
) censere(از کلمه �تين)  censure(»سانسور«اصط�ح 
، در رابطه »عميد«در فرھنگ فارسی .   است گرفته شده

سانسور در لغت به معنی «:  با مساله سانسور آمده است
ھا و ساير  نظارت و مراقبت و مميزی روزنامه

المعارف   و دايره».مطبوعات از طرف دولت است
: کند  نيز سانسور را چنين تعريف می»مصاحب«فارسی 

ھا و  نامه ھا، جرايد، نمايش تفتيش پيش از انتشار کتاب«
ھای خصوصی پيش از  امثال آن، و نيز تفتيش نامه

ھا به مقصد يا تفتيش نطق و بيان قبل از ايراد  رسيدن آن
ھا، به منظور حصول اطمينان از اين که مندرجات  آن
گاه  ھا مضر به اخ�ق عمومی يا منافع دولت يا دست آن

 ».حاکمه نيست
 اول قرن پانزدھم  پس از کشف ماشين چاپ در نيمه

مي�دی توسط گوتنبرگ آلمانی که باعث گسترش ھر چه 
تر ک�م مکتوب شد، سانسور معنايی تازه و  بيش

کليساھا و دولت به منظور مراقبت از .  امروزين يافت
شدند که بر  ھايی می ، مانع نشر کتاب»دين و اخ�ق«

اساس تعريف خودشان و به عقيده آنان، سستی اعتقاد 
به .   داشت ھا را در پی دينی مردم يا فساد اخ�قی آن

عبارت ديگر نخستين بار در تاريخ، اين کليساھا و 
اين سانسور .  زعمای دين بودند که اعمال سانسور کردند

 مذھب و مسايل جنسی را در  به طور عمده دو حوزه
 .گرفت برمی

ھای ديکتاتوری امروزه، کنترل و نظارت  اما حکومت
ھای زندگی سياسی، اجتماعی و  خود را به تمامی عرصه

فرھنگی جامعه، حتی دخالت در زندگی خصوصی مردم 
اند و خواھان کنترل شھروندان در ھمه نيز گسترش داده

ارگان ھای حکومتی، ھنگام .  ھا ھستنداين عرصه
نظارت و کنترل بر توليدات فرھنگی، دست به حذف آن 

زنند که به باور آنان در تقابل با  بخش از اين توليدات می
 .ھاست معيارھای سياسی، ايدئولوژيکی و اخ�قی آن

ھای از اين نظر سانسور، نتيجه افکار و سياست
 است تا فرھنگ و ھنر و  ارتجاعی و عقب مانده و مستبد

. سياست مطلوب حاکميت به جامعه تحميل گردد
گيری، از انتشار آثاری ھای مستبد با اين جھتحکومت
کند، جلوگيری به  شان را سست میھای حکومت که پايه

 .آورندعمل می
در کنار سانسور دولتی، انواع سانسورھای ديگری نيز 
وجود دارد که توسط جامعه و عرف و سنت آن اعمال 

 و مخرب چنين  يکی از نتايج ب�واسطه.  شود می
نويسنده و ھنرمند .  سانسورھايی، خودسانسوری است

ھا و معيارھای حکومتی و برای اين که در مقابل سياست
اخ�ق جاری و مسلط جامعه قرار نگيرد و در نتيجه از 

ھا  انتشار آثارش باز نماند، از طرح برخی نظرھا و ايده
 .کند نظر میدر آثارش صرف

تاريخ فرھنگی، اجتماعی و سياسی جامعه جھانی و اما 
وجه دھند که سانسور به ھيچ جامعه ما نيز نشان می

نتوانسته سدی غيرقابل نفوذ در برابر انتشار آثار ممنوعه 
بسازد و به طور مطلق مانع آثار و توليدات نويسندگان و 

   .ھنرمندان شود

 »شاملو، شاعر بزرگ آزادی«گزارش برگزاری شب 
 

 آوريل در استکھلم برگزار ٨ در تاريخ »شاملو، شاعر بزرگ آزادی«شب 
در اين مراسم جمعی از فعالين فرھنگی، سياسی و اجتماعی ساکن .  شد

 :برنامه شب شاملو در سه بخش ارائه شد. استکھلم حضور يافتند
 در بخش اول؛

آمدگويی به نخست بھرام رحمانی از ھيئت دبيران کانون نويسندگان، با خوش
داشت شاملو کنندگان و معرفی برنامه، سخنانی در زمينه انگيزه گرامیشرکت

آذر درباره سينمای تبعيد و سپس احمد نيک.  و برگزاری اين مراسم ايراد کرد
ھای شاملو سينمای زيرزمينی سخن گفت، عباس سماکار چند شعر از سروده

و سروده خود را بازخوانی کرد و غوغا، خواننده جوان درباره موسيقی 
 .ھاپ اجرا کردزيرزمينی در ايران سخن گفت و دو ترانه ھيپ

 در بخش دوم؛
 :  به اين شرح ارائه داد»کPم آخر«بھرام رحمانی توضيحاتی درباره فيلم 

 ١٢ حدود ١٣٧٨ تا ١٣٧٦ھای مسلم منصوری در مقاطع مختلف سال«
ھا ساعت فيلم از زنده ياد احمد شاملو تھيه کرده است که بخشی از اين فيلم

. ، تدوين يافت و نمايش داده شد»شاملو شاعر آزادی«پيش از اين، به نام 
کنيد  نيز که اکنون مPحظه می»کPم آخر«ھا به نام تدوين بخش دوم اين فيلم

شود و تدوين و تدارک بخش سوم آن به تازگی پايان يافته و نمايش داده می
 مدت نمايش فيلم.  نيز در دست تھيه است تا در آينده نزديک به نمايش درآيد

 . دقيقه است٥٥، »ک�م آخر«
-کنندگان و سخن اين برنامه، به پرسش و پاسخ شرکتبخش سوم و پايانی

رانان در نشريه بانگ، ھايی از گفتار سخنبخش.  رانان اختصاص داشت
 شماره آن منتشر شده است و ١٥نشريه کانون نويسندگان ايران که تاکنون 

 .شود درج خواھد شدآخر ھر ماه منتشر می

 آذر، بھرام رحمانی و مسلم منصوری عباس سماکار، غوغا، احمد نيک:از راست
 

رانان و در پايان، ھيئت دبيران کانون نويسندگان ايران در تبعيد، از سخن
 .گزاری کرد سپاس،کنندگان به خاطر حضورشان در اين مراسمشرکت

 
 ٢٠١١سيزدھم آوريل 

 سوئد  -استکھلم

 

 ٢٠١١آپريل  -سال دوم  -١۶شماره 

 ! کتابتشديد سانسور و مميزی
  بھرام رحمانی

 ۴ - ٧ - ٨صفحات   

  ٢ صفحه  

-اول ماه می، روز جھانی کارگر را به ھمه کارگران و انسdان
گوييم؛ به اميد برپايی جھان نdويdنdی کdه ھای آزاده تبريک می

 فdارع از در آن، آزادی و برابری، حرمت و موجوديت انسdان
ھايش، باgتر از ھر مصلحdت جنسيت، مليت، مذھب و سياست

 !و منفعت اقتصادی و سياسی حاکميت، در اولويت قرار گيرد



ھای يابد، سرانجام از کانالدر واقع ھر محصول فرھنگی در ھر سطحی که انتشار می
 .رسد اش می مختلف به دست مخاطب

ھای آزادی  در اين مدت، شاخص.  گذرد نزديک به سی و سه سال از انق�ب مردم ايران می
ھا از آزادی در حوزه رسانه، کتاب، موسيقی، سينما و تئاتر گرفته  بيان در بسياری از حوزه

آيد و  تر می ھا ھر سال در حکومت اس�می پايين ھا و اقليت تا فعاليت احزاب، نھادھا، انجمن
 .گردداختناق و سانسور تشديد می

وزارت فرھنگ وارشاد  ھای معاونت امور فرھنگی ھا و فعاليت ، برنامه1389در اسفند 
، از سوی بھمن دری معاون امور فرھنگی وزارت فرھنگ و 1390اس�می برای سال 

 . ارشاد تشريح شد
بھمن دری، معاون فرھنگی ارشاد، اولويت ھا و راھبردھای فرھنگی اين معاونت در سال 

حمايت از اھالی قلم، نوقلمان و حمايت از كتب ارزشمند در «:  برشمرد و گفت  را1390
چنين حمايت از كتب قرآنی فاخر و  ويژه ادبيات داستانی و ھم عرصه دين و ادبيات به

و ارتقا معرفت دينی و بصيرت فرھنگی راھبرد سال  برجسته به منظور احيای کتب شيعی
 ». معاونت فرھنگی است90

ھای  ميليارد تومان به كتاب2 نزديك به 89در سال «:  معاون امور فرھنگی، خاطرنشان کرد
ھای مرتبط با موضوع نماز  الب�غه، مفاتيح و يك ميليارد تومان برای خريد كتابقرآنی، نھج

اختصاص پيدا كرد كه ناشران و مولفان قطعا توقع دارند در سال آينده اين ميزان افزايش پيدا 
ھا را ھم در مركز و ھم در  كند تا برخی حمايتاما اين رقم بودجه ما را مجبور می.  كند

  ».ھا كم كنيم استان
که كتابی كه منطبق با ضوابط تعيين شده نباشد در نمايشگاه شركت  دری، با اشاره به اين 

-ھا صحبت كردهبا ناشران به ويژه ناشران خارجی و نمايندگان آن...  «:  شود، گفتداده نمی
ھای  ايم كه اگر كتابی مغاير با قانون اساسی، مذھب، دين و تماميت ارضی باشد و م�ك

ارزشی و اخ�قی ما را مورد ھجمه قرار دھد از عرضه آن در نمايشگاه جلوگيری خواھد 
  ».شد

معاون فرھنگی ارشاد، پای خود را از سانسور فراتر گذاشته و به حجاب اجباری زنان نيز 
توجه به مسائل ارزشی به ويژه حجاب در نمايشگاه يكی ديگر از مسائلی «:  چنين تاکيد دارد

است كه امسال به آن بيش تر توجه خواھد شد، ما موظفيم مطالبات مراجع و روحانيون كه 
 ».ھای دينی خود ما نيز است را در اين زمينه بر آورده سازيممبتنی بر آموزه

ھای گذشته، باين ترتيب، وزرات فرھنگ و ارشاد اس�می، تصميم دارد شديدتر از سال
تر و طلب و سکو�ر را تحت فشار قرار دھد و ھر چه بيشدوست، برابرینويسندگان انسان
پيگيری منويات «، 90به گفته دری، سال .  ھا را از دم تيغ سانسور بگذراندشديدتر آثار آن

تا به مطالبات رھبر معظم انق�ب در اين حوزه جامعه عمل ...  رھبری در حوزه نشر است
  ».بپوشانيم

، از 90 فروردين ١٧محمد حسينی، وزير فرھنگ و ارشاد اس�می نيز روز چھارشنبه 
صدور مجوز موسسات، « در زمينه کتاب در سال جديد خبر داد و گفت »اقداماتی اساسی«

 ».گيرد نشريات، کتاب و ھمه کارھايی که ما بايد انجام دھيم، امسال سامان می
، تاکيد کرد که مميزی »البته مميزی ضوابط خودش را دارد«وزير ارشاد، با اشاره بدان که 

 .چنان پابرجای خواھد ماندتر شده سانسور کتاب ھمو معيارھای سخت
ھا را سرعت خواه خود در کتابوزارت ارشاد اس�می، اعمال حذف، اص�ح و تغييرات دل

بخشيده و نويسندگان ناظر و شاھد آن ھستند که اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد توليدات و 
ع�وه بر تيغ سانسور، نرخ پايين کتاب .  کند تری مثله میھای آنان را با سرعت بيشخ�قيت

خوانی در جامعه ما، رکود بازار کتاب ايران را به ويژه با خدف سوبسيدھای دولتی افزايش 
 .اندداده

، مويد 1390ھای جديد وزارت فرھنگ و ارشاد اس�می برای سال اين مواضع و سياست
چنين ناشران، ھر چه اين واقعيت است که در سال جاری، نويسندگان مستقل و سکو�ر و ھم

سانسورچيان حکومت اس�می، ع�وه بر اعمال .  تر تحت فشار قرار خواھند گرفتبيش
ھا را وادار سازند تا در کنند آنسانسور شديد بر آثار اکثريت نويسندگان کشور،  ت�ش می

چنين قوانين و رھبری ھای حکومت و ھمآثار خود، به تعريف و تمجيد از اھداف و سياست
و يا اين که از اين .  آن بپردازند در غير اين صورت منتظر انتشار آثارشان در کشور نباشند

خواھد به خودسانسوری دست بزنند که بدترين نوع سانسور است و نويسنده نويسندگان می
 .کندتناقضات ھويتی و فکری میدچار را 

حکومت اس�می ايران، به معنای واقعی فرھنگ و ھنر و ادبيات جھان شمول و انسانی را 
نابود کرده و فرھنگ ارتجاعی و خرافی و غيرانسانی خود را ھمراه با سرکوب و سانسور، 

 ميليونی ايران تحميل کرده 75وحشت و ترور، زندان و شکنجه و اعدام بر جامعه بيش از 
  .است

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   

Kanoon_dt@yahoo.com www.iwae.org 
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  بھرام رحمانی!              کتابتشديد سانسور و مميزی

 شودآخر ھر ماه منتشر می بانگ
 

 بھرام رحمانی: سردبير
 : آدرس ايميل

bahram.rehmani@gmail.com   
 :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 ھرکس می  -٢
پسندد، داشته باشد و ھيچ فرد و يا گروه و يا می

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ھای فرھنگی و اجتماعی ھای عام آزادیآرمان
 ...کننددفاع می



 
در اين کشور پھناور، در حالی که 
نويسندگان از آزادی بيان، قلم، انديشه و 

دھنده تشکل محروم ھستند به سادگی نشان
اين واقعيت تلخ است که بخش اعظم مردم 
اين کشور، چه فشارھای سنگين و 

در کشوری .  کمرشکنی را تحمل می کنند
که آزادی بيان وجود نداشته باشد و انديشه 
ديگری غير از انديشه حاکميت جرم 
بزرگی محسوب شود مسلما، در چنين 
کشوری، ديگر بحث از روابط و 
مناسبات انسانی و حقوق شھروندی بحث 

 !جايی استبی
 100مميزی در جامعه ما، قدمت بيش از 

 شاه  يعنی از زمان ناصرالدين.  سال دارد
ماثر «كه اعتمادالسلطنه در كتاب 

، به برقراری سانسور در ايران »وا�ثار
چرا که در آن دوران، .  اشاره كرد

ھايی عليه حکومت  مطبوعات و كتاب
سلطنتی و اختناق آن در خارج از كشور 

شدند كه به مذاق ناصرالدين شاه  چاپ می
. آيند نبودو شاھزادگان و رجال خوش

اگرچه بعد .  بنابراين، سانسور برقرار شد
از مشروطه سانسور برداشته شد اما در 

يافت  ھمان دوران نيز مطالبی انتشار می
-كه موجب ناخشنودی مسئو�ن وقت می

شد، اين پرسش مطرح شد كه آيا می توان 
 به كلی مميزی را در كشور لغو كرد؟ 
شدند  در آن دوران، نشرياتی منتشر می

ام «ھا صريحا انتقاداتی به  كه در آن
 مادر محمدعلی شاه، سلطان »خاقان

وقت، ھمسر مظفرالدين شاه كه نوه 
اين امر .  شددختری اميركبير بود، می

حتی يكی از علل خشم محمدعلی شاه و 
اقدامات عليه مجلس و مشروطه خواھان 

با اين وجود، استبداد صغير از .  نيز بود
 مجددا 1288 تا تابستان 1287تابستان 

پس از پيروزی مشروطه خواھان تا 
اما .  تر شدحدودی سانسور نيز کم

رضاخان مير پنج كودتا كرد و صرفا به 
اين دليل که نشريات منتقد برايش سنگين 

 تا 1302 سال، يعنی از سال 18بود، طی 
 سانسور كامل و شديد کورکورانه 1320

ای بر مطبوعات و كتاب ھای منتشره 
 .كشور برقرار شد

ماموريت سانسور با تشكي�ت كل نظميه 
بود و چون ماموران شھربانی با سواد 
نبودند و اط�عات كافی نداشتند، به 
ھرگونه مطلب و مقاله و خبری كه به 

ھا مخالف حاکميت و ديكتاتوری  نظر آن
گرفتند و ب�فاصله  رضاخان بود خرده می

به اين .  دادند دستور حذف آن را می
ترتيب، مطبوعات ايران كه در اواخر 
دوران سلطنت احمدشاه بيش از پانصد و 

-چھل نشريه بود در دوره رضاخان به كم
طور ھمين.  تر از پنجاه عنوان تقليل يافت

چاپ كتاب با مشك�ت بسياری مواجه 
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نتيجه اين سانسور كور و استبدادی، .  شد
خبر گذاشتن مردم ايران از حوادث جھان بی

بود و حکومت رضاخان، نتيجه آن را در 
تفاوت ماندن مردم در   با بی1320سال 

برابر يورش نيروھای خارجی و دستگيری 
 .و تبعيد او ديد

، فقط سانسور نظامی 1320پس از شھريور 
گران در ايران  نيروھای متفقين، يعنی اشغال

برقرار شد كه نشر اخبار ايران و ھمين 
ھای پستی، ھنگامی ميسر  طور ارسال پاكت

ھا و دشمنان متفقين و عوامل  بود كه آلمان
ھا نتوانند از محتوای جرايد  جاسوسی آن

در .  ھا مطلع شوند طور نامهايران و ھمين
، دستگاه سانسور 1327 تا 1320ھای  سال

در ايران ضعيف بود و عموما فرمانداری 
بنا بر حوادث (شدنظامی كه مرتبا تشكيل می

ھنگام لزوم و طبق دستور دولت، )  سياسی
كرد كه دارای اقدام به توقيف نشرياتی می

ھايی  اما كتاب.   بودند»آميز تحريك«مطالب 
را ھم كه عمدتا مضمون و محتوای 

-كمونيستی داشتند ب�فاصله توقيف می
 . كردند 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

، مجددا دستگاه سانسور تضعيف 1329از 
اما اين دوره نيز .  شد و مطبوعات آزاد شدند

 مرداد 28بھار آزادی مطبوعات با کودتای 
 محمدرضا شاه، به سرعت سپری شد 1332

و از بين رفت به طوری که سانسور و 
-، ھم1357اختناق حکومت پھلوی تا سال 

 .چنان ادامه يافت
 مرداد، 28ھای حکومت شاه بعد از سياست

در آن .  ھا و جرايد بود سانسور شديد كتاب
زمان، تقريبا ھيچ كتابی نبود كه بدون 

رو، تعداد از اين.  سانسور منتشر شود
تر شد تا جايی كه در نشريات سال به سال كم

ھای مكرر، بنا بر  ، در پی تصفيه1354سال 
 نشريه در كل كشور 133آمار موجود به 

ھايی كه در سال  تعداد كتاب.  كاھش يافت
ھای درسی،  منتشر شدند به جز كتاب1356

 .  عنوان بود600فقط 
 1332سانسور شديد در حکومت پھلوی، از 

در سال .   سال به سال شديدتر شد1357تا 
، يك تصفيه بزرگ مطبوعاتی ايجاد 1341

ای كه در آن زمان، جھانگير شد به گونه
تفضلی در وزارت مشاور و سرپرستی 

 100اداره كل انتشارات و راديو بود حدود 
در مورد .  نشريه توقيف و تعطيل شد

. گونه بود ھا ھم ھمين مطبوعات و كتاب
تر بر اساس شد بيشمطالبی كه نوشته می

در .  سليقه و خواست ماموران سانسور بود
 با تشكيل كابينه حسنعلی 1342اواخر 

منصور، وزارت اط�عات تشكيل شد و 
بخش عمده كار سانسور مطبوعات را 

در ھمين كابينه، وزارت .  برعھده گرفت
بد فرھنگ و ھنر كه وزير آن مھرداد پھل

شاه بود، وظيفه سانسور )  شوھر خواھر(
كتاب را برعھده اداره كل نگارش در 
وزارت فرھنگ و ھنر گذاشته شد و وزارت 

اما .  اط�عات در مورد كتاب نقشی نداشت
اداراتی ع�وه بر آن بر امور نشريات و 
كتاب نظارت داشتند كه جداگانه حتی 

ھای دارای مجوز را از نو بررسی و  كتاب
كردند و اگر �زم شان اظھارنظر می در باره

ھای مذبور از بود به وسيله شھربانی كتاب
 .شدآوری می ھا جمع كتابخانه

تر،   به بعد سانسور دقيق1350از سال 
 .تر شدتر و گسسترده شديدتر و فرساينده

 در دوران 1353آخرين تصفيه در سال 
  پور دكتر كيان وزير اط�عات وقت، 

صورت گرفت كه بسياری از نشريات را 
 .حذف و تعطيل كردند

 مردم ايران، به 57اما با آغاز انق�ب 
، تقريبا دستگاه 1357خصوص از شھريور 

تر شد و فضای سانسور حکومت شاه ضعيف
ای پيش آمد که ھمه نوع كتابی، از دوگانه

، در »جلد سفيد«ھای معروف به جمله کتاب
 . سطح وسيعی منتشر شدند

 22اما پس از سرنگونی حکومت پھلوی در 
، حکومت تازه به دوران رسيده 1357بھمن 

، مقررات بررسی 1358اس�می در مرداد 
مج�ت و نشريات را ابتدا از سوی دادگاه 
انق�ب اس�می در اواخر تابستان آن سال 
برقرار کرد و سپس با آغاز جنگ ايران و 

، مميزی ارشاد 1359عراق در مھر ماه 
آغاز شد و روزبروز نيز بر شدت آن افزوده 

 .شد
ھاى ديگر، ، ھم چون سال89در سال 

اوضاع پخش كتاب در كنار وضع قوانين 
سخت گيرانه، اوضاع نشر كتاب را بيش از 

 .تر كردپيش وخيم
 ميليارد تومانی فرھنگ و 1500از بودجه 

 درصد تخصيص 20، فقط 89ھنر در سال 
، بنا به اقرار »فردا«به گزارش .  يافته است

نمايندگان عضو کميسيون فرھنگی مجلس 
شورای اس�می، در بخش فرھنگ و ھنر 

 ميليارد تومان 1500 درصد از 20فقط 
 .توسط دولت تخصيص يافته است

بر اساس اين گزارش، نمايندگان مجلس 
شورای اس�می در آستانه بررسی بودجه 

، درصد تحقق يافته 90بخش فرھنگی سال 
 درصد 20از بودجه فرھنگ و ھنر را تنھا 

و مربوط به اعتبارات سفرھای استانی اع�م 
 .کردند

ست که اغلب ھنرمندان اين در حالی
ھای  کننده در جشنوارهشھرستانی شرکت

در گفتگو با فردا، ...  تر، تجسمی و دولتی تئا
با اظھار نارضايتی از نبود بودجه در 

ھا، از تخصيص و تاثير اعتبارات  شھرستان
فرھنگ و ھنر در سفرھای استانی اظھار 

 .   اط�عی کردند بی

  بھرام رحمانی...  تشديد سانسور

 5 صفحه  



احمد «رانی ای از متن سخنخPصه
 استکھلم - در شب شاملو »آذرنيک

 
 پيشگفتار

شک به منظور بررسی سينمای در بی
تبعيد و سينمای زيرزمينی ايران و ھم 
چنين شرايط پيرامونی ھنرمند درگير با 
آن، نيازمند کنکاشی عميق در ماھيت 
رژيم اس�می ايران است که 
عملکردھايش براساس تحليل و نگاه 
اوست به ايدئولوژی اس�می منبعث از 
تفکر اس�می حاکم بر آن که البته بنا به 
ضديت اين نوع تفکر با ھنر و ھنرمند به 

بايستی ھيچ نوع اقرار سردمداران آن می
حرکت ھنری در جامعه يافت نشود و 
چنان چه ھنر و ھنرمندی ھم اجازه نفس 
کشيدن داشته باشد تحت حاکميت چنين 
تفکری بايد فرمانبرداری کرده و اطاعت 

چه صورت چنانامر کند؛ در غير اين
شاھد ھستيم، معلول چنين شرايطی، تبلور 
سينمای در تبعيد و سينمای زيرزمينی 

 سال از 33خواھد بود که با گذشت 
حاکميت رژيم اس�می، اين پديده تبديل به 
ماھيتی مستقل در حيات و پيوندی عميق 
با ھم در طرح رسالت اجتماعی، سياسی 

 .و فرھنگی خود ھستند
 سينمای در تبعيد

ھنر تحت شرايط ديکتاتوری، به ويژه 
حکومت توتاليتری چون حکومت اس�می 
ايران، به ناچار برای ادامه حياتش 

گزيند و با گريزگاه ھای مختلفی را بر می
گذشت زمان، خود را در جايگاھی 

چه در شرايط آزاد و متفاوت با آن
 .يابددمکراتيک است، می

سينمای در تبعيد، معلول عملکردھای 
ضدفرھنگی و ضدبشری رژيمی است که 

کند و در کل ھنرمند و ھنر او را نفی می
معتقد است ھنر و ھنرمند محصو�تی 

حضورشان موجب .  اندغيراس�می
سينمای در تبعيد، .  شودگمراھی بشر می

معلول تحت فشار و تعقيب قرار گرفتن 
ھنرمندی است که در وطن خويش 
جايگاھی برای ابراز بيان آزاد انديشه و 

سينما بنا به جوھره .  عقايد خود را ندارد
چه را ای است که تا آناش، آينهتصويری

جا اما آن.  بيند بنماياند و عيان سازدکه می
پذيرد، پذيری میکه سينما دستورالعمل

تکليف سينماگر غيراس�می کام� روشن 
سينماگر مخالف دستورالعمل، .  است

سينماگر معترض است؛ سينماگری است 
تواند از که تاب دروغ گفتن ندارد و نمی

عام�ت جنايات بشری که دست داشتن 
اش در جنايات با�ترين مقامات رژيم

بنا به اثبات معتبرترين دادگاه (ميکونوس
، فيلم تبليغات انتخابات بسازد و )المللیبين
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خاتمی را .  از آنان چھره ديگری بنماياند
هللا کند و ف�حيان را گل محبوب خلق

 .آفتابگران
ساز معترض، اگر امکان حضورش در فيلم

 و حضور »تبعيدی«شود وطن نيست می
ھای سينماگر به وجود آورنده سينمای تبعيدی

سينمای تبعيد، يعنی اعتراض .  در تبعيد است
اعتراض به ماھيت ارتجاعی .  در جامعه

ھای ملی و رژيمی که به غارت ثروت
. فرھنگی و تاريخی کشور مشغول است

ساز تبعيدی، ضمن درگيری ذھنی که با فيلم
سينمای داخل کشورش دارد در محيطی 

کند که بر گرده او مشک�ت زندگی می
فيلم ساز .  عديده ديگری ھم سنگينی دارد

تبعيدی، ع�وه بر تاثيرپذيری از جامعه 
ھای جديدی است جديد در فکر انتقال انديشه

که آن ھم بايستی در راستای اعت�ی 
ھای مترقی فرھنگ ملی خود و فرھنگ

ساز تبعيدی، ضمن حفظ فيلم.  ديگر باشد
ھای ملی خود، به فرھنگ جھانی ارزش

چرا که فرھنگ جھانی، جدا از .  انديشدمی
 .ھای ملی نيستمشخصات فرھنگ

سينما، .  سينما محصول فکر انسان است
ساز محصول انديشه و ژرف نگری فيلم

. درگير با مسايل جھانی پيرامون خود است
پس سينماگر انديشمند، جھان را به مبارزه 

-عدالتیھا، بیھا، نابرابریطلبد تا زشتیمی
خواھد مرزھا را می.  ھا را از ميان بردارد

بردارد و انديشه خود را در اين جھان آزاد 
 .کند

زده سينمای کشور، در چنين زمين بحران
وضعيتی از سواران اصلی اش خالی مانده 

-و اين زمين خالی مرکز تاخت و تاز بدل
کننده کاران خودی رژيم شده که تامين

اش ماموران سپاه پاسداران و نيروی انسانی
 .ھا ھستنداط�عاتی

 »سينمای زيرزمينی«

سينماگر در وطن خويش غريب و به نوعی 
 در خويش است؛ تنھا مانده و جدا »تبعيدی«

مانده از غافله يارانی است که قرار بوده 
نھال سينمای وطن را با حضور خويش 
تناور کنند، و حال از نيمه ديگر خود جدا 
شده؛ يعنی دور افتاده از سينماگری است که 

 .به اجبار ترک وطن خود کرده است
يار و ياورتر سينماگر تنھا مانده در وطن بی

. از سينماگر تبعيدی خارج از وطن است
ھای سوزان ستم به طور عينی در شعله

ھای سوزنده فقر از شعله.  برابر چشم اوست
عدالتی ھر روز ھر و ستم و فحشا و بی

با آن گرم شده .  گيردای میلحظه جان تازه
شود و ور میاش شعلهانديشه.  گيردگر می

-در نوار فيلم او چون آتش به رقص برمی
ھای ترسد از شعلهرژيم اس�می که می.  آيد

اين آتش برافروخته شده در سينما تمامی بال 
اش بسوزد و خاکستر شود اين و پر نکبت

نوع از سينما را که به نوعی سينمای تبعيدی 
ھای اين سينما، اما شعله.  کنداست ممنوع می

آورد و به سان آتش زير خاکستر سر برمی
 .»سينمای زيرزمينی«شود می

سينمای زيرزمينی، در وطن که خود معلول 
شرايط ناھنجار و تحميل شده به جامعه، 

 .تحت حاکميت ارتجاعی مذھبی است
اگر سينمای معترض به حاکميت موجود را 

ای در کل خود يک بدنه تمام عيار از انديشه
گر به انگاريم، سينمای زيرزمينی در مبارزه

وطن مانده تکه جدا شده و دور افتاده از 
اساس .  سينمای تبعيدی خارج از وطن است

: و کل انديشه ھر دو در بنيان يکی است
پس انگيزه و .  اعتراض به وضع موجود

ھدف غايی سينمای زيرزمينی و در تبعيد 
 .ھر دو يکی است

حال با نگاه به کارنامه سينمای در تبعيد و 
سينمای زيرزمينی تا چه حد انتظارات 

سازان تحقق يافته؟ و آيا اصو� جامعه و فيلم
ھايی به وقوع پيوسته تا بتوانيم به حرکت

عنوان تبعيدی، ھويتی از خود در تبعيد ارائه 
اش چندان دھيم؟ سئوالی است که پاسخ

و آن معلول شرايطی .  بخش نيسترضايت
است که پيش از پيش به زدوبندھا و ساخت 

ھای کشورھا با حکومت اس�می باز و باخت
 .چنين شرايط سياسی روزگردد و ھممی

*** 

سينمای (  »دو سايه از يک اندام«
 )در تبعيد، سينمای زيرزمينی ايران

 )در تبعيد(اطPعيه کانون نويسندگان ايران
 کشتار مجاھدين در پايگاه اشرف در عراق 

 !نقض آشکار حقوق انسانی است
 

مطابق گزارشات گوناگونی که تاکنون منتشر شده؛ 
 با تيربار، ١٣٩٠ فروردين ١٩ارتش عراق، روز 

ھای خودکار به اردوگاه خودروھای زرھی و تفنگ
 در »مجاھدين خلق ايران«اشرف که محل استقرار 

در اين حمله، تاکنون . عراق است، ھجوم آورده است
 ٣٠٠ تن از مجاھدين کشته و بيش از ٣٠بيش از 

اند و نيروھای نظامی تن به شدت مجروح شده
عراق، برخی از ساکنان اين اردوگاه نيز به اسارت 

 . اندگرفته
دولت عراق، از رسيدن ھرگونه کمک پزشکی به 

کند و از ھمين مجروحين اين اردوگاه جلوگيری می
 . رو، بسياری از آنان در خطر مرگ قرار دارند

ھا چنان مانع ورود خبرنگاران رسانهدولت عراق، ھم
به اين اردوگاه و انتشار اخبار مربوط به اين ھجوم 

 .شده است
کانون نويسندگان ايران در تبعيد، ھجوم نظامی و 

کند و کشتار پناھندگان اين اردوگاه را محکوم می
سانسور و جلوگيری از ورود خبرنگاران به اين 
اردوگاه را نقض آشکار حقوق بشر و آزادی انديشه 

 .داندو بيان می
کانون نويسندگان ايران در تبعيد، توجه ھمه آزادی 
خواھان و طرفداران آزادی انديشه و بيان را به اين 
فاجعه بزرگ که در راستای ھمکاری دولت عراق با 

کارانه جمھوری اس�می انجام گرفته ارتجاع جنايت
درنگ اين حمله و کند و خواستار قطع بیجلب می

محاصره، و آزادی اسيران و رسيدگی سريع به 
وضعيت مجروھان و ساکنان اين اردوگاه از سوی 

 . نھادھای مدافع حقوق بشر است
 کانون نويسندگان ايران در تبعيد

 ١٣٩٠ فروردين ٢٠
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عدم تخصيص بودجه بخش فرھنگ و 

ھا  ھنر، در شرايطی است که دولت بار
ھای فرھنگی در  اع�م کرده که فعاليت

. ھايش قرار داشته و دارد اولويت برنامه
ھای بزرگی که محمود احمدی نژاد دروغ

و ديگر وزرای کابينه او، ھمواره وقت و 
 .آورندوقت به زبان میبی

برای مثال، وزير ارشاد اواسط اسفند ماه 
، درباره د�يل تاخير در صدور 89

-برخی می«:  مجوز کتاب، ادعا کرد
ھای بھايی و سلفی  خواھند فکر و انديشه 

ھايشان ترويج کنند، ولی  خود را در کتاب
دھيم خشونت و تروريسم در  ما اجازه نمی

 ».کشور تئوريزه شود
ھايی که  اين در حالی است که اغلب کتاب

شوند، ھيچ ربطی به دچار سانسور می
بھائيت و يا ديگر موضوعات چون 

ھای مذھبی و خشونت و تروريسم اقليت
طنز تاريخ در اين جاست که .  ندارند

وزير ارشاد حکومت جھل و جنايت و 
شرمانه جنگ مذھبی سانسور و ترور، بی

و خشونت و تروريسم حکومت شان را به 
 ! دھد؟نويسندگان کشور نسبت می

چنين وزير ارشاد، در واکنش به خبر ھم
 انتشاراتی 10لغو مجوز کسب و کار 

-بزرگ تھران، اقرار کرد که اين وزارت
ھا خانه، جواز کسب شماری از انتشاراتی

 .را لغو کرده است
ھا را نيز اين حسينی، لغو جواز انتشاراتی

اگر قرار بر لغو «:  کندچنين توجيه می
مجوز باشد معاونت فرھنگی وزارت 

-ارشاد آن را به صورت علنی اع�م می
کند؛ ولی در اين مورد لغو مجوز چند 
موسسه انتشاراتی بايد گفت بعضی از اين 
موسسات انتشاراتی ابتدا بايد مجوز 

کردند که البته انتشاراتی خود را تمديد می
ھا به علت وجود مشک�ت برخی از آن

 ».ھا تمديد نشدمجوز آن
وزير ارشاد، تنھا با نام بردن از نشر 

: کاروان متعلق به آرش حجاری، افزود
در ھمين زمينه نشر کاروان متعلق به 
آرش حجازی که در خارج از کشور به 
فعاليت عليه نظام مشغول بود توسط 
وزارت فرھنگ و ارشاد اس�می لغو 

 .مجوز گرديد
وزير فرھنگ، د�يل لغو مجوز آن ديگر 

ھای تعطيل شده را روشن انتشاراتی
ھايی که براساس استد�ل انتشاراتی.  نکرد

آن جزوه معروف اط�عاتی با نشر 
ھايی در حوزه علوم انسانی ت�ش کتاب

 »ھای نرم براندازیسياست«در ترويج 
 .اندداشته

وزير فرھنگ و ارشاد اس�می، نگفت 
چه مشک�ت اداری مجوز در کار بوده 

اند که ناشران با سابقه پايتخت، نتوانسته
از عھده حل اين مشک�ت صنفی مربوط 
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به کسب و کار خود برنيامده و شاھد بسته 
-شدن کسب و کار و ھدر رفتن سرمايه

 !ھايشان باشند؟
ھای خبری،  بنا به گزارش يکی از سايت

يکی از مديران انتشاراتی تعطيل شده گفته 
چنين آيا وزارت ارشاد اس�می اين«:  است

پشتيبان نشر ايران است که به محض بروز 
درنگ مشک�ت اداری تمديد مجوز، بايد بی

ھا را صادر دستور بسته شدن انتشاراتی
 »کند؟

آيا جز «:  اين مدير انتشاراتی، افزوده است
اين است با اين کار ارشاد اس�می نه تنھا 

ھای منتشر شده اين مخاطبان کتاب
ھا را از خواندن کتاب محروم انتشاراتی

کند؛ بلکه امنيت اقتصادی و اجتماعی می
چندين و چند خانواده از صاحب انتشاراتی 

-گرفته تا کارمندان و فروشندگان کتاب
 »اندازد؟ھا را به خطر میھای آنفروشی

بھمن دری، معاون فرھنگی ارشاد نيز 
ھا را به نوع ديگری  فروشی تعطيلی کتاب

شان اداری-توجيه کرده و به تخلفات صنفی
سواری يکی   موج «:  نسبت داده و ادعا کرد

ھا که از قضا ناشر  فروشی دو باب از کتاب
ھم ھستند به دليل نوع عملکرد و تخلفات 

ھا کار اقتصادی آن...  شان است اداریصنفی
برايشان مطرح بود تا اصالت کار فرھنگی 

گونه با  خوانی که اينو ترويج کتاب و کتاب
ھا و جلوگيری  مندشدن يارانهھدف

ھوشمندانه معاونت فرھنگی از افزايش 
قيمت کتاب، درصدد برآمدند شغل خود را 

 ».تغيير دھند
فروشان و ناشران، نگران  گرچه تنھا کتاب

ھا و تاثير آن بر نشر کتاب  حذف يارانه
نبودند که بسياری از اھالی فرھنگ از جمله 
شاعران و نويسندگان و تصويرگران ھم 

دانستند اين شرايط، کتاب را به يک می
کند و مردم در شرايط کا�ی لوکس، بدل می

دھند نياز اوليه سخت اقتصادی ترجيح می
خود را برطرف کنند تا اين که کتاب 

 .بخوانند
از سوی ديگر، سيستم حاكم بر نشر در 

ای است كه ناشران مستقل  گونه ايران، به 
توان رقابت با ناشران دولتی و شبه دولتی 

توان امکاناتی که   عبارتی نمی به.  را ندارند
گيرد را با در اختيار ناشران دولتی قرار می

 . ناشران مستقل و يا خصوصی مقايسه کرد
اند مسئولين وزارت ارشاد، بارھا اع�م کرده

ھای کنند که سياستبه ناشرانی کمک می
ھايشان نيز در دولت را قبول دارند و کتاب

ھای دولت و دارای مضمون راستای سياست
 .و محتوای ايدئولوژيکی مذھبی باشد

- ھای ميلياردی دولت محمود احمدی کمک
نژاد به عرصه تبليغات اس�می، باعث شده 

ھايی که برای مثال  است عنوان کتاب
 منتشر ٨۵انتشارات مسجد جمکران در سال 

 درصد نسبت به سال پيش از آن ٨٠کرد، 
خود اين موسسه نيز در پايگاه .  افزايش يابد

-چشم«رسانی خود، اين افزايش را  اط�ع
 ١١۵از :   توصيف کرده و نوشته است»گير

 عنوان به ۶٩ منتشر شده ٨۵کتابی که سال 
موضوع مھدويت و امام زمان اختصاص 

ھا در شمارگان يک ميليون  اين کتاب.  دارد
روند .  اند و دويست ھزار نسخه انتشار يافته

-ھا در سالگونه کتابرو به رشد چاپ اين
مطابق آمار .  ھای بعد نيز ادامه داشته است

 تقريبا ٨٨ھا در سال  موجود، تعداد اين کتاب
 . بوده است٨۵دو برابر سال 

ھايی که در مسجد جمکران  بخشی از کتاب
 دولتی خريداری  شود، با بودجهمنتشر می

-شده و مجانی در اختيار مسجدھا و ھيات
يکی از کارمندان .  گيردھای مذھبی قرار می

-  گفته بود، کمک٨۶وزارت ارشاد در سال 
ھای دولتی به انتشار کتاب در جمکران و 

تر از سه سال به مراکز مشابه در قم در کم
  .رسد  ميليارد تومان می ٣٠

 عنوان ۴٠٠انتشارات مسجد جمکران، با 
ھای بيست  ترين غرفهکتاب، يکی از بزرگ

و سومين نمايشگاه کتاب تھران را به خود 
مسجد جمکران، سال .  اختصاص داده بود

 عنوان کتاب به نمايشگاه ٣۵٠گذشته، با 
 مدير اين انتشاراتی، نيمی  به گفته.  آمده بود

مرتبط با موضوع «ھا از اين کتاب
 ٨٩او نوزدھم ارديبھشت .   ھستند»مھدويت

ھای  در گفتگو با خبرگزاری شبستان، کتاب
 به زبان آلمانی، »ناپيدا ولی با ما«
، »هللا راھکارھای عملی ياد حضرت بقيه«
داستان من و «، و »خدا کنه که بيايی«

ھايی معرفی  را از جمله کتاب»نيامدن تو
کرد که برای اولين بار در نمايشگاه کتاب 

 . شود عرضه می
شايان ذکر است که در ھمين نمايشگاه، 

ھای نويسندگان سرشناسی چون صادق کتاب
، توسط مامورين ...ھدايت، فروغ فرخزاد و

 .آوری شدندسانسور دولتی جمع
ھا و اشعار نويسندگان سرشناس عموما کتاب

کشور، يا در وزارت ارشاد به تيغ سانسور 
شوند و يا اگر در گذشته نيز اجازه سپرده می

نشر يافته بودند دوباره بايد از ارشاد اجازه 
حتی مزار شاعر بزرگ و سرشناس .  بگيرند

اند و به احمد شاملو را بارھا تخريب کرده
اين معنی از مزار اين شاعر مردمی نيز 

 .وحشت دارند
ھای دولت محمود  در حقيقت کمک

نژاد، به جيب اغلب صاحبان  احمدی
ھای فعال در حوزه مھدويت ريخته  موسسه

شود و نقش خود او و دولتش نيز در می
ھای مسجد ترويج موقعيت و فعاليت

جمکران و تبليغات اس�می، بسيار برجسته 
 .است

ھای صرفا چنين برگزاری مراسمھم
تشريفاتی در جھت اھداف دولت، چون 

بدون معرفی اثر داستانی (جايزه کتاب سال
و کتاب فصل و جايزه ج�ل آل )  برگزيده

احمد و پروين اعتصامی و يا برگزاری 
ھای به  نمايشگاه کتاب، از ديگر فعاليت

اصط�ح فرھنگی دولت بود که در سال 
. ، از سوی وزارت ارشاد برگزار شد1389

  ھا، چون ھميشه با اما و اگرھای اين مراسم

  بھرام رحمانی...  تشديد سانسور
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مسلم «رانی ای از متن سخنخPصه

 استکھلم - در شب شاملو »منصوری
 

، ھر گاه فرصتی 1378 تا 1376ھای بين سال
آمد و شرايط برای فيلم برداری مdھdيdا پيش می

. کdردمبdرداری مdیشد، از احمد شاملو فيلdممی
 سdاعdت از 12در فاصله اين دو سال، حdدود 

در ھمان زمان، يک فيلم يdک .  وی فيلم گرفتم
 را » شdامdلdو شdاعdر آزادی« ساعته با عنوان 

 .اديت کردم که پخش شد
، دومdيdن فdيdلdمdی اسdت کdه » کPdم آخdر« فيلم 

شdامdلdو « در فdيdلdم .  امدرباره شاملو کار کdرده
تdر ابdعdاد گdونdاگdون کdار ، بيdش» شاعر آزادی

در فيلم . شاملو مورد بررسی قرار گرفته است
ھا و شعرھای ، سعی کردم صحبت» کPم آخر« 

ای تدوين بشود که با توجه بdه شاملو به گونه
صميميت و خودمانی بودن شdامdلdو در مdوقdع 

ای بdاشdد کdه انdگdار برداری، فيلم به گونهفيلم
داران شاملو به خانه شاملو بينندگان و دوست

ھddا و و سddعddی شddد حddرف.  انddددعddوت شddده
شعرھای شاملو طوری انتخاب و در کنdار ھdم 
قرار گيرند تا يک دريافت و معنای بھتريdن از 

 .زندگی و انسانی او ارائه بشود
حاg ھم دارم روی قسمت سdوم فdيdلdم شdامdلdو 

قصد دارم يک مجموعه سه گdانdه .  کنمکار می
تر بdه فيلم سوم، بيش.  از زندگی شاملو بسازم

تاثيرگdذاری او در رونdد ادبdيdات و مdبdارزات 
و اين که چگونه شdامdلdو .  پردازداجتماعی می

ھdای مdھdم درتندبادھای حوادث و در سdرفصdل
اجتمdاعdی از ھdوشdيdاری و قdدرت تشdخdيdص 
برخوردار بود و بdه عdنdوان يdک روشdنdفdکdر 

 .انقPبی وظيفه خود را به انجام رساند
مسلم منصوری، در بخش ديگری از سdخdنdان 

گذاری سينمای زيdرزمdيdنdی خود، در مورد پايه
 :ايران نيز گفت

 در ايdران، چdنdد 1378 تا 1374ھای طی سال
بعد از ايdن کdه از ايdران .  فيلم مخفيانه ساختم

ھdا اديdت بيرون آمدم و بعد از اين که اين فيdلdم
 طdی يdک بdيdايdنdه، 2004و پخش شdد، سdال 

رسما حضور سdيdنdمdای زيdرزمdيdنdی را اعPdم 
گونه سينمای زيرزمينی ايران بdا کرديم و بدين

ھdا و اين ھدف کdه صdدايdی بdاشdد بdرای رنdج
دسdت و بdا کdش و تdھdیمبارزات مردم زحمت

دوربين سينما بر عليه اين حکومت چdپdاول و 
 .سرکوب تشکيل شد و اعPم موجوديت کرد

کdانdون « برای معرفی سdيdنdمdای زيdرزمdيdنdی، 
 شdکdل » حمايت از سينمای زيdرزمdيdنdی ايdران

ھای مختلفی را بdا عdنdوان شdب برنامه.  گرفت
حمايت از سينمای زيرزمينی ايران در آمريکdا 
و کانdادا بdرگdزار کdرديdم و تPdش نdمdوديdم تdا 

سdازی مdخdفdيdانdه بdه عdنdوان يdک شيوه فdيdلdم
راھکار و الگوی عملdی در مdقdابdل سdيdنdمdای 

. رسمی و حکومتی شنdاخdتdه و مdطdرح بشdود
خوشبختانه در مدت کوتاھی در جdامdعdه و در 

. مندان به ھنر و سينمdا مdطdرح شdدبين عPقه
از آن پس چه افرادای که در ايdران بdا مdا در 

ھايی که با ما در ارتبdاط ارتباط بودند و چه آن
سازی زيdرزمdيdنdی روی مستقيم نبودند به فيلم

 .آوردند
مddدتddی بddعddد ادبddيddات زيddرزمddيddنddی و مddوسddيddقddی 
زيdرزمdيdنdی نdيdز شdکdل گdرفdت؛ تdا جdايdی کdه 
جمھوری اسPdمdی، وقdتdی زمdيdنdه رشdد ھdنdر 
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زيرزمينی را در جdامdعdه ديdد، بdرای تdخdريdب آن 
سازانی کdه تعدادی از فيلم.  سازی زددست به بدل

تاکنون نھادھای دولتی و تdلdويdزيdون جdمdھdوری 
ھdا بdوده و ھdمdيdشdه کننده فيdلdم آناسPمی، تھيه

رژيdم )  ارشdاد( مورد تقدير وزيران اداره سانسdور
اند، يک باره اعPم کردند که فيلم زيرزميdنdی بوده

مطبوعات سينمايی رژيم ھم به تdبdلdيdغ .  اندساخته
 .ھا پرداختندبه اصطPح فيلم زيرزمينی آن

عوامل حکومت در کشور دبی، کنسرت موسيقdی 
ھای فارسی زبان رسانه.  زيرزمينی برگزار کردند

ھا در داخل ايران اربابان جھانی، با تعدادی از آن
راجع به آثار زيرزمينی شان مصاحبه کdردنdد؛ تdا 

ھای اينترنتی حکومت بdه جايی که يکی از سايت
، در خبری اعPم کرد که يک گdروه » تابناک« نام 

موسيdقdی زيdرزمdيdنdی قdرار اسdت بdا شdبdکdه دو 
 .تلويزيون جمھوری اسPمی ھمکاری کنند

جمھوری اسPمdی، بdا ايdن شdوه دو مdنdظdور را 
يکی اين که مرز و ھدف سيdنdمdا و :  کنددنبال می

ھنر زيرزمينی را مخدوش و لdوث کdنdد و ديdگdر 
-ھا، سعdی مdیاين که با مخدوش کردن مرزبندی

کند به ھنر زيرزمينی جھت مورد نظر خودش را 
بدھد تا بتواند از آن نيز به عdنdوان يdک وسdيdلdه 

 .استفاده کند

 
جھموری اسPمی، بdه خdاطdر داشdتdن روکdش و 

ھdا دسdت بسdتdه پسوند اسPمی در بعضی زمdيdنdه
تddوانddد بddه طddور اسdت و بdه عddنdوان مddثdال، نddمdی

مستقيم و رسمی آثاری توليد کند که بdه صdورت 
اعdتdقdادی بdه علنی سکdس و مdواد مdخdدر و بdی

 .ھرگونه ارزش انسانی را در جامعه ترويج کند
ھر چند که به طdور غdيdرمسdتdقdيdم در سdيdنdمdا و 

اما بdه . دھدتلويزيون ھمين کار را دارد انجام می
بينيم که بخشی از تر میطور غيرمستقيم و علنی

-اين موسيقی که به عنوان زيرزمينی تولdيdد مdی
تر سکdس و مdواد مdخdدر و پdوچdی و شود بيش

-ھای انسانی و گdرايdش بdه ارزشتخريب رابطه
سو با ديگر داری و سودجويی را ھمھای سرمايه

 .کنداش در جامعه ترويج میتوليدات فرھنگی
اش بdه طdور ھdای تdلdويdزيdونdیدر فيلم و سdريdال

غيرمستقيم و در توليدات به اصطPح زيرزمdيdنdی 
ھdرچdنdد کdه .  کdنdدمdیبه طور مستقيم اين کار را  

گونه مdوسdيdقdی و ايdن گdونdه آثdار بdاز توليد اين
واکنش بخشی از جوانان در مقابل عمdلdکdرد ايdن 
حاکميت است؛ اما غيرمستقيم بdه شdيdوه خdودش 

گdذارد و بdه ھا بdاز مdیگونه واکنشراه را بر اين
 .دھدآن جھت می

ھا و ترفندھای رژيم، سيdنdمdا رغم اين شيادیعلی
و ھنر زيرزمينی بdه عdنdوان يdکdی از ابdزارھdای 
مddوثddری در مddبddارزه عddلddيddه وضddع مddوجddود و 

ھdای کdلdيdت ايdن کdاریرسواکننده جنايات و فريب
 .کندحکومت عمل می

 مسلم منصوری...   »فيلم کPم آخر«

 )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران
  مارس٨

 پيکار برای رھائی از نابرابری جنسيتی
 
ای دراز م¬¬دت ب¬¬رای  م¬¬ارس ن¬¬ت¬¬ي¬¬ج¬¬ه م¬¬ب¬¬ارزه٨

رھائی از بندھای جدائی ساز ب¬ي¬ن زن و م¬رد و 
 . حقوقی نيمی از جمعيت جھان استبی

دھ¬د ک¬ه ام¬ر پيشينه دور اي¬ن م¬ب¬ارزه نش¬ان م¬ی
نابرابری، بيش از يکصد و پنجاه س¬ال اس¬ت ک¬ه 
زنان را در ابعاد بزرگ به ميدان رودرروئ¬ی ب¬ا 
ستم و سلطه مناسبات مردسا�ر کش¬ان¬ده اس¬ت و 

ھائ¬ی در شرايط جھان امروز، کم نيستند حکومت
که با تدوين قوانين ضدزن ب¬ر ش¬دت اي¬ن س¬ل¬ط¬ه 

 .افزايندمی
ھاست جمھوری اس�می، از دست ھمين حکومت

و در زمينه ايج¬اد و گس¬ت¬رش ن¬اب¬راب¬ری ن¬ظ¬ي¬ر 
در اين نظ¬ام، زن¬ان م¬وج¬ود ن¬ي¬م¬ه انس¬ان .  ندارد

در . آيندشوند و مايملک مرد به شمار میتلقی می
جمھوری اس�می، نه تنھا حقوق زنان ب¬ا م¬ردان 
برابر نيست، بلکه آنان زير انواع فشارھا م¬ان¬ن¬د؛ 
پوشش اجباری اس�می، تحکم مردان، ت¬وھ¬ي¬ن و 
ضرب و جرح، مح¬دودي¬ت ح¬رک¬ت، م¬ح¬دودي¬ت 
ارتباط و حضور در جامعه قرار دارند و به جسم 

 . شودو جانشان مدام تجاوز می
ھا، زنان ايران بيش از صد سال اس¬ت با تمام اين

ک¬¬¬ه ب¬¬¬ا حض¬¬¬ور گس¬¬¬ت¬¬¬رده خ¬¬¬ود در ان¬¬¬ق¬¬¬�ب 
 و در ١٣٢٠-٣٢ھای مشروطيت، مبارزات سال

ک¬ن¬ن¬د و ، در راه برابری م¬ب¬ارزه م¬ی٥٧انق�ب 
اکنون نيز به اين مبارزه تداومی در خور ستاي¬ش 

اند و در برابر مردسا�ری و س¬رک¬وب و بخشيده
ھای تحميلی از سوی جمھوری اس�می حقوقیبی

ان¬¬د ک¬ه ع¬م¬¬� اي¬ن رژي¬¬م ب¬ه ح¬رک¬¬ت¬¬ی دس¬¬ت زده
ام¬روزه .  بس¬ت کش¬ان¬ده اس¬تضدانسانی را به بن

ترين ق¬ي¬د س¬ي¬اس¬ی ب¬ر ط¬رف ش¬ود، اگر کوچک
س¬ت ک¬ه در س¬ط¬ح حجاب اس¬�م¬ی اول¬ي¬ن ب¬ن¬دی

 . وسيع  زير لگد زنان قرار خواھد گرفت
ھای گوناگون، رغم سرکوبزنان جامعه ما، علی

اند که زندان، شکنجه، سنگسار و اعدام نشان داده
نشينند و آموزه زنان مبارز ش¬ي¬ک¬اگ¬و و از پا نمی

زنان اعتصابگر نيويورک را از صد پنج¬اه س¬ال 
بخش دومي¬ن پيش تا به حال و رھنمودھای رھائی

 در ک¬پ¬ن¬ھ¬اگ ١٨٩٠کنگره جھانی زنان در سال 
روز «  ب¬ه ع¬ن¬وان »  مارس٨« را مبنی بر اع�م 

 پيش چشم و گ¬وش دارن¬د و در راه » جھانی زن
حض¬ور گس¬ت¬رده زن¬ان در .  ک¬وش¬ن¬دتحقق آن می

ھای پ¬ي¬ش نش¬ان¬ه ب¬ارز اي¬ن  مارس سال٨مراسم 
 . مبارزه برای برابری ست

تقسيم جامعه انسانی بر اساس جنسيت، ب¬اورھ¬ای 
سياسی و مذھبی، مليت و حقوق نابرابر پذيرفتنی 

جايگاه واقعی زنان در بر پائی ج¬ھ¬ان ن¬و .  نيست
و فارغ از ھرگون¬ه س¬ت¬م و اج¬ب¬ار ان¬ک¬ارن¬اپ¬ذي¬ر 

ب¬خ¬ش زن¬ان در اين امر را مبارزه رھ¬ائ¬ی.  است
ک¬اران¬ه طول ھ¬م¬ي¬ن س¬ی و دو س¬ال س¬ل¬ط¬ه ت¬ب¬ه

 .جمھوری اس�می بيش از پيش نشان داده است
مبارزه زنان برای رھائی و براب¬ری، ام¬ي¬د دارد 
که پس از اين ھم¬ه درد و رن¬ج و س¬رک¬وب ب¬ر 

-بختک رژيم جمھوری اس�می و مناسبات سلطه
 . گر مردسا�ر پيروز شود

. خواه زنان امر تمام ج¬ام¬ع¬ه اس¬تجنبش برابری
کانون نويسندگان ايران در تبعيد نيز، در راستای 
برابری زن¬ان، ل¬غ¬و ک¬ار ک¬ودک، ل¬غ¬و اع¬دام و 
شکن¬ج¬ه و ت¬روي¬ج آزادی ب¬ي¬ان از اي¬ن م¬ب¬ارزه 

 .کندبرحق پشتيبانی می
 )   در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

 ٢٠١١ مارس ٨ 
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خاص خود ھمراه بود و نتوانست بزرگان 

آشکارا .  شعر و ادب را با خود ھمراه کند
نگاه مقامات و مسئولين دولتی به عرصه 
نشر کتاب و روزنامه و غيره، نگاھی 
ابزاری و ت�شی برای وابسته کردن 
نويسنده و ھنرمند به دولت است که 
بسياری از اھل فرھنگ ايران، تاکنون 

-زير بار چنين سياست ضدفرھنگی نرفته
اما .  اند و از اين به بعد نيز نخواھند رفت

چنين نگرشی سبب شده است که ھنوز 
ھا جای نگيرد و  کتاب در سبد خانواده

اھل فرھنگ و حتی مردم عادی نيز باور 
ھای و اعتماد چندانی نيز به مراسم

 .فرھنگی دولتی و جوايز آن ندارند
ھای سان حکومت اس�می، با سياستبدين

ضدانسانی و سانسور خود، فاصله بسيار 
دوست با عيمقی بين مردم فرھنگ

نويسندگان، شاعران، ھنرمندان و 
. سينماگران کشور به وجود آورده است

جايی و مکانی و امکانی وجود ندارد که 
ھای مند پای صحبتمردم ع�قه

نويسندگان و ھنرمندان کشورشان بنشينند 
و سئوال کنند و جواب بگيرند؟ اھل 
فرھنگ ايران، ھم چون اقشار ديگر مردم 
از حق تشکل فرھنگی خويش محرومند و 

بار نيز به در اين سه دھه، حتی يک
کانون نويسندگان ايران اجازه داده نشده 
است که مجمع عمومی خود را برگزار 
کند و يا دفتر و سالنی داشته باشد که در 

ھای فرھنگی شعر و سخن جا، مراسمآن
فراتر از ھمه، ھيئت .  خود را برگزار کند

دبيران کانون در ھر منزلی ھم که با 
اند اغلب با يورش ھمديگر ديدار داشته

اند و مورد مامورين امنيتی مواجه بوده
 .تھديد و بازجويی قرار گرفته اند

حکومت اس�می ع�وه بر تشديد 
سانسور، نويسندگانی چون سعيد 

مامورين .  سلطانپور را اعدام کرده است
وزارت حکومت اس�می، نخست 
مختاری و پوينده از اعضای جمع 
مشورتی ھيئت دبيران کانون نويسندگان 

ھا را ربودند و سپس جنازه مثله شده آن
بر اين .  را در حاشيه پايتخت رھا کردند

اساس، سرکوب و سانسور و ترور به 
حدی افکار متحجر سران و مقامات 
حکومت اس�می را به خود مشغول کرده 

گذار حکومت بود که خمينی، بنيان
سانسور و سرکوب اس�می، حتی فرمان 

-آيه«ترور سلمان رشدی نويسنده رمان 
، ساکن لندن را نيز صادر »ھای شيطانی

کرد و ھنوز ھم در سالگرد اين فتوای 
ھای تروريستی تروريستی خمينی، ارگان

وابسته به حکومت، جايزه ترور رشدی 
 .برندرا با� می

-بی شک، ھيچ نويسنده متھعد و آزادی
خواه و سکو�ر، ھرگز زير بار سانسور 

رود و سبک و نگرش و و زور نمی

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   

باورھای خود را نيز با دستور ھيچ مقامی 
ترس و ارعاب حکومتی، .  دھدتغيير نمی

تواند نويسنده را منزوی کند و مانع تنھا می
تواند انتشار آثارش در جامعه شود اما نمی
ھا و آن را به دنبال اھداف و سياست

چنين سانسور، ھم.  ايدئولوژی خود بکشاند
ھا و شايد مانع شکوفايی به موقع خ�قيت

تواند جلو ھای نويسنده شود اما نمیت�ش
. مبارزه او عليه سانسور و اختناق را بگيرد

تفاوت .  کندتنھا مبارزه او را زيرزمينی می
اساسی نويسندگان متعھد و آزاده با 
نويسندگان درباری و نان به نرخ روز خور 

-در اين نقطه است که يکی افکار و خ�قيت
ھای خود را به پول و پست و مقام و 

فروشد اما بر عکس، ديگری موقعيت می
حتی در ھر شرايط سخت و دشواری نيز 

ھا و افکار و شود از آرمانحاضر نمی
بنابراين، .  مواضع و سبک خود دست بکشد

حکومت اس�می با سانسور و زورگويی و 
تواند افکار و سبک نويسندگان و قلدری نمی

نگاران آزاده را در ھنرمندان و روزنامه
 .ھا و اھداف خود، تغيير دھدجھت سياست

سانسور، نه تنھا توھين به نويسنده و 
جلوگيری از انتشار آزادانه توليد نويسنده 
است، بلکه توھين به ھمه شھروندان است 

گونه محدوديتی که ع�قه دارند بدون ھيچ
ای که سانسور در جامعه.  بخوانند و بدانند

ھای شود نه تنھا مانع رشد خ�قيتاعمال می
خوانی و نويسندگان می شود، حتی کتاب

خوانی در ميان شھروندان را نيز به روزنامه
بر اين اساس، بايد .  دھدشدت کاھش می

ھای اصلی ھمه عواملی که مطالعه و ريشه
خوانی در کشورمان را به اين حد کتاب

ھای فاجعه باری دچار کرده است در سياست
فرھنگی و سانسور دولتی، مورد بحث و 

 .بررسی و نقد قرار داد
ويژه نويسندگان و  جامعه ايران، به 

  ھنرمندان بيش از سه دھه است که با پديده
اما .  سانسور و سرکوب دست به گريبانند

-ظرف چھار پنج سال اخير، اين پديده آن
چنان  گسترش يافته است که جز سرکوب 
سيستماتيک فرھنگی نام ديگری بر آن 

ھا و  ھايی که ماه انبوه کتاب.  توان نھاد نمی
ھا در انتظار اخذ مجوز در آرشيو  سال

وزارت ارشاد اس�می بر روی ھم انباشته 
 .شوند پنھان کردنی نيست می

طبق آمارھای غيررسمی، بسياری از 
ھای نويسندگان، چھار ھزار كتاب و  كتاب

تر، در ارشاد منتظر مجوز شايد ھم بيش
ھای ھايی كه در سال حتی كتاب.  اندمانده

گذشته مجوز گرفته بودند نيز مجددا دچار 
ھايی حتی نمونه.  تيغ سانسور می گردند

وجود دارد پس از اين كه كتاب چاپ شده، 
اند و آن  اجازه ترخيص از چاپخانه را نداده

چنين اقدامی لطمات زيادی .  اند را نگه داشته
تر ھا را ھرچه بيشبه ناشرين زده و آن

رو، پای از اين.  کار کرده استمحافظه
صحبت ھر نويسنده و ھر ھنرمندی بنشينيد، 

توانند  ھا نمونه از اين نوع رفتارھا را می ده
  .بيان كنند

خوشبختانه آن چيزی که امروز مرزھای 
سانسور را شکسته و باعث اميدواری است، 
اين است که ابزارھای مدرن ارتباط جمعی 

ھای جديدی که ھر روزه مدرنيزه  و روش
توانند به ميزان فراوانی از اين  شوند، می می

 .ھا بکاھند محدوديت
بع�وه مساله سانسور و مبارزه با آن، صرفا 

. مساله نويسندگان يا ھنرمندان نيست
نويسندگان و مردم جدا از ھمديگر نيستند 
بنابراين، سانسور مساله و معضل كل جامعه 

سانسور بر زندگی و ت�ش مردم ھم .  است
ھر شھروندی كه .  اندازند سايه سنگينی می

خواھد آزاد زندگی و ت�ش كند و آزادانه  می
اش خود را بيان نمايد در ھم حرف و انديشه

مبارزه عليه سانسور و اختناق حکومت 
اس�می نيز مسئول و وظيفه آگاھانه و 

 .داوطلبانه دارد
ھرچند که فع� در جامعه ما، به قول زنده 

بويند مبادا  دھانت را می«ياد احمد شاملو 
، اما جامعه دارد »...گفته باشی دوستت دارم

کند و ديگر بيش از اين تحمل تغيير می
فشارھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و 
فرھنگی را ندارد و صبر جامعه لبريز شده 

چه که در شرايط موجود مھم است آن.  است
-نقش و ت�ش پيگير نويسندگان، روزنامه

نگاران و ھنرمندان در اين تغييرات 
-آنان می.  فرھنگی، سياسی و اجتماعی است

توانند به اين تغييرات چنان جھتی بدھند که 
-دوستانه، برابریھای فرھنگی انسانارزش

شمول،  در جويانه و جھانطلبانه، عدالت
ای نھادينه شود که در آينده جامعه به گونه

ھيچ فرد، سازمان، حزب، دولت و 
ھای فردی ايدئولوژی جرات نکند به آزادی

و جمعی، آزادی بيان، قلم، انديشه و تشکل 
 !تعرض کند

*** 

 بھرام رحمانی...  تشديد سانسور

 ! اول ماه مه، روز جھانى كارگر، گرامى باد
ترين  ترين و خاص اگر اول ماه مه يكى از خجسته

روزھاى جھان است، در ايران اين روز حديثى 
حاكميت اصرار دارد كه براى لوث :  ديگرگونه دارد

 كارگر اعPم كند؛ تشكل  كردن اين روز، ھفته
و   صد و بيست  يك)  اتاق بازرگانى(كارفرمايان

ھشتمين سالگرد تاسيس خود را با كبكبه و دبدبه 
 تشكل و  گيرد، ولى كارگران حتى اجازه جشن می

گرفتن جشن و مراسم آرام را ھم ندارند، چه رسد كه 
 بيايند و فرياد دادخواھى سر دھند؛  آزادانه به خيابان

شود؛ فعاgن شجاع ھرگونه تشكل كارگرى سركوب می
در ... كارگری، امثال اسالو، مددی، شھابی، رخشان و

پوسند؛ موج موج كارگران و فعاgن  ھا می زندان
شوند؛  كارگرى بازداشت، تھديد و ارعاب می

ھا و مطبوعات از انعكاس اخبار مربوط به  روزنامه
. شوندھاى كارگرى منع می ھا و اعتصاب اعتراض

 كارگر ايران، امسال افزون بر  گذشته از اين، طبقه
ھا و  بيكارى و سركوب و خفقان، زير بار حذف يارانه

آور كمر خم كرده  تعديل اقتصادى و گرانى سرسام
 .است

با اين ھمه، اول ماه مه، روز جھانى كارگر، روز 
جشن و سرور كارگران، روز تجديد پيمان براى 

  يابى به حقوق صنفی، اجتماعى و سياسى طبقه دست
 . روشن است كارگر و اميد به آينده

كانون نويسندگان ايران، كانون كارگران فكری، اين 
 كارگر ايران و جھان تھنيت  روز خجسته را به طبقه

 .گويدمی
 2011اول ماه مه كانون نويسندگان ايران        



ست پارک، المثل در سانھايی که فیانسان
مند از گرسنگی در قلب نيويورک ثروت

 اند؟برند مردم جھان چندممداوم رنج می
به جز اينان حدود يک چھارم از جمعيت 
جھان پنج ميلياردی سياره ما در نقاطی 

ترين کنند که حتی از ابتدايیزندگی می
شرايط يک زندگی بخورونمير ھم 

پوشم و به از ذکر آمارھا چشم می.  محرومند
کنم که بگويم ما نظام قدر اکتفا میھمين

موجود جھان را برای ابداعات ھنری و 
يی توسعه دانش و و بينش آدمی انگيزه

شناسم، گيرم تنھا در سخت نيرومند می
يعنی در جھت تنھا ھدفی :  جھت امحاء آن

که ت�ش ادبی و شعری اين عصر وحشت 
 .کندو گرسنگی را توجيه می

 در نظام موجود جھان فرھنگ انسانی اعت� 
مجموعه تلقيات، :  به عبارت ديگر.  يابدنمی
ھا، پيوندھای مرئی و نامرئی ميان منش

مردمان و بيان عواطف و احساسات و 
چنان تواند آندردھای فردی و گروھی نمی

که شايسته دستاوردھای مادی انسان است 
دھنده، غنی، و سرشار برای ھمگان آگاھی

در گردش مھارشده .  از تعھد متقابل باشد
مندان روزگار ما که زمام آن را قدرت

ئی، مداران حرفهاقتصادی، سياست
خواران امنيتی به فرماندھان نظامی و آدم

ھای مادی و دست دارند تمام ارزش
تجھيزات و تاسيسات توليدی و اط�عاتی و 

اند از دسترس ئی که آدميان آفريدهخدمات
 .ھای تحت سلطه به دور مانده استانسان

 توسعه  مانده و کمھای عقبما، در سرزمين
ھا به بينيم که حاصل کار انسانآشکارا می

صورت سودھای ک�ن از دسترس آنان 
شود تا در باز گردش خود خارج می

تر و کارآمدتری ابزارھای سلطه وسيع
-سان، در برابر يکو بدين.  فراھم آورند

پارچگی فزاينده سرمايه در سطح جھانی، 
ھايی که عليه موانع رشد پارچگی انسانيک

خود نيروی ذخيره عظيمی در آستين دارند 
 .شودخنثی می

تصور اين نکته که مشيتی مرموز ھر 
قلمروی از سطح زمين را به پادشاھی 

تر از اين بخشيده آن قدرھا ھم کودکانه
تصور نيست که ھر کشوری جداگانه 

-.  مسئول رشد يا واپس ماندگی خويش است
با قبول اين حکم از پيش صادرشده، جھان 

شود که به مثابه جنگل رقابتی تصوير می
در آن ھر کشوری حق آن را دارد که عنان 
گسيخته به تاخت و تاز پردازد، بچاپد، 
بروبد، بيندوزد، صادر کند، بازارھا را به 
ھزار مکر و کيد بقاپد و شعب واحدھای 

 -...خود را در سراسر جھان برقرار کند

*** 

 
 :شعر عباس سماکار

 

 از آستانه تبعيد
 ببين

 امآيا من دير رسيده
 امآيا آن لحظة ناب را از دست داده

 
 گوئیشوی و میدر چشمانم خيره می

 کنیطور نگاھم میچرا اين
 اممگر من مرده                               

 
 پرمو من با سرفه از خواب می

 بينم و می
 تاريکی فضا را آکنده است               

 سازدو اين کابوس مرا از درون تھی می 
 

 زنمتان میو ھمين که دست به شانه
 نيستی

 گوئیزنی و میخند میفقط لب
 گريه نکن عزيزم

 ایدير نرسيده
 

 کنم و من با دلی که ندارم گريه می
 ای بينم تو مردهو می

 ريزدو از چشمانت تاريکی می
 

 صدااکنون ماه بی
 زنددر غبار آسمان غوطه می

 و دود شب
 در قامت تاريک ميھنی دور از من

 پيچدمی
 

 و من
 خوابیدر بستر بی

 رومبا اشباح شرير اتاق کوچکم کلنجار می

**** 

 
سخنان خواننده جdوان غdوغdا، مdتdاسdفdانdه تdا 
آخرين لحظه انتشار نشريه بانگ، به دست ما 

 .نرسيد
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 من درد مشترکم مرا فرياد کن

 
عباس سماکار نيز در اين مراسم، پس از 
بيان انگيزه برگزاری مراسم اين شب، 
بخشی از متن بيانيه احمد شاملو در مراسم 

من درد « آلمان را که »اينترليت«
 نام دارد خواند و با اشاره به »مشترکم

مواضع انسانی  شاملو در قبال مسائل 
جامعه، به خواندن چند شعر از او 
پرداخت و سرانجام شعری را که خود به 

 .ياد شاملو سروده است نيز قرائت کرد
متن بخش خوانده شده بياينه شاملو در 

 و شعر عباس سماکار در زير »اينترليت«
 :آيدمی

 ھا، آقايانآقای رييس، خانم
دريغم را با اجازه بدھيد نخست سپاس بی

ھايی که چنين با نگرانی از فشردن دست
پشت حصارھای رفاه و صنعت به سوی 
ما مردم به اصط�ح جھان سوم دراز شده 

گاه، پيش از سخن است ابراز کنم و آن
گفتن از مسائل جھان سوم به حضور 
ھولناک واپس ماندگی فرھنگی، جھل 

پرستی حاضر در قلب و مطلق و خرافه
حاشيه شھرھای بزرگ سراسر جھان 

 »جھان سوم«اشاره کنم که به ويژه ترم 
ھا نفر يعنی بر ميليون.  کندرا مخدوش می

روزی انگشت بگذارم که انسان تيره
ھا، در ھای سيمانی، زير پلدرون لوله

-آبادھا يا به سادگی در حاشيه خيابانحلبی
-لولند و باران برکت پناھی میھا می
کنند، گيری میھايی که جفتانسان.  جويند

شان را در بات�قی از زايند، و کودکانمی
رند کنند تا اگر نمیلجن و مگس رھا می

سرپناھانی را از انقراض رھايی نسل بی
 تواند بگويد به راستی کی می. بخشند


