
@@برابر@@@مصلحت اعتقاد@@@در@

مطبوعات تاريخ در زمان مدت نظر از �٥٧ دي آبانـ١٧ ١٥� ايران مطبوعات روزة اعتصابشصتودو
و نويسندگان دبيرانسنديكاي برخي مثبتدانست/@ صفتي را اينتكبودن بتوان امامشكل است/@ يگانه جهان
علنازده را حرفدلشان رفتندبيآنكه دنيا از نقشداشتند آنمبارزه در كه جرايد اهل مطبوعاتو خبرنگاران
را اعتصاب آن كساني و بود اتهامها انواع معرض در دوره آن مطبوعات از بزرگ بخشي كه حالي در باشند/@
نياز فضايي به زيانش و سود دربارة همهجانبه بحث كردند, قلمداد ردگمكردن و تطهير براي سياهبازي نوعي

است/ نشده فراهم تا@كنون كه دارد
كه حد آن تا ـــ را امور ِزمام پيش شب كه ازهاري غUمرضا ارتشبد نظامي دولت ,٥٧ آبان ١٥ سحرگاه
چاپشدة نسخههاي داد/@ را تهران بزرگ سهروزنامة بستن دستور بود دستگرفته به ـــ داشت ِزماميوجود
و آن دفاتر بردند, و ريختند كاميون در مأمورانحكومتنظامي بود توزيع آمادة صفحه ١٦ در كه را @آيندگان
بازداشتكردند/ را آنها نويسندگان از شماري و تصرفدرآوردند به را عصر� @اط
عات�روزنامههاي و @كيهان
از پس بازداشتي كرد/@روزنامهنگاران كارخودداري ادامة از هم @رستاخيز روزنامة تحريرية همانروز, عصر
به @آليكهم ارمنيزبان روزنامة يافت/@ ادامه تهران بزرگ اعتصابروزنامههاي اما شدند آزاد ساعت ١٦
انتشار ’’توقف بود: اين مطبوعات خبرنگاران و نويسندگان سنديكاي اعUمشدة خواست پيوست/@ اعتصاب
دي� ١٧� @آيندگان در وقايع آن شرح در يافت/‘‘@ خواهد ادامه همچنان نباشد قلم آزادي كه مادامي مطبوعات

ميخوانيم:

از پارهاي آن, بر ع�وه و نداشت Í½ع و صبح انتشارروزنامههاي توقف به توجهي ÍÈحا دولت هنوز
انـتشار بـه مايل اط�عات و كzان مؤسسههاي مديران هم و دولت هم كه بودند كرده چن�شايع معاندان
موجد گروهي براي شايعه اين و ^يكند/@ Iميل مطبوعات بر سانسوري هيچ دولت و هستند خود ن¿Ìيات
و كارگران aايتسنديكاهاي از كه خ�نگاران و نويسندگان اعضايسنديكاي گويا كه بود شده توّهم اين
جلوگ�ي �Vت و روزنامهها انتشار از دارند قصد منط� دليل هيچ بدون برخوردارند ñن اداري @كاركنان

@كنند/
و ديدار كzان و مؤسسههاياط�عات مديران با سنديكا مديرة هيئت كه بود توّهم �Y رفع منظور به
مؤسسهها اين مديران داد, روي اط�عات مؤسسة در [@كه]@ آبان ٢٤ ديدار در داشت/@ گفتگويدوساعتهاي @
نه و� گرفتهاند [اس خود ن¿Ìيههاي انتشار زمينة در دول� مسوول مقامهاي با بار چهار كه كردند عنوان

ميبينند: خطر دو با مواجه را خود بلكه مثب�نگرفتهاند, نتيجة هيچ فقط
آن در مـطال� يا مطالب بعد و كنند چاپ را سنگ�روزنامهاي Ìºماية ¼Íف با روز هر كه خطر اين /١

كنند/ توقيف را آن و نباشد نظامي مسئوVنفرمانداري خوشايند
بـا صـورت ايـن در كـه يابد انتشار رdي بولíهاي شبيه روزنامهها شديد, كن�ل اثر بر كه خطر اين /٢

دستخواهoداد/ از را خود حيثيت و اعتبار و hميشو مواجه مردم عكسالعملهاي
فشار زير ن¿Ìيات انتشار معتقدند ما فقطاعضايسنديكاي كه:’’نه شد گرفته نتيجه جلسه اين پايان در
شايعه ترتيباين بدين هستند/@ دارا نñچن�اعتقادي çمطبوعا مديرانمؤسسات بلكه نيست, Wكن سانسور

كذبTضاست/‘‘ نيستند �Vت و روزنامهها انتشار به مطبوعاتمايل فقطنويسندگان @كه



ايران مطبوعات @٥٧ سال اعتصاب دربارة
٢ www.mGhaed.com

پرداخت نشرياتي بررسي به آبان ٣٠ جلسة مطبوعاتدر وخبرنگاران نويسندگان هيئتمديرةسنديكاي
@بورس, @آتش, @جوانمردان, @دنيا, روزنامههاي كرد: تقبيح را نشريات اين رفتار و ادامهميدادند انتشار به @كه
بعدها @خواندنيها/@ @كاريكاتور, @كونوميست, ا @تهران مجلههاي و آذربايجان; @ارادة اس
م, @ستارة ايران, @مهر
@تاج @فردوسي, سياه, و @سپيد ما, @سياست روز, @دهقان سياسي, @آهنگ مبارز, @مرد @تماشا, @جوان, نشريات
خود انتشار آبان ٢٩ از @خراسان روزنامة شد/@ فهرستتحريمشدگانافزوده به هم @بازار @ديپلماتو ورزشي,
روزنامهـ بينالمللي فدراسيون سوي از ايراني همكاران اعتصاب با همبستگي در هم پيامي كرد/@ متوقف را

شد/ باز دربانكملي حسابي اعتصابي برايگردآوريكمكبهروزنامهنگاران رسيد/@ نگاران
هدفي به رسيدن براي اداري و كارگري محيط در اما دارد سابقه دانشگاه محيط در نامحدود اعتصاب
بود/ قلم آزادي ايران مطبوعات خواستاعتصابيون اعتصابميزنند/@ به قابلتعريفدست kمعمو مشخصو
به وقتي بعد ماه دو داد نشان تجربه سنجيد/@

ِ@

مشخص شرايط در بايد را قربانيديگري هر يا قلم براي آزادي
كه زماني ميكند/@ تعيين اجتماعي نيروهاي برآيند را آزادي حد زيرا نيستند كه ديدند آزادند, شد گفته آنها
شود افزوده آن پي در وقتي آزادي‘@ زيباي’تو كلمات از خويشنباشد, رقيبان براي بيان آزادي موافق يكنيرو

نميآيد/ بر چنداني كار ميكنم‘@ تعيين من كه حد آن تا ’@البته
روز در هم روزنامهخواندن ميدهند/@ نان روزجنگ براي عمر يك را سرباز كه مشهور است @گفتهاي
شرط@گذاشتِن استراحتميپردازد/@ به شود پيروز وقتي سرباز مUيم/@ هواي در تا ميآيد كار به بيشتر طوفاني
شد آزادي از وقتيمملكتسرشار كه ميكند مطرح را پرسش اين نمينويسد, نباشد آزادي تا كه روزنامهنگار,

داشت؟ خواهد مطبوعاتيانوجود مطبوعاتو همين به نيازي چه
باشد/ منفي يا مثبت كماثر, يا پرثمر ناظر, ديد به بسته ميتوانست, روز ٦٢ آن در ايران مطبوعات انتشار
uجرم و دارد احتمال بينهايت سنجيدن و تخّيل قدرت به بستگي نيفتاده اتفاق آنچه دربارة قضاوت نتيجة
فرصت تاريخي شرايطي در تهران بزرگ روزنامههاي كه گفت ميتوان قدر همين است/@ بيهوده yعم
از پس ماه چند تا بتوانند آنها از بخشي اعتصابكمككرد هم شايد دستدادند/@ از را وقايع بر تأثيرگذاري
مطرح مطبوعات در اساسي بحثهايي يقينا نمييافت ادامه حد آن تا اعتصاب ا@گر و دهند ادامه كار به بهمن
در ماه دو تاريخي, ترازويي در اينكه, ميكرد/@ تسريع خشنتر, نحوي به شايد را, آنها كار پايان كه ميشد
دانست نخواهيم هرگز و نميدانيم آنچه پاية بر نميتوان بينتيجه/@ است پرسشي بهار, در يا بود بهتر زمستان

كرد/ نتيجه@گيري
همه تقريبا كه شرايطي در متزلزل نظام

ِ@

هرچهبياعتبارتركردن براي بود همه@گير و كارا حربهاي اعتصاْب
اوقات در مردم كه شود استسببسوءتفاهم ايرانممكن در مدني نافرماني اصطUح نافرمانيبودند/@ حال در
تا ودندانقروچهسكوتكنند تقيه با گرفتهاند ياد قرنها طي نيست/@ چنين باطن در حالفرمانبرياند/@ ديگردر
پهلويخيليزوددريافتسپردنادارةمملكتبهدستشخصي هيئتحا@كمة برسد/@ ورقبرگرددووقتانتقام
تهديد و تدبير از كار تحتسانسور, چه و آزاد چه مطبوعات ميكند; مضمحل را ارتش فقط ازهاري مانند

نجاتدهد/ به@گلنشسته
ِ@

كشتي از را وخانوادهاش اموال خود, دارد توان كه هركس و است; @گذشته
مطالبات, باuتربردن@ِ پرده يك و رقيبان از دستباuترگرفتن مسابقة زيادي حد تا ايران در سياسي @كار
سّريداشتبسيار و سر رژيم با حذفهركسكه به ميل خويشاست/@

ِ@

احساس و اعتقاد انسجاِم از صرفنظر
فيزيكي/ حتي و حيثيتي اجتماعي, نابودي يعني ـــ ميشد تعبير بهآنطرفيبودْن اعتصابشكني و بود شديد
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هيئت با�ي سطوح دعواهاي در داشت جرئت كه بود قلمزني تنها زماني خواندنيها, @ هفتهنامة مدير اميراني, علياصغر #

حيف صد و آمد اين كه ُشكر زد:’’صد تيتر ايران به راحل امام بازگشِت از پس و كند جانبداري طرف يك از صريحا حا@كمه
از را مصدق دولت سقوط ٣٢ مرداد ٢٨ روز ارقه, سياستپيشة و @آتش روزنامة ناشر ميراشرافي, سيدمهدي رفت‘‘@/@ آن @كه

كرد/ اعKم تهران راديو

ترجيحدادند غالبا اعدامشدند/#@ آنها از نفر دو و ازدستدادند را نشريهشان امتياز تماماعتصابشكنان بعدها
از دفاع صدد در ايران از خارج در آنها از كسي ا@گر و كنند سكوت واقعنكردند, در يا كردند, آنچه دربارة
پايان گرفتند/@ نشنيده تحقير با را حرفش زياد احتمال به باشد آمده بر مطبوعات اعتصاب به خود نپيوستن

باشد/ اين نميتوانستجز نزدروشنفكران, نامحبوب رژيمي به پشتگرمي سالها نا@گزيِر
اذعان خصوصي بهطور بودند دولت منصوِب قلمزنان تصفية طرفدار گرچه مطبوعات سنديكاي زعماي
بابدرحكم اين در انتقاد بلندكردنصداي اما ميدانند/@ اشتباه را جرايد فرا@گير و اعتصابنامحدود ميكردند
انتخابي زيرا نداشتند, اعتقاد آن به ا@گر حتي حركتكردند جريان با ناچار بود/@ بيحاصلي

ِ@

سياسي خودكشي
بود/ نيافته استقرار سياسي بديلي هنوز نامشخص, اوضاع آن در موقت/@ دستكم بقاي و فوري طرد ميان بود
استقبال مطبوعات اعتصاب از ميرسيد بهنظر قدرتمندتر روز هر كه حوزه و بازار اهل از جناحيكوچك
هم �امروز نبودند روزنامهخوان هوادارانشعمدتا و نداشت جدي نشريات بود, شفاهي ارتباط اهل ميكرد/@

شد/ بسته آنروزهايسرنوشتساز در وروزنامهخوانها قلمزن رقيبان زبان اما @/ نيستند�@
اما خطا, بود تصميمي بود/@ موجود شرايط و ايراني

ِ@

اجتماعي منش نتيجة مطبوعات نامحدوِد اعتصاب
عقUيآنصنْف نزد بحثداشت, احساسيجاي عقليو نظراصوليو از گرچه ناچاري/@ سر از و خطا آ@گاهانه
اعUم مختومه رژيِم همدستهاي و منصوبان از بودند مشتاق مطبوعات اهل از بسياري شد/@ دانسته مصلحت
كساني براي بود/@ انداخته سايه ـــ مطبوعات ادارات, ارتش, ـــدانشگاه, جا همه بر تصفيه شبح و كنند برائت
باصداي اينفكر بزنند�,بهزبانآوردِن �يا بزند اعتصابنامحدود معتقدبودندخطاستمطبوعاتدستبه @كه
براي نهفرصتي آنهنگامه در بماند/@ اصولمكتوم به اعتقاد مصلحتحكمميكرد بزرگبود/@ بلندخطركردني

دفاعيات/ شنيدن براي گوششنوايي نه داشتو حيثّيتوجود اعادة و دادخواهي
ايران َترك به شاه قطعي تصميم از دنيا كه بود اعتصابشان طي اما جويند تبّري شاه رژيم از ميخواستند
آنروزها در نبودند/@ حاضر كار سِر ميشدخودشان ايجاد وقتي كه بودند شرايطي ايجاد آرزومند شد/@ باخبر
انجام را وظيفهشان و نياورند زبان بر را فكرشان بايد بقا منظور به بود: اين مطبوعات اهل

ِ@

تاريخي معضل
ميشدند/ محو و لگدمال فورا وگرنه ندهند

كارآمدِن روي و نظامي� لغوحكومت نه �اما نظامي دولت كناررفتن با روزه اعتصابشصتودو پايان در
توصيةميكرد:’’عناصرمشكوكرا طالقاني آيتا� دي ١٨ شمارة صفحة نخستين باuي بختيار, دولتشاپور
هشدارميداد:’’@افراد ايران ودندانپزشكان مليپزشكان اعUميةسازمان بعد, شمارة در كنيد/‘‘@ طرد ازدانشگاه
پا@كسازي بعدي, ’’@گام غريو و سخنرانيها در آتشين اظهارنظر كنيد/‘‘@ طرد مطبوعات از را خودفروخته
حد چه تا تسويهحساب وآرزوي قلعوقمع نشانميدادفكر دي� ٢١� اهلدانشگاه سويخود از دانشگاهها@‘‘@
و نويسندگان سنديكاي دبير سفري, محمدعلي است/@ ريشهدار ايران آشوبزدة و كينهپرور جامعة در
گندزدايي به احتياج خارجه گفت’’وزارت خارجه وزارت تاuر در سخنرانياش در مطبوعات, خبرنگاران
و ودانشگاه مطبوعات حزبا�در هنوز بود/@ شده وبيآبروكردنشروع اموال مصادرة و كار از اخراج دارد/‘‘@
شدند/ تصفيه انواع قرباني سرميدادند پا@كسازي فرياد كه كساني از بسياري و بود جاهايديگرشكلنگرفته
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سرمقالهاي اما مطبوعاتتقديركرد@‘‘@ از خميني اعتصاب,’’@آيتا�العظميى پايان پساز شمارة نخستين در
�يا كن فراموش ببخشو و ملي آشتي استو مخاصمه اول تازه خبرميداد مردم‘‘@ با مطبوعات عنوان’’پيمان با

داشت: نخواهد وجود فراموشنكن� اما ببخش حتي

نيست Ìºنñه بر متكي يكگروِه فقط گذشت, كشور بر كه تعطيلمطبوعات و اعتصاب ماهة دو وقايع در
از Rشيدند, شدت را ضدم  جنايات دامنة گروه, اين تشويق يا سكوت با كه عوام  است/@ مxم و Vرم @كه
گناه از ̂يتوان و هستند تقص� و جرم ¾Ìيك روزنامهنويسمزدورضداعتصاب, و سناتور, تا Vلس ̂ايندة

چ¿Ëپوشيد/ درجناياتدوماهه مشاركتشان و آuا
بود/ انقUبفرهنگي و تصفيههايگسترده طليعة
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