
 
تحو�ت دو ماه و نيم اخير جھان، به ويژه زنجيره 

 -انق(بات سياسی و اجتماعی در کشورھای آفريقايی 
ھای سابق تاکنون دولت.  کننده استعربی، بسيار خيره

اند و موج اين زنجيره به ليبی، تونس و مصر سقوط کرده
در .  نيز کشيده شده است...  الجزاير، بحرين، يمن و

 بھمن و اول اسفند، 25کشور ما نيز روزھای 
-پيمايیاعتراضاتی برپا شده که يادآور اعتراضات و راه

 . است1388ھای عظيم و مردمی سال 
ای و ھم چنين شک اين تحو�ت جھانی، منطقهبی

برای .  گيرندتحو�ت ايران از ھمديگر تاثير و الگو می
مثال، نويسندگان و ھنرمندان مصر در تحو�ت سياسی و 

-حتی برخی از آن.  اجتماعی جامعه خود ساکت ننشستند
بردند ب(فاصله به کشورشان ھايی که در تبعيد به سر می

برگشتند و در کنار مردم مبارز و انق(بی قرار گرفتند و 
گر با اعتراضات مردمی کشورشان ھمراه و دخالت

 . شدند
ھای مستبد تاکنون در برخی کشورھای عربی، دولت

اجبارا در مقابل اعتراضات و قدرت مردمی عقب 
اند و بخشی از مطالبات اقتصادی، سياسی، نشسته

اما در .  انداجتماعی و فرھنگی را به رسميت شناخته
چنان شمشير خود را از جامعه ما، حکومت اس(می ھم

رسد دست به رو بسته و به ھر مخالف و منتقدی می
 .زندپرخاشگری، تھديد، سرکوب و کشتار می

چنان دشمن درجه يک آزادی بيان، حکومت اس(می، ھم
اخيرا اين حکومت، سياست .  قلم و انديشه در جھان است

ای را در پيش گرفته؛ نخست مامورين تازه جانيانه
ھا جوانان گر آن در روز روشن در خيابانسرکوب

ھا و کشند و سپس رسانهھا میمعترض را در خيابان
کشی آشکار خودشان را به گويان حکومتی اين آدمسخن

سران و سناريوسازان .  دھند نسبت می»ضدانق(ب؟«
کنند و برای جان حکومت اس(می، به اين ھم بسنده نمی

کنند گان مراسم عزاداری و تشييع جنازه برگزار میباخته
. پاشندگان نمک میھای جان باختهو به زخم خانواده

حکومت اس(می، با چنين ترفندھايی در ت(ش است تا به 
در حالی که .  زعم خود، افکار عمومی را منحرف سازد

گران، جز حکومت داند قات(ن و سرکوبجامعه می
اس(می و سران و فرماندھان نظامی، انتظامی و امنيتی 

اين حکومت جانی، حتی کسانی .  آن کس ديگری نيست
ھايشان ھايشان را به خانوادهکند جنازهرا که اعدام می

. کندھا دفن میدھد و به طور مخفيانه در دوردستنمی
-چنين در طول سال گذشته با بھرهحکومت اس(می ھم

 ھمه عرصه ھای زندگی اجتماعی »جنگ نرم«گيری از 
را مور تھاجم قرار داده است و ھر مخالف و يا منتقدی 

بنابراين، حکومت .  نامد که بايد نابود شودرا دشمن می
ترين انگيزترين و جانیاس(می ايران، يکی از نفرت

 ! ھای جھان استحکومت

 
 )در تبعيد(بيانيه کانون نويسندگان ايران

  بھمن 22در آستانه 
 اندازھای تازه برای آزادی انديشه و بيانو چشم

 
 ٢٢مند  و سال روز قيام شکوه٥٧گرد انق+ب در آستانه سی و دومين سال

ای شمال افريقا و خاورميانه را در برگرفته و لرزه بر اندام بھمن، خيزش تازه
ای را گران آزادی انديشه و بيان انداخته و نويدھای تازهديکتاتورھا و سرکوب

 .سر داده است
ترين مناطق جھان ھا سانسور و خفقان و سرکوب مردمی که در محرومسال

ھای عمومی و گران ثروتکنونی در آفريقا و خاورميانه اسير دست چپاول
ای تاريخی را پديد آورده است که اند، اکنون لحظهای بودهکشان حرفهآزادی

ای برای اين منطقه و به طبع آن برای مجموع جھان تواند سرنوشت تازهمی
 .ديده به بار آوردپيرامونی و ستم

زبان گشودگی محصول آن .  دھداين خيزش تازه، نويد برقراری آزادی را می
ای توانند در پی آن، حق خود را تا رسيدن به جامعهخواھد بود و مردم می

کشی بيان کنند و در پی بنای دنيای بھتر آل، بدون فقر، ستم و آزادیايده
 .برآيند
-ھای سرکوبگر مصر و تونس و ديگر ديکتاتورھای منطقه اما نمیرژيم

خواھند با آسانی از سر راه آزادی مردم کنار بروند و در راستای سماجت خود 
-خواھان و مردم زحمتبرای سلطه و چپاول، تاکنون خون بسياری از آزادی

 .ريزندچنان میکش و کارگر و گرسنه را بر زمين ريخته اند و ھم
اند و ھا کشتهکار جمھوری اس+می نيز که سالدر اين ميان، حاکمان تبه

 بھمن، با سانسور، خفقان، ٢٢کوشند که در آستانه اند، میسرکوب کرده
مانند و وحشتناکی به خود گرفته خود را زندان و شکنجه و اعدام که ابعاد بی

در واقع، سردمداران .  ھای تازه دور نگه دارنداز ھرگونه نتايج اين خيزش
-گرانه و شدت دادن به اعدامھای سرکوبجمھوری اس+می، با اجرای سياست

-دھند از سرايت اين موج تازه مبارزاتی به ايران بر خود لرزيدهھا نشان می
ھا، اين کوشند تا با تحريف رويدادھا و وارونه وانمودن آنآنان می.  اند

 .ھا را اس+می و در راستای برپايی رژيمی از قماش خود وانمود کنندخيزش
شان از اما چه زيباست پاسخ مردم اين منطقه به جمھوری اس+می که انق+ب

قماش جمھوری اس+می نيست و از ترس ھمين واکنش مردمی ھم ھست که 
-خوان و ھمھای سردمداران جمھوری اس+می در مصر، حتی از ھمپالگیھم

افتند و پاسخ مخالف گون شناخته شدن خود با جمھوری اس+می به ھراس می
زيرا، افسانه .  دھندکاران رژيم جمھوری اس+می میو درشت به رھبر جنايت

 .گرايان منطقه نيز از ميان رفته استجمھوری اس+می، حتی برای اس+م
-حقوقی ھمه جانبه زنان، کارگران، دانشکشی و بیھا سرکوب، آزادیسال

ھا جويان، روشنفکران، ھنرمندان مردمی و ديگر اقشار مردم ايران، سال
اعدام، زندان و شکنجه و خفقان و سانسور، مردم را در تمام اين منطقه از 

ای در راستای آزادی انديشه و بيان حاکميت اس+می روگردان کرده و پيام تازه
 .در داده است

 بھمن و در چشم انداز موج خيزش تازه در اين منطقه، پايان ٢٢در آستانه 
 .سرکوب انديشه و بيان در جمھوری اس+می نيز فرارسيده است
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کم ، دست89 اسفند 1 بھمن و 25  کش حکومت اس(می با يورش به اعتراضاتنيروھای آدم
چھار نفر را در تھران و شيراز به قتل رساندند و صدھا نفر را نيز زخمی و دستگير و 

ھايش چون فارس، کيھان، تابناک ھای اين حکومت از جمله خبرگزاریارگان.  زندانی کردند
گان را به نيروھای سرکوب خود وصل کردند و سپس به زور و و غيره، نخست اين جاخته

ھا، مراسم عزاداری و تشييع جنازه نيز برگزار کردند در مقابل چشمان ناباور مردم برای آن
 . کشته است»ضدانق(ب؟«ھا را و نعره زدند که آن

-محمد عاشق آزادی بود، محمد عاشق زندگی بود، محمد خسته شده بود مثل خيلی از جوان«
حا� نه من .   بھمن شرکت کرد تا بگويد کشورش را دوست دارد٢۵پيمايی ھای ديگر در راه

توانيم باور کنيم که محمد ديگر بين ما نيست، اين ام نمیو نه ھيچ يک از اعضای خانواده
 ».بينم تابوت محمد را کسانی که ھيچ نسبتی با برادرم نداشتند دزديدندنامردی است وقتی می

ھا بخشی از سخنان دردناک و جگرسوز يکی از اعضای خانواده محمد مختاری جوان اين
.   بھمن ھدف گلوله قرار گرفت و سپس جان باخت٢۵پيمايی ای است که در راه ساله٢٢

ای پس از کشته شدن محمد مختاری، خانواده او به دليل شرايط امنيتی تاکنون با ھيچ رسانه
تواند از برادرش گويد ديگر نمیاما مجيد مختاری می.  اندبه صورت رسمی گفتگو نکرده

 . سخن نگويد
مجيد مختاری، برادر محمد مختاری، پس از شنيدن خبر کشته شدن برادرش راھی 

اينک بعد از گذشت روزھا شوک و بيماری توانست خودش را به .  بيمارستان شده بود
صفحه اينترنت برساند و پس از مشاھده عکس ھای منتشر شده از مراسم تشييع محمد 

وی در يک گفتگوی تلفنی به يکی از .  ھای دولتی، به شدت متاثر گرددمختاری در رسانه
گويد، قصه برادری که عاشق انگار کسی دارد برای من قصه می«:  گويدھا میخبرگزاری

کند و اين دردآور است که زندگی بود اما کشته شد و حا� کسی دارد داستان را عوض می
ھايشان برای من که برادر او بينم که چھرهھای کسانی میجان برادر خود را بر شانهبدن بی

 ».ھستم اص( آشنا نيست
 جنازه محمد مختاری که به »مردم انق(بی«ھای وابسته به دولت، خبر داده بودند  رسانه
اند   تشييع کرده»سران فتنه« کشته شده است را، با شعار دادن عليه »عوامل منافقين«دست 

ای به ھويت واقعی اين جوان و آخرين نوشته او در صفحه مجازی در بدون آن که اشاره
خدايا ايستاده مردن را نصبيم کن که از نشسته زيستن در «:  فيس بوک کنند که نوشته بود

پيمايی شدگان راه بدين ترتيب، به تعبير معترضان حکومت، دو تن از کشته».امذلت خسته
 و تحت تدابير شديد امنيتی به خاک »دزديدند«ھای حکومتی   شخصی  بھمن را لباس٢۵

 . سپردند
، برای صانع ژاله اولين جوانی که ھويت او »ھای دولتیلباس شخصی«نيروھای موسوم به 

پس از کشته شدن توسط خبرگزاری حکومتی فارس به عنوان بسيجی معرفی شده بود نيز 
مراسمی مشابه ترتيب دادند که برادر وی، قانع ژاله نيز طی يک گفتگو با صدای آمريکا، 

 .در مورد چگونگی صدور کارت جعلی بسيج خبررسانی کرده است
قانع ژاله، برادر جان باخته صانع ژاله، در گفتگو با صدای آمريکا با رد بسيجی بودن برادر 

شود، ھا وارد میخود، ماجرای دسيسه وزارت اط(عات و فشارھايی را كه به خانواده آن
اش كه يك مامور شناخته شده قانع ژاله، به صدای آمريکا گفته كه پسر خاله.  افشا كرد

باشد با مراجعه به خانواده آنان را فريب داده است؛ عكس منتشره بر روی اط(عات می
كارت بسيج را بدون اط(ع خانواده از ايشان گرفته است و كارت بسيج را برای نام برده 

ھای پدرش در خصوص ساير اعضای قانع ژاله، با بغض از نگرانی.  جعل نموده است
الدين انصاری است که در صدا و سيما و اشاره قانع به فردی به نام زين.  گويدخانواده می

شايان ذکر است که در روزھای .   به جای پدر صانع به مردم معرفی شده است٢٠٣٠برنامه 
باختن او را به اند تا واقعيت ماجرای جاناخير ھمشھريان و دوستان صانع ژاله ت(ش کرده

 .ھا برساننداط(ع رسانه
جويان دانشگاه ھنر دست به جوی دانشگاه ھنر، دانشباختن صانع ژاله، دانشپس از جان

-تجمعات اعتراضی زدند و در پی اعتراض به مراسم تشييع جنازه وی توسط لباس شخصی
 .ھنر بازداشت شدند جويان دانشگاهھای حکومت، بيش از ده تن از دانش

، 89شنبه اول اسفند خبری و شاھدان عينی، در جريان اعتراضات يک بنا به گزارش منابع 
 .جويان دانشگاه شيراز به نام حامد نورمحمدی نيز جان باخته استيکی از دانش

جويان دانشگاه شيراز از  تن از دانش٢٠٠جو، بيش از به دنبال اعتراض به قتل اين دانش
 صبح اميد، صدھا تن  به نوشته.  سوی کميته انضباطی به محروميت تحصيلی محکوم شدند

جويان با حلقه زدن و تجمع در ورودی پرديس ارم، پس از خواندن يار دبستانی، به از دانش
 .احترام ياد حامد يک دقيقه سکوت کردند

جوی لرستانی ترم چھارم رشته زيست شناسی دانشگاه شيراز، روز حامد نور محمدی، دانش
 .جوی شھر شيراز جان باختشنبه در محدوده ميدان دانشيک

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   

Kanoon_dt@yahoo.com www.iwae.org 
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 بھرام رحمانی: سردبير
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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 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 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



 
اند که مامورين شاھدان عينی گفته

حکومتی وی را از با�ی پل نمازی به 
 خانواده وی که تحت .اندپايين پرت کرده

فشار روحی و نيز تھديدھای نيروھای 
اند، روز دوشنبه به امنيتی قرار گرفته

خوابگاه دستغيب دانشگاه شيراز آمده و 
 . آوری نمودندوسايل وی را جمع

ھا در بيمارستانی چنين طبق گزارشھم
جو تاييد شده، مرگ که مرگ اين دانش

خورده بر اثر برخورد باتوم با زنی سال
 .سرش نيز تاييد گرديده است

اميرحسين تھرانچی يکی ديگر از 
 بھمن ماه 25ست که در روز شھروندانی

باخته است و براثر اصابت گلوله جان
باختن وی، از سوی اقوام و خبر جان

. دوستان وی مورد تاييد قرار گرفته است
چنين مسئولين مرکز پيش دانشگاھی ھم

صالح واقع در منطقه دروس تھران اين 
خبر .  اندخبر را مورد تاييد قرار داده

باختن ايشان از طريق دوستان وی جان
شود رسانی شده چرا که گفته میاط(ع

خانواده وی تحت فشار نيروھای امنيتی 
بوده و تحويل جنازه فرزندشان را منوط 

-به اخذ تعھد کتبی از خانواده وی دانسته
باختن اين چه مسلم ھست جاناما آن.  اند

 بھمن به 25جوان معترض در روز 
 .دست نيروھای امنيتی بوده است

�زم به يادآوری است که در جريان 
ھا و  سرکوب تظاھرات ضددولتی در ھفته

ھای بعد از انتخابات رياست جمھوری  ماه
، چندين ھزار نفر از مخالفان 88سال 

 .اندھا کشته شدهھا نفر از آن دستگير و ده
 اسفند 1 بھمن و 25در اعتراضات 

ھا ھزار نفر در شھرھای  نيز ده1389
مختلف دست به اعتراض زده بودند و با 
يورش وحشيانه نيروھای سرکوبگر 
ضدشورش، انتظامی، امنيتی، سپاه، 

ھا الھیھا و حزببسيج، لباس شخصی
 . قرار گرفتند

نژاد به قدرت رسيده از روزی که احمدی
سانسور و سرکوب و شکنجه و اعدام را 

ای افزايش داده است سابقهنيز به طور بی
شرمانه برای اکنون وقيحانه و بی

کند ھای مستبد ديگر، توصيه میحکومت
. که حقوق مردم را به رسميت بشناسند

سئوال اين است که چرا دولت خودشان، 
پذيرد و ھای بر حق مردم را نمیخواست

فراتر از آن برای زھر چشم گرفتن از 
جامعه، ھر روز چندين نفر را در 

زنند و شھرھای مختلف کشور دار می
شان تجمعات اعتراضی مردم را مامورين

 !کشند؟به خاک و خون می
ھای سرکوب حکومتی، زندانيان ارگان

ھا کنند اما جنازه آنسياسی را اعدام می
دھند و ھايشان تحويل نمیرا به خانواده

برای مثال، .  سپارندمخفيانه به خاک می
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ھای جعفر کاظمی و محمدعلی حاج جنازه
آقايی، دو زندانی سياسی که ماه گذشته به 

ھا و خبری خانوادهطور ناگھانی و در بی
ھا ھای آنوک(يشان اعدام شدند، به خانواده

اين دو زندانی .  تحويل داده نشده است
ھای سياسی در حالی اعدام شدند که خانواده

ھا م(قات کنند و ھا صبح قرار بود با آنآن
 .ھا نداشتندھيچ خبری از اعدام آن

در سال جديد مي(دی، ايران با موج جديد 
اين تعداد اعدام از .  رو است ھا روبه اعدام

. سابقه بوده است  در ايران بی۶٠  پايان دھه
بر اساس گزارش منابع رسمی ايران، تنھا 

 مورد اعدام در ايران ٨۵در ماه ژانويه 
حداقل سه تن از افراد .  صورت گرفته است

 88اعدام شده در ارتباط با تظاھرات سال 
 و 10تنھا در روزھای .  دستگير شده بودند

 نفر 7 نفر را در اروميه و 9، 89 اسفند 11
 .را در کرمان اعدام کردند

دھد تعداد  ، نشان می2010گزارش ساليانه 
ھای صورت گرفته در ايران نسبت به  اعدام

ميزان .   افزايش يافته است سال گذشته
ھای صورت گرفته در سال قبل  اعدام

 ۶٠  ھای سياسی دھه احتما� پس از اعدام
ھای  با�ترين ميزان اعدام)   مي(دی٨٠  دھه(

تن در   ۵۴۶حداقل .   است57پس از انق(ب 
 .اند  در ايران اعدام شده٢٠١٠سال 

 بھمن ماه سال جاری رييس حوزه 27
ای خطاب به رياست قوه قضائيه در بخشنامه

ھای کشور، اع(م کرد تا در کل دادگستری
 »سرعت و قاطعيت«صدور احکام قضايی 

در قسمت .  در دستور کار قرار بگيرد
ديگری از اين بخشنامه، رياست دستگاه 

ھای کشور قضايی از ھمه دادگستری
نظارت دقيق توام با سرعت «:  خواسته است

در اجرای تمامی احكام و ھماھنگی با حوزه 
رياست در رابطه با اجرای احكامی كه 

 يد  ھا اعدام، قصاص و قطعمجازات آن
 ».است

سرکوب و تھديدھای حکومت اس(می، 
-صرفا به اعتراضات خيابانی محدود نمی

در عرصه آزادی بيان، قلم و انديشه .  شود
. تری ادامه داردنيز اين تھديدھا با شدت بيش

چرا که حکومت اس(می، از روشنگری و 
نقد و انتقاد شديدا وحشت دارد و به ھيچ 

 .ھا را نداردوجه تحمل آن
ترين ھای حکومت اس(می که کم سانسورچی

 و ناشرانی  ھاھا و نويسندهای به کتابع(قه
که به سانسور و سرکوب حکومتی اھميتی 

کنند با دھند و باورھای خود را توليد مینمی

ھايی که توجه به وقت و ع(قه و سليقه کتاب
-خوانند و جواب میرسد میبه ارشاد می

دھند سبب شده که نويسنده و ناشر کتابی 
 .درازمدت منتظر جواب ارشاد بماند

آمار وزارت فرھنگ و ارشاد اس(می، 
حاکی از آن است که ايران ھفت ھزار ناشر 

از اين ميان اگر تنھا به سخنان دو .  دارد
گويد که  ھا میناشر گوش کنيم، يکی از آن

 رمان و مجموعه ٧٠در حال حاضر حدود 
 کوتاه در وزارت ارشاد در انتظار  داستان

ھا قرار دارد و ديگری  تاييد سانسورچی
 تا ۵٠گويد در دو سال گذشته ھميشه بين  می
 . کتاب در انتظار مجوز داشته است٧٠

بنابراين، در حال حاضر نويسندگان و 
مترجمان و ناشران ايرانی، بايد يک، دو 

تر برای گرفتن مجوز سال يا حتی بيش
 .ھای خود انتظار بکشند کتاب

در چنين شرايطی، ناشران و نويسندگان و 
 شدت  اند که فضا به مترجمان بر اين عقيده

در گذشته اداره کتاب .  تغيير کرده است
داد و ک(  ھايی می ھا قولکم به آن دست

گرفتند، اما اين روزھا درھا به  جوابی می
. شودروی ھمه بسته است و جوابی داده نمی

جواب ماندن عمدی است و  اين سکوت و بی
استراتژی حکومت برای تعطيل کردن کلی 

 .آثار نويسندگان و ناشران غيردولتی است
وزارت فرھنگ و ارشاد اس(می نيز به 

 ناشر در ايران را ١٠تازگی مجوز فعاليت 
ھا نام چند ناشر که مجوز آن.  لغو کرده است

بازتاب «لغو شده عبارت از انتشارات 
 . است»نگار، ديگر، آگاه، اختران و جيحون

ای به نام گفتنی است چندی پيش موسسه
انديشکده راھبردی امنيت نرم جمھوری «

، گزارشی منتشر کرده که »اس(می ايران
در آن، شماری از نويسندگان و ناشران 

 »ناشران برانداز«ايران را به عنوان 
 .معرفی کرده است

انديشکده راھبردی امنيت نرم، وابسته به 
 ۶۴ای  محافل امنيتی، طی انتشار جزوه

، برخی »ھای رنگی زمزمه«ای با نام   صفحه
 »برانداز«ھا را ناشران و نويسندگانی که آن

به گزارش آينده نيوز، .  خوانده معرفی کرد
اين جزوه که با نام واکاوی براندازی نرم در 
حوزه نشر ھم معروف است، به بررسی 

ھای اخير  عملکرد چند ناشر مطرح در سال
ھا نويسنده و  در اين جزوه، ده.  پرداخته است

 »براندازی«مترجم نيز به ت(ش برای 
 .اند جمھوری اس(می متھم شده

ھا  نويسی ھا و بولتن سازی گفتنی است پرونده
عليه نويسندگان و ھنرمندان طی حاکميت 

ھای  جمھوری اس(می، با حمايت برخی نھاد
وابسته به سپاه پاسداران، حوزه علميه قم و 

ھا بولتن و جزوه عليه  نھاد رھبری، صد
فعا�ن سياسی، اجتماعی، ھنری و فرھنگی، 

ھا و  ھای بسيج، دانشگاه در مساجد، پايگاه
جزوه .  ھای مذھبی توزيع شده است   ھيات

 نيز يکی از معدود »ھای رنگی زمزمه«
ھای اخير تھيه  ھايی است که در سال جزوه

 .شده و در دسترس ھمگان قرار گرفته است

 بھرام رحمانی...  سرکوب و

 4 صفحه  



 
سانسور حکومت اس(می، تنھا به عرصه 

. شودکتاب و انتشارت محدود نمی
مامورين حکومت اس(می، با تمام قدرت 

اخيرا .  جنگندھا نيز میعليه ماھواره
نيروی انتظامی در چند نقطه از شھر 

ھای  آوری آنتنتھران اقدام به جمع
ای جھت جلوگيری از انتشار  ماھواره

 .آزاد اط(عات نموده است
طی روزھای اخير ھم چنين ارسال 

ای  ھای ماھواره پارازيت بر روی کانال
بر اساس تحقيقات .  نيز افزايش يافته است

محققان ارسال پارازيت جدا از توقف 
ای موجب به  انتشار تصاوير ماھواره

خطر افتادن س(مت شھروندان نيز 
 .شود می

نگاری در عرصه روزنامه و روزنامه
. نيز سانسور نيز شديدا در جريان است

تر از يک ماه از زمانی که کميته کم
نگاران ايران را  حمايت از روزنامه

 در »نگاران ترين زندان روزنامه بزرگ«
جھان لقب داد، سازمان گزارشگران 
بدون مرز در گزارش سا�نه خود 

 نيز بار ٢٠١٠گويد که ايران در سال  می
نگار تبعيدی را  ديگر بيش ترين روزنامه

 .به خود اختصاص داده است
ھا و تھديد و اعمال سانسور بر روزنامه

نگاران سبب شده زندانی کردن روزنامه
-ھا به طور بیاست که تيراژ روزنامه

ای تنزل پيدا کند به طوری که بيژن سابقه
مقدم، مدير مسئول روزنامه حکومتی جام 

، با نگارش 89جم، اوائل بھمن ماه 
يادداشتی در خبرگزاری حکومتی فارس، 
بدون اين که به سانسور دولتی بپردازد، 

بررسی وضعيت «:  است آورده 
ھا و چرايی کاھش تيراژ آن از  روزنامه
 ھزار و ۵ ھزار به زير ۵٠٠با�ی 

کاھش خبرنگاران و نيروی انسانی ھر 
 ۵ تا ٣ نفر به ١۵٠ تا ٣۵روزنامه از 
 سال اخير، به خصوص ١٠نفر، ظرف 

 سال گذشته و افزايش کميت و تعداد ۵در 
ھا با اسامی رنگارنگ به جای  روزنامه

افزايش کيفيت، موضوعی است که به 
 ». جانبه نياز دارد بررسی ھمه

اکنون حکومت اس(می، با تمام قدرت به 
عرصه سينما روی آورده است تا با 
سرکوب و سانسور و مرعوب از جمله با 

ھای مفتضح جنگی، احساسات ساختن فيلم
تر نيروھای سرکوب خود را ھر چه بيش

 . در دفاع از حکومت تحريک نمايد
بحث جھاد و شھادت طلبی و سينمای 

سينمای دفاع «جنگی، تحت عنوان 
ھدف .   در کشور ما داغ است»مقدس

سينمای دفاع مقدس اين است که ھموار 
کودکان و جوانان را طوری پرورش 

ھا دھند که ھر لحطه حکومت از آن
خواست وارد جنگ عليه ھر کس شوند و 
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حتی به خاطر حفظ حاکميت دست به 
 . عمليات انتحاری بزنند

شدن سينمای جنگی، جز كشتن و ھم كشته 
اما يک .  معنی و مفھوم ديگری ندارد

خاصيت مھم برای سران حکومت اس(می 
دارد و آن ھم پرورش نيرويی که فقط در 
راه حاکميت حاضر به ھر جنگ و کشتاری 

جھت نيست که امروز ده بنابراين، بی.  است
ھا در سينما سلطه دارند و بھرام نمکی

 .اندھا مجبور به ترک کشور شدهبيضايی
 که در سال »نامه پايان«برای مثال،  فيلم 

 ساخته شده، ھمان فيلمی است که به 89
عنوان پروژه دولتی قتل ندا آقاسلطان 

امنيتی -شود و سفارش حکومتی شناخته می
 .است

نامه، به ھايی چون پايانسينمای جنگی و فيلم
 در »امنيتی و مبتذل«تمامی معنا جايگاه 

چرا که .  ميان بسياری از سينماگران دارد
پيش از شروع ساخت اين فيلم تعدادی از 
بازيگران سينما از ھمکاری با آن خودداری 

 . کرده بودند
با اين «:  يک کارشناس سينمايی نوشته است

رای کارشناسان سينمايی در ھمراھی با 
مردم معترض با احترام به ندا آقاسلطان 
رای به ابطال برداشت دولتی از قتل ندا 

 ».اند آقاسلطان داده

 به کارگردانی حامد »نامه پايان«فيلم 
هللا شمقدری و  کنندگی روح ک(ھداری و تھيه

با بازی لي( اوتادی در نقش ندا آقاسلطان 
است که در واقع نخستين فيلم سينمای ايران 
درباره رويدادھای پس از انتخابات رياست 
جمھوری و اعتراضات مردمی سال گذشته 

آيد، در جشنواره فجر با ھو  به شمار می
. کردن و سوت زدن تماشاگران مواجه شد

جويان جوانی نامه از دانش فيلم پايان«
گويد كه ناخواسته قربانی شطرنج  می

شوند كه جز كسب  گرانی می سياست و فتنه
 ».پرورانند قدرت انديشه ديگری در سر نمی

در نظرسنجی سايت خبر آن(ين، فيلم 
 به عنوان بدترين فيلم جشنواره »نامه پايان«

 منتقد و نويسنده انتخاب 23امسال از نگاه 
 .شد

در چنين شرايطی، برخی از کارگردانان 
سينمای ايران پيامدھای سانسور را به جان 

-ھا میخرند و متحمل انواع سرکوبمی
اف در جعفر پناھی و محمد رسول.  شوند
، به شش سال 2010 دسامبر ٢٠   تاريخ

تبليغ عليه «:  ھااتھام آن.  زندان محکوم شدند
ھای سرکوب حکومت  به گفته ارگان».نظام

اس(می قرار بود اين دو سينماگر فيلمی 

در واقع .   بسازند88درباره وقايع سال 
فيلمی که ساخته نشده کارگردانان آن 

 .انددستگير و زندانی شده
سران حکومت اس(می، به دليل اين که ھمه 

ھای فرھنگی، تبليغی، آموزشی و عرصه
جنگ «ھای ھای کاری را به جبھهمحيط

 خود تبديل کرده تا جامعه را ھر چه »نرم
 .تر با تھديد و ارعاب به انقياد بکشدبيش

در سال جاری، سران و مقامات و مسئولين 
جنگ «ای به نام حکومت اس(می، واژه

ھا، در ھر آن.   از زبانشان نيفتاده است»نرم
فرصتی با اين واژه نويسندگان، فعالين 

جويی، جنبش زنان، جنبش جنبش دانش
 .کنندکارگری و مردم آزاده را تھديد می

برای جنگ نرم اصط(حات مختلفی وضع 
يا  «soft war» چه با عنوانآن.  شده است

شود در ادبيات غرب  جنگ نرم مطرح می
 «soft power»بيش تر به قدرت نرم يا

شناخته شده است كه زيربنای فكری آن 
 به شكلی »جوزف نای«اولين بار توسط 
 اعمال و  ترين حوزه مھم.  علمی مطرح شد

تاثيرگذاری قدرت نرم بر طرف مقابل، 
ھا و  گيری از رسانه بھره.   رسانه است حوزه

سازد تا برای  امكاناتی كه فرد را قادر می
تاثيرگذاری بر طرف مقابل، به اعمال قدرت 

 .بپردازد
اولين كسی كه روی اين مساله كار كرده 

ھنر « است كه در كتاب »سان تزو«است، 
شود جنگيد، اما  می«  :نويسد، می»جنگ

ترين كار اين است كه شما در يك نبرد  مھم
 »!بدون جنگ، پيروزی را به دست بياوريد

چيزی كه او مد نظر قرار داده، ھمان 
بايد به .  عمليات روانی و جنگ نرم است

 او حمله كرد؛  ھای رقيب و روحيه استراتژی
ھا بپذيرند كه شكست  ای كه آن  گونه به

اگر كسی در ذھنش بپذيرد .  خواھند خورد
خورد، حتما در دنيای واقعی  كه شكست می

زيرا آن چه فرد .  نيز شكست خواھد خورد
. كند، روحيه است را به مقاومت تشويق می

يعنی از دست دادن روحيه شکست را در پی 
 .دارد

ھدف در جنگ نرم، فعالين و رھبران 
ھا و ھای اجتماعی، احزاب و سازمانجنبش

نھادھای دمکراتيک مردمی، روشنفکران، 
ھای مردم  ھا، مراکز آموزشی و تودهرسانه
ھای سران و طراحان و تئوريسن.  ھستند

جنگ نرم در حاکميت، به عنوان 
سازان يك حكومت،  گيران و سناريو تصميم

کنند تحت عنوان جنگ نرم، با ت(ش می
انداختن جنگ روانی در جامعه، ترس و راه

ای به رعب و وحشت را در سطح گسترده
ذھن مردم انتقال دھند و روحيه مبارزاتی 

خواه را درھم مردم معترض و آزادی
ھا، مراکز آموزش، کارخانه.  بشكنند

ھای ھا و فعالين جنبشمح(ت، رسانه
اجتماعی، روشنفکران و ھنرمندان 

نويسان، نگاران، وب(گناراضی، روزنامه
ھای مشخص جنگ نرم وک( و غيره ھدف

. رو، نبرد اصلی نرم ھستنداز اين.  ھستند
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برای اعمال  «Hard war» جنگ نرم يا

و يا يعنی .  قدرت و حفظ حاکميت است
 .يك كشور، بر عليه کشور ديگر است

ھای مھم در جنگ نرم،  يكی از روش
-گويی است؛ به گونهفريبی و دروغعوام

ای مخاطب بايد بپذيرد كه راھی جز 
ترين و  مھم.  پذيرش نظم موجود ندارد

با�ترين سطح فريب اين است كه فرد و 
گاھی .  جامعه را به خودفريبی بكشانند

داند كه فريب  خورد اما می فرد فريب می
گاھی نيز فرد .  ای ندارد خورده و چاره

كند خود را  خورد اما ت(ش می فريب می
بنابراين، .  از تور فريب بيرون بياورد

-سران حکومت اس(می، ھمواره دروغ
دھند و ھای بزرگی به جامعه تحويل می

گيرند خدا و امام زمانشان را نيز شاھد می
کم بدنه نيروھای سرکوبگر خود تا دست

و مردم متوھم مذھبی را با مکر و حيله و 
چنان حامی فريب و شستشوی مغزی، ھم

رو، يكی از اين.  شان نگه دارندحکومت
از مسائل پراھميت در جنگ نرم حکومت 
اس(می، تحريک احساسات مذھبی است 

ھا، ای که حتی برخی از آنبه گونه
حاضر به عمليات انتحاری در راستای 

چنين ھای حاکميت باشند و ھمخواست
دست به سرکوب و ترور کور مخالفين و 

ھا، فرھنگ و آن.  طلب بزنندمردم حق
-دوستانه و برابریادبيات و اشعار انسان
به ھمين دليل .  دانندطلبانه را دشمن می

سران حکومت اس(می، با علوم انسانی و 
اجتماعی و ھم چنين آزادی بيان و انديشه 

چرا .  ورزندشديدا خصومت و دشمنی می
ترين استراتژی در  دانند مھمھا میکه آن

برابر جنگ نرم و جنگ روانی حکومت، 
و   »روشنگری«، »خودآگاھی«
و مبارزه متحد و متشکل » بخشی آگاھی«

 .و آگاھانه عليه حکومت اس(می است
ھای مورد ھدف ترين جبھهيکی از مھم

- حکومت اس(می، دانشگاه»جنگ نرم«
محمدرضا نقدی، رييس شاخه .  ھاست

 ١۵بسيج سپاه پاسداران روز چھارشنبه 
، در جمع روسا و استادان 89دی ماه 
ھای تھران و البرز ھای استاندانشگاه

با اين علوم سياسی که در «   :گفت
توان شود، نمیھا تدريس میدانشگاه

فرمايشات امام خمينی و مقام معظم 
رھبری را محقق کرد و مطمئنا در اين 

او، در ادامه   ».خوريمراه شکست می
کننده بايد ھای گمراهکتاب«تاکيد کرد که 

 ».ھا برچيده شونداز دانشگاه
جا اھميت دارد ، از آن»نقدی«اين سخنان 

-که دستگاه رھبری سپاه و بسيج دست
ای ھستند اندرکار به نتيجه رساندن نقشه

که قرار است دستگاه رھبری حکومت 
دست کند و تحت کنترل اس(می را يک

در حالی که .  سپاه پاسداران در آورد
انديشی و افکار کاری و تاريکجنايت
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-ای را نمیقرون وسطايی خمينی و خامنه
توان در فضايی که از علوم انسانی و 

کند، به اجتماعی جھان شمول تغديه می
ھا جويان و اساتيد دانشگاهسادگی به دانش

 .تحميل کرد
در شرايطی که حکومت از سايه خود نيز 
وحشت دارد و خاموش نگھداشتن ھمه 

ھا ھای اعتراض و از جمله دانشگاهکانون
مدنظر حاکمان است، ايراد چنين سخنانی در 
محتوای عملی خود چيزی جز خط و نشان 

واقعيت اين .  جويان نيستکشيدن برای دانش
است که حکومت اس(می، عميقا از 

جويان بينی دانشتحرکات قابل پيش
ای خواھد به ھر بھانهھراسناک است و می

-ھا را نيز ھمانند صنايع و کارخانهدانشگاه
ھای بزرگ کشور، تحت کنترل سپاه 

تاکنون چندين بار با فتواھای  .  درآورد
ضاله بودن واحدھای «ای و با حربه خامنه

 به حريم »علوم انسانی و متون آموزشی
 . اندھا يورش بردهدانشگاه

سعيد قديمی، مديرکل دفتر پشتيبانی و 
حمايت آموزش عالی وزارت علوم ايران، 
از بازنگری سرفصل دروس دانشگاھی در 

او، روز جمعه .  سطح گسترده خبر داده است
، با اشاره به 2011 ژانويه ١۴-89 دی ٢۴

ھای وزرات علوم برای بازنگری برنامه
ھای دروس علوم انسانی و ھنر سرفصل

چھارصد ھزار سرفصل دروس «:  گفت
 او، ».شوددانشگاھی کشور بازنگری می

گفت ھفتاد درصد از اين بازنگری مربوط 
وضعيت «اکنون به علوم انسانی است و ھم

 ھزار سرفصل علوم انسانی از نظر ٢۶٠
به گفته .   مشخص شده است»تاريخ بازنگری

 سرفصل دانشگاھی مربوط به ١٠٠قديمی، 
ھای ھنری نيز مورد بازنگری قرار رشته

 .خواھد گرفت
ھای دروس طرح بازنگری سرفصل

دانشگاھی و به ويژه علوم انسانی، از 
 و در پی اظھارات ١٣٨٨تابستان سال 
ای از تدريس علوم انسانی سيدعلی خامنه

. ھای ايران شدت گرفتغربی در دانشگاه
ای، شھريور ماه سال گذشته، در جمع خامنه

شماری از استادان و اعضای ھيات علمی 
ھای ايران گفته بود که آموزش دانشگاه

ھای علوم انسانی در بسياری از رشته
اعتقادی به تعاليم الھی و ھا باعث بیدانشگاه

او، تحصيل حدود دو .  شوداس(می می
جو در ميليون نفر از سه و نيم ميليون دانش

ھای علوم انسانی را مايه ايران در رشته
نگرانی دانسته بود زيرا به گفته او، 

ھا در توانايی مراکز علمی و دانشگاه«
زمينه کار بومی و تحقيقات اس(می در علوم 

چنين تعداد اساتيد مبرز و معتقد انسانی و ھم
ھای علوم انسانی بينی اس(می رشتهبه جھان

  ».جو نيستدر حد اين تعداد دانش
رھبر حکومت اس(می، با ابراز نارضايتی 

بسياری «:  از آموزش علوم انسانی گفته بود
ھايی است که از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه

اعتقادی به تعاليم گری و بیھا مادیمبانی آن
الھی و اس(می است و آموزش اين علوم 

اعتقادی به تعاليم الھی و اس(می موجب بی
شود و آموزش اين علوم انسانی در می

ھا منجر به ترويج شکاکيت و ترديد دانشگاه
 ».در مبانی دينی و اعتقادی خواھد شد

گيری از جمله ای از مراکز تصميمخامنه
دولت، مجلس و شورای عالی انق(ب 
فرھنگی خواسته بود به اين موضوع 

ای، در پی سخنان خامنه.  رسيدگی کنند
شورای عالی انق(ب فرھنگی، به پژوھشگاه 

ھای علوم انسانی ماموريت داد تا خواسته
 .رھبر ايران پيگيری کند

گاھی اوقات عمليات روانی برای 
قدر سناريوسازان حکومت اس(می، آن

کنند فرد و جامعه را جذاب است كه فکر می
برای .  کنند به سرعت دچار خودفريبی می

ھا و ھايی چون اخراجیمثال، ساختن فيلم
سناريوھا و .  نامه و سينمای جنگیپايان

ھايی که با سفارش مستقيم و  ھا و فيلم داستان
شوند غيرمستقيم حکومت اس(می توليد می

دارای پيام سياسی و ايدئولوژيکی حاکميت 
ھايی عليه نويسندگان منتشر يا خبرنامه.  است
 .کنندمی

در واقع جنگ نرم مجموعه اقداماتی است 
که باعث دگرگونی در ھويت فرھنگی و 

-الگوھای رفتاری مورد ع(قه حاکميت می
به عبارتی ديگر، جنگ نرم نوعی .  گردد

سلطه و تھاجم حاکميت در ابعاد سه گانه 
حکومت، اقتصاد و فرھنگ است و از اين 
طريق اھداف و نمادھا و الگوھای حکومت 

 .گرددھا میجو جايگزين آنسلطه
در جنگ نرم، بدون منازعه و لشکرکشی 

ھا و ھا و سليقهفيزيکی، حکومت سياست
کند ايدئولوژی خود را بر جامعه تحميل می

و ھرگونه اعتراض مردمی را به عنوان 
 .دھدجبھه دشمن مورد تھاجم قرار می

حاکميت برای تھاجم خود، از ھر امکانی 
ھا، مانورھای از رسانه.  جويدبھره می

نظامی، تغيير دروس درسی مدارس و 
ھا گرفته تا کنترل شديد مراکز دانشگاه

فرھنگی، اعمال سانسور شديد بر توليدات 
روشنفکران و ھنرمندان، بازرسی دايمی 
مراکز نشر تا يورش مسلحانه به مردم 

س(ح، طلب و بیجو و حقمعترض عدالت
ھايش برد اھداف و سياستدر جھت پيش

 .کنداستفاده می
ترين ھدف در جنگ نرم، تاثيرگذاری عمده

ھا، گيریھا، کنترل فرآيند تصميمبر انتخابات
ھای درونی حکومت، شيوه کنترل جناح

رسانی، نظام آموزشی، تغيير در نظام اط(ع
ھای اداری و آموزشی و معيارھا و ارزش

ست که منجر به استي(ی مطلق اجتماعی
اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی 

بدين ترتيب، رھبر و .  شودحاکميت می
ھای سياسی، تبليغی و دولت با ھمه ارگان

کند با استفاده از قدرت شان سعی مینظامی
آوری مردم اقتصادی، سياسی، نظامی و فن

 .را به زور سرنيزه در سلطه خود نگه دارند
جنگ سايبری نيز عرصه ديگری از جبھه 
جنگ حکومت اس(می عليه آزادی بيان و 

 انديشه است و از زير
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اط+عيه کانون نويسندگان به مناسبت 

  امين سال درگذشت او 44
 

  كشتارگاه  و مردم محله
 ست شان ھم خونی كه خاك باغچه

 ست شان ھم خونی ھا و آب حوض
 ستھاشان ھم خونی و تخت كفش

 كنند  چرا كارى نمی
 كنند  چرا كارى نمی

 
الزمان  فروغ

فرخزاد اراكى در 
 در 1313ماه  دی 

ھاى  يكى از خيابان
 تھران  معزالسلطنه

آزاد   خادم در كوچه
به دنيا آمد، و در 
محيطى مرفه و 
فرھنگی، اما سخت 

بسته، رشد كرد؛ او از كودكى با آثار 
فردوسى و سعدى و حافظ آشنا شد و به 
سرودن شعر روى آورد، و ناخودآگاه پاى 
در راھى گذاشت كه او را از ديگران 

يى  متمايز ساخت و سرانجام به او چھره
 . جھانى بخشيد
 كودكستان تا پايان اول  فروغ دوره

ھاى ژاله و سروش  متوسطه را در مدرسه
در دوران .  و خسروخاور گذراند

ترى پيدا كرده  دبيرستان كه جسارت بيش
ھا و  ك(سی ھايش را براى ھم بود، غزل

جا بود كه  خواند؛ و ھمان آموزگاران می
ع(قه زياد .  اش كردند به شعردزدى متھم

  به خياطى و نقاشى سبب شد براى ادامه
تحصيل به ھنرستان بانوان برود، كه 
فضاى ھنرى آن را بيش از ديگر جاھا 

 را به پايان  اما اين دوره.  داشت خوش می
 سالگى با وجود  نرساند، و در شانزده

مخالفت خانواده در مراسمى بسيار ساده 
ديوار و   ديواربه با پرويز شاپور، ھمسايه

و .  اش، ازدواج كرد خويشاوند مادری
ازدواج .  چندى بعد با او به اھواز رفت

زودھنگام، سفر به اھواز و رھايى از 
 پدرى درھايى   خانه گيرانه قوانين سخت

 را به روى او گشود و به شعرش  تازه
فروغ تنھا .  يى خاص بخشيد جلوه

فرزندش، كاميار، را در تھران در اتاق 
كودكى خود به دنيا آورد و به اھواز 

دورى از كاميار در پى جدايى .  بازگشت
از ھمسرش، فروغ را براى چند ماھى 

پس از آن، .   آسايشگاه روانى كرد روانه
اگرچه به زندگى عادى بازگشت، اما 

 . اش ھرگز قرين آرامش نبود زندگي
فروغ كه نخستين كتاب خود اسير را در 
دوران زندگى با پرويز شاپور به چاپ 

 ديوار  رسانده بود، پس از جدايى مجموعه
را به چاپ سپرد، و براى گريز از 

گى و روابط شخصى و محفلى  روزمره
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راھى آلمان و ايتاليا شد، با اين اميد كه 
ھاى آلمانى و ايتاليايى را بياموزد و با  زبان

 .فرھنگ اروپا آشنا شود
 عصيان را در  پس از بازگشت، مجموعه

 منتشر كرد كه شھرت بسيار 1336سال 
، 1337از تابستان .  براى او به ارمغان آورد

گيرى از محيط و معاشران پيشين،  با فاصله
براى گذران زندگى به استخدام استوديوى 

گر  اما روح عصيان.  فيلم گلستان درآمد
شوق .  گنجيد فروغ در ظرف شغلى ساده نمی

به آموختن و پشتكار او در يادگيرى زمينه 
گرمی ابراھيم گلستان  يی شد تا با پشت

ھاى گوناگون  استعداد خود را در عرصه
بيازمايد و در كنار شعر و شاعرى در 

ھاى ديگر نيز، از ترجمه تا  زمينه
نويسى و از بازيگرى تا تھيه و  نامه فيلم

ھاى مستند، دست به  تدوين و صداگذارى فيلم
ھا  گری در ميان اين تجربه.  تجربه بزند

ترجمه  :  توان اين نمونه ھا را برشمرد می
 راستين   چھره يى درباره نامه مقدس، فيلم ژان

زن ايرانی، ھمكارى در ساخت چند مستند 
 از جمله موج و مرجان و خارا و  شده شناخته

 معروف  نامه خشت و آينه، بازى در نمايش
وجوى نويسنده اثر  شش شخصيت در جست

پيرآندللوى ايتاليايى به كارگردانى پرى 
تر از ھمه،   و، پرآوازه1342صابرى در 

آورد  ھاى تبريز و ره سفر او به ميان جذامی
 كه با 1341 است در   سياه آن مستند خانه

دنيا زشتى كم ندارد، «:  شداين ک(م آغاز می
ھا  تر بود اگر آدمى بر آن ھاى دنيا بيش زشتی

 ».ساز است  اما آدمى چاره ديده بسته بود،
 است جايزه نخست جشنواره   سياه خانه

اوبرھاوزن آلمان را براى فروغ به ارمغان 
آورد اما اين فيلم، بيش از ھر چيز، مصداق 

شاعر بودن يعنى :   او بود كه عينى اين گفته
 .انسان بودن

وجوگر  فروغ كه با طبيعت شورشى و جست
ھاى حقيرى  در جوی«خويش دريافته بود 

شوند مرواريدى صيد  كه به گودال ختم می
گونه ديدن را از نيما  ، و چه»نخواھد كرد

   خويش و به آموخته بود، با جان زنانه
يى وا� از فرم و محتوا،  كارگيرى آميزه

 عمق ديد و   زبانی، ھاى بالقوه ظرفيت
 توقف  ھاى ك(می، دست رد بر سينه مھارت

 .زد
 چرا توقف كنم 

 ھاى نارس گندم را  من خوشه
 گيرم به زير پستان می

 . دھم و شير می
كه اعتماد عمومى از  و درست در زماني

ريسمان سست عدالت آويزان بود، تولدى 
  صداى زنانه.  ديگر را به چاپ رساند

گرى كه طنين آن در آثار   و عصيان پرسنده
رسيد، در شعرھاى  پيشين او به گوش می

ديگر پژواكى چنان پرشور يافت كه  تولدى 
ھاى مذكر از �ب(ى سطرھاى شعرش  ذھن

فروغ انديشه را .   شنيدند»زن«نيز صداى 
از خ(ل منشور غنايی انسان ارائه داد؛ 

يى كه در شعر او درونى و متبلور  انديشه
شده بود و رو به سوی ذات آزاد آدمى و 

ھايش  او رھايى انسان و رابطه.  شعر داشت
را محور شعر خود كرد؛ چرا كه دريافته 
بود ذات آزاد شعر از آزادى آدمى 

 .ناپذير است جدايی
ھاى پايانى عمر با حركت  فروغ كه در سال

 -خواھانه مردم به آگاھى سياسى آزادی
ترى رسيده بود، صليب  اجتماعى عميق

ھا را در  خانه سرنوشت بر دوش راه جذام
پيش گرفته بود، در بيدارى خواب كسى را 

كند،  آيد و نان را قسمت می می«ديد كه  می
   سرفه و نمره سينماى فردين را، شربت سياه

اندكى پس از تولدى ...  ».خانه را مريض
ھاى بسيار،  شك ھنوز ناگفته ديگر كه بی

ھايى تازه و صميمانه و باطراوت،  حرف
 24 از ظھر برفى  براى گفتن داشت، در بعد

ماه در تصادف رانندگى جان باخت و  بھمن 
اما .  در گورستان ظھيرالدوله در خاك آرميد

ھايى كه در بطن آينده  ترديد از ميان بچه بی
 را  زنند دخترانى زھدان زمانه گام می

 قلب  ھاى عاشقانه خواھند شكافت و تپش
تنھا از �ب(ى سطرھاى  فروغ را نه 

  اش به پرويز شاپور، كه از مجموعه عاشقانه
ھاى او به پرويز و كاميار گرفته تا  نامه

اش حسين،  نورمحمد، پدر جذامی پسرخوانده
 .كشف خواھند كرد

و  كانون نويسندگان ايران، در چھل 
چھارمين سال درگذشت فروغ فرخزاد، 

 .پروازش را با احترام به ياد خواھد آورد
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 ! بگذاريد مردم آزادانه سخن بگويند
 اعتراضات مردم شمال  در پی موج گسترده

آفريقا و خاورميانه که به فرار رييس 
جمھوری تونس و سقوط دولت او انجاميد،  

اکنون بيش از يک ھفته است که مردم 
کاری و فساد و خفقان مصر، که از فقر و بی

اند، عليه ديکتاتوری حاکم بر  به جان آمده
اين کشور به پا خاسته و خواھان برکناری 

با اين ھمه، بر خ(ف .  اند حسنی مبارک شده
سقوط زودھنگام دولت تونس، حسنی 

تنھا در مقابل خواست  مبارک تاکنون نه 
مردم مبنی بر برکناری او مقاومت کرده 

ھای مختلف دست به سرکوب و  بلکه به شيوه
 اين  از جمله.  قتل مردم معترض زده است

 قطع اينترنت و ارتباط  ھای سرکوب، شيوه
 طورکلی  تعطيل نشريات، و به الکترونيکی، 

جلوگيری از انتشار آزادانه اخبار و افکار 
 .ھا است از طريق رسانه

کانون نويسندگان ايران بر اساس منشور 
خود، که مبارزه با سانسور از اصول 
بنيادين آن است، آزادی بيان را حق مسلّم 

داند و جلوگيری دولت  مردم مصر می
ھا را  ديکتاتور مصر از فعاليت رسانه

 .کند محکوم می
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اميد به بقا و ماندگاری ايشان لحظه به 

بھتر بگويم دوستان .  لحظه تقويت گشت
از سر نادانی، و يا ھر چيز ديگری، 
حکومت را دوباره به غاصبان فعلی 

و در پی آن، انحصارطلبان در .  بخشيدند
ھای طول اين يک سال و اندی، تجربه

فراوانی جھت سرکوب مخاطرات 
يعنی ياد گرفتند .  احتمالی بدست آوردند

ھای ميليونی مواجھه که چگونه با جمعيت
چنان که �زم به يادآوری است، ھم.  شوند

رسانی ھای اط(عابزارھا و شيوه
-مبارزان بھبود يافته به ھمان اندازه شيوه

. اندھا و ابزارھای سرکوب نيز ارتقا يافته
اتفاقا حاکمان به خاطر تسلط بر امکانات 
مخابراتی و اط(عاتی، قدرت مانور 

تری نسبت به مبارزان داشته و بيش
 .دارند

ھای به ھر حال حاکميت با تجربه اندوزی
متوالی طوری عمل کرد که مردم نتوانند 

ھای مقاومت و تشکيل به آسانی ھسته
 بھمن و يکم 25تظاھرات ميليونی در 

به تعبير ديگر سران .  اسفند را شکل دھند
جنبش سبز عم( فرصت ترميم، 
بازسازی و يادگيری را برای سرکوب 
ملت دو دستی تقديم حاکمان فعلی ايران 

ھای اخير چيزی که سران جنبش.  کردند
گاه دچار آن خطا مصر و تونس ھيچ

برگرداندن سه ميليون ايرانی پر .  نگشتند
شور و حرارت به خانه که حاظر بودند 
برای تحقق مطالبات خود دست به ھر 

ناپذير است که کاری بزنند خطايی جبران
گاه در پيشگاه ملت ايران بخشيده ھيچ

چنين رويکردی نه تنھا .  نخواھد گشت
موجبات قوت عام(ن سرکوب گشته، 
بلکه موجبات ياس و نااميدی مردم و حتی 

 . فعا�ن سياسی را فراھم آورده است
با اين وجود ما نتوانستيم از مردم 
اوکراين و گرجستان ياد بگيريم ولی 

ھای ھا به خوبی درسھا و مصریتونسی
تاريخ را آموختند و به درستی از پس 

اگر چه مواضع اخير .  امتحان آن بر آمدند
سران جنبش سبز در داخل ايران، 

ھايی را به وجود آورده و نشان اميدواری
از اين مضمون دارد که تحو�ت مصر و 
تونس تاثيرات مثبت خويش را برايشان 

چه مسلم است اگر اما آن.  نھاده است
ھای خود را از تنه پوسيده ايشان ريشه

نظام جمھوری اس(می قطع نکنند قطعا 
ھم به خود و ھم به مردم ايران ظلم 

-چرا که تمام مصيبت.  اندمضاعف کرده
ھای کنونی ملت، ريشه در ساختار 
موجود و سازوکارھای غيرانسانی آن 

 .دارد
يادمان باشد به رغم اين :  و اما حرف آخر

ھای فراوانی در که نظام حاکم تجربه
برخورد با تظاھرات خيابانی کسب کرده 
است اما اخبار و شواھد موجود نشان از 
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اين واقعيت دارد که اخت(ف و چند دستگی 
موجود در حاکميت، بيش از پيش فرصت 
تاريخی ديگری برای ملت ايران فراھم 

-آورده تا به مطالبات دموکراتيک و انسان
رسد به نظر می.  مدارانه خويش برسند

خواھد فرصتی سخاوت تاريخ میدستان بی
ديگر به ملت ايران بدھد تا شاھد سرنگونی 
يک نظام متحجرانه بعد از سی دو سال 

-آيا اين بار از آتش فرصت.  اسارت باشيم
ھايمان به س(مت بيرون خواھيم سوزی

 !آمد؟

ھای جنگ نرم حکومت اس(می مجموعه
-ايران عليه آزادی بيان و انديشه و آزادی

. شودھای فردی و جمعی محسوب می
امروزه با گسترش ارتباطات مردم جھان با 
ھمديگر به واسطه رشد روزافزون وسايل 
ارتباط جمعی چون اينترنت، فيس بوک، 
توييتر و ماھواره معاد�ت گذشته در تنظيم 

چنين کنترل دولتی ھا و ھمروابط بين دولت
تا حدود زيادی به ھم خورده و جای خود را 

ای که  به معاد�ت جديدی داده است؛ به گونه
به جای به کارگيری مستقيم زور، توجه 

ھا به استفاده از قدرت نرم جلب شده  قدرت
 .است

سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری 
پاسخ به سئوال  فرمانده سپاه پاسداران، در

ھای  خبرنگار مھر مبنی بر چگونگی فعاليت
ارتش سايبری سپاه در عرصه جنگ 

ای  اين عرصه، صحنه«:  ادعا کرد نرم،
دفاعی، امنيتی، سياسی    است که نياز امروز 

 »...فضای مجازی است   و فرھنگی در
جنگ سايبری و حم(ت سايبری، از جمله 

ھايی است که به ويژه پس از جنگ  عرصه
ھای اط(عاتی و  سرد، از سوی سرويس

گيری و   ھا، وسيعا پیواحدھای امنيتی دولت
 .شودبرداری می بھره

شود سپاه پاسداران با به خدمت گفته می
ھای چينی، از زمان گرفتن برخی تکنيسين

-اعتراضات سال گذشته تاکنون اقدام به راه
ارتش «اندازی تيمی از ھکرھا به عنوان 

 کرده و با تبليغات گسترده »سايبری ايران
مدعی نفوذناپذيری تاسيسات ارتباطی خود 

ادعاھای تبليغاتی نھادھای امنيتی .  شده است
حکومت اس(می با اقدام برخی ھکرھای 

ھای مردمی، در از کار انداختن حامی جنبش
، 89 بھمن 25ھای حکومتی در سايت

موجب غافلگيری دولت و عوامل اط(عاتی 
دھند ھمه اين عوامل نشان می.  آن شده است

که حکومت اس(می، در مقابل ابتکارات 
مردمی و تداوم اعتراضات مستاصل شده 

 .است
در چنين فرايندی حکومت اس(می، ع(وه 

ھای سياسی و سانسور و اختناق، برسرکوب
بخش عظيمی از مردم ايران را به لحاظ 
اقتصادی نيز به خاک سياه نشانده و در 

 .کاری و فقر قرار داده استمعرض بی
ھای اجتماعی نظير خودکشی، تن آسيب

فروشی و فروشی، اعتياد، بزھکاری، کليه
غيره در ايران که ھمگی ريشه در فقر دارند 

شناسند و ھمواره از جامعه حد و مرزی نمی
 .گيرندبه ويژه از نيروی جوان قربانی می

ھای مقامات حکومت براساس آمارھا و گفته
 درصد از جوانان کشور ٣٠اس(می، با�ی 

ھا صفر درصد است و کارند و درآمد آنبی
ھا خود معيار مناسبی برای  اين شاخص

قضاوت در رابطه با وضعيت معيشت مردم 
. بينی اعتراضات سراسری استو پيش

نزديک به يک چھارم از نيروی کار ايران، 
 درصد ٧٠حدود .  کار استفاقد اشتغال و بی

 .  سال سن دارند٣۵جمعيت ايران زير 
ھای اقتصادی، سياسی ھا و علل بحرانزمينه

و اجتماعی کنونی در منطقه و ايران، يک 
ای ھم شبه شکل نگرفته  و نتيجه ھيچ توطئه

ھا رمز و پيدايش و ظھور اين بحران.  نيست
رازی ندارد چون بحران، به واقع در ذات 

داری و سرکوب و نابرابری سيستم سرمايه
گستردگی و عمق بحران .  و استثمار است
داری و تحو�ت انق(بی در کنونی سرمايه

چنين ايران، عربی و ھم-کشورھای آفريقايی
گران و مفسران و بسياری از تحليل

 کرده »شوکه«اقتصاددانان بورژوازی را 
است که چه شد و چگونه شد که سيستم 

-سرمايه داری جھانی اين چنين دچار بحران
 !ھای ساختاری شد

ای از باين ترتيب، تحو�ت جھانی و منطقه
گيرند و به عنوان ھمديگر تاثير می

-طلبان واقع میالگوھايی سرمشق تحول
اما در عين حال روندھای مبارزه .  شوند

-گیاجتماعی در ھر کشوری ويژه-سياسی
 .ھای خاص خود را دارد

انداز جامعه ما، باين ترتيب، در افق و چشم
آھسته چھره زيبای آزادی بيان و قلم و آھسته

در چنين موقعيتی، .  شودانديشه نمايان می
نگاران و ست که نويسندگان، روزنامهطبيعی

ھنرمندان در داخل و خارج کشور، اين 
فرصت تاريخی را مغتنم بشمارند و فعا�نه 

جويان، زنان، کارگران و با مبارزه دانش
-جو، ھمخواه و عدالتمردم محروم و آزادی

 . دل شوندگام و ھم
امروز امر انق(بات و تحو�ت انق(بی در 
سطح جھان، به ويژه در منطقه پرت(طم 
خاورميانه به يک مساله روز تبديل شده 

-رو، ھر کس از خود سئوال میاست از اين
 !کند فردا نوبت کدام کشور است؟

*** 

 ...سخاوت تاريخ آيا دستان بی

 !     سرکوب و سانسور و جنگ نرم؟
  بھرام رحمانی                             



 

 
آقای مھران اميراحمدی، عضو کانون 
نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم 

بی «:  گويدوی، می.  ايران در تبعيد است
ھيچ ادعايی عضو کوچکی از اھالی 

-احساس می.  بزرگ قلم سرزمينم ھستم
کنم نوک قلم تنھا منفذ رسيدن اکسيژن 

-باشد پس میبه کالبد نيمه جانم می
نويسم تا زنده بمانم اما نه برای 

بارھا قربانی سانسور !  زورمندان
ام از حکومتی و خودسانسوری گشته

-رو بيش از ھرچيز از سانسور بیھمين
ام آزادی مردمان تمام دل مشغولی.  زارم

از .  باشدبخت برگشته سرزمينم می
عنفوان جوانی تاکنون در عالم 
مطبوعات و کتاب در حال سيرم که 

-حاصل آن چيزی نيست جز ورق پاره
آن بی.  ھايی سراسر عصيان و اعتراض

که خود بخواھم در پی يک کوچ اجباری 
بعد از انتخابات اخير رياست   -2010(

-ناگھان خود را در سرزمين)  جمھوری
خند ھای شمالی با مردمانی از جنس لب

آيا روزی تبسم را بر .  يعنی نروژ يافتم
لبان مردمان سرزمينم به نظاره خواھم 

 »!نشست؟
ھای انتشار يافته از مھران در کتاب

جدال دموکراسی با «:  ايران، عبارتند از
راھبران «؛ «1383استبداد در ايران 

در تو ای «؛ »1381فکر مشروطه 
 »1374)دفتر شعر(ايران من ريشه دارم

 »)دفتر شعر(سرطان عشق«و 
*** 

سخاوت تاريخ فرصتی آيا دستان بی
  ديگر به ملت ايران خواھد داد؟

 مھران اميراحمدی 
 

کرد که شايد کسی به اين آسانی باور نمی
خيزش مردم تونس و مصر در مدت زمانی 

چنين به اين کوتاھی به بار نشيند و اين
آرزوھای مردمانی خسته از استبداد متحقق 

در حالی که ملت ايران بايد با حسرت .  گردد
ھای ديگر يابیگر کامچنان نظارهو غبطه ھم

خوش به ھای خاورميانه باشد و دلملت
 بھمن به تحقق مطالبات 25حرکت اخير 

 .خويش در آينده بنگرد
اين در حالی است که ما مدعی ھستيم اولين 

در خطه آسيا )  مشروطه(انق(ب دموکراتيک
را به سرانجام رسانديم و در صد سال اخير 

ھای کانون توجه بسياری از جنبش
افزون بر آن .  ايمدموکراتيک منطقه بوده

ترين تجمع توانيم ادعا کنيم که بزرگمی
در مخالفت )  قريب به سه ميليون نفر(انسانی

بايک حکومت خودکامه، توسط مردم ايران 
.  خلق گرديد1388در بيست و پنجم خرداد 

ھای نھفته که در جمعيتی سرشار از پتانسيل
انگاری اپوزيسيون آن روز رويايی اگر ساده

-چه که میشد به ھر آنداخل مانع نمی
 .يافتندخواستند دست می

چنان با حسرت با اين تفاسير چرا بايد ھم
بديھی .  ھای ساير ملل باشيميابیگر کامنظاره

است اگر از کنار نوع ديکتاتوری حاکم بر 
ھای ديکتاتوری ايران که بدترين نوع نظام

است بگذريم اين عدم موفقيت ريشه در کج 
فھمی اپوزيسيون داخل نسبت به مطالبات 

به ديگر سخن سر جنبش .  مردم ايران دارد
تر از بدنه آن بوده و سبز بسيار کوچک

ھست و مطالبات ايشان با بدنه و ساخت آن، 
به طوری که دوستان .  بسيار ناھمگون است

ھای جمھوری حاظر نيستند خارج از افق
هللا خمينی اس(می که نماد و شاکله آن آيت

کاری و محافظه.  است حرکت نمايند
وفاداری به نمادھای اين نظام که بسيار 
متنافر با مطالبات حقيقی و واقعی ملت 
ايران است عم( باعث گشته تا يک تظاد 
ماھوی بين بدنه و سر اين جنبش به وجود 

-روز بر اين فاصله افزوده میبهآيد که روز
از نظر نگارنده، ھيچ تناسب و توازنی .  شود

بين خواست ھمگانی و خواست سران جنبش 
البته شايد دوستان به .  سبز وجود ندارد

کنند تا با واسطه شرايط داخلی سعی می
ھای موضعی راھی برای استفاده از تاکتيک

برون رفت از اين شرايط بيابند اما به گواه 
ھا حداقل در سه دھه اخير تاريخ اين تاکتيک

نه تنھا کارگر نبوده، بلکه موجبات زايل 
.  ايران نيز گشت57شدن ثمره انق(ب سال 

به تعبير دکتر حسن ماسالی که خود از 

خواھان برجسته قبل و بعد مبارزان و آزادی
آمديم تاکتيک بزنيم ولی «:  باشداز انق(ب می

 ».استراتژيک خورديم
اين عبارت صادقانه مربوط به رويکرد 
نيروھای متجدد، سکو�ر و انق(بی است که 
در بحبوحه پيروزی انق(ب در پيش گرفته شد 
که نه تنھا موثر واقع نشد، بلکه شوربختانه 
موجب به سرقت رفتن انق(ب توسط 

 .روحانيون متحجر گشت
رسد سران جنبش سبز، يا روی به به نظر می

خواھند تا اند و يا واقعا نمیاين تاکتيک آورده
خارج از قواعد قانونی و عرفی جمھوری 

اين در حالی است که .  اس(می حرکت کنند
عم( حاکميت، ايشان را از بدنه خود اخراج 

چه مسلم است ھر دو اما آن!  نموده است
رويکرد در شرايط فعلی قطعا کارگر نخواھد 

چراکه در پيش گرفتن چنين نگرشی .  افتاد
ترين فرصت تاريخی موجب شده تا بزرگ

ملت ايران برای پيروزی در بيست و پنجم 
فرصتی که به اين .   از کف برود1388خرداد 

شک بی.  آيدآسانی برای ھيچ ملتی بدست نمی
سران اپوزيسيون ساير کشورھا ھمواره 
آرزومندند که بتوانند چنين خيل عظيمی از 

ھا بکشانند ولی ما با جمعيت را به خيابان
سختی و ممارست متوالی که حاصل سی سال 

چنين انبوه گرد ھم آئيم مبارزه بود توانستيم اين
اما دوستان در يک چشم به ھم زدن فرمان 

ھا را دادند تا حاکمان فعلی نفسی ترک خيابان
گاه ھای تاريخی ھيچشک فرصتبی.  تازه کنند

ھا ھای متوالی برای ملتبه آسانی و در وعده
 .آيندبه دست نمی

جای تعجب است که اپوزيسيون داخل به رغم 
اين که مستقيما از فضای درون کشور تغذيه 

چنين در شناخت مطالبات مردم به کند اينمی
ھا را از دست گونه فرصتخطا رفته و آن

البته نگاه نگارنده بسيار به اين .  دھدداده و می
رويکرد به واسطه حرکت اخير دوستان کمی 

صورت تناقضات م(يم است در غير اين
-موجود از دايره ھر منطق سياسی خارج می

گويم که ھمين رفتارھای به جرات می.  باشد
دار و مريز باعث گشته تا حاکميت عم( کج

تجربيات زيادی در سرکوب مردم به دست 
 .آورد

توجه داشته باشيم که در بيست و پنجم خرداد 
گاه تجربه مواجھه با چنين  حکومت ھيچ88

رو خيل عظيمی از مخالفان را نداشت از اين
توانستيم پايتخت را در زير پاھای به آسانی می

ناگفته نماند .  پيروزمندانه ملت تصور کنيم
سران حاکميت با نظاره تظاھرات ميليونی به 

باره غافلگير گشته و خود را آماده وداع با يک
اريکه قدرت کرده بودند تا اين که فرمان ترک 

. ھا توسط سران جنبش سبز اع(م گشتخيابان
ھای مسدود گشته حاکميت با در واقع شريان

 باره باز گشته واين فرمان به يک
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يکی از اھداف نشريه کانون، 
چنين معرفی اعضای آن و ھم
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