
در شماره دوازده نشريه بانگ، سئواتی را مطرح کرده 
بوديم که در اين شماره عباس سماکار، به اين سئوات 

اين سئوات در صفحه آخر نشريه، به .  جواب داده است
تر از ھموندان و يا مانند تا ھر چه بيشطور ثابت می

حتی نويسندگانی که به ھر دليلی عضو کانون نويسندگان 
ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد ھم نيستند در 

 .ھا جواب دھندصورت تمايل به آن
اکنون جامعه ما، بيش از ھر زمان ديگری آبستن حوادث 

حوادثی که از تونس آغاز شده و به سرعت . مختلف است
به الجزاير، اردن، مصر، آلبانی و غيره کشيده شده؛ 
مبارزات اجتماعی که برای نان و آزادی و عليه سرکوب 

اين تحوت به سرعت در حال گسترش .  و ستم است
ھايی که سال گذشته در يونان، ايرلند، بحران.  است

ھای نيز خود را نشان داده بود، اساسا بحران...  پرتقال و
بحرانی که .  داری جھانی ھستندساختاری سيستم سرمايه

در کشور ما نيز با خذف سوبسيدھای دولتی و گرانی 
. کاری و فقر در حال اوج گرفتن استکمرشکن و بی

جواب حکومت اسTمی ايران، به مطالبات و نيازھای 
مردم ايران، تنھا اعمال وحشيانه و ھر چه شديدتر 
سانسور و اختناق، رعب و وحشت، تھديد و زندان، 

ھا در فقط در يک ماه گذشته، اعدام.  شکنجه و اعدام است
درصد رشد داشته و از چين نيز پيشی   ٣٠٠ايران، حدود 

 .گرفته و در رديف اول اعدام در جھان قرار گرفته است
ھای اجتماعی در تحوت اقتصادی، نقش تاريخی جنبش

سياسی، اجتماعی و فرھنگی جامعه و در اين ميان نقش 
ھای متعھد و مسئول در تاريخ به روشنفکران و رسانه

رو، نگاه به گذشته و تاريخ، به از اين.  اثبات رسيده است
جامعه ما، .  معنی روشن کردن چراغ راه آينده است

-مسيری طونی را در تاريخ طی کرده است که جمع
ھای بعدی جامعه امری ھا، برای برداشتن گامبندی آن

برای مثال، جامعه ما انقTب مشروطيت، .  ستضروری
 ،۵٧، انقTب ٣٢مرداد   ٢٨برکناری رضاخان، کودتای 

 مردمی عليه حکومت ٨٨ھای عظيم سال پيمايیراه
ھايی ھستند ھا، تTشاسTمی را تجربه کرده؛ ھمگی آن

ای که ای شايسته انسان ساخته شود؛ جامعهکه جامعه
حرمت و موجوديت انسان در آن، باتر از ھر منفعت و 

ھا بدون توجه به مصلحت حکومت باشد؛ ھمه انسان
جنسيت، مليت، باورھای مذھبی و سياسی، از حقوق 

ھای سان و برابری برخوردار گردند؛ حقوق و آزادیيک
فردی و جمعی محترم شمرده شود؛ ھيچ انسانی به دليل 
بيان نظريات و باورھايش تحت تعقيب قرار نگيرد؛ ھيچ 
انسانی نيز گرسنه و نگران سر به بالين ننھد؛ ھيچ 
کودکی به دليل فقر اقتصادی والدينش از تحصيل و 
تفريح محروم نماند؛ ھيچ تفاوت و برتری بين زن و مرد 

 از حقوق انسانی، ،»ھای ملیاقليت«وجود نداشته باشد و 
خTصه .  سياسی، اجتماعی و فرھنگی خود محروم نشوند

گزار مردم و کTم، حکومت نه مافوق مردم، بلکه خدمت
 .در کنترل مردم باشد

  عباس سماکارپاسخ
 بانگبه سئوا�ت 

کنيد و به اوضاع کنونی جامعه ايران را در کل چگونه تحليل می  -١
 بينيد؟ويژه از منظر آزادی انديشه و بيان شرايط موجود را چگونه می

 
-ھای زندگی خود را میترين دوراناکنون جامعه ما يکی از تاريک  -سماکار
در گذشته دور و نزديک، ھرگز ھيح حکومتی در ايران تا اين حد در .  گذراند

ای از زندگی خصوصی و ھيچ عرصه. زندگی مردم توليد دشواری نکرده است
مردم نه در محيط .  عمومی مردم نيست که مورد ھجوم جمھوری اسTمی نباشد

کار، نه در کوچه و خيابان و نه در چارديواری پنھان خانه خود از شر اين 
شايد برای بسياری از مردم جھان، حتی تصور .  کار در امان نيستندرژيم تبه

شرايط زيست اجتماعی مردم ايران کنونی قابل تصور نباشد؛ افکار عمومی 
ھای ھا و چپاولھا و جنايتمردم دنيا با وجود انتشار خبرھای بسياراز نابکاری

 پی نبرده »جمھوری اسTمی«رژيم، ھنوز به ابعاد عظيم پديده منحوسی به نام 
-ای برای مردم توليد میاين رژيم، ھر چھره که بخود بگيرد، شر تازه.  است

اش شر است، چه در پوشش کند؛ چه در قالب انتخابات قانونی و غيرقانوی
. بيمارند.  اندمردم گرسنه.  »ھامندکردن يارانهھدف«اصTحات اقتصاديش مانند 

زنان از پوشش و .  کنندھا  دريافت نمیکارگران حتی حقوق ناچيزشان را ماه
سرنوشت کودکان خيابان و .  حقوقی و تبعيض در رنجندتحقير و خشونت و بی

رو ندارند و نگران انداز روشنی پيشجوانان چشم.  کودکان کار فاجعه بار است
. باردآلودگی از سر و روی جامعه می.  کندداد میاعتياد بی.  آينده خود ندارند

برچھرھه جامعه گردی ازآلودگی .  ھوا آلوده است، فضای زندگی آلوده است
خباثت رژيم نشسته و شک به مردم عادی کوچه و بازار نگاه پاسداران رژيم 

رژيم مترصد است تا ھر زبانی را که به .  داردرا ھمواره در آلودگی نگه می
ھا زير تيغ دروغ و حقنه عقب رسانه.  شود از حلقوم بيرون بکشدنقد او باز می

آرايند و آموزش و پرورش توام با خرافات و ماندگی، رنگ و روی خود را می
ھای خانهتوھين و تنبيه بدنی و تحقير کودک و نوجوان و جوان جامعه، مکتب

 . آورددوران پيشامشروطيت را به ياد می
ھا سراسر جامعه را فراگرفته و مردم زير با اين ھمه، مبارزه با اين پليدی

شان دست به دشواری زيست ھر روزه خود، با مايه گذاشتن از آزادی و جان
کس در جھان پوشيده نيست و ترس و ھجوم اين امر بر ھيچ.  زنندمقابله می

 .گيردوحشيانه رژيم ھم از ھمين مساله سرچشمه می
ترين شکل ممکن اگر بخواھم تصوير جامعه کنونی در ايران را در فشرده

. بازگو کنم، درازايش بيش از آن خواھد شد که در اين پاسخ الزاما کوتاه بگنجد
ست که ولی ھمين اندک تصوير ارائه شده، خود بيانگر روزگار تاريکی

 .  نام دارد»جمھوری اسTمی«
  

به نظر شما، نقش روشنفکران و به ويژه اولويت کار و ت9ش و   -٢
مبارزه اين دوره کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران 

 در تبعيد کدام است؟
 

که زبان به کTم باز کنم، از توصيف و تصوير پاسخ پيشين آنبی  -سماکار
پيداست که نقش روشنفکر و اولويت کانون نويسندگان و يا ھر نھاد ديگری که 

 .کند، چه بايد باشددر پی آزادی بيان حرکت می
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ھايی كه مردم ھا و تحوت در دنيا و آزادیبا مطالعه و بررسی كم و كيف پيدايش انقTب

رسيم كه نقش اند، به اين نتيجه میديده در مقاطع مختلف، به دست آوردهاستثمار شده و ستم
ھای اجتماعی و فردی و پاسداری ھا و كسب آزادیروشنگری مطبوعات در ايجاد دگرگونی

ھا، در يك موقعيت ويژه برخی از آن.  كننده بوده استھا، بس مھم و تعيين از دستاوردھای آن
اند كه نقش و شرايط خاصی، پا به عرصه وجود گذاشته و چنان تاثير شگرفی بر جای نھاده

 .برانگيز بوده استساز و تحول برانگيز و تحسينھا، بس دگرگونآن
. گيری، در اين شماره سعی دارم به نقش تاريخی يکی از نشريات بپردازمبا اين جھت

ای آن،  و نقش آن در تحوت دوران مشروطيت و آوازه فرامنطقه»مTنصرالدين«روزنامه 
 .برای جامعه ما نيز نام آشنايی است

 است »مTنصرالدين«ھای تاريخ ساز، روزنامه سوسياليستی و پرمحتوای يكی از آن رسانه
 ميTدی در آذربايجان، اظھار وجود کرد و از ھمان شماره اول، با انتخاب 1906كه در سال 

ھای مردمی و انقTبی، توانست به ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی موثر و روشتاکتيک
ديده نفوذ كند و چنان شور و شوقی راه ھای مردم محروم و ستماعماق وجود کارگران و توده

-اما دست.  داری، با ھمه توان كمر به نابودی آن ببندندبيندازد كه تمام عوامل سرمايه
اندركاران اين روزنامه انقTبی و سوسياليستی، چون تصميم قاطع و پيگيری به آگاه كردن 

داری گرفته بودند، در مقابل انبوه مشكTت و مردم و مبارزه با  سانسور و استبداد سرمايه
 ساله اين نشريه انقTبی، آن ھمه 25ای ايستادند و با انتشار العادهتھديدھا با شھامت فوق

 .تحوت را رقم زدند و نام خود را در تاريخ ماندگار ساختند
گر، زبان طنز و داران استثمارگر و ستممTنصرالدين، برای افشای چھره كريه سرمايه

در نتيجه مردم عامی نيز با ديدن آن .  گرفتکاريکاتورھای طنزآميز را نيز به كار می
كاريكاتورھای پرمعنی تكان خورده و به حقوق سياسی، اجتماعی و فرھنگی خود در جامعه 

 .يافتندآگاھی می
زاده، موسس مTنصرالدين، نويسنده برجسته ادبی، سياسی و اجتماعی ميرزاجليل محمدقلی

ھای پيشگام و از رھبران انديشه پيشرو فرھنگی و تاريخ معاصر آذربايجان، يكی از چھره
اش از مرزھای آذربايجان فراتر رفت و به  رود كه آوازهسياسی آذربايجان به شمار می

روزی و با به كارگيری ذوق، وی، با تTش شبانه.  سراسر آسيا و اروپا گسترش يافت
-نگاری و پايهمھارت و استعداد خود، از جمله توانست با ايجاد شيوه نوين طنز در روزنامه

جويانه و شگرفی را به گذاری مكتب رئاليسم انتقادی، تحوت فرھنگی و سياسی عدالت
 .وجود بياورد

 شمسی در ويت نخجوان، 1244 بھمن 21-1866زاده، در دھم فوريه ميرزاجليل محمدقلی
 .  ديده به جھان گشود»نھرم«در دھی به نام 

پدر بزرگ ميرزاجليل، بنايی به نام حسينقلی از اھالی شھر خوی بود که به شھر نخجوان در 
کنسول )  م١٩٠۵(ش .ه١٢٨۴در سال .  شمال رود ارس، برای كار كردن مھاجرت کرده بود

ايران در باکو، به دولت ايران اطTع داد که حدود بيست ھزار تبعه فقير ايرانی در باکو 
 ھزار نفر بالغ ٢٠٠در عرض چند سال اين تعداد افزايش يافت و حدود .  کنندزندگی می

. دادند کارگران معادن نفت باکو را ايرانيان مھاجر تشکيل می درصد٢٢تقريبا .  گرديد
ھا و ھای سياسی احزاب و سازمانھا، به دليل اين که از نزديک با فعاليتبسياری از آن

-ھا آشنا بودند، ھنگام بازگشت به ايران، دستنھادھای کارگری روسيه، به ويژه بلشويک
 . شدندھای کارگری میاندرکار تشکيل احزاب سياسی چپ و تشکل

آھن قفقاز دورانی ستارخان نيز برای کار به آن سوی مرز رفته بود و مدتی در ساختمان راه
 .و معادن نفت شھر باکو کار کرده بود

ھای ترکی آذربايجانی، فارسی و روسی را در مدارس شھر جليل، خواندن و نوشتن زبان
 از »گوری« ميTدی وارد مركز تربيت معلم شھر 1880گيرد و در سال نخجوان فرا می

 سال در مدارس نخجوان 16وی پس از فراغت از تحصيل، .  شود می»گرجستان«شھرھای 
 .پردازدو ايروان به تدريس می

آورد كه ھای جالبی از زندگی مردم آذربايجان به نگارش در میھا، داستانوی در ھمان سال
، »قربانعلی بيگ«، »كيشميش يولو«، »چای دستگاھی«توان از ھا میترين آناز معروف

 .، نام برد»پوستا قوتوسو« و »داناليق كندينين احواتی«
ھای مردمی زاده، عTوه از تاليفات ياد شده در دوران معلمی، اغلب در فعاليتجليل محمدقلی

نمود و اقدامات جدی میھا او به تاسيس مدارس و ساختمان آن. المنفعه نيز پيش قدم بودو عام
ھای ھای خيريه مكرر در صحنهبه نفع جمعيت.  شدھای پرمسئوليت برگزيده میبه سمت

ھای ميرزا ابراھيم ، نمايشنامه1894از جمله در سال .  کردنمايش شركت و كارگردانی می
خليل كيمياگر و مسـيو ژردان اثر مـيرزافتحـعلی آخوندزاده را در نخجوان به معرض نمايش 

 .گذاشته است
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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 استق9ل 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



 
آخوندزاده، در طول پنج سال شش 
نمايشنامه نوشت که ھمه را ميرزاجعفر 

داغی در زمان نويسنده به فارسی قراجه
-آخوندزاده، اولين سازنده قالب.  برگرداند

ھای امروزی نمايش در مشرق زمين 
چنين از نخستين وی، ھم.  است

روشنفکران انقTبی و سوسياليست است 
که به موضوع زن و مشکTت زنان 

. ايرانی در آثارش پرداخته است
 - خورشيدی ١٢۵٧آخوندزاده، در سال 

 ميTدی در سن شصت و ھفت ١٨٧٨
 .سالگی در شھر تفليس درگذشت

 روسيه، ١٩٠٥در دوران انقTب 
نشينی شد و حکومت تزار مجبور به عقب

از جمله برخی فشارھا را در عرصه نشر 
، ١٩٠٦ نوامبر سال ٢٤در .  تر کردکم

 ١٨ و در » قانون مطبوعات ادواری« 
 صادره » فرمان عالی«  در ١٩٠٦مارس 

كه شامل عفوھای ديگری نيز بود مورد 
ھا از بلشويك.  پذيرش قرار گرفت

وضعيت پيش آمده استفاده کردند و در 
كنار انتشار نشريات زيرزمينی خود، 

. ھای آشكار نمودنداقدام به چاپ روزنامه
توان گفت تا اوايل قرن بيستم ميTدی می

كه ھيچ روزنامه و مجله قابل تعمقی در 
اما پس از نشر .  قفقاز منتشر نشده بود

، جرايد و مطبوعات 1905اعTميه اكتبر 
يکی پس از ديگری اعTم موجوديت 

 . کردند
بنابراين، شش ماه بعد از انتشار اعTميه 
اكتبر، مTنصرالدين، نخستين روزنامه 
فكاھی و طنزی آذربايجان توسط 

 . زاده منتشر شدميرزاجليل محمد قلی
 در فوريه سال  زاده،جليل محمدقلی

 » مTنصرالدين« ، برای انتشار ١٩٠٦
 مارس سال ٤درخواستی نوشت و در 

 كميته سانسور قفقاز موظف گرديد ١٩٠٦
بدين .  كه با انتشار آن موافقت نمايد

 . متولد شد» مTنصرالدين« ترتيب، 
 7، در » مTنصرالدين« نخستين شماره 

 » تفليس« ، در شھر  ١٩٠٦آوريل سال  
پايتخت كنونی جمھوری گرجستان منتشر 

تصوير روی جلد اين شماره گروھی .  شد
آدم را كه نمايندگان شرق خفته ھستند 

اندك از خواب غفلت دھد كه اندكنشان می
 » مTنصرالدين« شوند و خود بيدار می

خند، نيز بای سر آنان ايستاده و با ريش
 .تماشاگر آن صحنه است

ھای اين روزنامه، در ھمه عرصه
سياسی، اجتماعی، طنز، فرھنگی موضع 

به زودی صابر و .  خTف جريان داشت
بعد شاگردان او، كه در حيات شاعر و 

اش افكار او را پس از مرگ ناگھانی
ای كردند و نويسندگان برجستهدنبال می

اوف، محمدسعيد چون عليقلی نجف
نويس نامی اردوبادی و نمايشنامه
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به روزنامه اف، وردیعبدالرحيم حق
 .مTنصرالدين پيوستند

روزنامه در آسيای مركزی، كريمه، 
ايروان، قازان، اوفا، ھشترخان، 
اورنبورگ، تبريز، تھران، ارزروم، 
استانبول، قاھره، بمبئی، كلكته و شھرھای 

 .ديگر خوانندگان بسياری پيدا کرد
ھای نويسندگان و متفكران بسياری با انديشه

-علی بيك حسين«چون گوناگون سياسی ھم
فريدون « ، » عباس صحت« ، » زاده

صمد « ، » نريمانوف نريمان « ، » كوچرلی
. ح« ، »يوسف وزير« ، » بيگ آقامالوف

درباره ...   و» قارايف« ، » ميناسازوف
ھای مثبت و منحصر به فرد ويژگی

ھا مطلب  در روزنامه» مTنصرالدين« 
در ايران نيز افزون بر خود .  اندنوشته

ھای آن و به ويژه اشعار ، نوشته روزنامه
شد و طرفداران  خوانده می» صابر« طنز 

چنين بسياری از آن شعرھا ھم.  زيادی داشت
 .شدھای ايران باز چاپ میدر روزنامه

گذار زاده، بنيانعTوه بر جليل محمدقلی
 » مTنصرالدين« روزنامه، كه در اصل 

  :تخلص ادبی خود او بود و نويسندگانی چون
، » اردوبادی.  س.م« ، » ورديف  حق«
 » زادهنعمان.  ف«  ،» معجز.  م«  ،» غمگسار« 

ھای خود را در  ھم نوشته» نظمی« و 
کردند و با اين مTنصرالدين منتشر می

 .روزنامه ھمكاری داشتند
كار تصويرگری و کاريکاتورھای روزنامه 

 و » روتر.  ای« ، » اشمرلينگ.  ا« را نيز با 
زاده، نقاش معروف آذربايجانی عظيم عظيم

 از » اشمرلينگ«  و » روتر« .  کشيدندمی
تكنيك بايی برخوردار بودند، آنان اوايل 
كار به دليل نداشتن آشنايی با زندگی 

ھا و ھا برای آفريدن تيپآذربايجانی
ھای مختلف اجتماعی دچار مشكل  كاراكتر

زاده و ديگر ھمكاران قلی اما محمد.  بودند
. دادندروزنامه در اين زمينه به آنان ايده می
ای در  کاريکاتورھا و تصاوير جايگاه ويژه

از ھمان آغاز انتشار .   داشتند مTنصرالدين 
، رويدادھای شرق نزديك و به  مTنصرالدين 

ويژه ايران و تركيه را به دقت زيرنظر 
داشت و توجه به انقTب مشروطه، 
رويدادھای شھر تبريز و ديگر نقاط ايران، 

ھای انقTبی و به پرداختن به شخصيت
مسخره گرفتن ضدانقTبيون در دستور كار 

 . قرار داشت مTنصرالدين 
، زندگی كارگران ايرانی  مTنصرالدين 

در .  دادشاغل در قفقاز را به خوبی نشان می
پول كارگر ايرانی به كجا « ای به نام مقاله
 به ھمين موضوع پرداخته و » رود؟می

-درباره ستمی كه به كارگردان ايرانی می
 » ارفع الدوله« شده و نيز رفتار زشت و بد 

 .کرده استكنسول ايران افشاگری می
محمدسعيد اردوبادی، يكی از سوسيال 

ھای نامی مشاھدات خود از انقTب دموكرات
مشروطه را برای چاپ به گروه تحريريه 

در سال  .فرستادروزنامه در تفليس می
از سوی    مTنصرالدين  انتشار ١٩٠٧

 روز، ٢٢مقامات وقت متوقف شد و پس از 
بار ديگر .  دوباره انتشار آن از سرگرفته شد

، انتشار روزنامه متوقف و ١٩١٢در سال 
 مجددا ١٩١٣پس از ده ماه وقفه در سال 

منتشر شد، اما باز در ھمين سال روزنامه 
 آن مصادره گرديد و در ١٦توقيف و شماره 

 نسخه از ٣٥٠٥ ماه می ھمان سال ٣٠
، در  مTنصرالدين .  آوری شدروزنامه جمع

شد، اما  منتشر نمی١٩١٦ و ١٩١٥ھای سال
جا بود كه در اين مدت، ميان جالب اين

ھای ھای مختلف جھت نابودی شماره اداره
در .  شدنگاری انجام میمصادره شده آن نامه

 به  مTنصرالدين تبريز، مركزی برای پخش 
-زمان انديشهوجود آمده بود و اين مركز ھم

- نشر می مTنصرالدين ھای خود را توسط 
چيان اين مركز، ميرزا يكی از تشكيTت.  داد

زاده، برادر جليل محمد اكبر محمدقلیعلی
اكبر محمدقلی زاده ميرزا علی.  زاده بودقلی

-مقاله .كردنزد شيخ محمد خيابانی كار می
ھای زيادی درباره قيام شيخ محمد خيابانی 

 . به چاپ رسيده است» مTنصرالدين« در 
زاده به ، جليل محمدقلی١٩٢٠در سال 

اش به تبريز رفت و در آن ھمراه خانواده
.  را پی گرفت مTنصرالدين شھر، كار چاپ 

 در سال  مTنصرالدين  شماره از ٨مجموعا 
  . در شھر تبريز به چاپ رسيد١٩٢١

، اثر »مTنصرالدين در تبريز«کتاب 
 است »نياصمد سرداری«نويسنده معاصر 

که چاپ دوم آن با تجديدنظر و اضافات در 
 صفحه توسط انتشارات اختر تبريز 392

 .منتشر شده است
تر ، بيش»مTنصرالدين در تبريز«کتاب 

ای از روزنامه است  شماره8ناظر بر اين 
 در تبريز 1300 و 1299ھای که در سال

توان در اين ھر چند که می.  منتشر شده است
کتاب به سيمای کلی روزنامه، اھداف آن، 
دستاوردھايش، نويسندگان و کاريکاتوريست 
ھای زبردستش و نيز فضای خاص آن 

ای زيبا و  روزھای مشرق زمين نيز به گونه
ھايی که يکی از قسمت.  جالب دست پيدا کرد

 در چاپ دوم اين کتاب، بر آن افزوده شده

 بھرام رحمانی...   ھانقش رسانه

 4 صفحه  
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است، ليست مشترکين روزنامه به ھنگام 

اين مشخصات را .  انتشار آن در تبريز است
نويسنده کتاب از آرشيو شخصی جليل 

انستيتوی نسخ خطی زاده در بنياد محمدقلی
 ـ 309باکو به دست آورده و در صفحات 

 . کتاب نقل کرده است284
مTنصرالدين، عTوه بر شھر تبريز که 

 شھر 26در « مشترک داشته است، 252
 نفر مشترک بوده و 204ايران دارای 

: ترکيب مشترکين اطراف عبارت بود از
 35 نفر، اردبيل 39 نفر، خوی 10تھران 

 نفر، ميانه 14 نفر، بناب 27نفر، مراغه 
 و در ھر يک از شھرھای مرند، اھر 11

 نفر، ماکو 10)  مھاباد کنونی(و ساوجبTغ
، 3، زنجان و جلفا 4، سراب 5، افشار 7

 و در 2دھخوارقان، شرفخانه و مياندوآب 
ھر يک از شھرھای قزوين، کرمانشاه، 
بوکان، شبستر، عجب شير، آستارا، 

 )284ص (».بازرگان و سقز يک نفر
، در مدت زمان  مTنصرالدين روزنامه 

 شماره ٧٤٨ ساله خود، جمعا ٢٥انتشار 
 شماره اين روزنامه از ٣٤٠.  منتشر شد

 ٨ در تفليس، ١٩١٨ تا ١٩٠٦سال 
 در شھر ١٩٢١شماره از آن در سال 

 شماره ديگر از سال ٤٠٠تبريز و 
.  در شھر باكو منتشر شد١٩٣١ تا ١٩٢٢

 از زمان  مTنصرالدين خط روزنامه 
 ١٩٠٦انتشار نخستين شماره آن در سال 

 با الفبای عربی و از سال ١٩٢٨تا سال 
: منابـع. ( به بعد با الفبای تين بود١٩٢٩

ناظم -آذربايجان طنز روزنامه لری
احمد -آخونداف؛ تاريـخ مشــروطه ايــران

 )كسروی
روزنامه مTنصرالدين، ھمواره به انتقاد 

ھای ايران و عثمانی و نيز از حکومت
خرافات و عادات مردم قفقاز و گرايشات 

پرداخت نقش مھمی در نقد اسTمی می
داری، مذھب و روشنگری مردم سرمايه

 .اين مناطق داشت
ھای بسيار از سوی ديگر، يكی از دوره

گيری كاريكاتور در مھم در تاريخ شكل
عTوه بر .  ايران عصر مشروطه است

عوامل مختلف داخلی، وقوع انقTب 
 و انتشار 1905روسيه در سال 

، 1906مTنصرالدين در ھفتم آوريل سال 
گيری دو عامل موثر خارجی در شكل

جريانات سياسی چپ و ضداستبدادی و 
در نتيجه فعال شدن نشريات انتقادی و 

 . كاريكاتوری نقش داشت
توجه مTنصرالدين به مسائلی انقTب 

چه كه در ايران در حال مشروطه و آن
گيری بود، تاثير به سزايی تكوين و شكل

مطرح شدن مسائل ايران در .  داشت
نشريه مTنصرالدين، شور و شوق زيادی 

خواھان ايرانی برای را در ميان مشروطه
يابی به اين نشريه به وجود آورده دست
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چون که كاريكاتورھای اين روزنامه .  بود
پرده بخشی از معضTت سياسی ايران را بی

در معرض قضاوت افکار عمومی قرار 
 ھجری 1324در اول شوال سال .  دادمی

قمری روزنامه انجمن ملی تبريز در شماره 
كسبه و اصناف كه جمع «:   خود نوشت19

آوری ثلث غله شده بودند در تاخير جمع
ديوانی و توقيف شدن روزنامه مTنصرالدين 

گيری و به اعضاء و وكT خيلی سخت
اظھار شكايت كرده و قدغن توقيفی روزنامه 

 و در ».مزبور را حكما خواستار شدند
: جواب روزنامه انجمن ملی تبريز آمده است

اما توقيفی روزنامه مT از طھران امر «
شده است، در اين خصوص بايد به اعضای 
محترم دارالشورای ملی دام اجTلھم اخبار 
داده و استدعا شود كه روزنامه مزبور را از 

 به دنبال آن برای ».توقيف خارج فرمايند
جلوگيری از انتشار نشريه مTنصرالدين به 

: شوندمجلس شورای ملی متوسل می
حضور مبارك اعضای محترم مجلس 
دارالشورای ملی دامت تائيداتھم اولين اساس 

. ترقی و انتباه و ايقاظ ھر ملت جرايد است
جريده مTنصرالدين كه مرآت قبايح اعمال 

دانيم مستبدين و اسباب ترقی ملت است نمی
خانه توقيف و اذن به چه مTحظه در پست

دھند و اين فقره موجب ياس و توزيع نمی
ھيجان ملت گشته شكايات مفصله به انجمن 

كنند كه در زمان استبداد منع توزيع می
شد حال كه ايام جريده مTنصرالدين نمی

عدالت و آزادی قلم است چرا منع نشر 
استدعا داريم مقرر فرمايند .  شودجرايد می

پستخانه تبريز مانع نگشته موجب اطمينان 
ملت و اسكات ھيجان ايشان گردد و زم 
است كه در اين حضور اقدامات زمه را 

انجمن ملی تبريز سال (.مضايقه نفرمايند
 )  ـ صفحه دوم23اول، نمره 

استاد محيط طباطبايی در كتاب تاريخ 
تحليلی مطبوعات، درباره تاثير نشريه 

روزنامه «:  نويسدمTنصرالدين می
صوراسرافيل كه اندكی بعد از صبح صادق 
انتشار يافت، روزنامه انتقادی تندروی بود 
كه خوانندگان فارسی زبان را با شيوه نقد و 
طنز روزنامه تركی مTنصرالدين باكو در 
تماس نھاد ولی قسمت كاريكاتور 

العاده جالب بود مTنصرالدين را كه فوق
بلكه اين جنبه را .  نتوانست تقليد كند

ھای تنبيه تھران و آذربايجان تبريز روزنامه
 ».به ميراث بردند

تاثير مTنصرالدين بر نشريات داخلی ايران 
توان به تاثير در اين مورد می.  گير بودچشم

ھای دھخدا تحت مTنصرالدين، بر نوشته
عنوان چرند و پرند در صوراسرافيل و يا 

 .بر نسيم شمال اشاره کرد
ميرزاجليل، در روزنامه مTنصرالدين با 

، »دلی«، »ھردم خيال«امضاھای مستعار 
 و »قارين قولی«، »موزان«، »سرتيق«

 .كردھا مقاتش را امضاء مینظاير آن
زدن در ھا، ضمن قلموی در اين سال

-روزنامه مTنصرالدين، به نوشتن داستان
ھای داستان.  دھدھای اجتماعی نيز ادامه می

 و »بچه ريشو« و »آزادی در ايران«
 و »كتاب مادرم«، »ھامرده«ھای كمدی

ھای ھنری  از يادمان»مجمع ديوانگان«
 »ھامرده«جاويدان اوست و به ويژه كمدی 

در شمار آثار كTسيك جھان درآمده و با 
 گوگول »بازرس« مولير و »تارتوف«

 .كندبرابری می
او در تبريز، با كمك روشنفكران چپ و 
پيشرو اين شھر، روزنامه مTنصرالدين را 

كند و اثر ناميرای تا ھشت شماره منتشر می
را در )  ھامرده(»اؤلولر«خود نمايشنامه 

آورد، سالن تئاتر آراميان به روی صحنه می
و پس از يك سال اقامت در اين شھر، به 
باكو مراجعت كرده و مجددا به نشر 

 در آن 1931روزنامه مTنصرالدين تا سال 
 .دھدشھر ادامه می

 دی 15اين اديب سوسياليست و پرآوازه در 
 شمسی برابر با چھارم ژانويه 1310
-، ساعت سه بعد از ظھر بر اثر خون1932

 سالگی در شھر باكو، 66ريزی مغزی در 
 .بنددچشم از جھان فرو می

مردم جمھوری آذربايجان، به پاس بزرگ 
گذاری به خدمات ارزشمند داشت و ارج

اش سياسی، اجتماعی و فرھنگی وی، پيكره
در .  كنندرا در شھر باكو نصب می

-جمھوری آذربايجان تعدادی مدرسه، كتاب
خانه، خيابان و ديگر موسسات اجتماعی به 

. گرددگذاری مینام جليل محمدقلی زاده نام
آثار اين نويسنده، با تيراژھای با چاپ و به 

 .شود ھا ديگر برگردانده می اغلب زبان
ھا ت¬اث¬ي¬ر ب¬ه س¬زاي¬ی در رسانه  باين ترتيب، 

تحوت مختلف اجتماعی، سياسی، تبليغی و 
اند به عنوان حامTن و م¬ن¬ت¬ق¬ل ترويجی داشته

ت¬وان¬ن¬د در س¬اخ¬ت ف¬رھ¬ن¬گ کنندگان پيام می
جويانه بسي¬ار طلبانه و عدالتعمومی برابری

ھ¬ا، ب¬دون در ن¬ظ¬ر گ¬رف¬ت¬ن آن.  موثر باش¬ن¬د
مرزھای ج¬غ¬راف¬ي¬اي¬ی و ف¬رھ¬ن¬گ¬ی، ام¬ک¬ان 
حضور را در ھ¬م¬ه ن¬ق¬اط ج¬غ¬راف¬ي¬اي¬ی پ¬ي¬دا 

اند و فرھنگ س¬ي¬اس¬ی و اج¬ت¬م¬اع¬ی در کرده
فرھ¬ن¬گ اج¬ت¬م¬اع¬ی، .  اندجوامع را ارتقا داده

يک پديده پويا است و ھر روز با اخت¬راع¬ات 
پ¬¬ردازی و اک¬¬ت¬¬ش¬¬اف¬¬ات ت¬¬ک¬¬ن¬¬ي¬¬ک¬¬ی و ن¬¬ظ¬¬ري¬¬ه

تحوتی که در دنيا در اب¬ع¬اد م¬خ¬ت¬ل¬ف پ¬دي¬د 
آيد فرھنگ عمومی پذيرای اي¬ن رف¬ت¬ارھ¬ا می

 .ھا استو پذيرای اين تحوت و دگرگونی
ھ¬ا ان¬درک¬اران آنھ¬ا و دس¬تبنابراين، رسان¬ه

دھی فرھنگ عمومی جھان ش¬م¬ول، در شکل
 .کنندنقش مھمی در جوامع ايفاء می

اث¬¬ر در ف¬¬رھ¬¬ن¬¬گ ع¬¬م¬¬وم¬¬ی، ب¬¬ا اس¬¬ت¬¬ف¬¬اده از 
 ابزارھايی است که امکان اين 

 بھرام رحمانی ...   ھانقش رسانه

 7 صفحه  
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-نگار، وبTگ  سيامک قادری، روزنامه*

نويس و خبرنگار سابق ايرنا، به چھار 
سال زندان و پرداخت جريمه نقدی 

 .محکوم شد
به گزارش سايت امروز، سيامک قادری 

اتھام اقدام تبليغی عليه نظام، تشويش «به 
، به »...اذھان عمومی، نشر اکاذيب و

چھار سال زندان و جريمه نقدی محکوم 
 .شده است

سيامک قادری، در مرداد ماه سال 
، با يورش نيروھای امنيتی به ١٣٨٩

اش بازداشت و روانه منزل مسکونی
پيش از اين ماموران امنيتی .  زندان شد

شرط آزادی وی را انتشار مقاتی در 
وصف رھبری و حاکميت بر روی 

 .اعTم کرده بودند) ايرنای ما(وبTگ خود
 
 سران و مقامات حکومت اسTمی *

ھای جناحی ايران، در دعواھا و کشمکش
خود بر سر تقسيم قدرت، ھر از چند 

استفاده ھمديگر ھا و سوءگاھی دزدی
 .سازندبرمT می

برای مثال، يک ماه پس از برکناری 
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، مديرکل 
اسبق مطبوعات خارجی اين وزارت، با 
انتقاد از عملکردھای مالی متصدی سابق 
اين پست او را متھم به فساد مالی در 
مطبوعات از جمله اختصاص يارانه به 

 .ھايی کرد که منتشر نشده اندروزنامه
از محمدعلی رامين، شخصی که مورد 

 قرار »محمدحسين خوشوقت«انتقاد 
ھای جنجالی  گرفته، به عنوان مبدع بحث

 و يکی از »انکار ھولوکاست«مربوط به 
شود که در دوران تصدی افرادی ياد می

گری معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد 
ھای منتقد دولت را برخوردھا با رسانه

ھا و  تشديد بخشيد و اندک روزنامه
ھای پيش  نشريات منتقد بازمانده از سال

 .را يک به يک به محاق توقيف راند
مديرکل اسبق مطبوعات خارجی وزارت 
فرھنگ و ارشاد اسTمی در اين مقاله 

 »در ستايش يک برکناری«با عنوان    که
 ميليون تومانی 130منتشر شده، از کمک 

ای در شمال وزارت ارشاد به روزنامه
کشور خبر داده است که حتی منتشر 

شده و در صورت انتشار ھم طبق نمی
 ميليون 30مقررات مستحق دريافت 

 .تومان بوده است
ھای ھای دولتی با مTکتقسيم آگھی
ای و سياسی و نيز تTش خاص سليقه

هللا  برای آيت»امام«برای ترويج عنوان 
ای از طريق تعيين پاداش مالی از خامنه

ديگر موضوعاتی است که به گزارش 
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خبرآنTين در اين مطلب در خصوص 
مديريت محمدعلی رامين در معاونت 

ھا اشاره شده مطبوعاتی وزارت ارشاد به آن
 .است

ھمکار سابق رامين، اين انتقادات را تنھا 
يک ماه پس از برکناری وی از سمت 
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و 
جايگزينی محمدجعفر محمدزاده، رييس 
سابق دفتر محمدرضا رحيمی مطرح کرده 

ای از يادداشت انتقادی گزيده.  است
محمدحسين خوشوقت، در بسياری از 

گرايان منتشر ھای وابسته به اصولرسانه
  .شد

محمدعلى رامين که يکی از نزديكان محمود 
نژاد، رييس دولت نھم و دھم است در احمدى

ھاى پنج سال گذشته ھمراه با او از چھره
جنجالى در موضوع انكار ھولوكاست و 
كشتار يھوديان در جنگ جھانى دوم بوده که 

 .ھاى گسترده جھانی روبرو شدبا اعتراض
ھايی چون دبيرکلی جمعيت دفاع از او سمت

ھای مسلمان در غرب، دبيرکلی بنياد  اقليت
جھانی ھولوکاست، دبيرکلی سازمان امت 
اسTمی، مديريت مسئولی ماھنامه امامت، 
مسئوليت اتحاديه راه اسTم در اروپا، 

نژاد در سازمان صدا و مشاورت احمدی
سيما را، قبل از معاونت مطبوعاتی وزارت 

 .ارشاد اسTمی به عھده داشته است
از جمله آخرين جنجال ھای محمدعلی 

يک مصاحبه تلفنی و با راديو    رامين
او خطاب به مجری يکی از .  بود   گفتگو
ھای اين راديو که در مورد اظھارات برنامه

وی درباره روحانيت و مسجد سئوال پرسيد 
کنيد از قول  شما غلط می:  با عصبانيت گفت

 .گوييد من اين اراجيف را می
رامين، سپس در حاشيه نمايشگاه مطبوعات  

با تکرار سخنانش در آن برنامه گفت که  
منظورش از عبارت غلط کردی، مجری و «

تھيه کننده آن برنامه بوده است نه مسئون 
: چنين گفت او، ھم».صداو سيما

خواستم با اين جواب جلوی فتنه را  می«
 ».بگيرم

گيری دولت دھم با رامين، پس از قدرت
 به سمت ٨٨تقلب و زور، در آبان ماه سال 

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد منصوب 
ھا بارھا از سوی بسياری از روزنامه.  شد

رامين تذکر و اخطار گرفتند و تعدادی ھم 
در اين دوره تشديد فشارھا تنھا .  توقيف شدند
 »طلب اصTح«ھای جناح  به رسانه

-ھای اصول حکومت، محدود نماند و رسانه
گرای منتقد دولت نيز در اين دوره با تذکر 
شديد ھيات نظارت بر مطبوعات مواجه 

 .شدند
: او، در توضيح تشديد اين فشارھا گفت

گيرند يا توقيف  ھايی که تذکر می روزنامه«
ای ھستند  شوند مثل عنصر فاسد و آلوده می

کنند و  که ھمه فضای مطبوعات را آشفته می
ھا سعی در تلطيف اين فضای ما با توقيف آن
 ».آشفته را داريم

رامين، در دورانی که در آلمان تحصيل 
ھای فاشيست کرد به دليل اين که با گروهمی

و نژادپرست ھمکاری داشته از آن کشور، 
چنين در دورانی که او، ھم.  اخراج شده است

سمت معاون مطبوعاتی وزارات ارشاد را 
به عھده داشت به يک سايت ايرانی که در 
لوگوی خود، تصاويری از ھيتلر و رژه 
نيروھای فاشيست را قرار داده، رسما اجازه 

 .فعاليت داده بود

براساس اعTم گزارشگران بدون مرز، در 
بندی جھانی آزادی  آخرين جدول رده

مطبوعات، ايران به پشت دروازه سه کشور 
 برای آزادی مطبوعات يعنی »جھمنی«

ترکمنستان، کره شمالی و اريتره رسيده 
 .است

 
ای با عنوان  صفحه۶۴ای  اخيرا جزوه*

ھای ھای رنگی بر روی سايتزمزمه
انديشکده راھبردی «اينترنتی منتشر شده که 

 . آن را گردآوری کرده است»امنيت نرم
ھای اينترنتی نشان جستجوی روی سايت

دھد که اين انديشکده، توسط بسيج دانش می
. شودجويی دانشگاه خواجه نصير اداره می

ھای مختلف گروھی تحقيقاتی مانند گروه
ديگری چون افسران جنگ نرم دانشگاه 

 .تربيت معلم تھران و انديشکده يقين
سايت انديشکده طور که در وبالبته آن

راھبردی امنيت نرم آمده است، جزوه 
 تير ماه ٢١ھای رنگی در تاريخ زمزمه

منتشر شده بوده است اما تا امروز مورد 
 .توجه قرار نگرفته بوده است

نويسندگان اين جزوه، در مقدمه کتاب خود، 
: اند ھدف از انتشار آن را چنين بيان کرده

مخملی ی تادکووژه سی يک پرربردر بايد  «
آن در جتماعی  ، افرھنگی، سياسید بعااھمه  

شو گرفته  بعد  ی مرد، انظر  متاسفانه  از که 
يربط ی ذھاهستگای دسواز خير  اقايع  و
شده يددنا سياسی  وتنھا  ه و گرفته  آن جه 

به ره آن باو درست  ن داده شده انگ نشارپر
میشور عطTدم امر که در .  دسانی  حالی 
ھا تمداز )  مينهھازھمه  در (فرھنگزه حو

پردر اقبل   به ده و بول فعاوژه ين  توجه  با 
مساعدز بردر اکه  ی مينه  بخش  ای ين 

نظا با  ی حرکتھاد دارد جوم ومخالفت 
ست که نمونه اجرل احادر سيعی  ه و وخزند

ر منتشر ثاو آھا  بکتا  ،تئاترھا، فيلمھاآن در 
حوه در دشد قابل  زهيگر  ، ستايت  روھا 

برا يک  با  منابع دسی  رلبته  پايه  بر  قيق 
 ».منيتیا

ھا  در اين جزوه عTوه بر برخی ناشران، ده
نويسنده و مترجم نيز به تTش برای 

. اند  جمھوری اسTمی متھم شده»براندازی«
بھبھانی اد جون، يشاف دروشراعلی، سيمين 

صالحی، مجابی ، حسين بشيريه، سيدعلی 
نوشين ، بيضايیام بھرابراھيم گلستان، 

، از ...دی، وباآفسانه نجم، اسانیاخری حمدا
جمله نويسندگان، شاعران و مترجمانی 

ھا معرفی ھستند که ھمکار اين انتشارات
 .اند شده

فشار بر نويسندگان و 
نگاران و اعمال روزنامه

 سانسور در ماه اخير
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 »در تبعيد«کانون نويسندگان ايران 

محکوميت يک وکيل به 
 سال زندان به خاطر 11

 دفاع از موکلين خود
 

نسرين ستوده وکيل شماری از فعالين 
سياسی و اجتماعی مانند؛ شيرين عبادی 

نگار  دان، عيسی سحرخيز روزنامهحقوق
هللا طبرزدی فعال سياسی، به  و حشمت

خاطر دفاع از موکلين خود، در دادگاه 
 20 سال حبس تعزيری و 11بدوی به 

 سال 20سال محروميت از وکالت و 
 .خروج از کشور محکوم شد ممنوعيت 

نسرين ستوده، روز سيزدھم شھريور ماه 
گذشته، پس از آن که برای پاسخ به 
احضاريه دادگاه، به دادسرای اوين 

وی در .  مراجعه کرده بود بازداشت شد
اعتراض به دستگيری غيرموجه خود 
برای مدتی در مھرماه دست به اعتصاب 

در رابطه با دستگيری وی، تا .  غذا زد
ھای حقوق بشری بسياری  کنون سازمان
  بان حقوق بشر، الملل، ديده نظير عفو بين

چنين گزارشگران بدون مرز و ھم
ھای سياسی و مدنی نظير  شخصيت

واسTو ھاول رييس جمھور پيشين 
جمھوری چک، شيرين عبادی، حقوقدان 

، بازداشت نسرين ستوده را محکوم ...و
کرده و خواستار آزادی فوری وی 

 .اند شده
-حکم محکوميت نسرين ستوده روز يک

رضا .  شنبه به وکيل وی ابTغ شده است
خندان، شوھر نسرين ستوده، نويسنده و 
عضو ھيئت دبيران کانون نويسندگان 
ايران در تبعيد نيز، به دادسرای انقTب 

وی درباره .  زندان اوين احضار شده است
اطTعی کرده  علت احضار خود ابراز بی

 .است
محکوميت وکTی فعالين سياسی و 

نگاران در بند، يکی اجتماعی و روزنامه
ھای ارتجاعی جمھوری ديگر از سياست

اسTمی در ايجاد ارعاب اجتماعی ست 
کوشد دفاع يک وکيل را از متھمان که می

 جلوه »جرم سياسی«يک پرونده نيز يک 
دھد و جامعه را در رعب اجتماعی فرو 

در حال حاضر فعالين بسياری از .  برد
عرصه فرھنگ و اجتماع و سياست در 

خبری از برند؛ بیھا به سر میزندان
سرنوشت رئيس دانا که به اتھام سخن 

-مند کردن يارانهھدف«گفتن از سياست 
دستگيری  تھديد و دستگير شده است، »ھا

جويی، فعالين کارگری، فعالين دانش
-خواه زنان، وبفعالين جنبش برابری

نگاران و نويسان، روزنامهگ
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ھا،  گيری اعدامچنين اوجسينماگران و ھم
-کارانه رژيمیھای تبهنشانه شدت سياست

ست که چون بختک بر سر جامعه ما فرود 
کند زبان مردم را از انتقاد آمده و تTش می

از چپاول و جنايت خود باز دارد و در راه 
ھای ارتجاعی و کشتن حاکم کردن انديشه

 .دردسر پيش برودآزادی بی
، وابسته به »انديشکده راھبردی امنيت نرم«

ھای امنيتی رژيم، با ھدف مرعوب ارگان
سازی کردن ناشران و نويسندگان و پرونده

 64ای  ھا، طی انتشار جزوهامنيتی برای آن
، برخی »ھای رنگی زمزمه«ای با نام   صفحه

 »برانداز«ھا را ناشران و نويسندگانی که آن
 .خوانده، معرفی کرده است

کانون نويسندگان ايران در تبعيد، بنا بر 
آرمان ھميشگی خود در دفاع از آزادی 
انديشه و بيان، ندای مبارزه مردم ايران با 
اين موج وحشت و جنايت را به گوش 

ھای بيدار رساند و از وجدانھمگان می
خواھد که در برابر اين مردم جھان می

 .گرانه ساکت ننشينندھجوم ستم
 

 کانون نويسندگان ايران در تبعيد
 2011دھم ژانويه 

 
 
 
 

 خانم نسرين ستوده
 

انجمن پن «کميته نويسندگان دربند 
ای حکم  با صدور بيانيه»المللبين

 مبنی بر »نسرين ستوده«صادره عليه 
 سال محروميت از 20 سال زندان و 11

وکالت و خروج از کشور را محکوم 
 .کرد

الملل، تصريح کرده است انجمن پن بين
که نسرين ستوده صرفا به دليل اعمال 

آميز حق خود در آزادی بيان مسالمت
 .محکوم شده است
الملل، ضمن اع9م انجمن قلم بين

ھا در ايران نگرانی از ادامه دستگيری
و صدور احکام زندان طو�نی، 

قيد و شرط خواستار آزادی فوری و بی
از سوی ديگر، به .  نسرين ستوده شد

الملل، انجمن دنبال صدور بيانيه پن بين
ای اع9م کرد قلم سوئد نيز طی اط9عيه

نسرين ستوده را به عنوان عضو 
 .افتخاری خود پذيرفته است

 رئيس دانا آزاد شد
 

فريبرز رئيس دانا، عضو کانون نويسندگان 
ايران و اقتصاددان، با سپردن وثيقه آزاد 

رئيس دانا، در آستانه اجرای طرح .  شد
ھا به دليل مخالفت با مندسازی يارانهھدف

اين طرح، توسط نيروھای اط9تی و امنيتی 
آقای رئيس دانا، بعد از .  بازداشت شده بود

آزادی در پيامی کوتاه از تمامی کسانی که 
در راه آزادی ايشان ت9ش کردند قدردانی 
کرد و خصوصا از کانون نويسندگان در 

 .تبعيد

فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان و عضو 
کانون نويسندگان ايران، ساعاتی پيش از 

-دستگيری در مصاحبه با بخش فارسی بی
مردم بايد به «:  سی، اع9م کرد کهبی

 ».وضعيت کنونی واکنش نشان دھند

*** 
 

 فاجعه مطالعه در ايران
 

 در ھر یاما جالب است بدانيم که ھر ايران
از .  خواند روز، فقط يک کتاب می1892

 ايرانی تنھا يک نفر، يک جلد کتاب 10ھر 
تر از نيم درصد کند و کمخريداری می

ھزينه سبد ھر خانواده، ايرانی به خريد 
 .کتاب اختصاص دارد

 45ميانگين سرانه مطالعه در جھان حدود 
 70دقيقه است، اما کشور ما با بيش از 
 29ميليون جمعيت، فقط يک ميليون و 

ھا دارد که البته خانهھزار عضو در کتاب
ھا و ھا را پشت کنکوریقسمت اعظم آن

 .دھندآموزان تشکيل میدانش
قب9 شنيده بوديم که سرانه مطالعه در 

 دقيقه است اما اخيرا ارقام ديگری 2ايران 
چه زمان درسی اند که چناناع9م شده

کنيم،    خواندن را ھم به اين رقم اضافه
.  دقيقه6شود سرانه مطالعه ھر ايرانی می

وحشتناکی اين رقم وقتی بھتر مشخص 
-شود که بدانيم سرانه مطالعه آمريکايیمی

 دقيقه و 55ھا  دقيقه، انگليسی20ھا 
 . دقيقه است90ھا ژاپنی

ھای در كشور ما جمع تيراژ ھمه روزنامه
 ميليون روزنامه تجاوز 2/5منتشر شده از 

كند در صورتی كه تيراژ فقط يكی از نمی
 20حدود )  آساھی(ھای ژاپنروزنامه

 .ميليون نسخه است

اط9عيه کانون نويسندگان اي�ران 
 در  تبعيد و چند خبر کوتاه
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شود چنين انبوھی از فاجعه در مگر می
ای جريان پيدا کند و شھروند آن جامعه

جامعه، از ھر قماش که باشد نسبت به آن 
واکنش نشان ندھد؟ منظور من از 

ست که زير شھروند جامعه، ھر آن کسی
گيرد و از آن آسيب اين سلطه قرار می

شھروند بودن، پيوند با ديگر .  بيندمی
ساز آن ھای بنيانمردم جامعه و با ريشه

داشتن از ھر انسان که شايسته ناميده 
خواھد که شدن به اين نام است می

تواند ھموندی خود را به ھر شکلی که می
من اگر در برابر ستم و .  اثبات کند

نابکاری زبان در کام بکشم، پيش از ھر 
کس به خودم که مورد ھجوم اين ستمم 

رو ھم ھست که از ھمين.  امخيانت کرده
ھموندی در جامعه، امری آگاھانه و 
داوطلبانه است و شما تعبير درستی در 

اولويت ھم بايد .  ایاين زمينه به کار برده
ترين امر با بيان ضروريترين و مبرم

يعنی در اعتراض .  حيات اجتماعی باشد
گشائی نسبت به شرايطی که و زبان

چه .  کندزندگی را به ھمگان تلخ می
تر از زبان گويا داشتن، چيزی بيش

-راھبرد رھائی را در جامعه نھادی می
کند؟ آزادی انديشه و بيان اصل اول ِ 

آزادی ھم، .  بودن و آزادانه زيستن است
صرفا در پوشش آزادی سياسی و 

آزادی، در .  شوداجتماعی خTصه نمی
حق زيست داشتن، حق شھروندی داشتن، 
حق سير شدن و آموزش و آسايش و 

 . تامين اجتماعی داشتن ھم ھست
 
جامعه آينده ايران را چگونه   -٣

کنيد؟ يعنی ت9ش و تصوير می
مبارزه اقشار گوناگون جامعه و به 
ويژه روشنفکران، بايد با کدام 

گيری مبارزاتی استراتژی و جھت
ھمراه باشد تا جامعه آينده ما، به 
يک جامعه انسانی برسد که در آن، 
قبل از ھر منفعت و مصلحت 
حکومت، حرمت و موجوديت انسان 
اکيدا حفظ شود و حاکميت بدون 
توجه به مليت، جنسيت و باورھای 
سياسی و مذھبی شھروندان، به 

ھا، در حقوق و آزادی و برابری آن
ھای اقتصادی، سياسی، ھمه عرصه

سان بنگرد اجتماعی و فرھنگی يک
و شھروند درجه يک و دو و سه 
وجود نداشته باشد و ھمه مردم 
جامعه، از آزادی انديشه و بيان و از 

ھای فردی و اجتماعی آزادی
 برخوردار باشند؟
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ای که بر اساس زور و در جامعه  -سماکار
گانه گردد، انسان از خود بیکشی میبھره
گانگی از خود، در روند حرکت بی.  شودمی

تTش برای .  آيدتوليد برای بازار پديد می
گانگی، تTش برای رھائی از ازخود بی

زيرا انسان .  بازگشت انسان به خود است
مبنای زندگی ست، نه ابزار و وسائل و 

ھر چه در جامعه ھست . سودای توليد و سود
اگر در راستای خواست برابرھمگان مورد 

گانگی استفاده قرار نگيرد تبديل به عامل بی
بت وارگی کا .  شودانسان از خود می

تTش .  گر امروز ستگی مناسبات ستمويژه
برای بازگرداندن انسان به خود، تTش برای 
رھائی نھائی از ستم است و در اين راه 

ساز اعتماد مردم به ھم و يقين به دوران
بودن اراده شھروندان جامعه، حق حيات و 

من از .  کندنظر را  برای ھمه تضمين می
ھمين امروز بايد اين امر را پيش چشم 

-آل آينده من برپا نمیبگذارم که جامعه ايده
که؛ تمام شھروندان جامعه آزاد شود مگر آن

آزادی درک ضرورت حيات .  باشند
ھائی که بدون آن درک آن پايه.  ستاجتماعی

-ھر کس، با ھر انديشه.  آزادی ممکن نيست
يافت به زندگی ای در جامعه آينده برای ره

. يافت تک خطی نيستاين ره.  نو آزاد است
جامعه در تنوع انديشگی جمعی خود است 

گانگی که بھترين راه رھائی از از خود بی
يابد و خرد جمعی راھبر بدون را می

بنابراين، .  خردورزی فرد ممکن نيست
آل من، جامعه ايده.  تغيير بايد بنيادی باشد

جامعه بازگشت انسان به خود و يگانگی او 
 . با خود است

 
 
 

 

  عباس سماکارپاسخ
  بانگبه سئوا�ت 

کنند و مطبوعات تاثيرگذاری را فراھم می
ھا و ابزارھای مھم به عنوان يکی از رکن

 . در اين راستا مطرح است
ما در حال حاضر در شرايط¬ی ق¬رار داري¬م 
که فرھنگ عمومی ب¬دون در ن¬ظ¬ر گ¬رف¬ت¬ن 

خ¬وش مرزھای جغرافيايی و ع¬ق¬ي¬دت¬ی دس¬ت
اين عرصه در تمام .  تغيير و دگرگونی است
اجتماعی و فرھن¬گ¬ی امور سياسی اقصادی، 

و حت¬ی در ام¬ور روزم¬ره و ج¬اری م¬ردم 
-جامعه م¬ا ن¬ي¬ز ت¬اث¬ي¬ر خ¬اص خ¬ود را م¬ی

م¬¬درن و رو، اب¬¬زارھ¬¬ای از اي¬¬ن.  گ¬¬ذارن¬¬د
پيشرفته ارتباط جمعی، به جامعه و افراد آن 

ک¬¬ن¬¬د ت¬¬ا از ي¬¬ک س¬¬و م¬¬رزھ¬¬ای ک¬¬م¬¬ک م¬¬ی
سانسور دولتی را بشکنند و از سوی دي¬گ¬ر، 

ت¬ر و در مسير و خط مشی معين خود م¬وف¬ق
اي¬¬ن اب¬¬زارھ¬¬ا، در .  ت¬¬ر گ¬¬ام ب¬¬ردارن¬¬دآگ¬¬اه

ھای فرھ¬ن¬گ¬ی، س¬ي¬اس¬ی و چگونگی حرکت
-گذارند؛ ک¬ن¬شاجتماعی شھروندان تاثير می

دار و م¬ت¬ن¬اس¬ب ب¬ا ھا را ج¬ھ¬تھا و واکنش
خ¬واھ¬¬ان¬ه در ھ¬¬ای آزادیدي¬گ¬ر اب¬ع¬اد ت¬Tش

زن¬ن¬د و م¬ي¬ان ش¬ھ¬رون¬دان جامعه را رقم می
ھ¬¬ای م¬¬ت¬¬ح¬¬دان¬¬ه و گ¬¬ي¬¬ریاق¬¬دام¬¬ات و ج¬¬ھ¬¬ت

احساسات عاطفی و روان¬ی مش¬ت¬رک¬ی پ¬دي¬د 
 .آورندمی

 
 

 
 
 

نگاران فشار بر نويسندگان و روزنامه
 و اعمال سانسور در ماه اخير

  
ھای آنان ناشرانی که در اين جزوه فعاليت

براندازی خوانده شده است، نخست نام ھر 
کدام از اين ناشران آمده و سپس مختصری 

ای از درباره رييس انتشارات و سپس نمونه
ھايی که توسط آن انتشارات منتشر کتاب

 .شده، آمده است
ھا به ھايی از آن کتابپس از آن، بخش

ھا را مصاديق عنوان نمونه ارائه شده و آن
براندازی و ھدايت جامعه به سوی جنگ 

ھايی که از کتاب.  نرم قلمداد کرده است
شود تا ھا پيدا میتاريخ و سياست در آن

 .ادبيات داستانی ايران و جھان
 
ھای پائولو کوئليو، نويسنده  کتاب*

سرشناس برزيلی نيز در ايران ممنوع شده 
ای که  و از اين پس نيز چاپ ھر کتاب تازه

نام او بر آن باشد در ايران ممنوع اعTم 
 .است شده 

وی، در وبTگ شخصی خود، خبر داد که 
ھای  قصد دارد در واکنش به اين اقدام مقام

ھای فارسی  ايرانی، تمامی ترجمه
ھايش را به رايگان از طريق اينترنت  کتاب

 .در دسترس ھمگان قرار دھد

 بھرام رحمانی ...    ھانقش رسانه

 30شنبه بان حقوق بشر، روز يک سازمان ديده
ھا در  ، نسبت به افزايش اعدام2011ژانويه 

ايران ابراز نگرانی کرد و تخمين زد که در سال 
تواند  ، تعداد افراد اعدام شده در ايران می2011

 . برسد»بيش از ھزار تن«به 
سارا لی ويتسون، مدير بخش خاورميانه اين 
سازمان به خبرگزاری فرانسه گفت که اگر 

ھا در ايران با سرعت کنونی پيش برود،  اعدام
 تا پيش از به پايان رسيدن »به راحتی«مقامات 

 را در ايران »بيش از ھزار نفر«، 2011سال 
اين آمار در حالی ارائه شده .  اعدام خواھند کرد

است که بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، 
 .اند  نفر اعدام شده179کم  دست2010در سال 

چنين بر اساس گزارش سازمان عفو ھم
، با اعدام دست 2009الملل، ايران در سال  بين
 نفر، پس از چين و عربستان سعودی 388کم 

بيش ترين حکم اعدام در جھان را به اجرا 
 .رسانده بود

ھای  نويسد که گروه خبرگزاری فرانسه می
ھای ايران در  حقوق بشری بر اين باورند اعدام

 . ، سرعت گرفته است2011سال 
 9ھلندی در تاريخ  -زھرا بھرامی، زن ايرانی

ھايی وجود دارد که نمونه.   اعدام شد89بھمن 
حکومت اس9می، فعالين سياسی را نيز در ميان 

 .متھمان مواد مخدر، اعدام کرده است



 
طور که آگ¬اھ¬ي¬د ج¬ام¬ع¬ه م¬ا، ھمان

. آبستن رويدادھای گون¬اگ¬ون اس¬ت
ھ¬ای اق¬¬ت¬ص¬¬ادی، س¬ي¬¬اس¬¬ی، ب¬ح¬¬ران

ھ¬ا اجتماعی و فرھنگی ھم¬ه ب¬خ¬ش
. و مناطق کشور را فراگرفته اس¬ت

س¬و فقر و فTکت اقتصادی از ي¬ک
و سانسور و اختناق و سرک¬وب از 
سوی ديگر، ن¬ف¬س اک¬ث¬ري¬ت م¬ردم 

ح¬¬ک¬¬وم¬¬ت .  اي¬¬ران را ب¬¬ري¬¬ده اس¬¬ت
اس¬¬Tم¬¬ی، غ¬¬ي¬¬ر از زب¬¬ان زور و 
خشونت، ترور و ميليتاريسم، ھ¬ي¬چ 

ھ¬ای ارگ¬ان.  فھمدزبان ديگری نمی
امنيتی و قضايی ح¬ک¬وم¬ت، -پليسی

اختيار تام دارند تا ھ¬ر م¬خ¬ال¬ف و 
منتقدی را دس¬ت¬گ¬ي¬ر و زن¬دان¬ی و 

-در زن¬دان.  شکنجه و اعدام ک¬ن¬ن¬د
ھای حکومت اسTمی، با زندان¬ي¬ان 

چ¬ون اس¬رای ج¬ن¬گ¬ی و سياسی ھم
ش¬ود و  رف¬ت¬ار م¬ی» دشم¬ن«عامل 

دارند ھا را در زير شکنجه وامیآن
ان¬د، به جرايمی ک¬ه م¬رت¬ک¬ب نش¬ده

در واقع ھيچ شھروندی . اقرار کنند
حرم¬ت¬ی در ايران، از تعرض و بی

و تحقير ن¬ي¬روھ¬ای ح¬ک¬وم¬ت¬ی در 
ھ¬¬ا م¬¬م¬¬ل¬¬و از زن¬¬دان.  ام¬¬ان ن¬¬ي¬¬س¬¬ت

ن¬ويس¬ان، ن¬گ¬اران، وب¬Tگروزنامه
وکTی دادگستری، فعال¬ي¬ن ج¬ن¬ب¬ش 

جويی، جنب¬ش زن¬ان، ج¬ن¬ب¬ش دانش
ھای م¬ل¬ی چنين اقليتکارگری و ھم
حکومت اس¬Tم¬ی، .  و مذھبی است

ترين مساي¬ل خص¬وص¬ی در ابتدايی
شھروندان جامعه مستقي¬م¬ا دخ¬ال¬ت 

کند و حتی با کودکان زندان¬ی و می
-زندانيان غيرسياس¬ی غ¬ي¬رانس¬ان¬ی

در واق¬ع .  ترين رف¬ت¬ارھ¬ا را دارد
ماشين آدم کشی حکومت اس¬Tم¬ی، 

ايس¬¬ت¬¬د و ب¬¬ا ت¬¬م¬¬ام ای ن¬¬م¬¬یل¬¬ح¬¬ظ¬¬ه
سرعت در حال حرکت است و در 
مسير خود ھمه چيز را ت¬خ¬ري¬ب و 

تھدي¬دھ¬ا .  گيردھمه کس را زير می

و پيگردھای پليسی س¬ب¬ب ش¬ده اس¬ت 
ش¬¬م¬¬اری از ف¬¬ع¬¬ال¬¬ي¬¬ن ک¬¬ه ت¬¬ع¬¬داد ب¬¬ی

ھ¬¬ای م¬¬خ¬¬ت¬¬ل¬¬ف اج¬¬ت¬¬م¬¬اع¬¬ی، ع¬¬رص¬¬ه
سياسی و فرھنگی  و ورزشی کش¬ور 

-را ترک کنند و در ج¬وام¬ع پ¬ن¬اھ¬ن¬ده
پذير نيز با مش¬ک¬Tت بس¬ي¬ار روب¬رو 

 .شوند
ھ¬¬ای در چ¬¬ن¬¬ي¬¬ن ش¬¬راي¬¬ط¬¬ی، پ¬¬رس¬¬ش

بس¬¬ي¬¬اری ب¬¬ه وي¬¬ژه از روش¬¬ن¬¬ف¬¬ک¬¬ران 
شان در قب¬ال جامعه که بنا به موقعيت

جامعه، ت¬ع¬ھ¬د داوط¬ل¬ب¬ان¬ه و آزادان¬ه 
ترديد ن¬ويس¬ن¬ده بی.  دارند مطرح است
که دچ¬ار ت¬ع¬ص¬ب امروزی، بدون آن

باشد، تعھد اج¬ت¬م¬اع¬ی داوط¬ل¬ب¬ان¬ه و 
ت¬وج¬ه و .  گ¬ي¬ردآزادانه را درنظر می

باور به ق¬درت ات¬ح¬اد و ھ¬م¬ب¬س¬ت¬گ¬ی 
انسانی برای ت¬غ¬ي¬ي¬ر وض¬ع م¬وج¬ود، 
اع¬ت¬¬ق¬اد ب¬ه م¬ن¬¬ش¬¬ا اث¬¬ر ب¬¬ودن آث¬¬ار و 
ت¬¬ول¬¬ي¬¬دات ن¬¬ويس¬¬ن¬¬ده در ت¬¬ح¬¬وت 
اجتماعی و ف¬رھ¬ن¬گ¬ی ام¬ری م¬ھ¬م و 

 . سازنده است
با اين رويکرد، بر آن شدم که برخ¬ی 

ھا را در اين جا  طرح کن¬م ت¬ا پرسش
اعضای مح¬ت¬رم ک¬ان¬ون ن¬ويس¬ن¬دگ¬ان 

و انجم¬ن ق¬ل¬م اي¬ران )  در تبعيد( ايران
چنين اعضای ک¬ان¬ون و ھم)  در تبعيد( 

ن¬¬ويس¬¬ن¬¬دگ¬¬ان در داخ¬¬ل کش¬¬ور و ي¬¬ا 
نويسندگانی ديگری که ب¬ه ھ¬ر دل¬ي¬ل 
عضو کانون نويسندگان و انجمن ق¬ل¬م 
ايران در تبعيد نيستند ام¬ا در م¬ق¬اب¬ل 

کنند، در جامعه احساس مسئوليت می
صورت تمايل به اين سئوات پ¬اس¬خ 

 .بدھند
رسد در ھا  به ترتيبی که میاين پاسخ

ھای آينده بانگ، نشريه ک¬ان¬ون شماره
درج )  در ت¬¬ب¬¬ع¬¬ي¬¬د( ن¬¬ويس¬¬ن¬¬دگ¬¬ان اي¬¬ران

 .خواھند شد
 :ھا به شکل زير استاين پرسش

 
اوضاع کنونی جامعه اي�ران   -١

کني�د را در کل چگونه تحليل می
و ب��ه وي��ژه از م��ن��ظ��ر آزادی 
انديشه و بيان ش�راي�ط م�وج�ود 

 بينيد؟را چگونه می

ب���ه ن���ظ���ر ش���م���ا، ن���ق���ش   -٢
روشنفکران و به وي�ژه اول�وي�ت 
کار و ت9ش و مبارزه اي�ن دوره 
کانون نويسندگان ايران در تبعيد 
و انجمن قلم ايران در تبعيد ک�دام 

 است؟
 
جامعه آينده ايران را چگون�ه   -٣

کنيد؟ ي�ع�ن�ی ت�9ش و تصوير می
مبارزه اقشار گوناگون جامع�ه و 
به ويژه روش�ن�ف�ک�ران، ب�اي�د ب�ا 

گ�ي�ری کدام اس�ت�رات�ژی و ج�ھ�ت
مبارزاتی ھمراه باشد ت�ا ج�ام�ع�ه 
پاينده ما، به يک جامعه انس�ان�ی 
ب��رس��د ک��ه در آن، ق��ب��ل از ھ��ر 
من�ف�ع�ت و مص�ل�ح�ت ح�ک�وم�ت، 
حرمت و موجوديت انسان اک�ي�دا 
حفظ شود و حاکميت بدون توجه 
به مليت، ج�ن�س�ي�ت و ب�اورھ�ای 
سياسی و مذھبی شھروندان، ب�ه 
حقوق و آزادی و برابری آن ھا، 

ھ�ای اق�ت�ص�ادی، در ھمه عرص�ه
سياسی، اجت�م�اع�ی و ف�رھ�ن�گ�ی 

سان بنگرد و شھروند درج�ه يک
يک و دو و س�ه وج�ود ن�داش�ت�ه 
باشد و ھ�م�ه م�ردم ج�ام�ع�ه، از 
آزادی ان��ديش��ه و ب��ي��ان و از 

ھ��ای ف��ردی و اج��ت��م��اع��ی آزادی
 برخوردار باشند؟

 
پ¬¬ي¬¬ش¬¬اپ¬¬ي¬¬ش از ھ¬¬م¬¬ه ش¬¬م¬¬ا ک¬¬ه ب¬¬ه اي¬¬ن 

 .دھيد سپاسگزارمھا پاسخ میپرسش
 بھرام رحمانی
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