
 
ح��ک��وم��ت اس���م��ی اي��ران، از ھ��م��ان اب��ت��دای ب��ه ق��درت 

ن�ھ�ادھ�ای رسيدنش، ھمواره ت�ش ک�رده اس�ت از ج�م�ل�ه 
ھ�ا و دم�ک�رات��ي�ک و م�ردم��ی را ي�ا ب��ه خ��دم�ت س��ي�اس��ت

ھ�ای س�ازیايدئولوژی حاکم خود درآورد و ي�ا ب�ا پ�رون�ده
کاذب و با آفريدن فضای رعب و وحشت، ترور و اع�دام 

. اعضای اين نھادھا را تح�ت ت�ع�ق�ي�ب پ�ل�ي�س�ی ق�رار دھ�د
بنابراين، کسب و کار دايمی سران و مقامات و مس�ئ�ول�ي�ن 

دھ�ی حکومت اس�می، توليد ج�ھ�ل و خ�راف�ات، س�ازم�ان
سانسور و اختناق در جامعه، به ويژه ع�ل�ي�ه ن�ويس�ن�دگ�ان، 

چ�ن�ي�ن نگاران متعھد و مس�ت�ق�ل و ھ�مھنرمندان، روزنامه
 . فعالين سياسی و اجتماعی است

اخيرا روزنامه اع�ت�م�اد، وابس�ت�ه ب�ه م�ھ�دی ک�روب�ی، در 
مطلبی سعی کرده است تاريخ کانون نويسندگان اي�ران را 
جعل کند و آن را به عنوان تش�ک�ي��ت�ی ک�ه ف�رح پ�ھ�ل�وی 

اين روزنام�ه، پ�س از .  برپاکننده آن بوده است، نشان دھد
گذشت سی و سه سال از س�رن�گ�ون�ی ح�ک�وم�ت پ�ھ�ل�وی، 
برای اولين بار کانون نويس�ن�دگ�ان را ب�ه اي�ن ح�ک�وم�ت، 

کند؛ اقدامی ک�ه ج�ز نش�ر اک�اذي�ب و ت�ح�ري�ف وابسته می
قطعا گ�ردان�ن�دگ�ان روزن�ام�ه .  تاريخ، معنی ديگری ندارد

اعتماد، به عواقب امنيتی اين مساله آگاھی دارند و ب�ا اي�ن 
ان�د و ھ�م ب�رای ک�ان�ون، وجود، ھم تاريخ را ج�ع�ل ک�رده

 .اندسازی نمودهپرونده
، 10، صفحه 1390 تير 2، در شماره » اعتماد«روزنامه 

شبکه اطرافيان فرح پھ�ل�وی چ�ه « در مطلبی تحت عنوان 
اط�راف�ي�ان ف�رح ( اي�ن گ�روه« :    نوشته اس�ت» کسانی بودند

ک�ردن�د ت�ا ب�ا ت�ل�ف�ي�ق  ع�وه بر اين ک�ه س�ع�ی م�ی)  پھلوی
فرھنگ غربی و ايرانی، ھويت جديدی برای ايراني�ان ب�ه 

-وجود آورند و مواضعی را که رژيم م�وف�ق ب�ه تص�رف
شان نشده بود در دست بگيرند، قصد داشتن�د ت�ا ب�ه ج�ذب 

ک��ار دول��ت  ن��ي��روھ��ای آزادان��دي��ش و م��خ��ال��ف��ان م��ح��اف��ظ��ه
بدين ترتيب کانون نويسندگان با کوشش فرح ب�ه .  بپردازند

راه افتاد و عده زيادی از شاع�ران و ن�ويس�ن�دگ�ان کش�ور 
 ».نيز به جرگه ياران فرح پيوستند

، ب�ه اي�ن 1390 تير 7کانون نويسندگان ايران، در تاريخ 
ای سازی روزنامه اعتماد پاسخ درخور و ش�ايس�ت�هپرونده

. داده است که در ھمين شماره ب�ان�گ م�ن�ت�ش�ر ش�ده اس�ت
-تر و ش�ف�افتاريخ کانون نويسندگان ايران، به حدی پاک

-تر و مستندتر اس�ت ک�ه ن�ي�از چ�ن�دان�ی ب�ه اث�ب�ات دروغ 
 .ھای کردانندگان روزنامه اعتماد نداردپردازی

پاسخ کانون نويسندگان، جعل کاری روزنام�ه اع�ت�م�اد را 
-کند و با روشنگری اجازه نم�یبه بھترين وجھی افشا می

دھد اين روزنامه با اين ج�ع�ل�ي�ات ت�اري�خ�ی ع�ل�ي�ه ک�ان�ون 
راھ�ی ک�ه .  اش ب�رس�دنويسندگان ايران، به اھداف سياسی

ان�د، ج�ز رس�واي�ی گردانندگان اين روزنامه، انتخاب کرده
ج�ع�ل ت�اري�خ، .  حاصل ديگ�ری ب�رايش�ان ن�خ�واھ�د داش�ت

عملی زشت و ضداجتماعی و ضدفرھنگی است و عموما 
 .زندبه جامعه لطمه می

ھ�اى م�ردم  ب�ه دردھ�ا و رن�ج» جھان سوم، جھان م�ا«اين کنگره، با موضوع 
احمد شاملو، از اي�ران .  ، از زبان نويسندگان و شاعران پرداخت»جھان سوم«

م�ن درد « ران�ى خ�ود را زي�ر ع�ن�وان به اين کنگره دعوت شده ب�ود و س�خ�ن
 ھمان من ن�وع�ى ج�ھ�ان س�وم�ى »من«اين .  ايراد کرد»مشترکم، مرا فرياد کن

ف�رھ�ن�گ�ى راي�ج در    ھمان رنج استثمار و ف�ق�ر و ک�م »  دردمشترک « است و 
جھان سومى که البته مرزھاى جغرافيايى معينى ن�دارد و ک�ودک�ان .  جھان سوم

م�ن�د ن�ي�ز  در قلب ج�ھ�ان پ�ي�ش�رف�ت�ه و ث�روت»سان ست پارک نيويورک«فقير 
 .اى از آنند پاره
م�ن�د از گ�رس�ن�گ�ى م�داوم ست پارک، در قلب نيوي�ورک ث�روت المثل در سان  فى

 اند؟ برند مردم جھان جندم رنج مى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھا، آقايان آقاى رييس، خانم
ھايى که چن�ي�ن   دريغم را با فشردن صميمانه دست  اجازه بدھيد نخست سپاس بى

اص�ط�Kح   س�وى م�ا م�ردم ب�ه   با نگرانى از پشت حصارھاى رفاه و صنعت ب�ه 
جھان سوم دراز شده است ابراز کنم و آنگاه، پيش از سخ�ن گ�ف�ت�ن از مس�ائ�ل 
جھان س�وم ب�ه حض�ور ھ�ول�ن�اک واپ�س م�ان�دگ�ى ف�رھ�ن�گ�ى، ج�ھ�ل م�ط�ل�ق و 

پرستى حاضر در قلب و حاشيه شھرھاى ب�زرگ س�راس�ر ج�ھ�ان اش�اره   خرافه
ھ�ا ن�ف�ر   يعنى بر م�ي�ل�ي�ون.  کند   را مخدوش مى» جھان سوم« ويژه ترم   کنم که به

ھ�ا، در   ھاى سي�م�ان�ى، زي�ر پ�ل  روزى انگشت بگذارم که درون لوله  انسان تيره
ل�ول�ن�د و از آف�ت�اب س�وزان و   ھا م�ى  سادگى در حاشيه خيابان  آبادھا يا به   حلبى
 .جويند برکت پناھى مى ھاى بى باران
ش�ان را در ب�ات�Kق�ى از   زايند، و ک�ودک�ان  کنند، مى گيرى مىھايى که جفت  انسان

 سرپناھان را از رند نسل بىکنند تا اگر نمی لجن و مگس رھا مى
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روزنامه اعتماد و جعل تاريخ 
 !کانون نويسندگان ايران

 بھرام رحمانی

  ٢ صفحه  

 ھای کانون نويسندگان ايراناطKعيه
 ۶                       صفحه »در تبعيد«و کانون نويسندگان ايران 

  »اعتماد«  پاسخ کانون نويسندگان ايران به روزنامه
 ۴صفحه 

  »من درد مشترکم، مرا فرياد کن«
 رانی احمد شاملو سخن

 »اينترليت«در کنگره نويسندگان آلمان

   ٧ صفحه  



 
کانونی که تاريخچه شفاھی در مبارزه عليه سانسور اختناق ھم در حکومت سلطنتی و ھم در حکوم�ت 

چ�ن�ي�ن دفاع از آزادی ب�ي�ان و ق�ل�م و ان�ديش�ه و ھ�ماس�می دارد؛ کانونی که کارنامه درخشانی در راه 
ج�ود اي�ف�ا ک�رده اس�ت، ب�ا چ�ن�ي�ن طل�ب و ع�دال�تخواه و برابریھای اجتماعی آزادیحمايت از جنبش

 .کندنشينی نمیھا و اھداف خود عقبھای ھرگز از ت�شسازیپرونده
گ�ذاران ک�ان�ون دھ�ن�د بس�ي�اری از ب�ن�ي�اندانند و اسناد فراوانی نيز وجود دارد که نش�ان م�یھمگان می

ھای سياسی حکومت پھلوی و ھم حکومت اس�می را با پوس�ت و گ�وش�ت نويسندگان ايران، ھم زندان
بسياری از اعضای اين کانون، ھم در دوران مبارزات مردمی عليه حکومت ش�اه .  اندخود تجربه کرده

ھ�ای خ�ود در ای از فعال�ي�ت مردم ايران، لحظه57حضور فعاqنه داشتند و ھم پس از پيروزی انق�ب 
 زم�ان ب�ا س�رک�وبراه تحقق آزادی بيان و قلم و انديشه در ج�ام�ع�ه دس�ت ب�رن�داش�ت�ن�د؛ ت�ا اي�ن ک�ه ھ�م

، دف�ت�ر 60، تھاجم به کانون نويسندگان نيز شدت گرفت و سرانجام در تير ماه 57دستاوردھای انق�ب 
از آن ت�اري�خ ت�اک�ن�ون، ک�ان�ون .  گر حکومت اس�می غارت و تخريب گرديدآن توسط عناصر سرکوب

نويسندگان ايران با ھر فراز و نشيبی، ھمواره به مبارزه خود در راه تحقق آزادی ب�دون ق�ي�د و ش�رط 
 .بيان، قلم و انديشه ادامه داده است

 60پور از اعضای سرشناس کانون نويسندگان را در سال کاران حکومت اس�می، سعيد سلطانجنايت
-در س�ال.  انداز آن تاريخ تاکنون، بسياری از اعضای آن، تحت تعقيب پليسی قرار گرفته.  اعدام کردند

ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی، فشار بر نويسندگان و ھنرمندان ني�ز ھای بعد و در بحبوحه سرکوب
ت�ري�ن اص�ل�ی.   نويسنده که يک سند معتبر تاريخی است، منت�ش�ر گ�ردي�د134شدت گرفت نامه معروف 

، م�ام�وري�ن 78در آذر ماه .  اندکار تھيه و تنظيم و انتشار اين نامه، زنده ياد محمدجعفر پوينده بوددست
امنيتی حکومت اس�م�ی ن�خ�س�ت م�خ�ت�اری و پ�وي�ن�ده از اعض�ای ج�م�ع مش�ورت�ی ک�ان�ون -اط�عاتی

اي�ن .  ھا را در اطراف ک�ن شھ�ر ت�ھ�ران رھ�ا ک�ردن�دنويسندگان را ربودند و سپس جنازه مثله شده آن
 نفر از 70 معروف گرديد که در اثر آن، بيش از »ایھای زنجيرهقتل«ترورھای حکومت اس�می، به 

نويسندگان و فعالين سياسی از جمله سيرجانی، ميرع�يی، م�ج�ي�د ش�ري�ف، پ�ي�روز دوان�ی، پ�روان�ه و 
اعتراضاتی که بر عليه تروريسم ح�ک�وم�ت اس��م�ی در داخ�ل و .  به قتل رسيدند...  داريوش فروھر و

خارج کشور راه افتاد سرانجام سران اين حکومت اقرار کردند که اين ترورھا توسط مامورين وزارت 
کس اين ترفند حکومت اس�می را اند؟ ھيچ عمل کرده» خودسر« ھا شان صورت گرفته اما آناط�عات

چنان انگشت اتھام ترور نويسندگان و فعالين سياسی بر روی کليت ح�ک�وم�ت اس��م�ی باور نکرد و ھم
سازی روزنامه اعتماد ب�رای ک�ان�ون ن�ويس�ن�دگ�ان اي�ران را ب�اي�د در بنابراين، پرونده.  باقی مانده است

 .ھای آن ديدبندیراستای سناريوھای سياه حکومت اس�می و جناح
ھنگامی که حکومت پھلوی، ھرگونه آزادی را به خصوص آزادی بيان و ان�ديش�ه را ش�دي�دا س�رک�وب 

شد؛ در چن�ي�ن فض�اي�ی ھا و نھادھا دمکراتيک مردمی میکرد و مانع فعاليت آزادانه احزاب، رسانهمی
ف�رح .   زدن�د» ھنر دوس�ت�ی؟« ، دست به يک نمايش »وزارت فرھنگ و ھنر«مشاوران فرح پھلوی در 

ای جھانی با شرکت شعرا، نويسندگان و مترجمان شان، کنگرهپھلوی، قصد داشت به نيابت از حکومت
ايرانی و خارجی برگزار کند از اين رو، تعدادی از اھل قلم را برای ش�رک�ت در اي�ن ن�م�اي�ش دول�ت�ی 

خواه کشور در اواخ�ر س�ال ای از نويسندگان و شعرا و مترجمان متعھد و آزادیاما عده.  دعوت کردند
ای اع�م کردند که به علت سانسور و نبود آزادی بيان و قلم و انديشه در جام�ع�ه ، با انتشار بيانه1346

تراشی در برابر خ�قيت ھای فرھ�ن�گ�ی و چنين نقش ادارات دولتی در سانسور و سرکوب و مانعو ھم
در ع�ي�ن ح�ال، اي�ن س�ئ�وال در .  فکری مستقل، به عنوان اعتراض اين کنگره دولتی را تحريم ک�ردن�د

کننده اين کنگره قرار گرفت که صرفا تح�ري�م ک�ارس�از مقابل نويسندگان و ھنرمندان و مترجمان تحريم
در .  نيست بنابراين، بايد اقدام مھم ديگر نيز انجام داد و آن، فکر تشکيل کانون ن�ويس�ن�دگ�ان اي�ران ب�ود

، اع�م موجوديت رسم�ی 1347ای در ارديبھشت ماه اين راستا، کانون نويسندگان ايران با انتشار بيانه
 .و علنی کرد

ھمين اقدام به موقع و ھوشيارانه و مدبرانه برخی نويسندگان و ھنرمندان و مترجمان کشور، سبب ش�د 
 .ای که ھرگز برگزار نشداش را به تعويق بيندازد؛ کنگرهتا حکومت کنگره

، م�ج�م�ع 1347در تاريخچه تشکيل کانون نويسندگان، آمده است که روز جمعه بيست و سوم اسفند ماه 
عمومی کانون نويسندگان ايران طبق دعوت قبلی با حضور نزديک به پن�ج�اه ن�ف�ر از اعض�ای ک�ان�ون 

 بعد از ظ�ھ�ر ت�ا ده ش�ب ط�ول 4باqخره پس از ھفت ساعت بحث و شور که از ساعت ...  تشکيل شد
 .البدل و دو نفر بازرس آن انتخاب شدندکشيد پنج نفر از اعضای ھيائت دبيران و دو نفر علی

خ�ود )  پل�ي�س م�خ�ف�ی( گيری از اعضای کانون نويسندگان ايران، به ساواکحکومت پھلوی، برای انتقام
سرانجام در اث�ر ي�ورش س�اواک، ت�ع�دادی از ن�ويس�ن�دگ�ان .  ماموريت داد تا جلو فعاليت اين را بگيرند

 پايان يافت و آخرين جلسه آن، در 1348ھای کانون، در اواخر سال اين دوره از فعاليت. دستگير شدند
اما از آن تاريخ تا به امروز و با توجه به شرايط ح�اک�م .   تھران پارس برگزار گرديد» به آذين« مدرسه 

 .وقفه ادامه داردبر جامعه، ت�ش کانون در جھت تحقق آزادی بيان و قلم و انديشه برای ھمگان، بی
ال�ق�ل�م ، حکومت پھلوی با دستگي�ر ک�ردن و م�م�ن�وع1355 تا 1348ھای به اين ترتيب، در فاصله سال

 .ھای کانون را نيز گرفتکردن اعضای کانون نويسندگان، جلو فعاليت
پ�ی م�ام�وري�ن دراين دوره ني�ز ب�ا ي�ورش پ�ی.   آغاز شد1355دوره دوم فعاليت کانون، از اواخر سال 

 .حکومت اس�می به دفتر کانون متوقف گرديد
وقفه ب�رای ت�ج�دي�د ف�ع�ال�ي�ت ک�ان�ون در داخ�ل ھای بیدوره سوم فعاليت کانون نويسندگان ايران، ت�ش

ھا بود در ادامه ھمين ت�ش.   است»در تبعيد«گيری فعاليت کانون نويسندگان ايران کشور و دوره شکل
 ، تجمع غيررسمی تعدادی از نويسندگان و شعرا برگزار شد و1369که در اواخر سال 

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   

Kanoon_dt@yahoo.com www.iwae.org 
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 !روزنامه اعتماد و جعل تاريخ کانون نويسندگان ايران
 بھرام رحمانی

 شودآخر ھر ماه منتشر می بانگ
 

 بھرام رحمانی: سردبير
 : آدرس ايميل

bahram.rehmani@gmail.com   
 :آدرس سايت کانون
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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 استقKل 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
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نويس منشور کانون نويسن�دگ�ان طرح پيش

اع��م�ي�ه پ�اي�ان�ی اي�ن .  ايران تدوين گرديد
 ت�ن از ن�ويس�ن�دگ�ان و 150جلسه را ک�ه 

شعرا و مترجمان و محققين امض�اء ک�رده 
ھ�ای نويسان رس�ان�هبودند مورد حمله مقاله

 . حکومت اس�می قرار گرفتند
-نويس و م�ح�ق�ق ب�یمسلما، اگر ھر تاريخ

طرفی بخواھد تاريخچه و ساب�ق�ه ف�ع�ال�ي�ت 
کانون نويسندگان ايران را مورد ب�ررس�ی 

رسد که شک به اين نتيجه میقرار دھد بی
اين کانون، با کليه نق�اط ض�ع�ف و ق�وت�ش 

ھا فعالي�ت ک�رده مستقل از احزاب و دولت
و در اين م�وارد ھ�ي�چ ن�ق�ط�ه س�ي�اھ�ی در 

 . کندھای آن پيدا نمیفعاليت
کانون ن�ويس�ن�دگ�ان اي�ران در ت�ب�ع�ي�د، در 

 1982 برابر ب�ا س�ال 1361تابستان سال 
ب�ه ھ�م�ت پ�ان�زده ت�ن از اعض�ای ک�ان��ون 

ھ�ای نويسندگان ايران که به دلي�ل ف�ع�ال�ي�ت
دوس�ت�ان�ه خواھان�ه و انس�انفرھنگی آزادی

مج�ب�ور ب�ه ت�رک اي�ران ش�ده ب�ودن�د، در 
ب�ا ت��ش .  پاريس اع��م م�وج�ودي�ت ک�رد

اعضای کانون نويسندگان ايران در تبعيد، 
عضويت انجمن قلم ايران در تبعيد نيز در 

 »پ�ن« شصت و يکيمن کنگره جھانی ق�ل�م 
 در 1994 ن�وام�ب�ر 12 تا 6که از تاريخ 

شھر پراگ برگ�زار گ�ردي�د، ب�ه تص�وي�ب 
 .رسيد

کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انج�م�ن 
ھ�ا در قلم ايران در تبعي�د ک�ه اعض�ای آن

اند تنھ�ا و کشورھای مختلف جھان پراکنده
ک�ن�د و تنھا با اتکا به اعضايش فعاليت م�ی

ھ�ا و وجه حاضر ن�ي�س�ت ب�ا دول�تبه ھيچ
احزاب پارلمانی و غيرپارلمانی وارد ب�ده 

ف�رھ�ن��گ�ی ش��ود و ي��ا -و بس�ت�ان��ی س�ي��اس�ی
 .ھای مالی دريافت نمايدکمک

-باين ترتيب، کانون نويسندگان اي�ران، آن
چنان کارنامه شفاف، مستند و درخش�ان و 

-ک�دام از ج�ع�لمندی دارد ک�ه ھ�ي�چارزش
کنندگان تاريخ، از جمله روزنامه اعت�م�اد، 

خ�واه خ�ود و ب�ا تواند آن را بنا ب�ه دلنمی
 . اش جعل کنندھای سياسیانگيزه

اين کانون درد اخل و خارج کشور، مانن�د 
ای سياسی و ي�ا ص�رف�ا يک سازمان حرفه

کند که فق�ط از ح�ق�وق صنفی، فعاليت نمی
اعضاء و خودش دفاع کند، ب�ل�ک�ه ک�ان�ون 
از حق آزادی بيان و قلم و انديشه ھمگان، 

دي�ده ج�ام�ع�ه به ويژه اقشار محروم و س�ت�م
در مقابل ت�ع�رض و س�انس�ور و اخ�ت�ن�اق 
حاکميت، بر پايه م�وازي�ن دم�ک�رات�ي�ک و 
در چارچوب اھداف و منشور خود، دف�اع 

رو، روزنامه اعتماد وابسته از اين.  کندمی
سب�زھ�ای « طلب و طرفدار به جناح اط�ح

 ح�ک�وم�ت اس��م�ی، ب�ا اھ��داف » اس��م�ی
سياسی معينی، آن ھم با ج�ع�ل و ت�ح�ري�ف 
عليه کانون نويسندگان ايران، دست به قل�م 
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 .برده است
ک�ن�ن�د گردانندگان اين روزنامه، اگر فک�ر م�ی

سازی عليه ک�ان�ون ن�ويس�ن�دگ�ان با اين پرونده
اي�ران، ش�اي��د ب�ار دي��گ�ر در ب�ارگ�اه خ��ل�ي�ف��ه 

ای پ�ذي�رف�ت�ه ش�ون�د مسلمين سي�دع�ل�ی خ�ام�ن�ه
سخت در اشتباھند و راه مناسبی را ان�ت�خ�اب 

کم بخش آگاه ج�ام�ع�ه چرا که دست.  اندنکرده

ايران، از ک�ارن�ام�ه درخش�ان اي�ن ک�ان�ون و 
تعھد محک�م ھ�ي�ئ�ت دب�ي�ران آن در دف�اع از 
آزادی بيان و قلم و انديشه و تش�ک�ل، آگ�اھ�ی 

دانند ک�ه ت�اک�ن�ون ت�ھ�دي�د و ھمگان می.  دارند
ترور، زندان و ش�ک�ن�ج�ه و اع�دام ن�ت�وانس�ت�ه 

 .ھای اين کانون را بگيرداست جلو فعاليت
-بر اين اساس شکی نيست که ھمه ح�ک�وم�ت

ھ��ای مس��ت��ب��د و دي��ک��ت��ات��ور و ط��رف��داران��ش 
کنند تا تاريخ جھ�ل ھمواره تاريخ را جعل می

و جنايت و سرکوب و س�انس�ور خ�ود را ب�ر 
ھ��ای دروغ و ري��اک��اری بس��ازن��د و از پ��اي��ه

ھ��ای ط�رف��ی، ب��رای م��خ��ال��ف�ي��ن خ��ود پ��رون��ده
جناي�ات�ی ک�ه در ح�ک�وم�ت .  امنيتی جعل کنند

. اس�می ايران، به اندازه عمر آن سابقه دارد
بنابراين، اکاذي�ب�ی ک�ه روزن�ام�ه اع�ت�م�اد ب�ر 

عليه کانون نويس�ن�دگ�ان اي�ران ن�وش�ت�ه اس�ت  
ب��رای ب��ه دس��ت آوردن دل ح��اک��م��ي��ت و 
س��انس��ورچ��ي��ان ح��ک��وم��ت��ی ک��ه م��دت��ی ن��ي��ز 

شان را تعطيل کرده بودند و اخ�ي�را روزنامه
 .بار ديگر اجازه انتشار داده اند

ھ�ای س�انس�ور ح�ک�وم�ت ھنگامی ک�ه ارگ�ان
اس�می، روزنامه اعتماد را ت�ع�ط�ي�ل ک�ردن�د 
کانون نويسندگان ايران در راس�ت�ای اھ�داف 

ای ت�ع�ط�ي�ل�ی آن را خود، با انتشار اط��ع�ي�ه
ام�ا اک��ن�ون گ�ردان��ن�دگ�ان آن، .  م�ح�ک�وم ک�رد

-جواب اين کانون را با جعل تاريخ و پرونده
 !دھند؟سازی برای آن می

 اعت�م�اد، در اس�ف�ن�د » طلب اص�ح« روزنامه 
 از سوی ھ�ي�ات ن�ظ�ارت ب�ر ١٣٨٨ماه سال 

 14مطبوعات توقيف شده ب�ود، روز ش�ن�ب�ه 
، انتشار دوباره خود را ب�ا پ�ي�ام 90فروردين 

ت��ب��ري��ک م��ح��م��د خ��ات��م��ی، ري��ي��س دول��ت 
 ب��ه .، از س��ر گ��رف��ت��ه اس��ت» اص���ح��ات« 

 اي�ن�ت�رن�ت�ی ک�ل�م�ه، روزن�ام�ه  گزارش س�اي�ت
طلب اعتماد، در ج�ري�ان روي�دادھ�ای  اص�ح

پ�س از ان�ت�خ�اب�ات ري�اس�ت ج�م�ھ�وری س�ال 
توقيف شده بود، انتش�ار دوب�اره خ�ود  ١٣٨٨

 .را از سر گرفته است
روزنامه اع�ت�م�اد م�ل�ی، ارگ�ان م�ط�ب�وع�ات�ی 

صاحب امتياز اين .  حزب اعتمادی ملی است
روزنامه مھدی کروبی و م�دي�ر مس�ئ�ول آن 

آخرين سردب�ي�ر .  شناس است محمد جواد حق 
آن پ��س از اب��ول��ف��ض��ل ش��ک��وری و رض��ا 

 .انصاری و محمد قوچانی بود
ھای کانون نويسندگان ايران، از نخستين سال

 47 و 1346ھ��ای ت��اس��ي��س خ��ود در س��ال
تاکنون، در حالی که ھ�م�واره ب�ا س�انس�ور و 

چ�ن�ي�ن سرکوب و تھديد حکومت پھلوی و ھ�م
رو ب�وده اس�ت، ام�ا حکومت اس��م�ی روب�ه

ھ�ای درخش�ان و ش�ف�اف وقت از فعال�ي�تھيچ
حصر و استث�ن�ا آزادی بيان بی«خود در دفاع 

، دست نکشي�د و » سان برای ھمگانو به يک
بھای سنگ�ي�ن آن را ن�ي�ز آگ�اھ�ان�ه پ�رداخ�ت�ه 

رو، کان�ون ن�ويس�ن�دگ�ان اي�ران، از اين.  است
مان، ب�ه ع�ن�وان در نزد افکار عمومی جامعه

معتبرترين نھاد روشنفکران مس�ت�ق�ل اي�ران، 
چنان جايگاه مح�ک�م�ی دارد شناخته شده و آن

ت�وان ب�رای آن و ک�ه ب�ا ج�ع�ل ت�اري�خ، ن�م�ی
 . سازی کرداعضايش پرونده

ت�وان�د پ�ي�ش�ي�ن�ه ھيچ حکومتی و ارگ�ان�ی ن�م�ی
غنی فرھنگی، سياسی و اجتماعی ک�ان�ون را 

زير سئوال ب�ب�رد و ي�ا ب�ا ج�ع�ل ت�اري�خ آن،  
اعضايش و ب�ه وي�ژه ھ�ي�ئ�ت دب�ي�ران آن را 
ت��ح��ت فش��ار ق��رار دھ��د و م��رع��وب فض��ای 

 .موجود نمايد
بع�وه کانون نويسن�دگ�ان اي�ران، ب�ه ع�ن�وان 

ترين نھاد دمکراتيک نويسندگان اي�ران اصلی
چ�ن�ي�ن و بر پ�اي�ه اھ�داف و م�ن�ش�ورش و ھ�م

فضای سياسی و فرھنگی حاک�م ب�ر ج�ام�ع�ه، 
رو اما ک�ان�ون دن�ب�ال�ه.  تواند سياسی نباشدنمی

ھيچ حزب و سازمانی و جناحی از حکوم�ت 
اس�می نيست و به ط�ور م�ط�ل�ق در م�ق�اب�ل 

مح�ور ک�ار .  حاکميت موضع ضدقدرت دارد
اعضای کانون ني�ز ن�وش�ت�ن و ب�ي�ان و نش�ر 

 . ھيچ حصر و استثنايیآزادانه است بی
در ھر ص�ورت ھ�دف و ان�گ�ي�زه روزن�ام�ه 

امضاء عليه کان�ون اعتماد در انتشار متنی بی
ت�وان نويسندگان، ھنوز معلوم نيس�ت ام�ا م�ی

اس�اس�ی را ک�ه ب�ه حدس زد که ات�ھ�ام�ات ب�ی
ارتباط ب�ا ح�اک�م�ي�ت و کانون وارد کرده، بی

دست�گ�اه س�انس�ور ح�ک�وم�ت اس��م�ی ن�ب�وده 
ای که خود تا دي�روز ق�رب�ان�ی روزنامه. است

سانسور بوده است و حتی کانون نويس�ن�دگ�ان  
در راستای اھداف خ�ود در دف�اع از آزادی 
بيان و قلم و انديشه از ج�م�ل�ه ت�ع�ط�ي�ل�ی اي�ن 
روزنامه ت�وس�ط ح�ک�وم�ت اس��م�ی را ن�ي�ز 
محکوم کرده اس�ت چ�را پ�س از ب�ازگش�اي�ی 
مجدد، به طور ناگھانی عليه اين کانون دست 

برد؟ آن ھم در حالی ک�ه دس�ت�رس�ی به قلم می
ھ��ا و ران��یھ��ا، س��خ��نھ��ا، م��ق��ال��هب��ه ک��ت��اب

ميزگردھ�ای بس�ي�اری در م�ورد چ�گ�ون�گ�ی 
تشکيل کانون و تاريخچه آن و اعض�اي�ش و 
ب��ه وي��ژه ھ��ي��ئ��ت دب��ي��ران��ش ب��ه راح��ت��ی در 

 . دسترس عموم قرار دارد

 

 ... روزنامه اعتماد و جعل تاريخ
 بھرام رحمانی
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ھر چن�د ک�ه ھ�م ح�ک�وم�ت پ�ھ�ل�وی و ھ�م 

ھای ک�ان�ون حکومت اس�می، مانع فعاليت
ان�د و آن را م�ن�ح�ل نويسندگان ايران ش�ده

ان��د ام��ا ک��ان��ون ن��ويس��ن��دگ��ان اع���م ک��رده
ايران، به دليل اين که ي�ک ج�ري�ان خ��ق 

گاه انح�ل خود را ن�پ�ذي�رف�ت�ه، است و ھيچ
دھ�د ھای خود ادام�ه م�یچنان به فعاليتھم

. پ�ردازدو ب�ھ�ای آن را ن�ي�ز آگ�اھ�ان�ه م�ی
کانون ن�ويس�ن�دگ�ان اي�ران، ھ�م�ي�ش�ه زن�ده 
است چون اعضای آن فع�ال ھس�ت�ن�د و از 

-اھداف آن پيگيرانه و مصران�ه دف�اع م�ی
يعنی ھر يک از اعضای فعال آن به .  کنند

عنوان کارگران ف�رھ�ن�گ�ی، ب�ه اص�ول و 
مواضع و ک�ارن�ام�ه درخش�ان آن اف�ت�خ�ار 

ورزند و به ھيچ فردی و جريان�ی ن�ي�ز می
دھن�د ت�اري�خ آن را ت�ح�ري�ف و اجازه نمی

-دار نمايند و برای اعضايش پروندهخدشه
 .سازی کنند

زداي�ی ھايی مبنی بر سياس�تچنين ت�شھم
ک��ان��ون و ض��دس��ي��اس��ی ک��ردن آن و ي��ا 
برعکس کانون را به عنوان ي�ک ص�ن�ف�ی 
که فارغ از ش�راي�ط ح�اک�م ب�ر ج�ام�ع�ه و 
ب��دون ت��وج��ه ب��ه فش��ارھ��ای اق��ت��ص��ادی و 

ھای س�ي�اس�ی چنين سرکوباجتماعی و ھم
توسط حکومت در ج�ام�ع�ه، ب�ه ک�ارھ�ای 
صنفی خ�ود و اعض�اي�ش مش�غ�ول اس�ت، 

در ح��ال��ی ک��ه چ��ن��ي��ن .  م��ح��دود س��ازن��د
مواضعی مغاير با اھداف و اس�اس�ن�ام�ه و 
منشور کانون نويسندگان است و يک اقدام 

. ش�ود عليه کانون مح�س�وب م�ی» سياسی« 
زداي�ی و ھ��م ب�ن��اب��راي�ن، ن��گ��رش س��ي��اس��ت

گ�ی، ھ�ر دو پش�ت و زدهنگ�رش س�ي�اس�ت
اند و عموما از ب�ي�رون ب�ه روی يک سکه

ت��ا روزی ک��ه .  ش��ودک��ان��ون ت��ح��م��ي��ل م��ی
ح��ک��وم��ت س��انس��ور و اخ��ت��ن��اق، ف��ق��ر و 
ف�کت، تھديد و ترور و شکن�ج�ه و اع�دام 

شک کانون اس�می بر سر قدرت است بی
چنان در چ�ارچ�وب اھ�داف و م�ن�ش�ور ھم

زم�ان�ی ھ�ای ھ�مخود به ناگريز به ف�ع�ال�ي�ت
صنفی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی خود 

چرا که در طول ت�اري�خ، .  ادامه خواھد داد
ھ�ای آزادی ھرگز س�انس�ور و م�ح�دودي�ت

بيان و نشر و عق�ي�ده ب�ه گس�ت�رش آزادی، 
دمکراسی، ب�راب�ری، اع�ت��ی ف�رھ�ن�گ�ی، 
ارتقای آگاھ�ی و پ�ي�ش رف�ت ھ�ي�چ م�ل�ت�ی 

تواند در ج�ام�ع�ه خدمت نکرده است و نمی
م�ل�ت�ی ک�ه گ�رف�ت�ار دردھ�ا و .  ما نيز بکند

کران و م�ھ�ل�ک�ی اس�ت اقش�ار ھای بیرنج
ج�وی طلب و ع�دال�تخواه و برابریآزادی

آن، به ويژه نويسندگان و ھنرمندانش ن�ي�ز 
حقوقی در گر اين ھمه بیتوانند نظارهنمی

جامعه ب�اش�ن�د و دي�وار چ�ي�ن�ی دور خ�ود 
-ای به فعال�ي�تبکشند و فارغ از ھر مساله

! ھای صنفی و تخصصی خود ب�پ�ردازن�د؟
اما روشن است که ھمواره بايد به استقب�ال 
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س��و و ارائ���ه ان��ت��ق���ادات س��ازن���ده از ي��ک
راھکارھ�ای م�ن�اس�ب و خ��ق در فض�اي�ی 

ن�ظ�ر و دوستان�ه رف�ت و ب�ا ب�ح�ث و ت�ب�ادل
. توافق، کانون ن�ويس�ن�دگ�ان را ت�ق�وي�ت ک�رد

بنابراين کانون نويسندگان ايران، ب�ه ع�ن�وان 
ترين نھاد ترين و جا افتادهترين، قديمیاصلی

دمکراتيک و مستقل نويسندگان و ھنرم�ن�دان 
گ�ون�ه و محققين و مت�رج�م�ان اس�ت ک�ه ھ�ي�چ

فشاری را از سوی ھي�چ ف�رد و گ�روھ�ی و 
بر اين اساس، اص�ل دف�اع .  تابددولتی برنمی

از آزادی بيان، قل�م، ان�ديش�ه، ع�ق�ي�ده، نش�ر، 
فعاليت مت�ش�ک�ل و م�ت�ح�د خ�واس�ت ق�ل�ب�ی و 
ھميشگی نه ت�ن�ھ�ا ھ�ر ن�ويس�ن�ده، ب�ل�ک�ه ھ�ر 
ش�ھ�رون�د آزاده در ھ�ر ج�ای ج�ھ�ان اس��ت، 

تواند در مق�اب�ل س�انس�ور و س�رک�وب و نمی
حقوقی به مردم از سوی حاک�م�ي�ت تحميل بی

ساکت بماند و مرعوب سانسور و س�رک�وب 
 !ھای پليسی شودسازیو پرونده

 و وص�ل » اعتم�اد«    روزنامه ادعای نويسنده
، چيزی » جرگه ياران فرح« کردن کانون به 

پردازی و جعل تاريخی ن�ي�س�ت و  جز دروغ
طبيعتا ھر انسان آگاھی آن را شديدا محک�وم 

 .کندمی
قيد و شرط انديشه و بيان و مسلما، آزادی بی

رفع تمام م�وان�ع و ان�واع س�انس�ور و ح�ف�ظ 
اس��ت��ق���ل ع��رص��ه ھ��ن��ر و ع��ل��م و ادب، 

ھا، ب�اي�د ھ�ر راه ست که تا تحقق آنآرزويی
دراز و سختی را ب�ا ص�ب�ر و ش�ک�ي�ب�اي�ی و 

 ! استقامت و سرافرازی طی کرد
بايد جامعه بسازيم ک�ه در آن، ھ�ي�چ ف�رد و 

ای م��ورد گ��روھ��ی ب��ه ھ��ي��چ ع��ذر و ب��ھ��ان��ه
ت��ب��ع��ي��ض و ن��اب��راب��ری و ت��ح��ت فش��ارھ��ای 
اقتصادی، سياس�ی، اج�ت�م�اع�ی و ف�رھ�ن�گ�ی 
قرار نگيرد؛ ھيچ ش�ھ�رون�دی و ن�ويس�ن�ده و 
ھنرمن�دی ن�ي�ز ب�ه دل�ي�ل آزادی ب�ي�ان، ق�ل�م، 

خواھ�ان�ه انديشه، نشر و فعاليت جمعی آزادی
طلبانه تحت تعقيب قرار نگيرد؛ به و برابری

ھاي�ی خصوص زندان و زندانی سياسی واژه
متعلق به تاريخ گذشته و محدود به صف�ح�ات 

 : به قول حافظ! ھا باشندکتاب
بيا تا گ�ل ب�رافش�ان�ي�م و م�ی در س�اغ�ر ان�دازي�م               

 .فلک را سقف بشکافيم و طرحی نو در اندازيم

 
 
 
 
 
 

 پاسخ کانون نويسندگان ايران
  »اعتماد«  به روزنامه

، 1390 تير 2 در شماره » اعتماد«   روزنامه
ش�ب�ک�ه « ، در مطلبی تحت عنوان 10صفحه 

 »اطرافيان ف�رح پ�ھ�ل�وی چ�ه کس�ان�ی ب�ودن�د
اط��راف��ي��ان ف��رح ( اي��ن گ��روه« :   ن�وش��ت��ه اس��ت

ک�ردن�د ت�ا  ع�وه بر اين که سعی م�ی)  پھلوی
با تلفيق فرھ�ن�گ غ�رب�ی و اي�ران�ی، ھ�وي�ت 
جدي�دی ب�رای اي�ران�ي�ان ب�ه وج�ود آورن�د و 
مواضعی را که رژيم م�وف�ق ب�ه تص�رفش�ان 

نشده بود در دست بگيرند، قصد داشتند تا ب�ه 
ج��ذب ن��ي��روھ��ای آزادان��دي��ش و م��خ��ال��ف��ان 

ب�دي�ن ت�رت�ي�ب .  ک�ار دول�ت ب�پ�ردازن�د محافظه
کانون نويسندگان با کوشش فرح به راه اف�ت�اد 
و ع��ده زي��ادی از ش��اع��ران و ن��ويس��ن��دگ��ان 

 ».کشور نيز به جرگه ياران فرح پيوستند
 اين مطلب را   نام نويسنده» اعتماد«   روزنامه

ای بس�ا ب�ه اي�ن دل�ي�ل ک�ه راه .  نياورده است
فرار بزدqنه را ب�رای اي�ن ش�خ�ص م�ف�ت�ری 

ک�ه ب�ه اي�ن ت�رت�ي�ب  بازگذارد، غ�اف�ل از اي�ن
مسئوليت انتشار اين افترا و ادع�ای س�راس�ر 

. ان�دازد کذب را به گ�ردن ک�ل روزن�ام�ه م�ی
 ت�ر و  تاريخ کانون ن�ويس�ن�دگ�ان اي�ران پ�اک

گ�ون�ه  تر از آن است که نيازمند رد اين شفاف 
ب�ا اي�ن .  ادعاھای كودكانه و افت�راآم�ي�ز ب�اش�د

 ويژه برای نسل جوانی که ب�ه س�ب�ب  ھمه، به
حاکميت فضای سانسور و اختناق بر جام�ع�ه 

پ�راک�ن�ی  ن�م�اي�ی و دروغ در مع�رض وارون�ه
 قرار دارد، » اعتماد«    روزنامه امثال نويسنده

اشاره به چند فراز از تاريخ خ�ون�ب�ار ک�ان�ون 
 .دانيم نويسندگان ايران را ضروری می

 روزنام�ه  درست برخ�ف ادعای نويسنده  -1
راه اف��ت��ادن ک��ان��ون «  م��ب��ن��ی ب��ر » اع��ت��م��اد« 

-، اين ک�ان�ون ھ�م» نويسندگان با کوشش فرح
چ�ون ن�ھ��اد دف�اع پ�ي�گ�ي��ر از آزادی ب�ي�ان و 
مبارزه با س�انس�ور در ت�ق�اب�ل و م�ب�ارزه ب�ا 

شاھ�ی از ج�م�ل�ه اع�وان و انص�ار  رژيم ستم
ت�اري�خ گ�واھ�ی .  ف�رح پ�ھ�ل�وی ش�ک�ل گ�رف�ت

 وجودی کانون   نزول و فلسفه دھد که شأن می
ان�دازی  مقابله با ت��ش رژي�م ش�اه ب�رای راه

کنگره ن�ويس�ن�دگ�ان و «   فرموده جريان دولت 
با ان�ت�ش�ار خ�ب�ر تش�ک�ي�ل اي�ن .   بود» شاعران

ک�ن�گ�ره از س�وی دول�ت در اس�ف�ن�دم�اه س�ال 
   تن از نويسندگان مست�ق�ل ب�ا ت�ھ�ي�ه9، 1346

 ک��ن��گ��ره  ب��ي��ان��ي��ه درب��اره« م��ت��ن��ی ب��ا ع��ن��وان 
 دول�ت�ی را در   ھرگ�ون�ه ک�ن�گ�ره» نويسندگان

ب�ا .  غياب نويسندگان مس�ت�ق�ل ت�ح�ري�م ک�ردن�د
 اي��ن ب��ي��ان��ي��ه، ک��ه ش��م��ار  پ��خ��ش خ��ب��ر ت��ھ��ي��ه

 ت�ن 52 ب�ه 1347امضاھای آن تا آغاز سال 
ی دول�ت�ی م�ذک�ور  رسيد، ب�رگ�زاری ک�ن�گ�ره

 . عم� به فراموشی سپرده شد
 نفِر ن�خ�س�ت و خ�واه 9خواه در مورد آن   -2

 نفری که ک�ان�ون ن�ويس�ن�دگ�ان 52 کل  درباره
 ب�ن�ي�ان ن�ھ�ادن�د 1347ايران را در آغاز سال 

   ي�ک» جرگه ي�اران ف�رح« ادعای پيوستن به 
اساس و پاک م�غ�رض�ان�ه و رذي��ن�ه  سره بی

از اعض����ای ب����ع����دی ک����ان����ون و .  اس����ت
پ�ور ن�ام  خواھانی چون س�ع�ي�د س�ل�ط�ان آزادی
ب�ري�م ک��ه زن�دان�ی ھ�ر دو ن�ظ�ام ب�ود و  ن�م�ی

سرانج�ام ن�ي�ز ج�ان خ�ود را ب�ر س�ر آزادی 
ب�ري�م ک�ه روزن�ام�ه  گذاشت؛ از کسی نام م�ی

 و نويسندگانش قاعدتا در م�خ�ال�ف�ت » اعتماد« 
ي�ک .  او با رژيم شاه نبايد ترديد داشته ب�اش�ن�د

 نفر، و در واقع يک�ی از 9 شاخِص آن  چھره
گذاران اصلی کانون نويسندگ�ان اي�ران، بنيان

ما پاسخ به اين پ�رس�ش و .  احمد بود ج�ل آل
  در واقع حل اين تناقض آشکار را ب�ر ع�ھ�ده

ھ�اي�ش   و ھمپالکی» اعتماد«    روزنامه نويسنده
 احمد  توانند ج�ل آل گونه می گذاريم که چه می
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 ... روزنامه اعتماد و جعل تاريخ
 بھرام رحمانی
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را در آن واحد ھم مخالف رژيم شاه و ھ�م 
 ! به شمار آورند؟»جرگه ياران فرح«در 

، ھ�ي�ئ�ت دب�ي�ران 1348 خرداد س�ال 6در   -3
کانون نويسندگان ايران متنی خطاب به اعض�ا 

ای از اعض�ا  منتشر کرد که در آن پيشنھاد عده
انجام مذاکرات خصوصی و اس�ت�ف�اده « داير بر 
 ک�ردن  ھای غيررسمی ب�رای ق�ان�ون�ی از کانال

 را رد کرده و به اين نتيجه رسيده ب�ود » کانون
نظير مذاکرات دوست�ان�ه ب�ا «  ھايی  که با روش

عوامل سانسور و فعاليت خصوص�ی از ق�ب�ي�ل 
ھ��ای  واس��ط��ه ق��راردادن م��ق��ام��ات و دس��ت��گ��اه

ت�وان ب�ا دس�ت�گ�اه س�انس�ور   ن�م�ی»  نفوذ صاحب
ھای  از آن پس، مخالفت. رژيم شاه مبارزه کرد

رژيم با فعاليت کانون افزايش يافت به ط�وری 
)  آن زمان» ايران« تاqر ( که حتی تاqر قندريز

از واگذاری محل خود برای برگزاری جلسات 
 . کانون منع شد

، چند تن از اعضای ک�ان�ون 1349در سال   -4
-از جمله داريوش آشوری، محمود اعتم�ادزاده

، بھرام بيضايی، ف�ري�دون ت�ن�ک�اب�ن�ی، ) به آذين( 
ن�ژاد، غ��م�ح�س�ي�ن س�اع�دی،  ن�اص�ر رح�م�ان�ی

پور ب�ازداش�ت  محمدعلی سپانلو و سعيد سلطان
ک�ان�ون ب�ه اي�ن .  و يا به ساواک احض�ار ش�دن�د

ھا و احضارھا اعتراض کرد، ام�ا ب�ا  بازداشت
ش�اھ�ی  تشديد اختناق و سانسور و سرکوب ست�م
 نخ�س�ت  فعاليت کانون عم� متوقف شد و دوره

 .اين فعاليت به پايان رسيد
، جم�ع�ی از اعض�ای 1356 خرداد 23در   -5

 نخسِت کانون در اع�ت�راض ب�ه ان�ح�ط�اط  دوره
ھ�ای ت�ح�م�ي�ل  فرھنگی و سانسور و م�ح�دودي�ت

 ب�ه ن�خ�س�ت  ای س�رگش�اده شده به اھل قلم ن�ام�ه 
 چ�ھ�ل  ن�ام�ه« وزير وقت منتشر کردن�د ک�ه ب�ه  

اي�ن اق�دام در واق�ع آغ�از .   مع�روف ش�د» نفره
دوره دوم فعاليت کانون نويس�ن�دگ�ان اي�ران در 

ستيزی و سانس�ور رژي�م ش�اه  مخالفت با آزادی
پس از انتشار اين نامه، ھما ناط�ق عض�و .  بود

کانون نويسندگان را در خيابان رب�ودن�د و پ�س 
ھ��ای اط��راف  از ت��ج��اوز ب��ه او در ب��ي��اب��ان

درس�ت .   رھ�اي�ش ک�ردن�د» کاروانسرا سنگ�ی« 
اص��غ��ر   ع��ل��ی در ھ��م��ان روزھ��ا ب��ه خ��ان��ه

س�ي�دج�وادي�ی، عض�و دي�گ�ر ک�ان�ون، ن�ي�ز  حاج
  ريختند و به بازجويی و اذيت و آزار خ�ان�واده

 . او پرداختند
 27 ت��ا 18، از 1356در ھ��م��ان س��ال   -6

مھرماه، به ھمت کانون نويسندگان گردھ�م�اي�ی 
بزرگ و تاريخی نويسندگان و شاع�ران اي�ران 

 در » ھای ش�اع�ران و ن�ويس�ن�دگ�ان شب« به نام 
-محل انجمن روابط فرھن�گ�ی اي�ران و آل�م�ان

است�ق�ب�ال م�ردم از .  برگزار شد)  انستيتو گوته( 
اين اقدام کانون و حضور پرشور و انب�وه آن�ان 

 ب�ه س�ھ�م خ�ود » ده ش�ب« ھ�ای اي�ن  در برنامه
 استبداد سلطنت�ی  سکوت گورستانی چندين ساله

را درھم شکست و فض�ا را ب�رای حض�ور و 
ھ��ا و ن��ي��روھ��ای س��ي��اس��ی  ف��ع��ال��ي��ت ج��ري��ان

ھا و ن�ي�روھ�اي�ی  جريان  -اپوزيسيون آماده کرد 
که از قضا بعدھا مانع ف�ع�ال�ي�ت ک�ان�ون ش�دن�د، 
شماری از اعضای آن را بازداشت و زن�دان�ی 
و اعدام کردند، و به اين ھم بس�ن�ده ن�ک�ردن�د و 
برخی را از خ�ي�اب�ان رب�ودن�د و ب�ه گ�ردنش�ان 
طناب انداختند، و اکنون نيز جمعی ديگر را به 

. ک�ن�ن�د جرم غيرقانونی بودن کانون محاکمه م�ی
اين ھم از طنزھای تلخ تاريخ است ک�ه ک�ان�ون 
نويسندگان ايران بايد از يک سو تقاص مبارزه 
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طورکلی دفاع از آزادی بيان را  با رژيم شاه و به 
پس دھد و، از سوی ديگر، ب�ه ھ�م�ک�اری ب�ا اي�ن 

 م�ت�ھ�م » پيوستن به ج�رگ�ه ف�رح پ�ھ�ل�وی« رژيم و 
 !!شود

، در اعتراض به س�رک�وب 1356 آبان 23در  -7
ش�اھ�ی، ب�ه ف�راخ�وان ک�ان�ون  و خفقان رژي�م س�ت�م

-نويسندگان ايران بيش از ده ھزار ن�ف�ر از دان�ش
جويان و جوانان و ديگر مردم معترض ب�ه م�دت 

 »آريامھر« (  ساعت در دانشگاه صنعتی تھران24
در .  ت�ح�ص�ن ک�ردن�د)   بع�دی»شريف«آن زمان و 

ھمان زمان تحصن، تنی چند از اعض�ای ک�ان�ون 
در خيابان مورد ضرب و ش�ت�م س�اواک و پ�ل�ي�س 

 .شاه قرار گرفتند و بازداشت شدند
دھ�د   است نمونه خروار که نش�ان م�ی ھا مشتی اين

کانون نويسندگان اي�ران در زم�ان رژي�م ش�اه ن�ه 
 روی جذب ساخت�ار ق�درت نش�ده ب�ود  ھيچ تنھا به 

ک�رد و  بلکه ھمواره برای آزادی بيان مبارزه م�ی
ھ�ای  طبعا اين امر او را به م�خ�ال�ف�ت ب�ا س�ي�اس�ت

بر .  کشاند  آن رژيم می گرانه آلود و سرکوب اختناق
و  غ�رض  ط�رف و ھ�ر انس�ان ب��ی ھ�ر ن��اظ�ر ب��ی

   روزن�ام�ه مرضی روشن است که ادعای نويسن�ده
 مبنی ب�ر پ�ي�وس�ت�ن اعض�ای ک�ان�ون ب�ه » اعتماد« 
پ�ردازی و   چيزی ج�ز دروغ» جرگه ياران فرح« 

اي�ن ادع�ا را ب�ر ھ�ي�چ .  نمايی تاريخ نيست وارونه
توان استوار كرد و،  واقعيت و سند و مدرکی نمی

رو، مصداق بارز و آشکار نشر اکاذي�ب، از ھمين
 . اساس است و افترا و تھمت ناروا و بی

، » اع�ت�م�اد« که چرا روزنام�ه  بر ما روشن نيست 
که خود از قربانيان سانسور بوده و از ھ�م�ي�ن رو 
مورد دفاع کانون نويسندگان اي�ران ق�رار گ�رف�ت�ه 

 ج�دي�د خ�ود ب�اي�د چ�ن�ي�ن م�ط�ل�ب  اس�ت، در دوره
ام�ا اي�ن را .  دروغين و افتراآميزی را چ�اپ ک�ن�د

ک�ن�ي�م ک�ه  دانيم و با صدای بلند اع�م م�ی خوب می
ب�رد ک�ه  اگر اين روزنامه در اين پندار به سر م�ی

 پاشی بر ض�د ن�ھ�اد  گونه مطالب و سم با چاپ اين
خواھی چون کانون نويس�ن�دگ�ان اي�ران م�ی  آزادی

تواند رضايت خاطر سانسورچيان را تامين کند و 
 امنيتی بسازد، بايد بدان�د ک�ه در  برای خود حاشيه

. ب�رد خطا و توھمی محض و مھ�ل�ک ب�ه س�ر م�ی
 سی و ان�د س�ال زن�دگ�ی در فض�ای  قاعدتا تجربه

ط�ورع�ام و  سانسور و اخنتاق بايد به اھل قل�م ب�ه 
طورخاص نش�ان داده ب�اش�د ک�ه  اھل مطبوعات به

  چ��ه آزادی ب��ي��ان، از ج��م��ل��ه ان��ت��ش��ار آزادان��ه آن
کند نه تمکين و ک�رن�ش  مطبوعات، را تضمين می

و باج دادن به سانسورچيان بلکه مقاومت پ�ي�گ�ي�ر 
در برابر س�انس�ور و دف�اع اس�ت�وار و راس�خ از 

 .آزادی بيان است
کانون نويسندگان ايران پيش از اين نيز نشان داده 

ای،  است كه مايل ن�ي�س�ت ص�دای ھ�ي�چ روزن�ام�ه
 که چنين م�ط�ل�ب » اعتماد« ای چون  حتی روزنامه
کند،  اساسی را بر ضد او منتشر می دروغين و بی

خاموش شود و بر اساس منشور خود مبنی بر ب�ه 
ھ�ي�چ حص�ر و رسميت شن�اخ�ت�ن آزادی ب�ي�ان ب�ی

 ھ�ر  استثنا برای ھمگان، از ح�ق ان�ت�ش�ار آزادان�ه
 دف��اع » اع��ت��م��اد« ای از ج��م��ل��ه روزن��ام��ه  نش��ري��ه

ت�وان�د  با اين ھمه، اين واقعيت را نيز ن�م�ی.  کند می
گونه مطال�ب دروغ�ي�ن  ناگفته گذارد که انتشار اين

واقع بر ضدنھادی چون ک�ان�ون، آن ھ�م  و خ�ف 
در ش��راي��ط�ی ک��ه اعض��ای اي�ن ن��ھ�اد ب��ه ان��ح��ای 
گ���ون���اگ���ون زي���ر فش���ار ق���رار دارن���د ت���ا از 

خواھی خود دست ب�ردارن�د، ح�ت�ی اگ�ر ب�ا  آزادی
ھ��دف ج��ل��ب رض��اي��ت س��انس��ورچ��ي��ان ھ��م ان��ج��ام 
نگ�رف�ت�ه ب�اش�د، اع�ت�م�اد ھ�م�ان م�خ�اط�ب�ان ان�دک 

 .کند ھا را بيش از پيش سلب می گونه روزنامه اين
 کانون نويسندگان ايران 
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 خراش نروژفاجعه دل ...پاسخ کانون 
 

خراش، جامعه را تکان داد به اين فاجعه دل
 ماه ژوئيه در 25طوری که روز دوشنبه 

ھا کشورھای نروژ و سوئد يک دقيقه تمام چرخ
ھمه .  به احترام اين قربانيان از حرکت ايستادند

 .اظھار تاسف نمودند، محکوم کردند
ترين کشورھای اروپايی به شمار نروژ از آرام

 سال پنج ميليونی آن در پنجرود که جامعه می
اين .   مورد قتل بوده است132گذشته، فقط شاھد 

در حالی است که وقوع انفجار اخير در اسلو و 
ای در نزديکی اين شھر، تيراندازی در جزيره

 نفر و مجروح شدن 100به کشته شدن بيش از 
 .  نفر منجر شده است100کم دست

ھا را در نزديکی فرد تروريست، نخست بمب
کند و سپس راھی ھای دولت منفجر میساختمان

شود که در آن  می»اوتويا«ای جزيره جزيره
حزب ( نوجوانان طرفدار حزب حاکم500حدود 
 .، در اردوی تابستانی بودند)کارگر

آندرس برينگ برويک، متھم اصلی جنايت 
ھای نژادپرست نروژ که از اعضای گروه

حم�ت را وحشتناک اما «معرفی شده، اين 
 . توصيف کرده است»ضروری

به گفته رييس پليس نروژ، برويک در گذشته با 
ھای نئونازی مشک�تی داشته، ولی تصور  گروه

ھای افراط گرايی تا حد  شده که چنين گروه می
اند و ديگر تھديدی جدی به  زيادی تضعيف شده

 .روند شمار نمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمق اندوه و فاجعه جايی برای تسلی خاطر و 
. گذاردگفتن سخنی به اين منظور بر جای نمی

قيد اما بغض و اندوه ھر انسانی، تنھا با دفاع بی
و شرط از س�مت و امنيت محيط رشد و 

 .کندپرورش نوجوانان و تسکين پيدا می
گروھی فاجعه نروژ را زنگ خطری برای 

گرايی افراطی و قدرت گرفتن مجدد راست
 .دانندستيزی در اروپا میخارجی

 جويان جھانآخرين آمار پناه
 

به گزارش کميساريای ع�ال�ی ام�ور پ�ن�اھ�ن�دگ�ان 
جويان جھ�ان، ب�ه ب�ي�ش سازمان ملل، تعداد پناه

 س�ال ١۵ ميليون نفر رس�ي�ده و رک�ورد ۴٣از 
 .گذشته را شکسته است

در اين گزارش جنگ و خش�ون�ت، ع�ل�ل اص�ل�ی 
مناطق ب�ح�ران�ی، .  اندآوارگی و فرار ذکر گرديده

ھای ھا سال است که از طريق خشونت، جنگده
ھای قومی، مردم را م�ج�ب�ور ب�ه خانگی و تنش

-آمار نش�ان م�ی.  کنندھای خود میفرار از خانه
ھ�ا جويان جھان را اف�غ�ان�یترين پناهدھد که بيش
ھ�ا، ھ�ا و س�وم�ال�ي�اي�یع�راق�ی.  دھ�ن�دتشکيل م�ی

جويان جھان جايگاه دوم و سوم را در ميان پناه
 .اندبه خود اختصاص داده
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در دوازدھمين سالگرد 
 درگذشت احمد شاملو

 
 در دوازدھمين سالگرد درگذشت احمد شاملو 

ياد شاع�ر ب�زرگ اي�ران و ج�ھ�ان را گ�رام�ى 
 !داريم می
 

 نه عاد�نه نه زيبا بود 
 جھان

 . كه ما به صحنه برآييم پيش از آن
  انديشيديم  نايافته به عدل دست 

 و زيبايى 
 . در وجود آمد

 
گ�رد درگ�ذش�ت ش�اع�ر دوم مردادماه س�ال

بزرگى است كه اكنون بيش از ھ�ر زم�ان 
ك�ن�ي�م؛  ى او را حس می ديگر حضور زنده

 ھستى شع�ری خ�ود  شاعر بزرگى كه ھمه
 كار شاعرانه سترگى كرد ك�ه ب�ه  را وثيقه

خ��وردگ��ی  ن��ي��روى ت��خ��ي��ل خ���ق و گ��ره
عاطفی قدرت معنوى و خ�واس�ت آزادی، 
جھانى آفريد كه در آن نشانى از ن�ف�رت و 
ديگرُكش�ى و ن�اب�راب�رى ن�ي�س�ت، ج�ھ�ان�ى 

  ان��گ��ي��ز و رع��ن��ا ك��ه ش��ايس��ت��ه چ��ن��ان دل
آزادترين انسان است؛ شاعرى بزرگ ك�ه 

 ع�م�ر ن�ه از ت�ل�خ�ى و گ�زن�دگ�ی  در ھ�م�ه
واق�ع�ي��ت گ�ري��خ�ت و ن�ه ب�ه ي�وغ ب��ن�دگ��ی 

 . واقعيت گردن نھاد
اش ب�ال گس�ت�رد  ھنگامى كه تخيل شاعرانه

ف��راز و  ھ��ا پ��ركش��ي��د، گ��ردن و ب��ه اوج
 انس�ان تس�خ�ر » س�رن�وش�ت« مغرور، ب�ر 

ھ�ي�ئ�ت « زد، چرا كه انسان شعر او كه ب�ه 
 زاده شد، سرگذشت خود را خود رق�م » ما

 كه شاعر ب�ا » غول زيبا« زد؛ به ھيئت آن 
گمان به تبار جليل انس�ان آزاد ب�ه  باوِر بی

بازآفرينى او برخاسته بود؛ غ�ول زي�ب�اي�ى 
تنھا /  منظر جھان را ...  « خواست  كه نمی

 »... حص�ار ش�رارت/ چشمی  تنگ از رخنه
چه اميد  انسانى كه بر شك و ھر آن.  بنگرد

ن�اك  و يقين به رھايى را ج�ز س�راب�ى وھ�م
غول زيبايى كه ش�اي�د .  شوريد ديد، می نمی

در برابر نيروھاى سياھى و تب�اھ�ى از پ�ا 
ش�ن�اس�د و  درآيد ام�ا ھ�رگ�ز ش�ك�س�ت ن�م�ی

ناك خشم و خ�روش�ى ك�ه  گويى سيّاله آتش
در رگ و پ�وس�ت او دوي�ده اس�ت ج�ز ب�ا 
زيباي�ى و عش�ق و ح�ق�ي�ق�ت و ع�دل آرام 

 . گيرد نمی
 م�ا، اي�ن س�رودخ�وان » ب�ام�داد« چنين بود 

 ! آزادى
گ�رد درگ�ذش�ت اح�م�د در دوازدھمين س�ال

اش در عص�ر  شاملو، ياران و دوست�داران
 مرداد بر س�ر م�زار او ي�ادش را 2روز 

 .دارند گرامى می
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 اشعاری از زنده ياد حمد شاملو 
 

 ...ترين سرود بوسه استروزی که کم
 

روزی ما دوباره کبوترھايمان را پيدا خواھيم 
 کرد

 .و مھربانی دست زيبايی را خواھد گرفت
 ترين سرودروزی که کم
 بوسه است

 و ھر انسان
 برای ھر انسان

 برادری است
 بندندشان را نمیروزی که ديگر درھای خانه

 قفل
 ستيیافسانه
 و قلب

 .برای زندگی بس است
 روزی که معنای ھر سخن دوست داشتن است

 .تا تو به خاطر آخرين حرف دنبال سخن نگردی
 روزی که آھنگ ھر حرف

 ستزندگی
جوی وتا من به خاطر آخرين شعر رنج جست

 .قافيه نبرم
 ستيیروزی که ھر لب ترانه

 .ترين سرود ، بوسه باشدتا کم
 روزی که تو بيايی برای ھميشه بيايی

 .سان شودو مھربانی با زيبايی يک
روزی که ما دوباره برای کبوترھايمان دانه 

 ...بريزيم
 کشمو من آن روز را انتظار می
 .حتی روزی که ديگر نباشم

* 

 خواندآه اگر آزادی سرودی می
 

 کوچک
 ایچون گلوگاه پرندهھم

 ماندھيچ کجا ديواری فرو ريخته برجای نمی
 بايستساليان بسياری نمی

 دريافتی را
 که ھر ويرانه نشان از غياب انسانی است

 که حضور انسان
 آبادانی است

 خواندآه اگر آزادی سرودی می
 کوچک
 تر حتیکوچک

 !از گلوگاه يکی پرنده

** 
  دھانت را می بويند

 
 مبادا گفته باشی دوستت دارم

 پويند دلت را می
 ای درآن نھان باشدمبادا شعله

 ست نازنينروزگار غريبی
 زنندو عشق را کنار تيرک رھبند تازيانه می
 عشق را در پستوی خانه پنھان بايد کرد
 شوق را در پستوی اتاق پنھان بايد کرد

 ...ست نازنينروزگار غريبی

*** 
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 شاملو ھنوز زنده است
گشت يادبود دوازدھمين سال

 درگذشت احمد شاملو
 

وقتی نه تنھا شع�رھ�ای ش�ام�ل�و؛ ب�ل�ک�ه ح�ت�ی 
گ�وي�ن�د را ھايی که از شاعر س�خ�ن م�یکتاب

کاران جمھوری اس��م�ی نيز در حکومت تبه
م�ن « کنند و آخرين اثری را ک�ه سانسور می

 ن��ام دارد و ب��ه ب��ازخ��وان��ی » درد مش��ت��رک��م
پنجاه سال تاريخ معاص�ر از پ�ن�ج�ره ش�ع�ر « 

خ�ان�ه  س�ال در ت�اري�ک٥ پ�رداخ�ت�ه، » شاملو
س�ت ک�ه دارند؛ طبيع�یاداره سانسور نگه می

شاملو نه تنھا زنده است و پاسداران تباھی و 
ترسند؛ بل�ک�ه او ن�ي�ز، ھ�م نابکاری از او می

-چون گذشته، به وظيفه دشوار پيک�ار ب�ا آدم
دادی ک�ه ب�ي�ش از س�ی کشی و خفق�ان و ب�ی

-سال در جامعه ايران جريان دارد ادامه م�ی
 . دھد

جان شاملو، ھ�م�واره ب�رای آزادی انس�ان و 
دوستی و رھايی از ھ�رگ�ون�ه س�ت�م ف�ردی و 

شعر شاملو جريان گ�رم .  اجتماعی تپيده است
س�ت و ھ�م�ي�ن اس�ت ک�ه وج�ود خون زندگ�ی

-چنان بر گ�رايش�ی ک�ه م�یشاملو ھنوز و ھم
خ��واھ��د از در س��ازش ب��ا خ��واس��ت و م��ی

پاسداران جھل و خرافات برآيد غلب�ه دارد و 
 .بخشدآن را از کجروی نجات می

 
ای کانون نويسندگ�ان در اي�ران، در ي�ادن�ام�ه

 : نويسدبرای شاعر بزرگ می
دوم م�ردادم�اه س�ال�گ��رد درگ�ذش��ت ش�اع��ر « 

بزرگى است كه اك�ن�ون ب�ي�ش از ھ�ر زم�ان 
ك��ن��ي��م؛  دي��گ��ر حض��ور زن��ده او را ح��س م��ی

 ھستى شعری خ�ود را  شاعر بزرگى كه ھمه
 س�ت�رگ�ى ك�رد ك�ه ب�ه   ك�ار ش�اع�ران�ه وثيق�ه

خ�وردگ�ی ع�اط�ف�ی  نيروى تخيّل خKق و گ�ره
ق�درت م�ع�ن�وى و خ�واس�ت آزادی، ج�ھ�ان��ى 
آفريد كه در آن نشانى از نفرت و ديگركش�ى 

انگ�ي�ز و  و نابرابرى نيست، جھانى چنان دل
رعنا ك�ه ش�ايس�ت�ه آزادت�ري�ن انس�ان اس�ت؛ 
شاعرى بزرگ كه در ھمه عمر نه از ت�ل�خ�ى 
و گزندگی واق�ع�ي�ت گ�ري�خ�ت و ن�ه ب�ه ي�وغ 

 ».بندگی واقعيت گردن نھاد
 

چ�ن�ان ب�ر س�ت ک�ه ھ�مایشام�ل�و انس�ان آزاده
تارک افق چشم دوخت�ه و س�رود آزادی س�ر 

 . داده است
 .يادش گرامی باد

 
 )در تبعيد(ھيئت دبيران کانون نويسندگان ايران

 ٢٠١١ ژوئيه ٢٢



صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   

7 

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   

7 

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   

7 

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   

7 

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ  صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ    

 

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ  صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ    

 
تواند   به راستى کى مى. انقراض رھايى بخشند

س�ت   ال�م�ث�ل در س�ان  ھايى ک�ه ف�ى  بگويد انسان
م��ن��د از پ��ارک، در ق��ل��ب ن��ي��وي��ورک ث��روت

ب�رن�د م�ردم ج�ھ�ان   گرسنگ�ى م�داوم رن�ج م�ى
 اند؟ چندم

چھارم از جم�ع�ي�ت پ�ن�ج   به جز اينان حدود يک
ک�ن�ن�د   ميلياردى سياره ما در نقاطى زندگى م�ى

ت�ري�ن ش�راي�ط ي�ک زن�دگ�ى   که حتى از ابتداي�ى
از ذک�ر آم�ارھ�ا .  بخور و نمير ھ�م م�ح�روم�ن�د

ک�ن�م ک�ه   قدر اکتفا مى پوشم و به ھمين چشم مى
بگويم ما نظام موجود جھان را براى ابداع�ات 

يى   ھنرى و توسعه دانش و بينش آدمى انگيزه
شناسيم، گيرم تنھا در جھت   سخت نيرومند مى

يعنى در جھت تنھا ھدفى که ت�Kش :  امحاء آن
ادبى و شعرى اين عصر وحشت و گ�رس�ن�گ�ى 

 .کند را توجيه مى
 Kدر نظام موجود جھان فرھنگ انس�ان�ى اع�ت�

مج�م�وع�ه ت�ل�ق�ي�ات، :  عبارت ديگر  به.  يابد  نمى
ھا، پ�ي�ون�دھ�اى م�رئ�ى و ن�ام�رئ�ى م�ي�ان   منش

م��ردم��ان و ب��ي��ان ع��واط��ف و احس��اس��ات و 
چنان ک�ه  تواند آن دردھاى فردى و گروھى نمى

شايسته دستاوردھاى مادى انسان است ب�راى 
ھمگان آگاھى دھنده، غنى، و سرشار از تعھد 

در گردش مھارش�ده روزگ�ار م�ا .  متقابل باشد
-مندان اقتصادى، سياستکه زمام آن را قدرت

-ئى، ف�رم�ان�دھ�ان ن�ظ�ام�ى و آدم  مداران حرفه
دس��ت دارن��د ت��م��ام��ى   خ��واران ام��ن��ي��ت��ى ب��ه 

ھاى م�ادى و ت�ج�ھ�ي�زات و ت�اس�ي�س�ات   ارزش
ئ�ى ک�ه آدم�ي�ان   توليدى و اطKعاتى و خدمات�ى

ھاى ت�ح�ت س�ل�ط�ه   اند از دسترس انسان  آفريده
ھ��اى   م��ا، در س��رزم��ي��ن.  دور م��ان��ده اس��ت  ب��ه

ب�ي�ن�ي�م ک�ه   توسعه آش�ک�ارا م�ى مانده و کم  عقب
 صورت سودھاى ک�Kن   ھا به  حاصل کار انسان

ش��ود ت��ا در   از دس��ت��رس آن��ان خ��ارج م��ى
ت�ر و   بازگردش خود ابزارھ�اى س�ل�ط�ه وس�ي�ع

سان، در براب�ر  و بدين. کارآمدترى فراھم آورد
پارچگى فزاينده سرمايه در سطح جھان�ى، يک

ھايى که ع�ل�ي�ه م�وان�ع رش�د   يکپارچگى انسان
خود نيروى ذخيره عظيم�ى در آس�ت�ي�ن دارن�د 

 .شود خنثى مى
تص��ور اي��ن ن��ک��ت��ه ک��ه مش��ي��ت��ى م��رم��وز ھ��ر 
ق��ل��م��روى از س��ط��ح زم��ي��ن را ب��ه پ��ادش��اھ��ى 

تر از اي�ن تص�ور   قدرھا ھم کودکانه  بخشيده آن
نيست که ھرکشورى جداگانه مسئول رش�د ي�ا 

با قبول اين حکم   -.  ماندگى خويش است  واپس
از پيش صادر شده، جھ�ان ب�ه م�ث�اب�ه ج�ن�گ�ل 

شود که در آن ھ�رکش�ورى   رقابتى تصوير مى
گسيخته به تاخت و تاز  حق آن رادارد که عنان

پردازد، بچاپد، ب�روب�د، ب�ي�ن�دوزد، ص�ادرک�ن�د، 
بازارھا را به ھزار مکر و کيد بق�اپ�د و ش�ع�ب 
واحدھاى خود را در س�راس�ر ج�ھ�ان ب�رق�رار 

اگر چنين باشد، ج�ھ�ان س�وم درم�ق�اب�ل   -. کند
 س�ادگ�ى وظ�اي�ف�ى را   جھان پيشرفته ف�ق�ط ب�ه

ش�م�ول اس�ت ن�ه گيرد که نه جھ�ان  برعھده مى
در آن صورت، ديگر جھان س�وم .  ا�جراء  �زم

ي�ى اس�ت ک�ه   فقط تعارف زبانى خ�ي�رخ�واھ�ان�ه
ج�ھ�ان « تواند در ھ�م�ي�ن پ�ي�ام س�اده   حتى مى

 . نيز مستتر باشد»جھان ما: سوم
ھ�ا ھس�ت ام�ا ن�ه   بارى، جھان عرصه رق�اب�ت

رق�اب�ت .  ھ�ا  ميان ھمه مردم و براى ھمه ھ�دف
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ھ�اي�ى   خصوص فراملتى را واحدھاى توليدى و به 
اکنون سقف فروش بيست ت�ا   کنند که ھم  دنبال مى

شان از ھزار ميليارد د�ر ني�ز ف�رات�ر   از پيشتازان
رود، يعنى يکصدبرابر درآمد ملى کش�ور م�ن   مى

زامبيا، کشور من شيلى، کشور من ب�ل�غ�ارس�ت�ان، 
کشور من بنگKدش، و حتى کشور من ايران که، 

 دلي�ل م�ن�اب�ع س�رش�ار ن�ف�ت و گ�ازش از   تازه به
 .شمار است داراترين کشورھاى جھان سوم به 

رسد رقاب�ت�ى   رقابت جھانى، به جھان سوم که مى
کشان�ه، ھ�رچ�ن�د ک�ه   جويانه و بھره شود سلطه  مى

ھ�اى م�ادى ج�ھ�ان   در ترازويى ن�ام�ي�زان، ارزش
 مثاب�ه   کشور شيلى به.  پيشرفته سھم کمترى دارد

توليدکننده بخش اعظم مس جھان در س�ال ب�ي�ش 
  ب�ه-از يک ميليون تن مس به کشورھاى صنعتى 

 متحد و ژاپ�ن و آل�م�ان و ان�گ�ل�ي�س   ويژه ايا�ت
م�زد ک�ارگ�ران کند و ب�ا اي�ن ح�ال دس�ت  صادر مى

بخش تصفيه مواد م�ع�دن�ِى خ�ود ش�ي�ل�ى درح�دود 
م�زد ک�ارگ��ران ھ�م�ي�ن ب�خ�ش در ي�ک دھ�م دس�ت

که واردات ش�ي�ل�ى   و در حالى .  متحد است  ايا�ت 
از اين کشورھا در ھمين دھه حاضر ب�ا اف�زاي�ش 

رو بوده که س�ال ب�ه   قيمتى درحدود دوبرابر روبه
گيرد، در بازار مس ص�ادرات�ى   سال ھم فزونى مى

 1973بارى حاکم اس�ت ک�ه ب�ه س�ال رکود مرگ
دارى   زي��ر چش��م ھ��م��ه م��ا ب��ا ت��وط��ئ��ه س��رم��اي��ه

انحصارى جھان و خ�ون�ت�اى ش�ي�ل�ى ب�ه رھ�ب�رى 
م�ردم ش�ي�ل�ى ک�ه ب�ا .  پينوشه برقرار ش�د  تى  تى  آى

گردانن�د   شان چرخ صنعت عالم را مى  جان و خون
 ن�ف�ع ان�ح�ص�ارھ�اى ج�ھ�ان�ى ارزش   ھ�ر س�ال ب�ه

شاخص اين معادل�ه .  دھند بيشترى را از دست مى
 .مايوس کننده ترازوى ابليس است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اص�ط�Kح ج�ھ�ان   چه از منابعِ کشورھاى ما ب�هآن

چه تKش کارگران م�ا در رود، آن  سوم بيرون مى
چ�ه از کند، آن ھا مى واحدھاى فرامليتى نصيب آن

ب�ازارھ�اى م�ا ب�ه ج�ي��ب ص��ادر و واردک�ن��ن�دگ��ان 
نشانده  ھاى دست چه از خزانه دولترود؛ و آن مى

ف�روش�ان   يا ماجراجو يا ارتجاعى به کيس�ه س�Kح
ش�ود، ھ�م�ه ب�راى ادام�ه   المللى س�رازي�ر م�ى  بين

ھ��اى م��وج��ود اھ��م��ي��ت��ى   ح��ي��ات اق��ت��ص��ادى ق��درت
: گ��وي��ن��د  در غ��رب و ش��رق م��ى.  اکس��ي��ژن��ى دارد

جاى بسى خوشوقتى است که در ع�رض چ�ھ�ل « 
چ�ه   -  » ! و چند سال ج�ن�گ�ى ج�ھ�ان�ى روى ن�داده

ش�ک�وِه   ھ�اى ب�ى  م�دت ج�ن�گ  در تمام اين!  وقاحتى
حاصلى خاک بسيارى از کشورھاى ج�ھ�ان را   بى

  ج�ن�گ کش�ورھ�اى ج�ھ�انِ .  به توب�ره ک�رده اس�ت
ھ�ا   آن.  سوم البته که ج�ن�گ آن کش�ورھ�ا ن�ي�س�ت

. ک�ن�ن�د  شان را ب�ه ج�ھ�ان س�وم م�ن�ت�ق�ل م�ى  جنگ
چ�ي��ز   س�ازى ب��ه ب�رک��ت چ�ه   ھ�اى س��Kح  ک�ارخ�ان��ه

گ��ردد؟ و م��گ��ر ج��ز اي��ن اس��ت ک��ه اگ��ر اي��ن   م��ى
ھ�ا را گ�ل   بايد در اين ک�ارخ�ان�ه  ھا نباشد مى  جنگ

 ج�اى   بگيرند؟ عوايد ج�ھ�ان س�وم چ�را ب�اي�د ب�ه
گذارى در قلمروھايى که حاصلش رفاه و   سرمايه

سربلندى آدمى است صرف خريد وس�اي�ل کش�ت�ار 
کشانى بش�ود ک�ه در آي�ن�ه تص�وي�رى دق�ي�ق�ا ستم

 مشابه خود ما دارند؟
جويى غرب صنعت�ى، اردوگ�اه   اما در مقابل سلطه

جھان ديگر، بلوک شرق پيشرفته ھم، ح�ت�ى اگ�ر 

ئى واکنشى، به تسلي�ح ت�ا ب�ن   بپذيريم که به گونه
  دندان و حض�ورھ�اى ن�ام�وج�ه و ک�ودت�اھ�اى ب�ه

-بردارى و ارعابگرى دس�ت  ظاھر انقKب و بھره
زده است که حاصل ج�م�ع ع�م�ل�ک�رد ج�ھ�ان�ى آن 

 ب�ار   براى ما تا به امروز ج�ز ي�اس ح�اص�ل�ى ب�ه
ت�وان ک�رد   الب�ت�ه ھ�ن�وز پ�ي�ش�ب�ي�ن�ى ن�م�ى. نياورده

ت��ح��و�ت ظ��اھ��را ھ��م��ه ج��ان��ب��ه م��وس��وم ب��ه 
استرويکاى چند سال اخير اين اردوگاه را چه   پره

مان�دگ�ى و   کشد و اردوگاه عقب يى انتظار مى  آينده
حقيقت .  گرسنگى را از آن چه نصيبى خواھد بود

رغ�م ش�ع�ارھ�اى   اين است که تا به ام�روز، ع�ل�ى
دوستانه يا تعارفات ديپلماتيک، در ھر کج�ا انسان

ئ�ى م�ادى ي�ا   اند ب�ھ�ره  که دو جھان رقيب توانسته
اند ب�ع�د    دست آرند اول به آن انديشيده  سياسى به

 ظ�اھ�ر اخ�Kق�ى و   به چيزھ�اى مس�ت�ح�ب�ى ک�ه ب�ه
انسانى اس�ت و گ�رچ�ه ض�رورت�ش را ح�ت�م�ى و 

چه نصيب ما بردگان ق�رن اند آن  حياتى جلوه داده
ن�ب�ات چ�وب�ى ارزان ب�ھ�اي�ى ھ�م   بيس�ت�م ک�رده آب

ش�ک�م :  اس�ت؛ و ح�ق�ي�ق�ت ب�ارزت�ر اي�ن ک�ه  نب�وده
 .شود امروز گرسنگى با نان فردا سير نمى

ھا که روزى در جريان رقابتى خردک�ن�ن�ده   سرمايه
در کمين دريدن يکديگر بودن�د ام�روز در س�ط�ح 

ش�ون�د و   جھانى برادرانه در يک�دي�گ�ر ادغ�ام م�ى
ک�ه پ�اى   يابند اما به ھر تقدير، ھم�ي�ن  گسترش مى

 ميان آيد، ح�ت�ى اگ�ر ش�ده ب�ه   ملل تحت سلطه به
-يارى ارتش مزدوران، در اي�ن کش�ورھ�ا ش�ک�ل

ھاى اجتماع�ى وي�ژه و فش�ارھ�اى س�ي�اس�ى   بندى
کننده رواب�ط�ى   آورند که بيان  اى پديد مى  حسابشده

طرفه، و از با� به پايي�ن ب�ا خ�ود آن ناگزير، يک
ظ���اھ���ر   وابس���ت���گ���ِى ح���ت���ى ب���ه.  ھ��ا اس���ت  ق��درت

س�ازن�د ک�ه اگ�ر ھ�م ب�ا ب�ازب�ودن   دمکراتيکى م�ى
نش�ان�ده و   ھ�اى دس�ت  نسبى دست و پاى حاکم�ي�ت

م�ن�د ب�ه ش�ل�ت�اق و   ھ�اى ع�Kق�ه  ارتجاعى و دولت
ايجاد تشتت و بحران ھ�م�راه ب�اش�د، ب�از چ�ي�زى 

 د�ئ�ل آش�ک�ار   است سواى آن وابس�ت�گ�ى ک�ه ب�ه
ھ�ا وج�ود دارد و م�ا در   ميان خ�ود آن م�ت�روپ�ل

 .ايم گانهقدر و بیشان اعضايى بی باشگاه نمايشى
ع�دال�ت�ى   مان را از فقر و ب�ى  سان، ما، بينش  بدين

ت�وان�ي�م ارائ�ه   نظام حاکم برکل جھان ھنگامى م�ى
 را دربس�ت ک�ن�ار » جھان سوم« کنيم که اصطKح 

چيزى به نام جھان سوم، به م�ع�ن�ى !  نه. بگذاريم
جھان مجزايى که نتوانسته اس�ت گ�ل�ي�م�ش را از 

ف�رھ�ن�گ ج�ھ�ان�ى .  سيKب به درکشد وجود ن�دارد
ھا است، اما اگ�ر ام�روز   مجموعه تمامى فرھنگ

سھم کشورھاى موسوم به ج�ھ�ان س�وم در اي�ن 
دليل فقر اق�ت�ص�ادى   مجموعه کافى نيست يکى به 

است، ديگر به اين دليل بسي�ار س�اده ک�ه اص�و�ً 
ھاى ج�ھ�ان�ى و فش�ار   زير سلطه سياسى سرمايه

ھ�ا، در ي�ک ک�Kم، نش�ان�ده آن  ھاى دست  حکومت
 .کند فقط عناصر ارتجاعى فرھنگ بومى رشد مى

 خصوص مثال تاريخ�ى بس�ي�ار   من در اين باب به
ما با دريغ و تاسفى عميق ش�ورش�ى :  جالبى دارم

 در ھ�ن�د 1857آوريم که به سال    خاطر مى  را به
ش�ام�ل ( به راه افتاد و حتى ارتش ھندى ان�گ�ل�ي�س

ن�ي�ز ب�ه آن پ�ي�وس�ت و )  افراد ھن�دو و مس�ل�م�ان
شورش به قيامى مسلحانه مبدل شد ام�ا ان�گ�ي�زه 

داد ف�ق�ر و ط�ل�ب�ى ب�ود ن�ه ب�ی  شورش نه استقKل
ش�دن ھ�ن�د ت�ا م�غ�ز   مرض و گرسنگى، نه چري�ده

استخوان و ن�ه ھ�ي�چ م�ع�ارض�ه غ�روران�گ�ي�ز و 
يى که سه س�ال ت�م�ام   قيام مسلحانه.  انسانى ديگر

کار به دست استعمار انگلي�س داد و ھ�ن�د را ب�ه 
خون کشيد علتش فقط اين وھن غيرق�اب�ل ت�ح�م�ل 

 ارت�ش Enfieldھاى انفيلد  بود که روغن تفنگ
ھندى انگليس با مخلوطى از چ�رب�ى گ�او م�ق�دس 

ھ�ا س�اخ�ت�ه ش�ده   ھندوھا و خوک نجس مس�ل�م�ان
 !آسمان را به زمين آورده بود
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م�ي�ان   که پاى ملل تحت سلط�ه ب�ه  تقدير، ھمين 

آيد، حتى اگر شده به ي�ارى ارت�ش م�زدوران، 
ھاى اجتماعى ويژه   بندىدر اين کشورھا شکل

اى پ��دي��د   و فش��ارھ��اى س��ي��اس��ى حس��ابش��ده
-کننده روابطى ناگ�زي�ر، ي�ک  آورند که بيان  مى

ھ�ا   طرفه، و از با� به پايين با خ�ود آن ق�درت
ظ�اھ�ر دم�ک�رات�ي�ک�ى   وابستگِى ح�ت�ى ب�ه.  است

سازند که اگر ھم با بازبودن نسبى دست و   مى
نشان�ده و ارت�ج�اع�ى و   ھاى دست  پاى حاکميت

مند به شلتاق و ايج�اد تش�ت�ت   ھاى عKقه  دولت
و بحران ھمراه باشد، باز چيزى اس�ت س�واى 

د�ئ�ل آش�ک�ار م�ي�ان   آن وابستگى ک�ه ب�ه 
ھ�ا وج�ود دارد و م�ا در   خود آن م�ت�روپ�ل
ق�در و ش�ان اعض�اي�ى ب�ی  باشگاه نمايش�ى

 .ايم گانهبی
م�ان را از ف�ق�ر و   س�ان، م�ا، ب�ي�ن�ش  بدي�ن

عدالتى نظام حاکم برکل جھان ھنگ�ام�ى   بى
ج�ھ�ان « توانيم ارائه کنيم که اص�ط�Kح   مى

! ن��ه.   را دربس��ت ک��ن��ار ب��گ��ذاري��م» س��وم
چيزى به نام جھان سوم، به معنى ج�ھ�ان 
مجزايى که نتوانسته است گ�ل�ي�م�ش را از 

ف�رھ�ن�گ .  سيKب به درکش�د وج�ود ن�دارد
ھ�ا اس�ت،   جھانى مجموعه تمامى فرھ�ن�گ

اما اگر امروز سھم کشورھاى موسوم ب�ه 
جھان سوم در اين مجموعه کاف�ى ن�ي�س�ت 

دليل فقراقتصادى است، دي�گ�ر ب�ه   يکى به
اين دليل بسيار ساده که اصو� زير سلط�ه 

ھ��اى ج��ھ��ان��ى و فش��ار   س��ي��اس��ى س��رم��اي��ه
ھا، در يک ک�Kم، نشانده آن  ھاى دست  حکومت

فقط عناصر ارت�ج�اع�ى ف�رھ�ن�گ ب�وم�ى رش�د 
 خص�وص م�ث�ال   م�ن در اي�ن ب�اب ب�ه.  کند  مى

م�ا ب�ا دري�غ و :  تاري�خ�ى بس�ي�ار ج�ال�ب�ى دارم
آوري�م    خ�اط�ر م�ى  تاسفى عميق شورشى را به

 در ھند به راه افتاد و ح�ت�ى 1857که به سال 
ش�ام�ل اف�راد ھ�ن�دو و ( ارتش ھن�دى ان�گ�ل�ي�س

ن�ي�ز ب�ه آن پ�ي�وس�ت و ش�ورش ب�ه )  مسلمان
قيامى مسلحانه مبدل شد اما ان�گ�ي�زه ش�ورش 

داد فقر و م�رض و طلبى بود نه بی  نه استقKل
شدن ھند تا مغز استخ�وان   گرسنگى، نه چريده

و نه ھي�چ م�ع�ارض�ه غ�روران�گ�ي�ز و انس�ان�ى 
يى که سه س�ال ت�م�ام ک�ار   قيام مسلحانه. ديگر

به دسِت استعمار انگ�ل�ي�س داد و ھ�ن�د را ب�ه 
خون کشيد عل�ت�ش ف�ق�ط اي�ن وھ�ن غ�ي�رق�اب�ل 

ھ��اى ان��ف��ي��ل��د   ت��ح��م��ل ب��ود ک��ه روغ��ن ت��ف��ن��گ
Enfield ارتش ھندى انگليس با مخلوطى از 

چ�رب�ى گ�او م�ق�دس ھ�ن�دوھ�ا و خ�وک ن�ج��س 
ھا ساخته ش�ده آس�م�ان را ب�ه زم�ي�ن   مسلمان

 !آورده بود
 دريغا که فقر

 ! آسانى احتضار فضيلت است چه به
ي�ى از    نام ج�ھ�ان س�وم پ�اره   جاى چيزى به  به

جھان يگانه ما پديدار است که نظام ن�ارس�ا و 
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سراسر تضاد موجود، بخش کوچکى از آن را در 
مدار توسعه وابست�ه ب�ه م�راک�ز ت�راک�م س�رم�اي�ه 

دان   ھايى از آن را ب�ه زب�ال�ه  دھد و بخش  قرار مى
کند و ان�ب�وھ�ى از م�ردم   جھان پيشرفته مبدل مى

م�ان�دگ�ى ب�ه ح�ال خ�ود   سياره را در برھوت عقب
 .گذارد مى

حتى اگر با توھمى کودکانه افزايش باس�وادان را 
ي�ى ت�ل�ق�ى   ک�م زم�ي�ن�ه  براى توسعه فرھ�ن�گ دس�ت

کشى از انسان چه جايى براى آن   بتوان کرد بھره
گ��ذارد؟ م��ا ب��راى آن ک��ه ب��ي��ھ��وده در   ب��اق��ى م��ى

مخاطب فرياد نکشيده باشيم ن�ي�ازم�ن�د   برھوتى بى
ھ��ا ھس��ت��ي��م، گ��ي��رم ک��ار ب��ه ج��اي��ى   رش��د آگ��اھ��ى

است که ديگر امروز �زمه چ�ن�ي�ن رش�دى   رسيده
ھ�ا   ري�زى ش�ده ح�اک�م�ي�ت  تنھا در امکانات برنام�ه

ھا ک�ه ب�ن�اب�ر خص�ل�ت خ�ود   است؛ اما آن حاکميت
ت��ر   ھ��ا را ھ��رچ��ه ن��اآگ��اه  ک��وش��ن��د ت��وده  ف��ق��ط م��ى

دارن��د ت��ا بش��ود ب��ا ادع��اھ��اى ف��ري��ب��ک��اران��ه   ن��گ��ه
 ناچ�ار ب�ا چس�ب�ان�دن ان�گِ   شان کرد، و به  افسون

جاسوس�ى اج�ن�ب�ى و خ�راب�ک�ار دس�ت م�خ�ال�ف�ان 

گ�ون�ه   کنند و اجازه ھ�ي�چ بيداردل خود را کوتاه مى
دھ�ن�د   اظھارنظر معطوف به نقد و ت�ردي�د را ن�م�ى

گونه ممکن است به رشد فرصت دھ�ن�د ت�ا در   چه
ھ��اى م��ت��ع��ھ��د   س��اي��ه آزادى، آن ھ��م آزادى �ي��ه

ھ�اى س�ي�اھ�چ�ال�ش   اجتماعى، سر از م�ي�ان م�ي�ل�ه
 بيرون کشد؟

ھ�ا را   اگر توسعه دانش و ھنِر ناقدانه ذھ�ن ت�وده
ھاى خرافى يا حم�ودھ�اى ال�ق�اي�ى ف�ک�رى   از قالب

. بخش�د  رھاند و فرھنگ فرزانگان را اعتK مى  مى
ھ��اي��ى ک��ه ھ��م��ه   ب��ا حض��ور چ��ھ��ارچش��م��ى دول��ت

داش�ت�ن م�ردم از   شان درطريق دور ن�گ�ه  مجاھده
ش�ود چ�ه ام�ي�دى   بردن به واقعيات خKصه م�ى  پى

سپردن به ام�ي�د   ماند؟ دل  براى رستگارى باقى مى
ھ�ا   تKش و کوشش دلسوزانه از س�وى ح�ک�وم�ت

 .ماندگى ندارد حاصلى جز افزايش فاصله عقب
ولى ناگزيريم با دريغ بسيار اين واق�ع�ي�ت را ھ�م 

ي�ى   بگويم که ما گرفتار دور ب�اط�ل ط�ل�س�م گ�ون�ه
من درست سى وچھارسال پي�ش از اي�ن .  ايم  شده

 :ام در شعرى نوشته
و مردى که اکنون با ديوارھ�اى ات�اق�ش آواِر …  

 کشد آخرين را انتظار مى
از پنجره کوتاه کلب�ه ب�ه س�پ�ي�دارى خش�ک ن�ظ�ر 

 :دوزد مى
سپيدار خشکى که مرغى سياه برآن آشيان ک�رده 

 .است

ھ�اى   و مردى که روز ھ�م�ه روز از پ�س دري�چ�ه
اش ن�گ�ران ک�وچ�ه ب�ود اک�ن�ون ب�ا خ�ود   حم�اس�ه

 :گويد مى
اگر سپيدار من بشکفد مرغ سيا پ�رواز خ�واھ�د   -

 .کرد
 !اگر مرغ سيا بگذرد سپيدار من خواھد شکفت -

خواھم بگويم تا آن زمان که جھل ھس�ت ف�ق�ر   مى
نيز ھست، و تا فقر برجا است جھالت ن�ي�ز ب�اق�ى 

  اما جھالت چه به معناى خاص باشد چه به. است
 معناى قرارگرفتن   معناى ناآگاھى مادرزاد، چه به

در معرض تحميق و مغزشويى ب�اش�د ب�راى زود 
برتافتن داوطلبانه خلق از معبد دان�ش بش�رى ب�ه 

ھ�اى ع�ت�ي�ق   شوق بر خ�اک اف�ت�ادن درب�راب�ر ب�ت
 . چشمى در تعصبات کورکورانهخرافه و ھم

گمان پس از روب�ي�ده ش�دن ف�ق�ر ن�ي�ز ب�اق�ى   بى  -
اشاعه دانش و ارت�ق�اى ف�رھ�ن�گ …  خواھد ماند

ک�م ب�راى   ھا، دست  براى آزادى بخشيدن به انسان
کشى   مان از مصائب بھره  رغم سوز دل ما که على

مان از ام�ک�ان�ات   رغم دورى و ظلم جھانى و على
ت��وان��د ام��ي��دى ب��اش��د ب��ه   ھ��ن��وز م��ى

فردايى، خود ب�ه ق�در س�رس�خ�ت�ى در 
. برابر نظام م�وج�ود ارزش�م�ن�د اس�ت

توان براى نجات انسان درانتظار   نمى
روز م��وع�ود نش��س�ت ک��ه ان��ق��Kب   آن

کش�ى و   ھ�اى ب�ھ�ره  جھانى ھمه بني�ان
خ��اط��ر ب��ي��م��ارى   ت��ح��م��ي��ق م��ردم ب��ه 

ھاى فردى يا گ�روھ�ى را   جويى  سلطه
اگ���ر ب���ه .   ب���اش���د  از م���ي���ان ب���رده

ان��ديش��ى ي��ا خ��وش��خ��ي��ال��ى دچ��ار   ج��زم
پذيريم که ھر مبارزه   نيامده باشيم مى

اج�ت��م��اع��ى در راس��ت�اى ي��گ��ان��گ��ى و 
رھايى بشرى جزي�ى از ي�ک ان�ق�Kب 
جھانى است که خ�ود ت�ب�ل�ور ت�م�ام�ى 

ھاى ط�و�ن�ى انس�ان عص�ر م�ا   تKش
 .خواھد بود

چ�ي�ز   که ھ�ي�چ-براى ما روشنفکران اين کشورھا 
ح��ت��ى ف��رص��ت اي��ج��اد   -خ��واھ��ي��م  ب��راى خ��ود ن��م��ى
. ان��د  ھ��اى ت��وده ب��اق�ى ن��گ�ذاش��ت�ه  دي�ال�گ��ى ب��ا �ي�ه

نشانده و دشم�ن�ان   ھامان ما را عوامل دست  دولت
خ�وان�ن�د، و در   ھاى مردم م�ى سKمت فکرى توده

ھ�اى پش�ت دي�وار ن�گ�ه   کوشند ت�وده  حالى که مى
شده ما را از خاطر ببرند بيناترھا چش�م ب�ه   داشته

توانيم و نه مجازيم و نه   و ما نه مى.  اند  ما دوخته
ھ�اى ب�ن�ي�ان�ى و   دان�ي�م ک�ه ب�دون ي�ارى  موث�ر م�ى

دگرگون شدن س�ام�ان و س�اخ�ت�ار زن�دگ�ى م�ردم 
ج�وي�ى از س�م�ب�ول�ي�س�م�ى   حصور خود را با بھ�ره

ھ�ا را ب�ا ارائ�ه   معماگونه اعKم کن�ي�م و دل ت�وده
 .آثارى فاقد صراحت خوش داريم

م�ن ب�ه م�ع��ج�زه در آن م��ف�ھ��وم ک��ه اھ��ل اي��م��ان 
ج�ا   معتقدند اعتقادى ندارم؛ اما باکم نيست که اي�ن

مان را ب�ا   دردان جھانى مشکلدر حضور شما ھم
روش�ن�ف�ک�ر :  انگي�ز ب�ي�ان ک�ن�م ک�ه  اين عبارت غم

يى صورت دھد و در ک�وه   جھان سوم بايد معجزه
 .ھا تونلى بزند غيرممکن

 من درد مشترکم، «
      »مرا فرياد کن

 احمد شاملو


