديگر با ھدف نابودی تمام 
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يا بخشی از يك گروه ملی، قومی، نژادی يا 
 .مذھبی

عبارت است :  جنايت عليه بشريت٧ ماده -٢
از ھريك از اعمال يازده گانه زير كه به 
صورت گسترده و سازمان يافته با علم بر 

شوند، بر اين که اين اعمال جرم محسوب می
 -١: گيردعليه يك گروه غيرنظامی انجام می

 -٤به بردگی كشيدن؛  -٣كشی؛ نسل -٢قتل؛ 
حبس يا  -۵تبعيد يا انتقال اجباری جمعيت؛ 

ھای شديد از آزادی فيزيكی؛ ساير محروميت
تجاوز، بردگی جنسی،  -٧شكنجه  -۶

-فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقيم
سازی اجباری يا ھرنوع شكل ديگر خشونت 

اجبار به پنھان شدن؛  -٩آزار؛  -٨جنسی؛ 

ساير اعمال غيرانسانی  -١١آپارتايد؛  -١٠
يکی از نکات قابل استفاده در قانون رم 
برای محاکمه سران حکومت اس0می در 
نظر گرفتن مجازات برای جرائمی است که 

ھا صورت عليه زنان و به خاطر جنسيت آن
اين گونه جرائم از جمله جرائم . گيردمی

عليه انسانيت محسوب شده و قابل رسيدگی 
و پيگرد در دادگاه بين المللی جزائی `ھه 

 .است
-با اتکاء به ھمه اين قوانين و مواد با` می

توان به دقت رياضی نشان داد که حکومت 
ھا دست به اس0می در ھمه اين عرصه

حکومت اس0می، . جنايات مختلف زده است
در جريان خيزش اعتراضی مردم ايران در 

ھا را بر ترين سياست، وحشيانه1388سال 
عليه مردم جان به لب رسيده به کار گرفت 
جناياتی که مردم دنيا، از طريق گزارشات و 

ھا را ديدند و شنيدند و ھا و غيره آنفيلم
 نيز به 88جنايات سال . تکان خوردند

تنھايی برای محاکمه سران حکومت اس0می 
کار کافی به عنوان يک حکومت جنايت

 .است
، از جمله »المللیدادگاه جنائی بين«تاسيس 
ھايی است که در يک دھه اخير در پيشرفت

 . ھا روی داده استمبارزه با جنايات دولت
تا امروز يک صد و پنج کشور به دادگاه 

 ) ٢٠٠٢جو`ی (المللی جنايی `ھهبين

آمريکا، ايران، اسرائيل، عراق، . اندپيوسته
عربستان سعودی، چين، روسيه، ترکيه و 
سوريه از جمله کشورھائی ھستند که با آن 

 .اندمخالفت کرده
جھان متمدن ھنوز ھم به کشتارھای مردم 
فلسطين توسط دولت و ارتش متجاوز و 

ھای آمريکا سرکوبگر اسرائيل، لشکرکشی
و متحدانش به عراق و افغانستان و جنگ و 
کشتار و ترورھای ھمه طرفين درگير در 

تر در گر است و کمعراق و افغانستان نظاره
زده کشی در اين کشورھای جنگمورد نسل

 .شودھا حرف زده میو عام0ن آن
-عامقتل«در چنين شرايطی، با تاکيد به 

 را »کنندگان زندانيان سياسی دھه شصت
، يکی »بخشيمکنيم و نه مینه فراموش می«

باختگان و ھای خانواده جاناز شعارھای پايه
طلب خواه و برابریھمه نيروھای آزادی

اين شعار نه به دنبال انتقام است . ايران است
و نه موافق شکنجه و اعدام، بلکه دقيقا به 
دليل اين که در آينده ھيچ حکومتی جرات 

ھای سياسی، ھا را به دليل فعاليتنکند انسان
اجتماعی و فرھنگی زندانی کند تا چه برسد 
جرات زندان و شکنجه و اعدام مخالفين خود 
را داشته باشد، ضروری است که جامعه از 

ھای و اھداف پشت پرده اين ھمه سياست
گونه عام مطلع شود تا بر عليه اينقتل

امروز . اقدامات ھولناک افکارسازی نمايد
عام، مرده دھنده اين قتلاگر خمينی فرمان

فکران و ھمکاران آن است اما وارثان و ھم
کشی زنده ھستند و به ويژه ماشين آدم

چنان از جامعه قربانی حکومت اس0می، ھم
ای و ديگران به دليل اگر خامنه. گيردمی

اش در حاکميت، درباره اين موقعيت فعلی
زند و به عنوان جانشين عام حرفی نمیقتل

ھای غيرانسانی او را با شدت خمينی سياست
کم برند؛ جامعه بايد دستتری پيش میبييش

موسوی، خاتمی، کروبی و طرفداران 
حرکت سبز اس0می را که فع0 مورد خشم 

اند را تحت فشار جناح حاکم نيز قرار گرفته
بگذارد تا در اين مورد سکوت خود را 

 . بشکنند
در اين راستا، يکی از وظايف داوطلبانه 
نويسندگان، نقد تاريخ و برجسته کردن 

ھای آن، به ويژه نقد و افشای واقعيت
عملکردھای ضدانسانی ديکتاتورھا در 

 .تاريخ است
مسلم است ھنگامی جامعه ايران به آرامش 
واقعی خواھد رسيد که حکومت جھل و 
جنايت اس0می با اتحاد مبارزاتی 

آموزان، روشنفکران، کارگران، زنان، دانش
ھا و به جويان، معلمان، اساتيد دانشگاهدانش

طور کلی مردم آزاده بر کنار شود تا مردم 
اين کشور بتوانند در فضايی آزاد و برابر و 

خواه خودشان را انسانی، حکومت دل
اش حکومتی که نخستين وظيفه. انتخاب کنند

لغو ھمه قوانين ضدانسانی و تدوين قوانين 
جويانه و طلبانه و عدالتانسانی برابری

 .شمول باشدجھان
 

 بھرام رحمانی ...      حکومت اس�می ايران



اط�عيه مشترک کانون نويسندگان ايران در 
 تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد

 
بازگشائی مدارس و محدوديت 

 بيشترآموزشی در علوم انسانی و ھنر
 

ھا با آغاز مھرماه ھر سال و گام نھادن ميليون
ھا، نوجوان و جوان به مدارس و دانشگاه

دشواری حاکميت رژيمی که از حضور اين 
نيروی تازه نفس اجتماعی و ديگرخواھی و 

اش بر اجرای عدالت در ھراس است پافشاری
 .گيردای به خود مینيز ھربار ابعاد تازه

سند ملی تحول «با امضای برنامه موسوم به 
 و بنا به تصميم دولت »در آموزش و پرورش

آموزش و  »تر کردناس0می«نژاد؛ احمدی
با اين برنامه قرار . پرورش رسما آغاز شد

ھای است سيستم آموزشی و محتوای کتاب
 .درسی از اساس تغيير دھد

، محمود ١٣٨٩روز شنبه دوم مرداد ماه سال 
نژاد در نشست شورای عالی آموزش  احمدی

سند تحول در «و پرورش شرکت کرد تا 
تصويب .  را امضاء کند»آموزش و پرورش

تر  اس0می«نھايی اين برنامه که ھدف آن 
 عنوان شده از حدود شش ماه »کردن مدارس

 . پيش آغاز شده بود
 و به دنبال آغاز ١٣٨٨اوايل شھريورماه سال 

ھا به نتيجه انتخابات رياست  اعتراض
ای از تحصيل دو  جمھوری در ايران، خامنه

ھای علوم  جوی ايران در رشته ميليون دانش
انسانی ابراز نگرانی و ناخشنودی کرد و 

 را باعث ترويج »علوم انسانی غربی«
شکاکيت و ترديد در مبانی دينی و اعتقادی 
مردم و دليلی برای اعتراضات پس از 

 .انتخابات دانست
طبق گفته مديرکل دفتر گسترش آموزش عالی 

براساس برنامه، سياست «: جمھوری اس0می
وزارت علوم در تحقيقات و فناوری، پذيرش 

 رشته دانشگاھی را به ويژه در علوم ١٢
دارد تا انسانی و ھنر مسکوت نگه می

ھاست ھا که مدتھای دروس آن سرفصل
 علوم سياسی، ».تغييری نکرده بازنگری شود

 شناسی از جمله اين  مديريت، حقوق و روان
رويکرد علم و «ھا است و به قصد  رشته

. گيرد  صورت می»دانش روز و بومی کردن
ھايی که با توجه به اين تصميم، دانشگاه

ھا را تاسيس کنند تنھا پس بخواھند اين رشته
-ھای دروس اين رشتهبازنگری سرفصل«از 
جو خواھند بود و  مجاز به پذيرش دانش»ھا

ھا نيز به شرط تغيير پذيرش در ساير دانشگاه
 .شود ھا تمديد می و بازنگری سرفصل

کامران دانشجو، وزير علوم اع0م کرد که 
 جنگ »افسران«استادان دانشگاه بايد نقش 

نرم را در پروژه دانشگاھی دولت ايفاء کنند، 
 و »فرھنگ بسيجی«، »غيرت دينی«
استادان .  داشته باشند»دغدغه دين«

 و در »عاشق شھادت«ھای ايران بايد  دانشگاه
 »خور لياقت اعتماد مقام معظم رھبری«

 و گاه »پوزه دشمن را به خاک بمالند«باشند، 
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سان نبود دومی شان با نظر ولی فقيه ھماگر علم
تربيت سرباز «ھا  وظيفه دانشگاه. را انتخاب کنند

ھای مخالف  دانشگاه« است و »برای امام زمان
 ما ».شوند سان میفرھنگ بسيجی با خاک يک

خواھيم اساتيدی جذب کنيم که به نظام  می«
و`يت فقيه معتقد باشند، چرا که ما تعالی و 

تمام استادان و . ايم تکامل را مبانی خود قرار داده
سو با نظام جمھوری اس0می دانشگاھيان غيرھم

ھا اجازه شوند و روسای دانشگاهاخراج می
ندارند، کسانی را استخدام کنند که به و`يت فقيه 

  ».باور ندارند
نژاد در  از ھنگام روی کار آمدن محمود احمدی

ھا که  ستادان دانشگاه ايران شمار زيادی از
اند، اخراج يا  ديدگاه انتقادی نسبت به دولت داشته

 .اندبه اجبار بازنشسته شده
اکنون پس از سی سال، جمھوری اس0می نه تنھا 
نتوانسته است با وا داشتن فرزندان جامعه ما به 

ای که با زمانه متحول فراگيری مواد درسی
ھائی خوانی ندارد و با ايجاد محدوديتکنونی ھم

-چون آزمون ايدئولوژيک برای انتخاب دانشھم
روزی تر حرکات شبانهجو و کنترل ھرچه بيش

آنان در مدرسه و اجتماع نسلی تربيت کند که به 
معيارھای ضدانسانی رژيم سر فرود آورد، بلکه  
ناتوان از مھار اين نيروی عظيم به فکر افتاده 
است که حتی مواد درسی موجود را که دارای 

 . محدوديت بسيار است نيز محدودتر کند

خواھی و ميل به ھراس دائمی، از انگيزه آزادی
آموختن از جھان امروز و پيشروی در عرصه 

ھا فرھنگ نو و دگرگون کننده با اين سياست
جمھوری اس0می سی سال است . شودچاره نمی

اما جامعه ما و نيروی . کند-که اين کار را می
جوان آن در طول اين سی سال و به ويژه در 
سال گذشته نشان داده است که ميل به رھائی و 

توان در تنگنا و آزادی انديشه و بيان را نمی
 .زندان قرار داد

کانون نويسندگان ايران در تبعيد بنا به منشور و 
ھدف اع0م شده خود در دفاع از آزادی انديشه و 

ھای ضدانسانی رژيم جمھوری بيان، سياست
اس0می را در محدود ساختن امر آموزش و 

کند و در راستای افشای آن پرورش محکوم می
 .کوشدمی
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تنھايی قادر به  مشترک اعضای خود را که به 
به ھمين دليل . دفاع از آن نيستند داشته باشد

ھايی مصالح مشترک محور فعاليت چنين تشکل
وجه اشتراک اعضای . ھا است ھمه اعضای آن

ھا در اين تشکل است کانون که مبنای وحدت آن
دھد، نويسنده بودن و سيمان اين بنا را تشکيل می

بندی به اصل ای کلمه و پایبه معنای حرفه
آزادی انديشه و بيان و مبارزه در راه تحقق آن 

اگرچه از لحاظ سياسی ھر يک از اعضا . است
مشرب خود را دارد و ممکن است چپ يا 

رو يا راديکال، مذھبی يا ليبرال، ميانه
غيرمذھبی، و يا دارای ھر گرايش سياسی 
ديگری باشد، اما تا زمانی که ھمگی به دفاع از 
مصالح مشترک و عمومی نويسنده و مبارزه در 

بند باشند بايد بتوانند  راه آزادی انديشه و بيان پای
بنابراين . در چارچوب کانون فعاليت کنند

جانبداری از يک خط حزبی و جناحی خاص، 
خ0ف مقتضای تشکيل و تداوم کانون و مغاير با 

 آن است و در  روح حاکم بر منشور و اساسنامه
پارچگی و تداوم آن را در معرض عمل يک

تجربه رويدادھای سال . دھد مخاطره قرار می
ھايی که در آن سال ھا و تنش و کشمکش1358

سرانجام کانون را به دو پاره تقسيم کرد، و آثار 
آن ھنوز چون زخمی ناسور بر پيکر کانون باقی 

/است، گواه اين سخن است که غلبه نگاه سياسی
ّترديد مخل وحدت و دوام کانون خواھد  حزبی بی

 . بود
ھای تاريخی البته در ھر جامعه و در دوره

ھای ھا يا جريانگوناگون ممکن است گرايش
سياسی متفاوتی در ميان اصحاب انديشه و اھل 
قلم غالب شوند و برتری يابند، و بازتاب اين 
تغييرات از راه انتخابات در ترکيب ھيئت دبيران 

اما ھيئت دبيران نيز، . نمود و ظھور خارجی يابد
با ھر ترکيبی، موظف است تنھا در چارچوب 

به اين .  کانون گام بردارد منشور و اساسنامه
ترتيب اساس ھويت کانونی ما را منشور و 

 . کانون تعيين می کند اساسنامه
چه بيان شد، ما بر اين  با توجه به مجموع آن

باوريم که در کانون نويسندگان ايران بنا به 
 آن، از يک  اصول مندرج در منشور و اساسنامه

ھيچ گير از حق آزادی بيان بیسو، به دفاع پی
حصر و استثنا برای ھمگان متعھديم اما، در 
ھمان حال و از سوی ديگر، موظفيم به منظور 
حفظ ھويت و موجوديت کانون از چارچوبی که 
انگيزه و مقتضای تشکيل کانون بوده است 
پاسداری کنيم و از خروج آن از اين چارچوب و 

روی از اين يا آن جريان سياسی يا سياست دنباله
جناحی که در سطح جامعه جريان دارد 

 .خودداری ورزيم
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روز چھل و کانون نويسندگان ايران در سال

دومين سال از مرگ صمد بھرنگی، در 
ای ياد و خاطره اين نويسنده را گرامی بيانيه

صمد : خوانيمدر اين بيانيه می. داشته است
نويس، منتقد، مترجم،  بھرنگی، داستان

گر و معلم کودکان، ھنگام مرگ در  پژوھش
 سال داشت و از ٢٩ تنھا ١٣۴٧شھريور سال 

از . گذشت  سال نمی۵-۶عمر ادبی او بيش از 
چاپ نخستين داستان او، تلخون، در سال 

ھای مردم   که برگرفته از افسانه١٣۴٢
 سياه  آذربايجان است، تا آخرين اثرش، ماھی

 به چاپ رسيد، ١٣۴٧کوچولو، که در سال 
در ھمين زمان کوتاه او . پنج سال فاصله است

ای  چندين داستان زيبا برای کودکان، مجموعه
ھا و چند ترجمه و پژوھش در  از مقاله
 خود ثبت کرد؛ در ھمان حال که  کارنامه

ھمواره معلم کودکان محروم روستاھای 
 .آذربايجان بود

معلم بود و آگاھی  -صمد در اصل نويسنده
دانست؛ چرا  بخشيدن را ھدف اصلی خود می

که در مقابل جھل و خرافات جان سخت و 
ھای ھا و بنيانگسترده دوران که حکومت

کردند چاره را در آگاه  سنتی نگھبانی می
ھم از اين رو حتی در . ديدکردن کودکان می

ھای خود معلمی است که به ترويج علم داستان
ھای صمد در مقام ت0ش. قلم گردانده است

گر انسانی است در آموزگار، و آثار او، نشان
-داند و سخت بیتب و تاب انتشار آن چه می

تاب برای روشن ساختن ذھن کودکان و ديگر 
ھا صمد، در زمانه بريدن زبان. مخاطبان خود

مايگان، نه زبان در کام فروشی بیو جلوه
کشيدن را ضامن بقای خويش قرار داد و نه 

چه، به ھر نام . نام خواھی را ھدف خود کرد
. ص«: و به ھر جای که توانست نوشت

، »چنگيز مرآتی«، »قارانقوش. ص«، »آدام
داريوش نواب «، »آدی باتميش«، »بابک«

، »سولماز«، »افشين پرويزی«، »ایمراغه
ھای ادبی او است از جمله نام...  و»داص«

پناھی بود برای مصون ماندن از تيغ که جان
 .سانسور و ممنوعيت قلم

، چھل و دو ١٣٨٩اکنون، در شھريور سال 
اما او . گذرد سال از مرگ صمد بھرنگی می

در نزديک به . با دم سرد مرگ خاموش نشد
نيم قرن پس از او نيز، ھر جا و ھر زمان که 
دستگاه سانسور جلوگيری نتوانسته است، آثار 
او چاپ و منتشر شده و ھنوز خواننده دارد؛ و 

درخت سنجد کج و «) به قول خودش(اين
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 ھم چنان در عرصه ی ادبيات کودک »معوج
البته نبايد چندان خشنود . ايران سبز و بلند است

کند در گی میو شادمان بود که صمد ھنوز يکه
زيرا چون نيک بنگريم به . ادبيات کودک ايران
رسيم که دستگاه سانسور و اين پرسش تلخ می

ھا در نيم قرن اخير چه بر سر نظارت دولت
ادبيات کودک آورده است که در برھوت آن، 

، که صمد باشد، ھنوز »درخت سنجد«
 کند؟سرفرازی می

ای  ھای تازه ھا و تيپ صمد بھرنگی شخصيت
  وارد ادبيات کودک ايران کرد که به شناخته

اولدوز، ياشار، کچل : ھا بدل شدند ترين نام شده
و شگفتا که ... سياه کوچولو،  کفترباز، ماھی

ھای  ترين قھرمان داستان زيباترين و شناخته
شباھت به خود او   سياه کوچولو، بی صمد، ماھی

 سياه کوچولو در رودخانه  ماھی. نيست
زيست، در رويای دريا سفر کرد و ھر جا  می

. رسيد با جھل و خرافه و پليدی و ستم جنگيد
 ارس غرق شد و روانش  صمد نيز در رودخانه

 ۴٧اگر شھريور . به دريای جامعه پيوست
سياه کوچولو است،  يادآور صمد بھرنگی و ماھی

، ۶٠ و۵٠ھای   و پيش از آن، دھه۶٧شھريور 
ھای  يادآور ھزاران جوانی است که با داستان

صمد باليدند و در راه دفاع از آزادی و آگاھی 
. نام و نشان شدندھای بی گير گورستان خاک

 و دومين سال درگذشت  يادشان پايدار و چھل
 !صمد بھرنگی گرامی باد

 
 کانون نويسندگان ايران

  ٨٩ شھريور ٢٧

*** 
 

کانون نويسندگان ايران و تحو�ت 
 سياسی جاری در سطح جامعه 

آزادی انديشه و بيان �زمه ذاتی کار 
 . نويسنده است

 
ای پرتنش و جامعه  ما از نظر سياسی جامعه

التحول است؛ به ويژه در برھه کنونی که سريع
. گيرند تری می تحو`ت روز به روز شتاب بيش

طبيعی است که اين تحو`ت در آرايش و 
مواضع نيروھای سياسی جامعه نيز تاثيراتی به 

و دور از انتظار نيست که . آوردوجود می
ھايی مانند کانون نويسندگان ايران اعضای تشکل

اند و از اعضای آگاه  نيز، که عضوی از جامعه
آيند، از تحو`ت  و فعال آن ھم به شمار می

سياسی جاری در سطح جامعه برکنار نمانند و 
. در معرض اين تغييرات و تحو`ت قرار گيرند

به اين ترتيب گاه التھابات سياسی مورد بحث از 
طريق اعضای کانون به درون کانون نيز منتقل 

-از اين. کندھايی پيدا میشود و در آن بازتابمی
رو به طور طبيعی اين پرسش ھمواره مطرح 
است که کانون نويسندگان ايران، مستقل از فرد 
فرد اعضای آن و به عنوان يک کل واحد، که به 
موجب منشور و اساسنامه خود ھويت و اصول 
تعريف شده و مشخصی خاص خود دارد، با 
بازتاب اين تحو`ت سياسی بيرونی در درون 
کانون چگونه بايد برخورد کند و موضع آن در 

ويژه، ت0طم  برابر چنين تحو`تی چيست؟ به 
ھای سياسی پانزده ماه گذشته اين مساله و نياز 

تر کردن موضع کانون در برابر آن را به روشن
 . تری مطرح کردبه شکل محسوس

ضرورت بررسی و حل اين مساله ھنگامی 
شود که توجه داشته باشيم در گذشتهآشکارتر می

 ای نه چندان دور نيز بازتاب تضادھا و 
آوری ھای سياسی بيرونی بحران تاسفکشمکش

پارچگی و را در درون کانون پديد آورد که يک
موجوديت آن را به خطر انداخت و سرانجام به 

 .جدايی و شکاف در کانون منجر شد
اگرچه کانون، به موجب اساسنامه خود، نھادی 

ترديد صنفی تعريف شده است، بی -فرھنگی
-تشکلی غيرسياسی به معنای عرفی ديگر تشکل

ھای صنفی نيست، زيرا نويسنده در ھمان 
. محدوده کار صنفی خود نيز سياسی است

نويسنده از نظر عينی در وضع موجود زندگی 
کند اما ذھن او، فراتر از وضع موجود، می

نگران آينده سرنوشت انسان و آزادی او است و 
جا و اکنون و قوانين حاکم نگاه او، فراتر از اين

اندازھای آينده انسان و ھا، متوجه چشمبر آن
ذھن نويسنده در . اندازھا استترسيم اين چشم

فضای ميان دنيای موجود و دنيای مطلوب 
رو با ھمه عوامل و کند و از اين َجو`ن می

نيروھای موثر در سرنوشت و آينده انسان درگير 
به ھمين دليل نويسنده در حرفه خود به . است

آزادی انديشه و بيان نياز دارد و، از اين ديدگاه، 
از . آزادی انديشه و بيان `زمه ذاتی کار او است

سوی ديگر، مرجعی که در سراسر تاريخ، در 
جھت حفظ و تثبيت وضع موجود، آزادی انديشه 

کند مرجع و بيان را محدود يا سلب کرده و می
جا است که نويسنده حتی در کار قدرت است، اين

ای و صنفی خود، يعنی کار نويسندگی، با حرفه
مرجع قدرت رو در  رو و درگير است و به اين 
مفھوم کار او سياسی، و جايگاه او در نظام 

بنابراين نھاد . اجتماعی، جايگاھی سياسی است
تواند، مانند نھاد صنفی نويسندگان نيز ماھيتا نمی

صنفی رانندگان يا واردکنندگان منسوجات، 
کار راننده يا فروشنده . نھادی غيرسياسی باشد

منسوجات کاری غيرسياسی است، اما کار 
نويسنده ذاتا سياسی است و ھمين خصلت ذاتی 
کار نويسندگی او را با سرنوشت مردم و حقوق 

-ھا درگير و نسبت به آن متعھد میانسانی آن
 .اين يک روی سکه است. سازد

نھاد /اما، از سوی ديگر، سرشت سياسی اتحاديه
صنفی نويسندگان، به مفھومی که بيان شد، به 

حزبی /ورزی و فعاليت سياسیمعنای سياست
او` ھدف اصلی و عمومی احزاب : نيست زيرا

يابی به قدرت سياسی ھای سياسی دستو جريان
ھای مورد نظر يا شرکت در آن است تا برنامه

اين `زمه ذاتی . خود را به اجرا درآورند
به ھمين دليل خط . حزبی است/مبارزات سياسی

ھا معطوف به قدرت سياسی مشی و شعارھای آن
است و در جھت رسيدن به آن طراحی و دنبال 

اما کار نويسنده از جنسی ديگر است و . شودمی
او را با ت0ش برای رسيدن به قدرت کاری 
نيست؛ و کانون نويسندگان ايران نيز ھرگز 

  اھداف کانون که در اساسنامه. چنين ھدفی ندارد
آن تعيين و بيان شده، تحقق آزادی انديشه و بيان 
و قلم، اعت0ی فرھنگی جامعه، و حمايت از 

اين اھداف ذاتا با . حقوق صنفی اعضای آن است
رو خطاند و از اين اھداف احزاب سياسی متفاوت

 مشی کانون و روش ھايی که برای اجرای اين 
مشی و گيرد نيز با خط مشی به کار می خط

ثانيا . ھای احزاب سياسی تفاوت ذاتی داردروش
جانبداری از اين يا آن حزب يا جناح سياسی، 

پارچگی کانون و مايه بروز مخل وحدت و يک
مقتضای . تنش و تشتت در درون آن خواھد بود

تشکيل کانون نويسندگان ايران، مانند ھر تشکل 
نھادی /صنفی ديگر، اين بوده است که اتحاديه

 آن  دھندهتر و نيرومندتر از افراد تشکيلبزرگ
به وجود آيد تا توانايی دفاع از 

 انگيز تعھد   حيرت صمد، چھره

5 صفحه    



 ستار لقائی عزيز

ست در بيمارستان به با خبريم که مدتی
بری و با يک بيماری سخت، سر می

زندگی و پيکار تو در . دست بگريبانی
-کانون نويسندگان ايران در تبعيد، نشانه

ھای بسيار از پايداری و مقاومت در 
دفاع تو از آزادی . ھا داردبرابر سختی

دھد که در برابر انديشه و بيان نشان می
بيماری تن نيز مقاومی و انتظاری ھم 

 .رودجز اين نمی
ما در ھيئت دبيران کانون نويسندگان 
ايران در تبعيد، از غياب کنونی تو در 

ھا در رنجيم و به ھا و نشستفعاليت
شدت به حضورت در کنار خود برای 

برد کارھا نياز داريم و اميدمان اين پيش
ات بجنگی است که با سرسختی با بيماری

و در آينده نزديک سالم سر حال، ما را 
برد اھداف کانون، يعنی  چنان در پيشھم

امر دفاع از آزادی انديشه و بيان ياری 
 .کنی

با درودھای گرم و آرزوی بھبودی 
 .ھرچه زودتر

 دو تن از اعضای ھيئت دبيران کانون
 عباس سماکار -بھرام رحمانی 

** 
Sent: Tuesday, August 24, 2010 12:29 PM 

 رفيق عزيزم بھرام
با درود بسيار از اظھار لطف شما و 

 .رفيقم عباس ممنونم
 که وسيله دوست ایو نيز از بيانيه و نامه

مان عل ناظر ارسال داشته مشترک
 .بودی

خوام که موفق به و از عباس معذرت می
 .امديدارش نشده

 ھفته در 7بار آخر من بيش از 
 .بيمارستان بستری بودم

خوشبختانه بيماری سرطان رفع شده و 
ولی ضعف . ديگر با آن مشکلی ندارم

 .شديد بر من مستولی است
توانم ھنوز به تنھايی و بدون فريم نمی

راه بروم که دکترھا اميدوارند با تقويت 
 .دارويی اين مشکل بر طرف شود

در ھر حال برای خدمت در کانون آماده 
 .ھستم وھر کاری بود در خدمتم

 قربانت ستار

*** 
 )در تبعيد(پيام ھيئت دبيران کانون نويسندگان ايران

 به مراسم بزرگداشت خاطره ستار لقائی در لندن
 !ستار لقائی عزيز يار مبارز ما بود
در (ھيئت دبيران کانون نويسندگان ايران

با درگذشت ستار لقائی، يکی از ) تبعيد
ياران مقاوم و مبارز خود را از دست 

 .داد
ھای آخر زندگی، ستار لقائی در اين سال

با بيماری سختی درگير بود که توان و 

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   
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ربود؛ با اين نيروی بسياری را از او می
چون گذشته، انسانی باقی حال، ھمواره ھم

ماند که در برابر بيداد رژيم جمھوری 
کرد و در دفاع از اس0می مقاومت می

. دادآزادی انديشه و بيان پيگيری نشان می
ھای کانون نويسندگان او در تمامی ت0ش

ايران در تبعيد شرکت داشت و در دفاع از 
شرافت انسانی و مقابله با پليدی، يار 

 .ھميشگی ما بود
از ستار لقائی، تاکنون آثار بسياری در 
زمينه داستان و نمايش باقی مانده است که 

 . گذاردمنش انسانی او را پيش چشم ما می
ما در غم درگذشت او سوگواريم و خود را 
در اندوه از دست دادن اين دوست و ھمراه 
عزيز، در کنار ھمسر، فرزند و بستگان او 

 . کوشيم تسلی خاطر آنان باشيمدانيم و میمی
چنان با آثار ادبی با اين ھمه، ستار لقائی، ھم

و زندگی انسانی خود در ذھن و وجود ما 
زنده است و بازگشت به اين آثار درد و 

 .دھداندوه ما را تسکين می
ياد اين يار ھمراه و انسان مبارز گرامی 

 !باد
 )در تبعيد(ھيئت دبيران کانون نويسندگان ايران

 ١٣٨٩اول مھر ماه 
 
 
 
 

 مختصری از بيوگرافی ستار لقائی
نگار با نويس و روزنامهستار لقائی قصه

سابقه مطبوعات ايران صبح روز دوشنبه 
در بيمارستان )  شھريور22( سپتامبر13

 .ايلينگ در لندن درگذشت
 شمسی در 1235 شھريور سال 25او متولد 

پس از پايان دوره . تربت حيدريه بود
دبيرستان ھنگام تحصيل در رشته زبان و 
ادبيات فارسی در دانشگده ادبيات دانشگاه 

کار مطبوعاتی ) 1347 تا 1343(تھران
خود را در مجله خوشه و سپس مجله تھران 

 .مصور اغاز کرد
 لقائی برای 1351شش سال بعد در سال 

چھار سال سردبير تھران مصور شد و در 
 پس از تعطيل شدن تھران 1353سال 

مصور به ھمراه تعداد ديگری از مج0ت و 
کودک «ھا، سردبيری مجله ھفتگی روزنامه

 را بر عھده گرفت که از »و زندگی
انتشارات انجمن ملی حمايت کودکان بود و 
درباره کودکان و برای والدين و مربيان 

 .شدمنتشر می
 تا چند ماه قبل از 1354سقار لقائی از سال 

انق0ب در ايران رئيس ھيات تحريريه مجله 
جوانان رستاخيز و مسئول صفحات 

ھای نامهھا و ويژهگزارش، مصاحبه
روزنامه رستاحيز بود و پس از آن تا خرداد 

 . سردبير و مديرعامل مجله جوان شد1358
او در دو سال منتھی به انق0ب عضو ھيات 
مديره و نايب رئيس سنديکای نويسندگان 
ايران بود و يک سال پس از انق0ب در 
ايران بازداشت و پس از چھارده روز آزاد 

مرداد (شد که ب0فاصله ترک وطن کرد
او در مدت . و در لندن اقامت گزيد) 1358

گاه به ايران  سال زندگی در تبعيد ھيچ31
 .باز نگشت

خانه مجھز و مرکز در لندن لقائی چاپ
 25نشری را داير کرد که در طول بيش از 

ھای ھا و کتابسال مج0ت، روزنامه
اما او . متعددی در اين مرکز به چاپ رسيد

خانه به کار مطبوعاتی در کنار کار چاپ
فرياد «ھای خود نيز ادامه داد ھفته نامه

 را منتشر و »پيام«، و »ندا«، »آزادی
 .سردبيری کرد

او در خارج از ايران نيز در امور جمعی 
ھا عضو فعال و حرفه خود فعال بود و سال

زمانی از مديران کانون نويسندگان در تبعيد 
 .و انجمن قلم بود

ستار لقائی در کنار کار مطبوعاتی، داستان 
نويس پرکاری ھم بود که اولين داستان بلند 

 در سال »ھمبستران مرداب«او به نام 
از لقائی .  در تھران منتشر شد1346

ھای بلند،  کتاب شامل داستان18مجموعا 
ھای کوتاه، گزارش و مجموعه داستان

-داستان کودکان در تھران، لندن و لوس
 .آنجلس رسيد
چنين اثری باقی مانده به نام از لقائی ھم

 که »زندگی من... ھنر من... عشق من«
ای است از مصاحبه با ھفتاد مجموعه

اين . ھنرمند درباره عشق، ھنر و زندگی
 در تھران 1349نظير در سال مجموعه بی

 .به چاپ رسيد
ستار لقائی از چھار سال پيش با بيماری 

در طول . کردسرطان دست و پنجه نرم می
اين چھار سال که ستار بارھا در بيمارستان 
بستری شد ھمسرش عفت و تنھا فرزندش 
پکاوچ که دندانپزشک است ھمواره در 

دادند و به کنارش بودند، به او دلگرمی می
 .کردندمقاومت ترغيبش می

اش لئونارد که ھفت دلبستگی او به تنھا نوه
سال دارد کمک بزرگی به پايداری او در 
مقابل اين بيماری مھلک بود که سرانجام 
سه روز قبل از شصت و چھارمين سالگرد 

 .تولدش او را شکست داد و جانش را گرفت
ھا خانواده لقائی از تمام مطبوعات، سازمان

-و دوستانی که در چھار سال گذشته به ھم
اند و در دلی و عيادت از ستار اقدم کرده

مراسم وداع و يادبود او از دور و نزديک 
اند اند و ھمراھی کردهحضور يافته

 .سپاسگزار است
 

 عفت لقائی و دکتر پکاوچ لقائی

 !ستار لقائی عزيز يار مبارز ما بود



 منوچھر دوستی
 

 در ش´ھ´ر آب´ادان، 1337منوچھر در سال 
زمانی که اين شھر ديگ´ر ب´ه ي´ک م´رک´ز 

. مھم صنعتی تبديل شده ب´ود، ب´ه دن´ي´ا آم´د
شھری با جنب و جوش يک جمعيت جذب 
شده ب´ه ص´ن´ع´ت ن´وپ´ای ن´ف´ت در ج´ن´وب 

ھا، و ھا، لھجهھا، زبانانواع رنگ. ايران
ج´ا در ک´ن´ار ھ´م گ´رد آم´ده نژادھا در اين

ش´ان را در بودند، تا آينده خود و فرزن´دان
 .دنيای جديد رقم بزنند

ھا اغلب روستاي´ی و مش´خ´ص´ه اي´ن ريشه
دوران که منوچھر ھ´م در آن م´ی ب´ال´ي´د، 

گ́´ذار از . گ́´ر گ́´ذاری ت́´اري́´خ́´ی ب́´ودب́´ي́´ان
جھان روستا به جھان ش´ھ´ر و آن ھ´م از 

اي́´ن ات́´ف́´اق́´ی ب́´ود ک́´ه ب́´ا . ن́´وع م́´درن آن
سرعت و درست در جلوی چشم ھ´م´ه در 

 .حال انجام بود
اين توض´ي´ح´ات ب´ه خ´اط´ر اي´ن اس´ت ک´ه 

گ´ي´ری گ´راي´ش او، در روند نگاه و ش´ک´ل
 .شعر روشن شود

منوچھر در اين شھر به م´درس´ه رف´ت، و 
. ج´ا ب´ودتا زمان پايان دبيرستان ھم در آن

 و رف´ت´ن ش´اه و آم´دن 1357البته تا سال 
جمھوری اس0می و سپس تا دوران جن´گ 
ھم در آبادان بود و بعد آغاز جنگ ب´ود و 

 . پيوستن به خيل آورگان جنگی
روند زندگی خانوادگی وی در آب´ادان، ت´ا 

ای پ´ي´ش رف´ت´ه ب´ود، زمان انق0ب به گونه
که او گراي´ش ع´م´ي´ق´ی نس´ب´ت ب´ه مس´ائ´ل 
اجتماعی و سياسی پ´ي´دا ک´رده ب´ود، و از 
دوران ابتدايی تحصيلی ھم رون´د س´رودن 
شعر در افکار او ش´ک´ل گ´رف´ت´ه ب´ود، ک´ه 
بعدھا با آميخ´ت´ن ب´ه مس´ائ´ل اج´ت´م´اع´ی و 

 .سياسی چھره مشخصی به خود گرفت
ھای پ´س از ج´ن´گ و ک´ن´ده ش´دن از سال

آبادان، او در چ´ن´د ش´ھ´ر و ب´ه وي´ژه در 
م´اه تھران زندگی و تجربه ک´رد و در دی

 به طور کل ناگزير از مھاجرت´ی 1364سال 
ھ´ا گ´ري´ب´ان´گ´ي´ر شد، ک´ه در ط´ول اي´ن س´ال
از آن زم´ان، . بسياری ديگ´ر ن´ي´ز ش´ده ب´ود

، او در آل´م´ان و در ش´ھ´ر 1986يعنی سال 
ش´ھ´ر م́´درن . ک´ن´دف´ران´ک´ف´ورت زن´دگ´ی م´ی

از س´وي´ی . بانک و ت´ج´ارت در ق´ل´ب اروپ´ا
رودخان´ه م´اي´ن گ´اھ´ی ک´ارون او ن´ي´ز ش´ده 
است، و از سوی ديگر، تکامل ش´ھ´ري´ت در 

جا تکامل آبادان او را به سرانجام رسان´ده اين
که از دور م´ی دان´ي´م، آبادان اما چنان. است

اکنون و متاسف´ان´ه ت´ق´ري´ب´ا ب´ه ش´ھ´ری ن´ي´م´ه 
ويران و درس´ت ع´ک´س رون´د ت´ک´ام´ل´ی ک´ه 

 .آغاز کرده بود، تبديل شده است
از زم́´ان́´ی ک́´ه م́´ن́´وچ́´ھ́´ر در ف́´ران́´ک́´ف́´ورت 

چ´ن´ان در زندگی می کند، شعر ھمواره و ھ´م
ھ́´ای دي́´گ́´رش ک́´ن́´ار گ́´رايش́´ات و ف́´ع́´ال́´ي́´ت

مشغول´ي´ت اص´ل´ی ذھ´ن´ی و ھ´ن´ری او ب´وده 
است؛ اگرچه تاکنون بيش از ي´ک م´ج´م´وع´ه 

 م´ن´ت´ش´ر »با لفظ لب´خ´ن´د«شعری تحت عنوان 
با وجود اي´ن ک´ه م´ن´وچ´ھ´ر در . نکرده است

ت´ر دغ´دغ́´ه ک´ار ھ´ن´ری ف´ع´ال ب́´وده، ام´ا ک´م
البته در چند نشريه و در . انتشار داشته است

ھای اخير ھم در چند سايت اينترنتی کار سال
 .انتشار آثار خود را دنبال کرده است

اک́´ن́´ون ب́´ي́´ش از چ́´ن́´دي́´ن س́´ال اس́´ت ک́´ه از 
 »کانون نويسندگان ايران در تبع´ي´د«اعضای 
 .ھم است
 به کمک چند تن از ش´اع´ران 1994از سال 

ايرانی شھ´ر ف´ران´ک´ف´ورت، از ج´م´ل´ه ع´ل´ی 
کامرانی، سعيد ي´وس´ف، ژرژ اس´ک´ن´دری و 

 را »کارگاه شعر و قص´ه«فرھنگ کسرايی 
اند، که ت´ا ب´ه ام´روز ھ´م ھ´ر به وجود آورده

 . بار جلسات شعر برگذار می کندماه يک
اين کارگاه، برگذارکنن´ده بس´ي´اری دي´گ´ر از 

س́´م́´ي́´ن́´ار «ھ́´ای ع́´م́´وم́´ی از ج́´م́´ل́´ه ب́´رن́´ام́´ه
ک´ان´ون « ھمراه ب´ا »بررسی داستان در تبعيد

 . نيز بوده است»نويسندگان ايران در تبعيد
منوچھر با نيما، ش´ام´ل´و، ف´روغ و اخ´وان و 
سپھری از ھمان ابتدا ذائ´ق´ه خ´ود را م´ح´ک 
زده و درک کرده اس´ت، و ت´ج´رب´ه خ´ود او 
نيز در ھ´م´ي´ن م´ح´دوده ب´وده اس´ت؛ اگ´رچ´ه 

ھاست که ديگر برايش قانع ک´ن´ن´ده اکنون سال
ھای پ´س از نبوده و نيستند و متاسفانه تجربه

پايم در راه . کننداين شاعران ھم مجابش نمی
لنگ شده، البت´ه ش´اي´د او ھ´ن´وز دارد آب´ادان 

ک´ن´د و ب´ه دن´ب´ال س´رن´خ خودش را دنبال می
ادامه تکامل آن اس´ت، چ´ي´زی ک´ه ش´اي´د گ´م 

 ؟ !کرده است
 :گويدمنوچھر می

آبادان شھ´ری ک´ام´0 رن´گ´ی ک´ه ال´ب´ت´ه در «
مناطقی از ھمان شھر ما راه نداش´ت´ي´م و ھ´ر 

-ج´ا م´یگاه که از سر کنج´ک´اوی ھ´م ب´ه آن
ک´رد و م´ا مان م´یرفتيم، گشت محلی بيرون

مان آن موقع ھم ب´ن´د مانديم و زبانحيران می

لنگ´ی م´ن اح´ت´م´ا` ... آمد، که راستی چرا؟می
ھمين ضربه خوردن زبان آبادان دنيای ام´روز 

ک´ن´م است، که من ھم به سھ´م خ´ودم س´ع´ی م´ی
يک جوری آن را دوب´اره از زي´ر آوار درش 

 ».بياورم
 

 منطق
 

 حتما بھار را بخوانيد
 در فصل بازی کودکان

 و آھستگی و خستگی روزھا
 »!کار«به وقت 

 
 سبز است زمين

 اما نه روزگار ما
 در روزگار ما

 به وقتی که شمال تاريخ
 خواندجنوب می

 در فصل بايد کارگاه
 

 و چراگاه کار 
 نويسدنامه میلغت

 سبزتر از ھر بھار
 

 ريزد و می
 کنديعنی سرريز می

 ھا از حساب آن
 نقد ما

 
 و تو که حا� ديگر

 روی چپ چپ راه می
 از تمامی منطقی

 که گويا حرف تاريخ بوده است
 چه داری برای گفتن

 
 که کنار راه 

 رویراه می
 کنیو سکته می

 از توحشی که سنگ است
 و شيشه

 و شکستن
 اين ھمه احترام

 که دارد بوی ھيچش را 
 .کندھمه جايی می

 
 راستی تو کی ھستی

 و نان را 
 خوری؟به قيمت کدام روز می
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يکی از اھداف نشريه کانون، 
چنين معرفی اعضای آن و ھم

اعضای انجمن قلم ايران در تبعيد 
 . ھاستو آثار آن


