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 سـرآغـاز

 سال 2قرن + نیم
ه شود. اگر چسیس و فعالیت خود میوسومین سال تأن ایران وارد پنجاهکانون نویسندگا 9911اول اردیبهشت 

فعالیت را آغاز کرده بودند، اول اردیبهشت با تصویب  9931ت از اردیبهش تراعضای موسس کانون چند ماه پیش

آزادی  ور و دفاع ازی نخستین تشکیلات مستقل نویسندگان ایران با هدف مبارزه با سانسمرامنامه و اساسنامه

آغاز به کار کرد. برای بزرگداشت این روز که در تاریخ جنبش  بیان و حمایت از حقوق نویسندگان رسماً

 9919نویسندگان و روشنفکران مستقل ایران اهمیتی بسزا دارد، هیئت دبیران منتخب مجمع عمومی سال 

متناسب با شرایط و امکانات، اعضای کانون این  نام نهاد. در چند سال گذشته« روز کانون»اول اردیبهشت را 

سیس کانون بود که مصادف با پنجاهمین سال تأ 9911روز را با برگزاری مراسم گرامی داشتند. در اردیبهشت 

موران وزارت م مأتری تدارک دیده شد اما چند ساعت قبل از شروع مراسهای متنوعتر و برنامهمراسم مفصل

رف خود درآوردند و برگزاری مراسم را ممنوع کردند. امسال  شیوع ویروس کرونا نیز به اطلاعات محل را به تص

ها افزوده شد و آن جشن مختصر نیز ممکن نگشت. به همین سبب از تنها امکان ها و محدودیتجمع ممنوعیت

. لازم رها ممکن کنیمها و تصویباقی مانده یعنی فضای مجازی استفاده کردیم تا بزرگداشت روز کانون را با واژه

ست توضیحاتی بدهیم ی کانون و آنچه موضوعِ گرامیداشت ابارهدر« بیان آزاد» یاین شماره «سرآغاز»بود در 

ای که هیئت دبیران وقت به آشنایان را سخت لازم است. اما یادمان آمد از بیانیهآشنایان و کمویژه ناکه به

ن بیانیه آ کرده بود. هر نکته که لازم است اینجا گفته شود در مناسبت پنجاهمین سال تاسیس کانون منتشر

کنیم که به یک تیر دو نشان زده باشیم: توضیح، بازنشر می «سرآغاز»به روشنی و نیکی آمده؛ پس همان را در 

همت  هسیس کانون را وججاهمین سالگرد تأهای اعضایی که برگزاری مراسم بزرگداشت پنو نکوداشت کوشش

 اثر نیز نماند.ثمر و بیچه آن برنامه روی اجرا به خود ندید، بیر دادند و گرخود قرا

های شماری ، از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول یادداشت«کانونروز »ی ی شش، ویژهشماره« بیان آزاد»

 رگداشت چندهای بزی کانون و نیز شادباش و بیان خاطره و تصویرهایی از مراسمبارهاز اعضای کانون است در

های کانون در یک سال گذشته. بخش دوم نظرخواهی از چند عضو سال اخیر و روزشمار بخشی از فعالیت

قدیمی کانون است پیرامون وضعیت حاصل از شیوع ویروس کرونا و فعالیت و موضع کانون. سپاسگزار توجه و 

 ادند.نامه ما را یاری دهای دوستانی هستیم که در انتشار این ویژهزحمت

 کمیسیون انتشارات کانون نویسندگان ایران

 9311فروردین        

 (9911ی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران )اردیبهشت بیانیه

 ی هیئت دبیران  به مناسبتبیانیه

 سیس کانون نویسندگان ایرانپنجاهمین سال تأ

 ه آزادی بیان و ستیز با سانسورباختگان رای جانبا یاد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده و همه

ت و حرفی هس« شدن»فاعل نه از چگونگیِ ی بیی سادهکانون نویسندگان ایران پنجاه ساله شد! در این جمله

 را ساختند و نه از  تاریخ پرفراز و نشیبی که پشت آن قرار دارد. «شد»نه از آنان که 
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وان های بسیاری عمر و تی ساده ممکن شود، انسانجملهکانون نویسندگان ایران پنجاه ساله شد! تا گفتن این 

 و فکر خود را در راه پیچیده و پُرمشقتِ آن صرف کردند.

ده گونه افتخار آفریدهد چهی افتخارآفرینی است اما نشان نمیکانون نویسندگان ایران پنجاه ساله شد! جمله

 شد. 

 .9916تا اسفند  9936از اسفند است  "ساختن"و  "شدن"گونگیِ همین این متن گزارش چه

 
 

 «آغاز»آغازِ 

نفس خود را از همین راه ماد بهی گریزناپذیری به تسلط بر همه چیز دارند و اصلاً اعتهای مستبد علاقهرژیم

ی فرهنگ و مشخصاً اهل قلم را اش حوزهجویانههای سلطهکنند. رژیم پهلوی نیز در یکی از اقداممین میتأ

خواست ضمن مشروعیت بخشیدن می «ی نویسندگان، شاعران و مترجمانهکنگر»و با طراحی هدف قرار داد 

ی خود بگیرد. از این رو در یکی از ی فرهنگ، نویسنده و هنر و ادبیات را در پنجهبه رفتارهایش در زمینه

ر فرح پهلوی، شماری نویسنده و دو سه تن از وزیران در کاخ مرمر تهران با حضو 9936روزهای بهاری سال 

جا گیریِ نطق آن روز خود به اینای تشکیل دادند و فرح پهلوی در نتیجهکه مسئول اصلی پروژه بود، جلسه

یک از  جامعی هر یی کشور تشکیل گردد تا طبق برنامهای از عموم نویسندگان و شعراباید کنگره»رسید که: 

قرار دهد و بعداً بر اساس نتایج حاصله از این  های مختلف کار را در کمیسیون خاصی مورد مطالعهجنبه

گوی احتیاجات جامعة ادب کنونی مملکت مطالعات، مجمع سخنوران ایران به بهترین صورتی که بتواند جواب

قرار دادند، اما با عدم استقبال نویسندگان و شاعران و  9936زمان برگزاری کنگره را آذر « باشد، به وجود آید.

ی کنگره به نامشان خورده بود، متولیان برنامه زمان برگزاری را به تعویق انداختند و به اسفند مترجمان که سکه

امه نخیالی را کنار گذاشتند و برای نویسندگان و شاعران و مترجمان دعوتهمان سال بردند. این بار اما خوش

د ناخواسته برای حریف میدان گشودن گونه بود کهفرستادند؛ از جمله برای شماری از نویسندگان مستقل. و این

 زبان نیامده بود. ای بهو باعث شدند گرد موضوعی فعال شود که تا پیش از آن دغدغه

طور حکومتی سانسورچی که سالِ پیش از آن قانونی گذرانده له این بود که چهبرای آن نویسندگانِ مستقل مسأ

بگیرند، حال به فکر ود ابتدا از وزارت فرهنگ مجوز و نویسندگان را موظف کرده بود برای انتشار کتاب خ

که قصد حکومت ها پُرواضح بود افتاده است؟ برای آن «احتیاجات جامعة ادب کنونی مملکت»نویسندگان و 

ی دولتی ها را نادیده بگیرند بلکه کنگرهنامهتنها دعوتشان به این نتیجه انجامید که نههایچیست. پس مشورت

احمد، نادر ابراهیمی، بهرام بیضایی، محمدعلی سپانلو، د. نُه تن از آنان: داریوش آشوری، جلال آلرا تحریم کنن

ک ی تحریم، هر یعلاء و هوشنگ وزیری پس از تنظیم بیانیهمقدم، اسماعیل نوریاسلام کاظمیه، فریدون معزی

 25ا ترک کردند و چند روز بعد با ای در دست، برای گرفتن امضا از نویسندگان،  محل تشکیل جلسه ربا نسخه

ت. اش را نگرفته است از خیر کنگره بگذرد، و گذشآبرویی یقهامضا بازگشتند. رژیم صلاح در آن دید که تا شر ِ بی

ات ها، خشنود از پیروزی در نبرد نخست، انتظار فتوحاما نویسندگان مستقل به وضعیت قبلی خود بازنگشتند. آن

ود که همان روزها ضرورت اجتماعی و فرهنگیِ ایجاد تشکل خاص نویسندگان در این دیگر داشتند. چنین ب
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ای نامعلوم گذشت، خود را آشکار کرد: باید به ایجاد تجمعی از نویسندگان برای مبارزه جمله، که بر زبان گوینده

 بود. «آغاز»نسور اقدام کنیم.  و این، آغازِ با سا

 تشکیل کانون نویسندگان ایران

ی ی تشکیلاتنامهی تحریم گرد آمدند تا مرامونُه تن از امضاکنندگان بیانیه، چهل9931نخست اردیبهشت  روز

را برایش انتخاب کرده بودند. محمود اعتمادزاده  «کانون نویسندگان ایران»را تصویب کنند که پیش از آن نام 

را نوشته بود و آن روز بر سر جمع  «نامهرامم»نویس که جمع به او داده بود پیش)به آذین( بنا به ماموریتی 

 خواند. نویسندگان حاضر متن را حک، اصلاح و سرانجام تصویب کردند. 

امری ایجابی بود که تصویب آن به  «ی یک ضرورتدرباره»ها بود تحریم حرکت سلبی جمع آن یاگر بیانیه

ند. سندگان تشکیلاتی از خود و برای خود ساختتشکلی نوپا رسمیت بخشید. برای اولین بار در تاریخ ایران نوی

نی کرد، پذیرفتچنین کاری نزد حکومتی مستبد که هر حرکت اجتماعی را فقط زیر سایه و نام خود تحمل می

تلف سازمان اطلاعات و امنیت نبود. با آغاز فعالیت رسمی کانون تلاش حکومت علیه آن آغاز شد. ادارات مخ

پراکنی و ارسال گزارش و اعلام نظر و طرح ترفندها از این دایره به آن شعبه و از )ساواک( شروع به نامهکشور

شان را بود: مخالفیم! باید جلوی ن جملهشان ایهایی حرفبند همهاین رییس به آن معاون کردند و ترجیع

ی ه شیوهستند بگرفت. جاسوس فرستادند و شنود کردند و احضار و تهدید. وقتی از این فشارهای خفی طرفی نب

جلی و همیشگی مستبدان دست زدند: دستگیر کردند و به زندان بردند و قفل تعطیل بر فعالیت کانون زدند. 

ی چهل در کشمکشی نابرابر با رژیمی  درازا کشید. دو سال فعالیت کانون در دههآغاز و انجام این کار دو سال به

 پُر زور و غدار گذشت.

ی دیکتاتوری است. ی تحت سیطرههای اجتماعی و فرهنگی پیشرو در جامعهل حرکتی معموتراژدی، نتیجه 

اند و قهرمانانِ بر خاک افتاده بسیار. با این همه، گرچه سرانجامِ کانون تعطیلی بود، شکست ها فراوانشکست

د. به بطری بازگردان در شده بود و در این نیم قرن هیچ دولت و حکومتی نتوانست او رانه! زیرا غول از بطری به

گیر شدن رژیم آمد و حق خود درست با آغاز بحران 9926او چندی بعد به صحنه برگشت؛ این بار در سال 

های بعدی و تشکیل کرد؛ با نامه وزیر وقت یادآوریای به نخست کتاب را در نامهبرای انتشارِ بدون سانسور

خیز بلندی برداشت که حاصل شرایط آن روز  «عر و سخنهای ششب»ادامه داد و با « هیئت دبیران موقت»

های شعر شب»یا « ده شب»ش خیزش مردم علیه دیکتاتوری شد. ی خود عامل گسترجامعه بود و به نوبه

ویژه با کانون بود. رژیم گرچه در دیوار ضخیم اقتدارش راهی مردم با نویسندگان و بهدلی و همی همجلوه «گوته

کرد. تیغ ساواک کُند شده بود اما هنوز بر ا بود و بگیر و ببند و چنان قدرقدرتی میبود، هم هایی افتادهترک

نصیب نبودند. کشمکش میان کانون و ساواک به راه. اعضای کانون نیز از این همه بیاش بهبازداشت و زندان

ی بیان و حقوق نویسندگان، و عنوان دست قدرتمند رژیم ادامه داشت؛ کانون برای فعال بودن و دفاع از آزاد

 رژیم برای جلوگیری از آن. 

پایان این کشمکش را مردم در جریان انقلاب و قیام به نفع آزادی بیان رقم زدند. توفان انقلاب بساط دیکتاتوری 

 ها اختناق، تنفس تاریخی، تنفس در هوای آزادی، آغاز شد. این هوا البته ازشاه را برکند و برد و از پس سال
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بر تخت مستقر نشده بودند که  سرکوب آزادی را آغاز کردند. با  آلودگی بری نبود زیرا حاکمان نو هنوز کاملاً

اش در جامعه هستیم. هراس از گیر کانون و دم زدن هر روزهاین همه، در این هواست که شاهد فعالیت چشم

د شمیانگیخت و در کسی ترسی برنمی «هاشگو»و « هاموش»و « دیوارها»از سر جامعه دور شده بود و دیگر فر

را بر سردر ساختمانی نصب کرد؛ اما دریغا که عمر آن  «کانون نویسندگان ایران»در مرکز شهر تهران تابلوی 

لاب دست گرفت و از انقها داشت عنان کار بهتنفس تاریخی کوتاه بود. جریانی که برای شکست انقلاب نقشه

 تراژدی ساخت. 

اش داران، طلیعه9961تر، در سال جای خالی ساواک را دستگاه سرکوب رژیم نوپا پر کرد که پیشکمی بعد، 

به دفتر کانون در خیابان مشتاق حمله کرده و شکسته و ریخته و برده بودند. مهروموم کردن دفتر کانون نمادی 

ود و پا خاسته بی آزادی بارها بهاز پایان تنفس تاریخی در سرزمینی بود که تا آن زمان نزدیک به یک قرن برا

ها از جوانان پر شد و خون جاری. در همین دوران تنی چند از اعضای اش زده بودند. زندانهر بار به زمین

پور از اعضای هیئت دبیران وقت کانون به سبب عضویت کانون به دلایل سیاسی زندانی شدند و سعید سلطان

تر عمیق تر وپس از غیبتی کوتاه بر بستر این شرایط در ابعادی وسیع در سازمانی سیاسی اعدام شد. سانسور

ها بسته شده بود و همین بر اهمیت وجود کانون افزود؛ بازگشت تا ضمان قفل درهایی باشد که بر روی آزادی

د، در ها و دیدارهای اعضای کانون خود را نشان دای ناگزیرِ چندساله ابتدا در زمزمهاهمیتی که پس از وقفه

ی نامهگر مردم شد و در ادامه به تشکیل جمع مشورتی برای تدوین منشور و اساسی رودبار دستِ یاریزلزله

 کانون رسید.

ضرورت وجود آزادی بیان برای کار نویسنده و ضرورت وجود تشکیلاتی که مدافع حقوق نویسنده باشد حالا  

 گرانیشد. در برابر حکومتز هر زمان دیگر احساس میی هفتاد این گزارش هستیم بیش اکه در ابتدای دهه

ها و و بیان هر ذره انتقاد را به شدیدترین شکل ممکن و گاه با انواع اتهام طلبانهترین حرکت حقکه کوچک

هایی که هزار هزار در ها و تئوریی آن نظریهکردند، در برابر همههای تحقیرکننده سرکوب میدوزیپاپوش

پراکندند که گویی نویسنده و هنرمند فقط در انفراد دست و هنرمند میبهویژه میان نسل جوان قلمهجامعه و ب

گذرد کاری نداشته باشد؛ که تشکیلات چه در آن میخود معنا دارد و باید سر خود بگیرد و با اجتماع و هر آن

؛ که آزادی فقط معرفتی درونی خواستن توه م استداشتن مضحک و آزادینفی آزادی فردی است؛ که آرمان

صدایی را  «نویسنده 993»آورد و مصونیت؛ که . . . در چنین روزگاری متن است؛ که سانسور خلاقیت می

یم خواهگفت: کار جمعی ما ضامن استقلال فردی ماست؛ که می؛ می«ایمما نویسنده»گفت: بازتاب داد که می

ده بود نشده مانها چندان انبوه و بیانوزگار چنان تنگ و تهی و خواستهآزادانه بنویسیم و آزادانه منتشر کنیم. ر

شده در جمع مشورتی کانون با سرعتی شگرف در جهان منتشر شد و صدایش همه جا پیچید. که متنِ نوشته

ها شماری نویسنده در حرکتی جمعی، با زبانی نرم، اعتراض خود را بیان داشته بودند و این برای پس از سال

اشت، د و بازدشان از احضار و تهدیکردند قابل تحمل نبود. پاسخحاکمانی که آرامش گورستانی را نگهبانی می

 ی اعضای، اقدام به انداختن اتوبوس حامل نویسندگان به دره، ربودن و شکنجه«هویت»ی به ساختن برنامه

های ورتی کشید. این حرکتی جمع مشگذاری در جلسهای و طرح بمبهای سیاسی زنجیرهفعال، قتل
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ث در کند، باعگرانه که قرار بود هراس را در جامعه تحکیم و اعضای کانون را از میدان بهجویانه و سرکوبانتقام

 رسوایی طراحان و عاملان شد. 

ند هایش در اسفی فعالیتنامه را تهیه کرده بود در ادامهنویس منشور و اساستر پیشجمع مشورتی که پیش

نشست عمومی کانون را با یاد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده برگزار کرد و هیئت دبیران  9911ل سا

ز رفته رسماً آغاهای ازدستی دیگری از حیات کانون به بهای گزاف جانموقت را برگزید. به این ترتیب مرحله

ها و شدنا و فشارها و بازجوییهگذرد و کانون با وجود استمرار ممنوعیتشد. از آن روزگار بیست سال می

که سربلند از مرز پنجاه سالگی   9911های اعضای فعالش به کار ادامه داد تا امروز، اردیبهشت رفتنزندان

 گذشت. 

ساله کانون نویسندگان ایران پنجاه»ی در جمله «شد»این شرح مختصر از آن رو قلمی شد که نشان دهیم فعل 

که در در شرایط عادی چنان« شد»را ممکن کرده است؛ که نشان دهیم این  «شد»فاعلی داشته که  «شد

ساله شدنِ درخت کانون کار مه و تر کشورها معمول است، فعلیت نیافته است؛ که نشان دهیم پنجاهبیش

خورشید و فلک نبوده است بلکه صدها نویسنده و شاعر و مترجم و محقق چند ده سال با صرف وقت و انرژی 

اند تا ها و با به خطر انداختن جان و امنیت خود و سلب آرامش خانواده آن را برپا داشتهانواع دشواریو تحمل 

 ی نویسنده برخوردار شوند. از آزادی بیان و نوشتن بدون سانسور و حقوق خود به مثابه

بختانه هنوز در میان ما ها که خوشداریم. چه آنشان را گرامی میفرستیم و یاد و نامها درود میی آنبه همه

 اند. که متاسفانه از نزدمان رفتههستند و چه آنان

آذین( و احمد، محمود اعتمادزاده )بهی کانون را از جمله جلال آلهای موسسان اولیهداریم زحمتگرامی می

ی، شیرهای سیمین دانشور، احمد شاملو، غلامحسین ساعدی، هوشنگ گلمحمدعلی سپانلو را. قدردان کوشش

داریم یاد اشرف درویشیان هستیم و گرامی میپناه و علیجاهد جهانشاهی، سیمین بهبهانی، حمید یزدان

پور، غفار حسینی، احمد میرعلایی، محمد مختاری و جعفر پوینده را. متعهد سعید سلطان باختهعزیزان جان

 ود دمی از کوشش باز نایستیم.ها را حفظ و تقویت کنیم و تا رسیدن به مقصشویم که میراث آنمی

 چراییِ تعهد

اند فکری بودهی نوشتاری و روشنویژه در چهل سال اخیر، در عرصهگذرد، و بهدر نیم قرنی که از عمر کانون می

 اند افرادی که به مشکلات صنفی خود اعتراضاند؛ بودهکسانی که علیه سانسور و اختناق و دیکتاتوری کوشیده

اند؛ اما در این عرصه که هستیِ ها و زندان شدهاند و حتی برایش متحمل مرارتاند و گفتههاند، نوشتکرده

خلاقش با آزادی بیان گره خورده، هیچ تشکل مستقلی هیچ مدافع متشکلی جز کانون وجود نداشته است. 

ندد که ادیبان و بمان نقش میای در ذهنبیایید یک لحظه این نیم قرن را بدون کانون تصور کنیم. جامعه

روشنفکرانش تن به ستم روزگار داده و در مخالفت با سانسور و اختناق و ابتذال فرهنگیِ جامعه صدایی متشکل 

دانیم؛ اما نمادین است ماجرای آن سرباز فاتح مغول و شخصی اند. قصه است یا واقعیت، نمیاز خود بیرون نداده

به خانه برود، شمشیر بیاورد و گردنش را بزند. هر دوره، هر جامعه  دستور، منتظر بر گذر نشست تا سربازکه به
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 ی ادبیات وو مثالی از آن شخص است. عرصه ای که شکست را درونی کند و مطیع فاتح شود نمونهو هر عرصه

 ی دیگری از آن باشد. توانست نمونهمی «کانون»فکریِ پنجاه سال اخیر بدون روشن

دست فرهنگ حاکمان که هدفی جز پروردن هم ریختن فضای یکپرور و بهسانسوربه چالش کشیدن گفتمان 

ی آن نظرهایی که جمع آوردهای کانون است و نیز باطل کردن همهبر ندارد، از دستهای خاموش و فرمانآدم

 دانست.و تشکیلات و نگاه به دنیای واقعی را دون شأن نویسنده می

ی منشور خود قرار داد و با ایستادگی ثابت را سرلوحه «و استثنا برای همگان هیچ حصرآزادی بیان بی»کانون  

تخفیف داشت و فعال و اجتماعی و مستقل ماند، و گرچه بهای گزافی ای قاطع و بیتوان سرلوحهکرد که می

 ثمر کرد؛ ها برای تغییر این اصل را بیبابت آن داد، تلاش دولت

 ها را در حد طرح باقی گذارد؛ سازیاش بسیاری از موازیامیناعتبار داخلی و جهانی و خوش

 ی سانسورستیز و منتقد که اعتراض خود را در آن و با آن بیان کند؛ امکانی فراهم آورد برای هر نویسنده

های ای که در سالاند و جوانان نویسندهنام از آغاز تا اکنون عضو آن بودهی سرشناس و خوشها نویسندهده

 اند؛اند نشان تداوم آنخیر به آن پیوستها

ه اش کمر بستدر اهمیت و تاثیرگذاری کانون همین بس که مخالفان آزادی در این نیم قرن همواره به نابودی 

 بودند. 

دارد به حفظ و تقویت کانون متعهد ای از دلایلی است که ما را بر آن میچه در این بخش گفتیم فقط گوشهآن

 ی سانسورستیز باشد. نه تصمیم ما که باید تصمیم هر نویسندهشویم و این 

ی صاحبان قلم که به ی نویسندگان، شاعران، مترجمان و محققان مخالف سانسور، از همهها، همهی آناز همه

ان کنیم به کانون نویسندگان ایراندیشند دعوت میبهبود وضع ادبیات و نویسنده و اعتلای فرهنگی جامعه می

فردی  هایهای فردی و خلاقیتی نویسنده، دفاع از آزادیمثابهوندند. دفاع از شرایط بهترِ زیست و کار ما بهبپی

تر، کاراتر! برای مخالف سانسور بودن، برای دفاع تر، هرچه قویما در گرو جمعیت و تشکل ماست؛ هرچه وسیع

های بلند سیاسی و اجتماعی نیست؛ حتی اگر انهیچ حصر و استثنا نیاز حتمی به داشتن آرماز آزادی بیان بی

 فقط به کار و قلم خود متعهد باشیم لازم است از منشور کانون دفاع کنیم و گرد آن جمع شویم.

 سخن پایانی

 کانون نویسندگان ایران پنجاه ساله شد. 

ان بایستیم. شبه احترام شان را ببریم وتککانون نویسندگان ایران را کسانی پنجاه ساله کردند. بجاست نام تک

سال دوام آورده است و ی سوم که نزدیک به سیلازم است از بانیان و کوشندگان هر سه دوره و خاصه دوره

: سال کندها دانستن این واقعیت کفایت میبریم یاد شود. برای درک اهمیت کار آنسر میهنوز در تاریخ آن به
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رایط تر شدن شالفت نهاد امنیتی با برگزاری مجمع عمومی و سختیعنی پانزده سال پیش به دنبال مخ 9935

جا پایان کار است بهتر که تعطیل کنیم. فعالیت کانون پس از انتخابات سال برای کانون، بعضی گفتند این

های خود گذاشتند و با تحمل مشقات فراوان ممکن بود پنج ساله تمام شود؛ اما دیگرانی بار آن را بر شانه 9911

ها یاد کنیم؛ اما مطمئن هستیم که پاداش گنجد از یکایک آنجا، تا امروز، آوردند. در این مجال نمیتا این

 گیرند. اند و میپایداری خود را در وجود و دوام کانون گرفته

دی و آزا ی سانسورستیزیگذاری کانون نویسندگان ایران؛ نامی تابناک در پهنهگرامی باد پنجاهمین سال بنیان

 هیچ حصر و استثنا.اندیشه و بیان بی
 
 

 هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران

 9317اردیبهشت  22       
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 وحشت یروزها
 

  یحسن اصغر

 

ان اعلام شد و در در زند یرجانیس دیمرگ سع «میاسندهیما نو» یسرگشاده یشار نامهماه بعد از انت کی

 یامهن شانزدهدو هفته بعد از اعلام مرگ او  .کرده و مرده یسکته قلب یرجانینوشتند که س یمطبوعات دستور

 یهنوز مجمع عمومآن زمان  .ارسال شد کانون یعضو گروه مشورت 96 یفرستندگان به خانه یبدون ذکر نشانه

به مرگ  دیرا تهد یمجمع مشورت یها اعضادر متن نامه .انجام نگرفته بود رانیدب تئیبرگزار نشده و انتخابات ه

عکس اشاره به سنگ قبر  ریچاپ شده بود و ز یرجانیس دیسع یها عکس جنازهاز نامه یدر بعض .کرده بودند

رق ف اتیاما جزئ ...«مرگ» :گونه بود کیها در تمام نامه دهاینوع تهد .بود عکسبا شماره من یمشخص یو قطعه

ام شده بود و ن دیق نیآرژانت دانیفرستنده م ینشانه ؛من ارسال شده بود یکه به در خانه یانامه مثلاً .داشت

 اتن ارسال شده بود بچهل یکه برا یانامه .از توست ییرایپذ یهنگ رزمنده فلان که آمادهسر زیفرستنده ن

با  یرجانیآمده بود عکس س یرصادقیجمال م یکه برا یانامه .داشت رهیمرگ و غ یو واژه یرجانیعکس س

ها متفاوت بود اما همه را واکنش .مشخص کرده بودند یرصادقیم یپنج شهدا را جهت خاکسپار یقطعه نییتع

روز  در همان یریگلش وشنگه ادیندهز .امدین رونیو ب دچند هفته در خانه مان یرصادقمی .به هراس افکنده بود

 .«میکنیم یدر کشورمان در وحشت زندگ سندگانیما نو» :گفته بود یس.یب.یب ویبا راد ییدر گفت و گو

اعلام کردند  یدولت اتیبا درج چند جمله در نشر یاز گروه جمع مشورت یها بعضهفته پس از ارسال نامه کی

 دیها از چند جهت مورد تهدبود که آن دایالبته پ .نداهپس گرفت «میاندهسیما نو»خودشان را از متن  یکه امضا

 .اخراج از کار کرده بودند یبه احضار و حت دیتهد یها را تلفن یبودم که بعض دهیشن .بودند

 ادنددیجلسه م لیاعضا تشک یدر خانه یمشورت عجم گروه کوچک ،یابانیخ یهاداریو احضار و د دیبا وجود تهد

 جهت یدر همان زمان نشست هفتگ .کردندیتبادل نظر م ،دیث و تهدیو حرف و حد عیران در باب وقاو حاض

 ،یریلشگ ادیها زندهقدم جلسهزها افراد ثابتدر آن رو .ادامه داشت انهریگیمنشور پ نیتدو یبحث و تبادل نظر برا

 ،یلیخل ،ینیرحس، غفایکوهسر ،تنچهل ،یمحمدعل ،یاصغر ،یمختار ،ندهیپو ،یبراهن ،سپانلو ،یبهبهان نیمیس

ها شرکت که گاه گاه در نشست گرید یاکوشان و عده ،یخانم طاهر ،انیشیدرو ،یجمال کامران ،یعمران صلاح

خواست که شرکت یزد و میدر صدر تدارکات بود و به همه تلفن م شهیهم یریالبته مرحوم گلش .کردندیم

 .کنند

اطلاعات آستارا  یرهو بازداشت و انتقال ما به زندان ادا رانیح یوبوس به درهپس از ناکام شدن طرح سقوط ات

به  میتو برگش میکرد کرایه یبوسینیم کیصبحگاه روز بعد ما را آزاد کردند که  ،از ما هساعت پانزده ییو بازجو

 یه دوازده نفر در خانهحدود د .او یبه خانه میبه همه تلفن زد و خواست که برو یریچهار روز بعد گلش .تهران

وارد شد  دهیسهرا یسرکوه .میکن یتا نشست را رسم ندیایبکه  میبود انگریو منتظر د مینشسته بود یریگلش

 اطیکه در ح دمیبعدها شن .چه خبر است میدیما نفهم که حرف زد پچچپ یو خانم طاهر یریو در گوش گلش
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شست بلافاصله گفت که ن یریگلش .کرده بودند دیو را هم تهدند و انگار ااموران مشغولأم یریگلش یبلوک خانه

ند چ .نداهستادیمأمور ا ده، پانزدهدر محوطه  میدید ؛میبلوک خانه شد یوارد محوطه یما وقت .میکن لیرا تعط

 .کوشان برگزار خواهد شد یجلسه در خانهبه همه زنگ زد که  یریچند روز بعد گلش د.موتورسوار هم بودن

ه در آن جلس ؛کردندیکه گاه گاه در جلسات شرکت م یاریبس .بود مانیپر و پ یلیکوشان خ یخانه یجلسه

لسه ج یانهیدر م .بود ی آنهواقع اتیدر باب سفر ارمنستان و جزئ ثیساعت بحث و حد کی باًیتقر .ندآمده بود

ر باغ بزرگ پُ کیبردند که  یکانکرده به م نیکوشان و همه را سوار ماش یبه خانه دختنیموران رأکه م میبود

ما  .آپارتمان کیهمه را منتقل کردند به  غ تاریک،داشتن در با ساعت نگاه میبعد از ن. بود کیاز درخت اما تار

 و غفار در مقابل یمختار ادانیمن و زنده .بود یو شفاه یکتب ییصبح بازجو چهارنشاندند و تا  واریرا رو به د

 فیهمه را سه به سه رد گرانیو د یو کوشان و سرکوه یو محمدعل یو براهن یریگلش .مینشسته بود وارید کی

 یهیآن شب قض یفردا .طلبدیم گرید یمفصل است و وقت ییبازجو اتیئجز .نشانده بودند وارید کی به رو

ه ننرفتند در خا گریو چند نفر د یریو گلش یرفتند و من و مختار یو محمدعل هیآمد که سرکو شیاحضار پ

وشته ن لیدارد تا شرح وحشت به تفص یبه فرصت ازیبود مثل زندان که ن یزیالبته ماندن در خانه چ د.ماندن

 یختارو م ندهیپو ادانیکه مرگ زنده یتیشکا .آور و هراسناک بوداز افتادن به زندان عذاب شیکه ب یشرح .شود

م لانه اهم تا آخر عمر در ذهن دیکنون و شاا اشاندوهناک آن نهفته است و خاطره یدر قصه ینیو غفار حس

 ..با من است هاست و حضورش هموار داریب امو در خواب دیآیکرده و انگار با من هر روز و هر شب راه م
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 کانون ضرورت درک عمیق نقش تاریخی
 

  کیوان باژن

 

ون گوییم که شاید بتوان گفت کانیران را شاد باش میکانون نویسندگان ا« بودنِ »در حالی پنجاه و دومین سالِ 

نویسندگان در یکی از دشوارترین دورانِ حیاتِ خود قرار دارد. البته کانون نویسندگان در طول نیم قرن فعالیتِ 

رو بوده است که باکی نیست، چه که کانون اش، همواره با شرایط دشوار روبهخود، بنا به ماهیتِ وجودی

را دارد. در این راستا، دور از ذهن « عدالت»و « آزادی»ی جریانی است روشنفکری که دغدغه نویسندگان،

اعلام  «عدالت و آزادی»، هم صدا باشد که در مقاله ی «آلبر کامو»نیست که تاریخِ کانون، با نویسندگانی چون 

ندگی برای هر کسی آزادانه و مسأله از نظر ما عبارت است از آشتی دادن عدالت و آزادی. این که ز»دارد:می

 « برای همه عادلانه باشد.

ت. بوده اس« گرپرسش»از طرفی اما، کانون نویسندگان در طول تاریخِ فعالیت خود، نشان داده است که همواره 

 هایی که پشترو دشواریدر ارتباط است. از این« شناخت»کانون پرسش دارد و امر پرسش، بدیهی است که با 

 و مسلم که پس از این نیز با آن رو در رو است، مساله ای دور از انتظار نبوده و نیست. سر گذاشته

های قتل»های موسوم به ی اعضای کانون، در قتلاما در شرایط حاضر، به ویژه پس از کشتارِ ناجوانمردانه

د خود به کانون، مترص تر شده است. حاکمیت با اعمالِ فشارهای خشونت بارِ ، شرایط به مراتب سخت«ایزنجیره

انون ک« بودنِ »خواهم بگویم اگر در گذشته، را از کانون بگیرد. می« شدن»تواند است تا به هر طریقی که می

نیست. درست در چنین شرایطی است که ضرورتِ درکِ عمیقِ « بودن»دغدغه بوده است، اینک مسأله صرفاً 

دهد. حمله به جشن سالگرد پنجاه سالگی کانون و به نشان می نقشِ تاریخیِ کانون، از هر زمانی بیشتر خود را

ی کانون نویسندگان ایران و توقیف آن، به دلیلِ خصوص حساسیت روی کتاب چهار جلدی و مفصلِ تاریخچه

ای پُر بار و سربلند دارد. این تاریخچه ی کانون، نشان از گذشتههمین نقشِ تاریخی است. چرا که تاریخچه

 ید که این نهاد روشنفکری، در بسیاری از موارد، سربلند بوده و همین گذشته است که با همهدهنشان می

 ی جریانِ روشنفکری ادبیات و هنر نگه داشته است. ها، این نهاد را هنوز و هنوز در قلهدشواری

ه تش، به واسطواقعیت این است که اعمال فشارهای گاه غیر منطقی به نهادی صنفی چون کانون، در طول حیا 

، «شدن»و« شناخت»ی ماهیت و نقش مهم تاریخی آن است. کانون به عنوان سرچشمه و آبشخوری برای 

 همواره برای امر قدرت غیر قابل تحمل بوده است. 

دهد که کانون نویسندگان، همچون رودی در بستر جامعه در جریان بوده و ی کانون، به ما نشان میتاریخچه

نگه داشته. چرا که گذشته از حیات طولیِ کانون، کانون دارای « قله»ودن است که آن را در همین در جریان ب

یک حیات عرضی و عمقی هم هست که اتفاقاً آن چه که حاکمیت و برخی از منتقدان خودی و ناخودی از آن 

 غافل هستند، همین حیات است. 
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های ناخرسند است و ادبیات داستانی خوراکِ جانیوسا در جایی در رابطه با ادبیات داستانی نوشته است که 

پروراند. هیچ نهاد دیگری نتواسته است چنین توان گفت که کانون در ماهیتِ خود چنین جانی را میاینک می

ها وزیتها و کینهها و دشمنیی تیغ اتهامنقشی را به دوش بگیرد و آن چه کانون را در طول این سالیان، در لبه

ی اساسی نشان دهد، اتفاقاً همین جانِ ناخرسند و فریادِ در سینه است که خود را در دو مسألهو میقرار داده 

« آزادی بیان و اندیشه، بی هیچ حصر و استثنا»دهد. همان دو که همواره در منشور خود داشته. داده است و می

 «.مبارزه با انواع سانسور»و 

 برند. اند که  ادبیات و هنر این خلنجزار را به قهقهرا برده و میایها، آن علتِ اساسی و پایههر دوی این

ی خود، و در امر صنفی و مربوط به ادبیات و هنر، هیچگاه به مسأله این است: کانون در تاریخِ پنجاه و دو ساله

 یریشه چه که چون تبریها نپرداخته است. قدرتِ کانون در پرداختن به اصل و ریشه بوده است. آنحاشیه

ادبیات را نشانه گرفته و کانون خواستارِ از بین رفتن این تبر است. از این منظر، کانون در تاریخِ خود، به طور 

 کاملاً مستقیم به ادبیات و هنر توجه داشته و در این راستا از صنفِ خود دفاع کرده است. 

که مستقیماً با ماهیت آن در ارتباط  است.  دهدی مهم دیگری را نیز به ما نشان میاما تاریخ کانون، مسأله

دانیم که شناخت، محصول فرایندی دیالکتیکی است. یعنی مسأله به طور عام، ارتباط می«. شناخت»ی مسأله

های مادی و در یک کلمه برخورد میان ارگانیسم بدن و محیط را دیالکتیکی و نوسانات کمی و کیفی پدیده

نویسنده و هنرمند به عنوان روشنفکر و به عنوان رابط بین فرهنگِ  جا سهمشود. در اینشامل می

دهد و ضرورت درک این رابطه برای او ضرورتی مکتوب)آگاهی( و مردم)خودانگیختگی جمعی( خود را نشان می

 است انکار ناپذیر.

 دیل کرده است وکانون نویسندگان ایران، تنها نهاد ادبی است که شناخت را از امری فردی به امری جمعی تب

 کند. تمام برندگی و چالشی که این نهاد در جامعه به وجود آورده، چنین امری است.می

تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد نسلی است که مترصد است چه در شرایط کنونی میبا این همه، آن

 است و از این منظر جایناپذیر جایگزین نسل قبلی شود. بدیهی است که جایگزینی چنین نسلی اجتناب

فته  بینیم که همواره این جایگزینی صورت گرگونه تردیدی نیست. با درنگی بر نیم قرن فعالیت کانون، میهیچ

چه اما باید ـ به ویژه در شرایط کنونی ـ به آن توجه شود، این است که ورود به امر کانون، باید با توجه است. آن

ود شاین نهاد بر دوش خود دارد. بی توجهی به این وظیفه و نقش، سبب می به همین وظیفه و باری باشد که

« شدن»تر بدانیم تا را مهم« بودن»به عبارتی دیگر «. شناختی»صورت گیرد و نه « وجودی»که ورود به کانون 

 و« بودن»است نه « شدن»دهد که ورود به کانون، برای ی پُربار کانون نشان میرا. در حالیکه تمامِ تاریخچه

 شدن امری است شناختی.  

از این منظر، تاریخِ کانون نویسندگان ایران، تاریخی است سربلند. تاریخی است که در آن، شناخت، بر اساس 

وار بر روشنفکری و اش، شبحیک روح جمعی صورت می گیرد و این شناخت همواره در طول نیم قرن فعالیت

 مردم سایه افکنده است.

ه ی کانون نویسندگان بتوان در افتاد. تاریخ به طور اعم و تاریخچهتوان شوخی کرد و نه میه میبا این شبح ن

، زور آزمایی شده، رو سیاهی به جانبِ دشمنانِ دانایی «امر شناخت»صورت اخص، نشان داده است که هر گاه با 

 بوده است.
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 ...آن روزها از
   فانوس بهادروند                

 

 ایران، سینما در که خواندم روزنامه در. بود شده سرد ایاندازه تا و خنک اندکی تهران ،بود 9931پاییز 

 در چون بود، پسین چهار یا سه ساعت بر قرار. شودمی برگزار مختاری و پوینده یادانزنده برای بزرگداشتی

ی به ، وقتیموی سینما ایران رفتس به دوستانم از یکی با نداشتم، حضور هفت و هفتاد سال بزرگداشت زمان

: یوار چسبانده بودند با این مضمونای آ چهار بر دتنها برگه. ا شگفتی با در بسته مواجه شدیمب رسیدیم آنجا

نفر آقا آنجا آمدند، یکی قد بلندتر و  ، تنها دودر همان نزدیکی منتظر ماندیم «.سینما ایران تعطیل است»

یان هستند، پیش رفتم و سلام کردم. با ناراحتی و آن دقت کردم، دیدم آقای درویش ، کمیتردیگری کوتاه

 .«اش را اجرا نکنداند که کانون نویسندگان برنامهسالن را بسته»شان گفتند: ی شیرین کرمانشاهیلهجه

 :پرسیدم ،رگزاری و چرایی آن که آشکار بودسف از عدم بأبا ابراز ت

 «باشیم؟ ون نویسندگان شرکت داشتههای کانتوانیم در نشستمی»

 .«های مشورتی ماهانه شرکت کنندتوانند در نشستسفانه. فقط اعضا میأنه مت»: گفتند

 ...«تا کتاب چاپ شده دارم و چند مقاله در نشریات ادبی من دو»گفتم : 

، به کتابفروشی پکا در خیابان فلسطین یا کاخ سابق بیایید تا ترتیب ی آخر همین ماهشنبهپس سه»: گفتند

 .«م..شما را بدهیعضویت 

. دمش آشنا نزدیک از شریف انسانی نویسنده و اما من با ،ی کانون در سینما ایران اجرا نشدی سخنرانبرنامه

ز جا با جمع بزرگی ادر آن بردم؛ خودم با نیز را هامجله و هاکتاب رفتم، پکا کتابفروشی به ماه آخر یشنبهسه

ن، آبادی، ناصر زرافشاو گرامی مانند: سیمین بهبهانی، محمود دولت و مترجمان سرشناس نویسندگان و شاعران

 دیگر  یاریبس و، ناهید کبیری و حسین نوذری دانا، سید علی صالحیسیئفریبرز ر ،شیرین عبادی، پوران فرخزاد

 ... شدم آشنا

ردند، کیید میأبایست هویت نویسندگی مرا تدو نویسنده و شاعر عضو کانون می ،ی عضویت را خواندمبرگه

 .ی اشرف درویشیان بزرگوار بودندیاد علیکی از آن نویسندگان زنده

خوانده بودم و در واقع  ی ایشان رانوشته «از این ولایت» یقصه مجموعه بودم آموز دبیرستانوقتی دانش

 در مانگفت شتربی کردم،می شرکت هانشست در ماه هر پس آن از .گشتبرمی زمان آن به ایشانآشنایی من با 

 شاید مدتی .بود نشریات و ادبی و هنری هایبخش دیگر و اعضا های کتاب سانسور یدرباره مشورتی جمع

 ادامه بود ایرانی ناشر پانزده از شرکتی  که پکا کتابفروشی در نویسندگان کانون یماهانه هاینشست دوسالی

 جمع شکیلت ، کتابفروشی پکا نیزنویسندگانکانون جدی  اعتراض و زرافشان ناصر دستگیری از پس اما یافت،

پس از آن  خواست. را نویسندگان عذر واقع در و کرد اعلام ممنوع را خود اجتماعات سالن در کانون مشورتی

ی مایهبیش از پیش  هانشست این. دادند ادامه نو نادری رستوران کافه تالار  های ماهانه را دردوستان نشست
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 و سخن طرح دیدار دوستان و زیرا افزون بر گرفت قراردوستان شاعر و نویسنده  شتری ازشمار بیخرسندی 

س از پشد.  افزوده هاخوانی نیز به موضوع نشستکتاب، شعرخوانی و داستانو  و مشکلات نشر سانسور از خبر

 از پذیرشمعذور  ،گرفتبی که از کانون میخو ، با وجود ورودینادری نومدتی مدیریت محترم کافه رستوران 

نون از ادیگر نیز ممنوعیت و بازداری کی نکته ی مدیریت ما نیست.و به صراحت گفتند که این خواسته شدند

ی جمع های ماهانهنشست 9933پس از سال  .بود 9931 سالی خود پس از تشکیل مجمع عمومی سالانه

 در پیهای تراشی و بازخواستسته با اشکالکه آن هم پیو گردیدمی برگزاری دوستان عضو مشورتی در خانه

ت نشس مگر: که این استپرسشی که پیوسته برای ما مطرح بوده  .بودهمراه میزبان از سوی حاکمیت پی 

 وو برای چه کسانی هستند ، چه خطر و تهدیدی زنندن و شاعران که با قلم خود حرف میجمعی از نویسندگا

ان که با سود و زی در کشور ی انتقادی به وضعیت ممیزی و سانسورمقاله ا داشتن یک نشریه با ده تا؟ آیچرا

ماجرای پنهان چه شود، میی مردم  مربوط و در نهایت همهمادی و معنوی نویسندگان و شاعران و مترجمان، 

 سازد؟که چنین برخوردی را موجه میزند ای را رقم میسیاسی پیچیده

ا ها، بحرمتیی تنگناها و بیبا وجود همههای کانون نویسندگان ا نشستاز آن روزها بسیار گذشته است، ام

دبیر  ، میزبان وبارها دوستان منشی فته است.ادامه یاکنون تاپیگیری جدی دوستان و یاران کانونی  کوشش و

 اب ای خلاف قانون اساسی و قوانین جهانی حقوق بشر در رابطهکنندهقانع کانون را بی هیچ سبب و توجیه 

،که همین رفتارها خود ناشی از اندتحت فشار و بازجویی قرار داده شده ،آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا

 صدایحاکمیت خود را در سکوت و خاموشی ان از سوی کسانی است که حق آزادی بیان پایمال شدن آزادی بی

 دانند.دیگران می
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 در کانون نویسندگان ایرانام ی فعالیتخاطرات دوره

 رضا جباری)آذرنگ(علی

 

ی من با کانون نویسندگان ایران به صورت غیرمستقیم، از طریق ، رابطه21فرارسیدن انقلاب بهمن  پیش از

)م. آزاد(، آزاد تهرانیلسرخی، ابراهیم مشرفیاد خسرو گپور، زندهیاد سعید سلطانن زندهرفقایی همچو

شد که گاه در سفرهایم از شیراز به تهران، ده )م. آزرم( و رفقای دیگر برقرار میکدکنی، میرزازاشفیعی

 9926جریان شبهای شعرانستیتوگوته در سال  مکانهای جنبی آن، با ایشان دیدار داشتم. در درانتشارات رز و در

وقع از جریان این مه بودم و ب شیراز نیز، من در 21و مراسم راهپیمایی اعضای کانون، پیش ازانقلاب بهمن 

من به عضویت کانون در آمدم م رسید. پس از انقلاب اآن پس از برگزاری به آگاهی رخدادها آگاه نشدم؛ اما خبر

 یافتم. از جمله جاهایی که نشستهای کانون حضور میای پیگیرتر در نشستبار به حکم وظیفه به گونهو این

ی هکافمجاورت ضلع شرقی میدان انقلاب،  نده است، دفتر کانون، درشد و به یادم ماها برگزار میکانون در آن

دوم  یا )مرکز اتحادیه ی ناشران(، طبقهنادری، انستیتو گوته، انجمن فرهنگی ایران و اتریش، انتشارات پک

ام هدشمال خیابان فلسطین که نام آن را فراموش کر خیابان جویبار، واقع در شاراتی دیگر درانتشارات چشمه، انت

، ی کانون نویسندگان ایرانرف درویشیان، عضو برجستهاشی رفقای عضو کانون، زنده یاد علیو سپس در خانه

یاد دانا، زندهیاد فریبرز رئیسو کانون، محمد جواد خردمند، زندهی عضمد شاملو ا. بامداد، شاعر برجستهاح

یادان محمد مختاری و ی سرحدی زاده، زندهمهخراسانی، ناصر زرافشان، فاطهوشنگ گلشیری، علیرضا ثقفی

ا هی این نشستشد. همهام برگزار میفراموش کرده شان رای من و رفقایی دیگر که نامینده، خانهجعفر پومحمد

های لفظی، ها، جدلهای تلخ و شیرین، شادیخاطره ها طیفی وسیع ازخاطرات بود. این خاطره سرشار از

یاد سیاوش ذین(، زنده)به آیاد محمود اعتمادزادهعضو از اعضای مؤسس کانون، زنده 2 نشست منتهی به اخراج

ی سفر به ارمنستان که به اد محمد زهری و امیرهوشنگ ابتهاج)ه. الف. سایه(، برنامهیکسرایی، زنده

 اجرایی شدن از آن آگاهیم انجامید؛ اما این فاجعه به سبب یاری کردن بخت مسافران که از باریفاجعه داستان

یاد محمدجعفر پوینده، یاد محمد مختاری، زندهضای کانون، زندهاع ی چهار تن ازبازماند، قتل ناجوانمردانه

ریزی قتل و برنامه 9916ای سال های زنجیرهیاد احمد میرعلایی، در جریان قتلغفار حسینی و زنده یادزنده

ای های زنجیرهفتن شرکت داشتن وزارت اطلاعات نظام در قتلر نفر دیگر از اعضای کانون که به سبب لو 51

ظام ن «امنیتی»های ی اعضا به دست دستگاههای کانون در خانههم ریختن نشست ها بار براجرا در نیامد؛ دهبه 

 زا استثنا و رخدادهای بسیار دیگر و گونه حصردی اندیشه و بیان و نشر بدون هیچج. الف، به جرم دفاع از آزا

 گیرد.بر می این دست را در

 پردازم.یی مهم خود ماکنون به شرح چند خاطره
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انتشارات رز با خسرو  خی و کرامت دانشیان و همراهان در. پیش از جنایت منتهی به قتل خسرو گلسر9

ر ییاد هوشنگ حیدریان، مدآن شب را به اتفاق دوستان و زندهمن خواست که  گلسرخی ملاقات داشتم و او از

 بودم از پذیرش پیشنهاد او همان روز عازم شیراز هم بگذرانیم. من که در انتشارات رز آن زمان، در کنار

 اشی قتل او و همراهاندستگیری دوستان و سپس بروز فاجعههمان بود و  عذرخواهی کردم؛ و سفرم به شیراز

 از یاد نخواهم برد.ای انجامید که من هرگز آن را آن رخداد نامیمون به فاجعه و همان

ی کامران جمالی، عضو کانون، برای سازماندهی خانه سفر رفقا به ارمنستان نشستی در . به یاد دارم که پیش از5

ن، قرار گذاشتم که در اصغر راشدادانستم با دوستم، علیی جمالی را نمیشد. من که آدرس خانه سفر برگزار

ر شدم حاض ی جمالی برویم. من سر قرارجا به خانهرا ببینیم و از آن اش، درخیابان شریعتی یکدیگرمقابل خانه

 ریزی وتر به خانه برگشتم. پس از برنامهو نیم ساعت ماندم؛ اما از راشدان خبری نشد؛ من هم دست از پا دراز

 از کم و کیف آن با خبر شدم و نتوانستم در آن سفر خدادهایی که در آن به وقوع پیوست؛شروع سفر و ر

 دوستان را همراهی کنم.

اخراج  یبود در آن درباره کانون نویسندگان تشکیل شد که قرار نشستی در دفتر 23سال  . به یاد دارم که در9

 و پیش از های محوری کانون مغایرت داشتر دفاع از انقلاب بهمن با اندیشههایشان دگیریعضوی که جهت 2

 سیارب ریاست آن جلسه با جمال میرصادقی بود و اسماعیل خویی نیز آنان نام بردم تصمیم گرفته شود. این از

ی اخراج آنان پیشگیری کند؛ اما جو غالب به زیان آنان بود و آن نشست به یم دربارهاتخاذ تصم کوشید که از

اتیک های دمکر، نفی آزادی21سال  اخراج آنان انجامید. واقعیت این بود که ج. الف از همان آغاز، به ویژه از

ج. الف حمایت م را شروع کرد؛ اما به گمان من در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق مردم هنوز از دمر

سپاه پاسداران »دوکس، هنوز شعار جایگاه سازمان چپ اُرتو های فدایی خلق، درحتی سازمان چریک کردند ومی

نان تصمیم بگیرد. درست است که ج. الف داد، شاید زود بود که کانون چمی« را به سلاح سنگین مجهز کنید!

آن پس به تدریج بر شدت بخشیدن به برخوردهایش در قبال نیروهای دمکراتیک افزود و کار کشورمان را به  از

رساند که ما اکنون شاهد آنیم؛ اما، به هرحال نظام حاکم نظامی برآمده از یکی از توانمندترین انقلابهای  جایی

رد ش چنان برخواانگیز داشت و شاید زود بود که با آن نظام و مدافعانسیل ملی شگفتجهان بود و هنوز پتان

 ی روند تحول نظام حاکم بود.ها دربارهبینیاضح است درست از کار در آمدن پیشو رشود. آنچه اکنون پُ

کانون استعفا ویت عض از اعضا، از عضو دیگر 51همراه با  ، من نیزی کانونعضو برجسته 2به هرحال، با اخراج 

کردیم و شورای نویسندگان و هنرمندان ایران را که محل آن در خیابان حقوقی، واقع در جنوب شرقی خیابان 

هایی جداگانه برای هفته نشست هر کار که در رشریعتی، واقع شده بود تشکیل دادیم؛ سازمانی منظم و پُ

ش کرد و همزمان با یوری، سینما و موسیقی برگزار مینقاش نویسی، شعر، ترجمه و نقد ادبی،های داستانبخش

 از فعالیت آن جلوگیری به عمل آمد. 9961  سال به نیروهای دمکراتیک در «امنیتی»قوای 

 ینا از بستر بیماری و حضور دوبارهدایاد فریبرز رئیسمان حضور در کانون، برخاستن زندهی دیگرم از ز. خاطره3

اش تشکیل دادیم و من نیز با شور و همین مناسبت نشستی در حیاط خانه که بهاو در میان دوستان بود 

ی تندرستی او برای جمع را درباره«« ستعمو فریبرزمان زنده»آن جمع شرکت کردم و شعر  هیجان بسیار در
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سرایش  از هدف باردرگذشت او سرودم که این ، پس از9و  5های شعر را با همین عنوان و با شمارهخواندم. این 

 ی او بود.آن گرامیداشت خاطره

ش از این از آنان نام بردم، دوست عضو کانون که پی 2ها پس از رخداد اخراج آن آورم که سال. به یاد می2

خود من، دستی بالا زده و بار دیگر برای  اعضای کانون، از جمله یاد هوشنگ گلشیری همراه با شماری اززنده

آذین رفتیم و از او دعوت به بازگشت کردیم که این درخواست ما به دلیل شدت یاد بههی زنددلجویی به خانه

 گرفتن بیماری او و نبود امکان حضور مؤثرش در جمع با پاسخ منفی او رو در رو شد.

ی دف گرامیداشت یاد رفقای جانباختهی کانون روزهایی است که به ههای من درباره. از مهمترین خاطره6

ی طور معمول یا با مداخلهشدیم و بهدر امامزاده طاهر کرج حاضر می یادان مختاری و پویندهنون، زندهعضو کا

اده طاهر برگزارکنیم شدیم مراسم را در جلو در امامزماندیم یا ناگزیر میمی مأموران از حضور بر سر مزار آنان باز

ه کردیم. گایم و مراسم را در آنجا برگزار میرفتن میاشرف درویشیایاد علیی زندهشدیم به خانهیا ناچار می

ای نامهدند برکردند تا زمانی که مطمئن می شمی آمد که مأموران در مسیر بازگشت به تهران دنبالمانپیش می

 نخواهیم داشت.

ویتم ی عضهایم در دورهدرویشیان، یکی از زیباترین خاطرهیاد ای کانون در مراسم بزرگداشت زنده. حضور اعض1

ه ب گو با یکدیگر پرداختیم. ما گهگاهوها، شعرخوانی و گفتکه در آن نشست نیز با شرح خاطره در کانون بود

افتیم و از یی آن یار وفادار کانون حضور میهای کانون در خانهگون، از جمله برگزاری نشستهای گونهبهانه

ن نیز یکی از ارزشمندترییاد درویشیان ادگیمان همراه با زندهفرهای خانوشدیم. سمند میحضور ارزشمند او بهره

 ی فعالیت بود.ین دورهنی ترین خاطرات ادو به یاد مان

سه ماهی که به  نظر از دوآغاز شد که صرف 9913در سال  993 ی من در کانون با امضای متندوباره حضور

پس  سالِ 52طول مدت  سان، من درافته است. بدینوز همواره تداوم ینیافتم تا به امر دلایلی درکانون حضور

ه طور مستمر در کانون سال، ب 51پس از انقلاب بهمن، در مجموع به مدت  سالِ و دو 993امضا کردن متن  از

آنچه از  دانم و امید آن دارم که درسال می 31ادبیم، به مدت  ی عمرام و این زمان را چکیدهحضور داشته

   آن فاصله نگیرم. هرگز کانون را از یاد نبرم و اززندگیم مانده است 

میخته ی وجودم درآگز از یادم نخواهد رفت؛ و با همهام هرگون تا زمانی که زندهبگذریم. این خاطرات گونه

 ی هستیم درآمیخته است و هرگز از آن جدا نخواهد بود.خواهد ماند؛ زیرا با جوهره
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 در سالی که گذشت نویسندگان ایرانکانون 

  محمد جواهرکلام 

 

ی پنجاه و دومین سالگرد تولد کانون نویسندگان ایران،  کانون در سال گذشته رویدادهای گوناگونی در آستانه 

 دادگاه»ادرهای کانون به از ک« کادر»به خود دید. آخرین رویداد احضار سه نویسنده شجاع، مؤثر و در واقع سه 

آنها بود.  به علاوه مصادره کردن چهار جلد از انتشارات مهم کانون نویسندگان که برای و محکوم کردن  «انقلاب

انا را باید دی درگذشت یکی از اَعلام کانون، دکتر فریبرز رئیسشان زحمت زیادی کشیده شده بود.  ضایعهتهیه

دن تمام کشور، از جمله مجمع به رویداد نامبارک بالا افزود. ایضاً شروع بیماری واگیر کرونا که به تعطیل ش

انه وطنان را از خانه و کاشعمومی کانون نویسندگان، انجامید، نیز جاری شدن سیل در بیشتر نقاط کشور که هم

 ای از رویدادهای تلخی که سال گذشته بر کانون رفت. ها بودند پارهخود کند و بی پناه کرد. این

 شود: ای نیز داشته است که تیتروار یاد میاسبتهای فرخندهاما در کنار این حوادث ناخجسته، کانون من

 برگزاری مرتب مجمع عمومی با شرکت تمام نویسندگان عضو؛ -

 برگزاری انتخابات سالانه و انتخاب هیأت دبیران جدید؛  -

 برگزاری مراسمی در گرامیداشت فریبرز رئیس دانا، در زمان حیات او؛ -

 ای؛های زنجیرهدبود قربانیان قتلی مراسم یابرگزاری شایسته -

ا ب های دیگرخوانی و مناسبتهایی برای ترجمه، رمان، داستان کوتاه، شعرخوانی، داستانبرگزاری مناسبت -

 ی این دوره از فعالیت کانون و...تهیه پوستر برای هر مناسبت، برای اولین بار در تاریخ چندسال گذشته

 های کانون به زبانهای انگلیسی، عربی، ترکی، کردی؛مه بعضی بیانیهو ترج« کمیسیون ترجمه»تشکیل  -

 شماره(؛  6انتشار نشریه داخلی کانون به شکل اینترنتی ) -

هایی تلویزیونی در محکومیت احضار سه نویسنده به دادگاه انقلاب، توسط اعضای کانون و پخش ضبط برنامه -

 تلویزیونی آنها برای آگاهی عموم؛        

مادری؛ روز زن؛ روز مبارزه با سانسور و... ؛ نیز در محکومیت  زندانی زبان هایی در گرامیداشت روز صدور بیانیه -

ن، و زدگارسانی به سیلکردن نویسندگان و شاعران در سراسر کشور؛ کوتاهی دولت و مقامات مربوط در کمک

، به عنوان تن از نویسندگان ایرانی در تبعید ی کانون و چندنفر از اعضای برجسته 23ای با اسامی بیانیه

 .های سرشناسچهره
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مأموران امنیتی مانع از بزرگداشت قربانیان راه قلم محمد مختاری و  های دیگر،در سال گذشته، چون سال 

 زاده طاهر شدند. محمد جعفر پوینده، مراسم بزرگداشت روانشاد احمد شاملو در امام

 به دست اندرکاران تدارک و اجرای مراسم مختلف... و در پایان دست مریزادی
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 روشیپ یزندگ

 پورحسن فاطمه

 
ه ک یآنجا سنگ با وزن از .بغلتاند یکوه یتا قله را یامحکوم کرده بودند که مدام صخره را فیزیس انیخدا"

 دیام یو ب هودهیتر از کار بوحشتناک یاهیقض چیودند که هبرده ب یپ یلیدلابه  هاآن .افتادیم نییپا ؛داشت

 ".ستین

 «فیزیس یافسانه ،کامو»
 

 کانون نیریعضو د گکه در سو میکنیبرگزار م یدر حال را رانیا سندگانیکانون نو یسالگ 25نکوداشت 

یم توانستن (نا بودحصر و استث چیه یب انیو ب شهیاند یدانا که مدافع سرسخت آزادسیرئ برزیفر)سندگانینو

 .میبدار یرا گرام ادشیو  مییآ هم گرد

 یزندگ یبحران جهان نیا .ردیگیم یادیز انیبر سر جهان گسترده شده و هر روز قربان گروزها چتر مر نیا

تر زود ومش یبلا نیها که نکردند تا اکردند و چهیم دیچه با ،هاستیبایبماند که م .همه را مختل کرده است

 ،اسفناک طیشرا نیدر ا .کندیهم رحم نم یماریکشور سانسور زده به ب .بگذرد اممردم مظلوم وطناز سر 

ر آن را ب رانیا سندگانیکانون نو .رهیو غ رهیو غ رانیا سندگانیها و احضار به زندان سه عضو کانون نوهیابلاغ

 بایستد. رانیهمچنان در کنار مردم ا شرویپ یهایداشته که با تمام سخت

 تعزل نیشان قطع کنند هرچند ارامونیپ یایشان را با دنبودند که روابط دهیباور رس نیکشورم به ا مردم

کرونا دست و  زیکردند و با مرگ اسرار آمیتحمل م یوروجود با صب نیکرد با ایم دیرا تهد شانیزندگ یهمه

شان یعاد یمردم به روال گذشته و به زندگ دیکه با شدیم دهیشن ییهازمزمه نیب نیدر ا. کردندیپنجه نرم م

ر کسب و مردم بر س دیبا ،فلج شدن اقتصاد شتریاز ب یریجلوگ یبود که برا نیدولت بر ا صیتشخ .گردندباز

حال با  .میدیجنگیضد کرونا م بر میو ما داشت دیچربو میر بر مرگ  شتیمع تیوضع یعنیکارشان برگردند 

و نفس گرم  دید میرا به چشم خواه فیه به باور من مرگ هزاران انسان شرآمدن از خان رونیب استیس نیا

را  مانزانیجان عز یک دانم کرونا تایدر واقع نم .تر خواهد شدگسترده شاهیسا مانیشهرها یبر رو یماریب

 ،یاگله مرگ استیس نیداد و با ا میرا از دست خواه یشتریب زانیعز دانمیبلا م نیا انیخواهد گرفت و تا پا

واقعه  نیسر بر خواهد آورد و قلم ها ا دیها امدر اعماق قلب بازمانده یعقب خواهد نشست و ک یماریب نیا یک

 .را خواهند نوشت
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 ملت بود کیبزرگ  یاو صدا
  قباد حیدر

 

 .ب کنماپرت یعدالتی، ستم و بظلم یآرش با تمام توان و وجودم به سو ریکلمات را چونان ت توانستمیم کاش

آن ملت  یفرهنگ یهانابود کردن ارزش گرفتن و دهیناد گانگانیکشور به دست ب کی ریتسخ یهااز نشانه یکی

 یدیاف به زندان برود، سعهجرت کند، محمد رسول ییضایسکوت کند، بهرام ب دیبا انیاست. محمدرضا شجر

ها به ها و چپاولتیبه دگم اضاعترگونه  کشته شوند و هر ندهیو محمد جعفر پو ی، محمد مختاریرجانیس

و حبس شود. کشتار  تیمنجر به محکوم انیرانیا ی. حضور بر مزار احمد شاملو، شاعر ملانجامدیحذف و زندان ب

 یمعترض انیگناه و وجود زندانیب یهشت و هزاران زندان ماه نود ودر آبان یرانیا دیصدها جوان گرسنه و ناام

مسکوت بماند و اکنون سکوت  ؛منحطشان هستند یهاو آقا زاده انیآقا سطتو خود نیکه شاهد چپاول سرزم

. بندیو پا غیرد یب یدمکرات الیدانا سوسسئیر برزیبزرگ! در برابر مرگ فر یدر برابر مرگ انسان گانهیب انیدولت

و  ینیماش یهدانند تمام ماترکش چند فرش فرسودیم ؛ندیدانا آشناسیدکتر رئ یبا زندگ کیآنان که از نزد

 برزیدهند. فریها نمداشته نیبه ا تیهم رضا یحکومت یهاارگان یهایست که آبدارچیاکهنه یلوازم زندگ

و  ینهضت است. نهضت پاک کیمنش او چونان کاوه علمدار  بدانند افکار و دیها بادانا در گذشت، اما آنسیرئ

 نیمنتقد یبلندش ادامه خواهد داشت. برا ی. او و صدا تایروز ح نی، صداقت و مبارزه با جهل تا آخرتیانسان

رون بودن ست هیتوج یاند و برادهیکنند از مهلکه رهیکه تصور م یسفم، کسانأمت رانیا سندگانیبه کانون نو

 هم به یبه آخور دارند و نگاه دیهستند که ام یها کساندهند. آنیرا مورد حمله قرار م انیکانون کانون و ،خود

 یانخواهند بود و در برابر کس بوده و سندگانیدار کانون نوسکان یزنان بزرگ و مردان و مییاستادهی.  اما ما اهوبرت

 ها بر همه کسترسناک آن یکه کارنامه یاند. کسانآمده نیسرزم نیا ینابود یکنند که برایم یستادگیا

 یدر جامعه سندگانیتداوم حضور کانون نو و قاروشن و روشنفکر آرزومند ب یرانیها اونیلیآشکار است. م

 میخواه و مینبودن او کن نیبار سنگ یرا آماده مانیهاشانه دیدانا باسئیر برزیست و ما با درگذشت فریرانیا

 . کرد
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 آغاز شکوهمند پنجاه و سومین سال کانون نویسندگان ایران
  علی صبوری

 

 هنر و با شبه هنر قراریب خواه ورمانآ زنده،یست مند،شهیاند ،زیسانسورست رهن آغاز از را، بهشتیارد دو و پنجاه

 .میدار پشت سر آموزدست

 .از شانه تکانده است که پنجاه و دو برف سرکوب و اختناق را بهشت،یارد و دو پنجاه

حلقه و چه  هاگردن که بر چه طناب ها و افتادهیخاک ن بر فرهنگ و هنر یخانواده راه، چه سروها که از نیا در

 .امدیبه رقص در ن انیو ب شهیاند یدشمنان آزاد یتکان پا ها که باهیپاچار

آرام  چگاهیشور برخاستن ه نیجان عاشق، ا نیا رانیا سندگانیجهنم سرکوب و اختناق کانون نو نیا در

 .ننشست

لند و آرمان ب مانیکانون با ا ،انیو ب شهیو اند یسانسور و سرکوب آزاد اهیس کیتار یهپنج ده از شیب نیا در

 .آغاز کرد خاست و از نوبر  شتریب یبار با توان به انسان، هر یورزو عشق لبخند

احبان ص غاصبان و شگاهیپ و در خم نکرد سر انهیو تاز دیزندان و تهد به د،ی، از مرگ نهراسنه گفت سانسور به

 .ستادیحصر و استثنا استوار ا چیه یب انیو ب شهیاند یقدرت گردن کج ننمود و مدافع آزاد

 قیکه عضو گرانسنگ کانون رف میکنیآغاز م یطیر شراد، را رانیا سندگانیسال کانون نو نیو سوم پنجاه

 .میکنار ندار دانا را درسیرئ برزیفر

 .میدار اریاخت در دست داده را از ارانی و جانباختگان راه قلم و عضو ارجمند نیا شکوهمند راثیم اما

 .عبور خواهد داد شرویرا از راه پرخطر پ که ما یانهیگنج

 چیه یب انیب و شهیاند یتلاشگران راه آزاد را به رفقا و روز شکوهمند نیا رانیا سندگانیاز کانون نو یعضو من

 .میگویحصر و استثنا شادباش م

 

 «دهمیرا به شما قول م نیمن ا»

 

 میگوینم یزیتابستان چ از

 وریشهر گوارمادران سو هنوز

 انداز خاک بر نداشته رخسار

 

 امرا باز گذاشته زییپا دفتر

 داردیم را روشن ماآتش آذر که جان با

 شده، یسلاخ آبان با

 سقف آسمان، دوخته بر ستارگان
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 قرارانیبر دامان ب ختهیر

 دیدانیشما بهتر م که

 

 میافتین فرصت

 زمستان  نیاز برف سنگ که

 میبلند کن سر

 بخشمیآبرو را نم یفصل ب نیا من

 اش بهمنزادهفرزند حرام با

 مان گذاشتطاعون مرگ را در کاسه که

 

 همه نیا با

 دارم مانیا نیفرورد یهاشکوفه به

 دیباورکن

 دیکن باور

 بهشتیدر ارد رنج را انیپا سوت

 م زدیخواه ما

 یابهانه چیه به و

 داد میدست نخواه را از بهار

 دیشمن اعتماد داشته با به

 را نیا من

 .دهمیشما قول م به
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 ستنوشتن رهایی
 یعلیرضا عباس    

 

سالگی کانون نویسندگان ایران را به اعضاء و دوستدارانش تبریک بگویم،  پیش از هر سخن لازم است پنجاه و دو

شور و حرکت و گذر  سالگی کانون، معنایش تولد، 25پنجاه و دو سال تلاش و ایستادگی و مبارزه با سانسور. 

 .سال است 25شمار، احضار، تهدید، زندان، قتل و... برای مبارزه با سانسور طی ها و موانع بیمداوم از دشواری

ترین یئو جز ترینزنیم که ریشه در کلیای بغرنج حرف میلهأگوییم مبارزه با سانسور، از رویارویی با مسوقتی می

اش م خصوصی انسان دارد. سانسور، چنان پدیده شومی است که نحسیل فردی، اجتماعی و نیز حریئمسا

ین اندازد. وقتی از چنها، سایه میمستقیم و غیر مستقیم بر امور زندگی و روابط انسان با جامعه و دیگر انسان

 ای، که ریشه در تاریخ بشر دارد، سخن در میان است آنگاه با توجه به وسعت و تبعات مخربش، روشنپدیده

است. حال اینکه چرا نویسنده باید  ایمخاطرهر فرسا و پُشود که ایستادگی و مبارزه با آن چه کار طاقتمی

پیشگام چنین خطر کردن و مبارزه مستمری باشد، پاسخی صریح و روشن دارد؛ اول اینکه نویسنده با نوشتن 

قیت و آفرینش که خود منشا آزادی هاست سروکار دارد، با کشف و خلاکه فی نفسه کنکاش و یافتن ناگفته

ار ست، کلمه قروقفه برای رسیدن به تعادل در چرخه زندگیست، تلاش بیاست؛ دیگر آن که نوشتن رهایی

 بایدها و نبایدها در آن یلهأاست رهایی ببخشد و چیزی به جهان بیافزاید. هنر و ادبیات بستری است که مس

 .های تحمیل شده بر ادراک و ذهن و زبان آدمیبه خط کشی و نظارت به ارزش هنری و ادبی مربوط است و نه

 ای روشن و دقیق از توصیف رهایی است: کند، نمونهآنچه دوراس از نوشتن تصویر می

 نوشت. خواهد چه که داندنمی هیچ آدم حتی، بینیروشن کمال در نوشتن، از پیش ناشناخته. یعنی نوشتهـ 

  حال عین در و رودمی پیش ت...اس ناشناخته هم خودش جان و جسم برای و خودش برای نوشته،

 .شودمی مواجه زندگی دادن دست از خطر با خود خاص شِکن با هم گاهی ست،نامرئی

 .نوشت نخواهد وقت هیچ بداند، چیزی نوشتن از پیش و پیشاپیش بنویسد، خواهدمی آنچه از آدم اگر

 ...ارزدنمی زحمتش به

  چنان و است، همین نوشته است. جوهر و مرکب از نوشته، است عریان .رسدمی سر باد مثل نوشته

 .زندگی دِخو زندگی، مگر چیز، هیچ رسد،آن نمی گرد به چیز هیچ که نوردددرمی

چنین توصیفی که ناظر بر رهایی و کار خلاقه در نوشتن است، چگونه ممکن است در قید و بند و محاصره و 

معنا پیدا کند و حیات داشته باشد. ذهن و روان ِدر معرض تهدید و سرکوب آیا امکان خلق سانسور و سرکوب، 

 کردن دارد؟

سانسور هر کلمه یا هر سطر یا قسمتی از نوشتار، قربانی کردن بخشی از ذهن و روان مولف است که زنجیره و 

ارد؛ پذیر بر سازوکار ذهن و زبان او بگذناکند و ممکن است تاثیری ویرانگر و جبرانپیوستار فکری او را مختل می

گذارد و تر بر روان جمعی میباشد همان تاثیر مخرب را در شکلی عمیق متداولگیر و این مساله وقتی همه

 .اش سرخوردگی و عدم پویایی در تولید فکر و خلق آثار استنتیجه
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ای از فیلم، یا ممانعت از ریدن قطعهاز یاد نبریم که سانسور در حذف چند کلمه و چند سطر از کتاب، یا ب

شود؛ هرجا که امکان ابراز عقیده و آزادی بیان برگزاری کنسرت موسیقی و مسایلی از این دست خلاصه نمی

 .مخدوش شده باشد خفقانی در کار بوده است

سانسور  هست، دست ساخته دستگااین تلقی که مخالفت با سانسور و دفاع از آزادی بیان رفتاری صرفا سیاسی

های زندگی است و با حقیقت و جوهر آزادی و اراده انسانی، تضاد دارد؛ در جهانی که جزئیات و روزمرگی

ی شود به رفتار سیاسالشعاع سیاست و در پیوند با امر سیاسی قرار دارد، هر عمل یا حتی بی عملی را میتحت

 .نسبت داد

ت، کار فکری در جهت دگرگونی و بروز خلاقیت، خلق تر این که آزاد اندیشی مبنای کار فکری اسروشن

 .های نو؛ و نه در سمت و سوی خدمت و بندگیجهان

حق آزادی بیان و دفاع از آن، فارغ از تایید یا رد هر نوع بیان و ایدئولوژی، در واقع احترام اولیه به انسان و 

و  گذارینیستند، اما در عمل با تبصرهها هم در حرف و گفتار منکرش ای که حکومتشعورمندی اوست. مساله

ای که حاکمیت صلاح کنند که گویی معنای آزادی در محدودهجو رفتار میاعمال خط و خطوط، چنان ستیزه

 .گنجد و لاغیردیده و تعیین کرده می

ن بی ترین اثرات سانسور بر روان نویسندگان و هنرمندان، تحدید ذهن و خلاقیت، و ازترین و مخرباز مهلک

بردن حس استقلال در نمایان شدن استعدادهای فردی است؛ از همین روست که در کشورهای به شدت سانسور 

زده، فرهنگ دچار استبداد زدگی و استبداد پروری شده و امکان توسعه خلاقانه و پویایی آن مخدوش و مختل 

ن را با ضرب و زور از میان برداشت و شود. با این حال آزاد منشی و آزاد اندیشی خصلتی نیست که بشود آمی

 .کندای پیدا میها، در یک مقاومت دایمی و تحت فشار و سرکوب، پرورش ویژهدر شرایط فشار و محدودیت

ای و پرداخت در ها در جوامع بشری، خود محمل موضوعات ریشهشرایط سخت اجتماعی و دردها و نابسامانی

زندگی در به ثمر رسیدن شاهکارهای ادبی و هنری نقش آفرین بوده،  هنر و ادبیات است. همانقدر که عشق و

هاست که موجبات خلق ماندگارترین آثار را فراهم کرده رنج روزمره و نوستالژی رنج هم از آن جنس موتیف

است. همانطور که ذکرش رفت کلمه قرار است چیزی به جهان بیافزاید و این با عریان کردن حقیقت و پاک 

تواند برای نویسنده و هنرمند گرانبهاتر از آزادی بیان باشد؟ شود؛ پس چه میها ممکن میر از واقعیتشدن غبا

ای مهلک است بر حیات و روان انسان و آثار مخربش بر فرهنگ و تاریخ موهبتی که در بند کردنش، ضربه

 .جبران ناپذیر است

دگان خصوص در رابطه با نویسنه که ب ،اندیشه و بیان کانون نویسندگان ایران علاوه بر تلاش برای تحقق آزادی

رود، صدای نویسندگان مستقل و شاعران و سایر فعالان هنری بخش مهمی از مطالبات صنفی به شمار می

 .جامعه و کسانی است که به آزادی اندیشه و بیان، اعتقاد قلبی و عملی دارند

سال فعالیت و تلاش مستمر خود شاهد تحقق آزادی اندیشه  امید که کانون نویسندگان ایران در پنجاه و دومین

و بیان بی هیچ حصر و استثنا برای همگان، و به همین مناسبت شاهد توقف و شکسته شدن حکم زندان اعضای 

 .خود و نیز آزادی دیگر زندانیان صنفی، سیاسی و عقیدتی باشد
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 تبریک و شادباش
  مصطفی فلاحیان

 

 نتیت، پردساز دوستان چپ یکیآشنا شدم.  سندگانیکانون نو یهاهیانیبا ب یسالگ ستیفکر کنم از حدود ب

از چند دهه قبل در تلاش  رانیدر ا یاجالب بود که عده می. براخواندمیکه م دادیرا بهم م هاهیانیاز ب یبرخ

 رامونمیخاطرم بود در پ که به یاز زمان تشباشند. راس انیب یسانسور مبارزه کنند و مدافع آزاد هیبودند بر عل

 ندگفتیکه بزرگترها م فاتیها و توصها و جملات از حرفواژه یسانسور وجود داشت؛ حذف برخ یکیو تار هیسا

 شانیرو دیبر سنت با بود که بنا یو احساسات الاتی! مهمتر اما افکار و خیدیشنیبد است! اما از زبان خودشان م

با  اًمخصوص ،یکن ریدرگ هینبود خودت را با بق یچرا که عقلان ،یدکریم ذفشانو ح یدیکشیخط بطلان م

! یباش یبا ادب یتا بچه یگرفتیخوان مخفه اًرسم دیبا شانیکه جلو لیفام یسنت ای یاشخاص سن بالا و مذهب

 یهزاران هزار سوال یو حرف نزدن درباره یخاطر سکوت اجباره ب خوردیهم مهم نبود خون خونت را م اًاصل

 .آمدیم شیپ تیبرا هک

 میشدیجمع م هیاز همسا یکی یبود که به همراه مادرم در خانه نیا یکیما  یکودک کیکم یهاتیاز موقع  

با  انشیها تورقاصه اًکه معمول ییلمهای! فمیدیدیم یزمان شاه یمیقد یهالمیداشتند و ف دئویکه دستگاه و

بود  ییهاصحنه نی! اانداختندیراه م یماچماچ باز شانیهابا معشوقه ای دندیرقصیزانو م یبالا ایزانو  ریدامن ز

ب ! خمیگذاشتیم مانیهاچشم یو دستمان را هم رو میبستیچشمانمان را م دیکه طبق قرار ما بچه پسرها با

 نکهیاز ا شیپ یو حت خواندمیخود من که کتاب م یشروع شده بود. برا یبه صورت زورک نجایسانسور از ا

بود،  یسوالاتم کار شاق دنیکتاب بخرند و بخوانند، پرس میکردم برایبزرگترها را مجبور م رمیبگ ادیواندن خ

 گرید یزهایم زیسوال شده بود که چرا شراب و چ میبرا اًپررو بود! مثلبچه گفتندیکه بهت م یزیچ نیچون اول

ت گف یول دمیلال است! اولش از مادرم پرسح ایآن دن یقرآن تو یهاطبق گفته یحرام است ول ایدن نیا یتو

 نیاز مدوسا نداشتند. اما بعدها که شروع کردم به نوشتن، ا یدست کم اً. معلمها هم که عمومداندینمکه 

خب هر چه جلوتر  یهنوز هم رسوباتش باشد. ول دیها با من بود و شاتا مدت یسانسور و خودسانسور یلهأمس

 یامعهکه در جا اًمخصوص تاس یکار دشوار نیاست که ا نیا قتشیحق یکردم. ولسد غلبه  نیبر ا شتریآمدم ب

 نیهم چن سندگانیکانون نو یاز اعضا یکه برخ نی! کما ادهدیکه پرسش، سر سبز بر باد م یکن یگزند

 نیما رسوخ کرده است که غلبه بر ا یها استبداد چنان در تاروپود جامعهاست که قرن نیا قتیاند. حقشده

 . ستیاست، اما ناممکن ن یشاق اریکار بس یخیترس تار

و  یاسیس طیخاطر شراه چهل، ب یام در دههمورد علاقه اًبرجسته و عموم سندگانیاز نو یاعده خوشبختانه

 انیب یسانسور بشورند و از آزاد هیشدند تا بر عل سندگانیکانون نو لیسانسور استبداد سابق، ناچار به تشک

ا با ههست که بالاخره بعد از قرن وبوده  انیرانیا یبرا یاتفاق مبارک نیاستثناء دفاع کنند. و ا حصر و چیهیب

ه ب یاآزاده یهاشده و جان غیکه هزاران سال است از ما در یزیدفاع کنند، چ انیب یبلند از حق آزاد یصدا
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 تسیتبداد جادوگران و قلدران زهاست در اسکه قرن یمردمان یاست که برا نیا قتیاند. حقخاطرش فدا شده

 اند،یاست که از آن فرار بیچنان مه سندیبنو ای ندیخواست را بگو شانهر چه دل توانندیم نکهیاند تصور اکرده

دارد! اما  یاهم حد و اندازه انیب یکه آزاد شوندیصدا مها همقدرت یکنندهمسخ یخودشان با صدا یحت

مورد ظلم و ستم و سانسور قرار  شانیو بشر یانسان یهاخواسته یبرا یوقت ریاخ یهامردمان در دوره نیهم

ت حق مسلم اس نیکه در نبود ا انددهیاند، چون فهمبرده یپ انیو پس از ب انیب یاند تازه به ارزش آزادگرفته

 اشیتسیالیترو ما یانسان بودن چه در ساحت فلسف یو از معنا شودیدار مخدشه شانین و منزلت انسانأکه ش

 نیدر ا سندگانیکانون نو یاعضا یهااند. خوشبختانه تلاششده یته اشیو احساس یو چه در ساحت معنو

 انیب یکه آزاد ندازدیجا ب یرا به خوب یباور انسان نیتوانسته است ا کیستماتیبه صورت س ریپنجاه سال اخ

بر اعضاء وارد شده است، در ابتدا  یاریا و آلام بسهراه البته رنج نیو استثناء حق همگان است و در ا حصریب

در خاموش کردن  یسع یکیزیصدا و بعد با حذف ف نیا ندر خفه کرد یسع یحاکم با حذف فرهنگ یهاقدرت

 یحق پ نیا قتیکه به حق ییهاچراغ را خاموش کنند، چرا که آن نیصدا داشتند، که خب نتوانستند ا نیا

ان انس یشهینه در جسم که در احساس و اند یقیمرگ حق دانندیندارند چرا که م از مرگ یترس گریاند دبرده

ه اند، البتکرده یپافشار یو اله یعیحق طب نیو بر ا انددهیهم نهراس یجان یدهایهداز ت یپس حت دهد،یرخ م

که  یدر روز مدیشن ویرا از راد یارهیزنج یهاکه خبر قتل یاز همان سال اً. شخصشانیجان و هست متیبه ق

 قدرچمرز و بوم  نیا یقیشد که روشنفکران حق یشگفت یبس یجا میبودم برا ستادهیا میعمو یمغازه یجلو

 است!  دهیاز آنها هراس یمذهب گاهیو ثروت و جا ینظام یرویهمه ن نیبا ا ستمیقدرتمند هستند که س

از گفتن افکارشان ندارند و  یه وحشتک یهمراه شوم، با کسان یاشخاص نیاز همان روز دلم خواست با چن  

 ردم آندو کتاب منتشر ک یکی نکهیبعد از ا امیگست زندی. بعدها دهه بستیدر دلشان از اربابان قدرت ن یترس

موقع  بود که آن نیا اشیکی ابم،یدر کانون را ب تیهم بدون سانسور و به صورت افست نتوانستم امکان عضو

 گفتندینشد، چند تن از دوستان هم بودند که م ایمطلوب مه طیبعدها هم شرا ردیگیکانون عضو نم گفتندیم

اه مستقل ر نیو هم شودیم شتریدردسر ب دیتول تیکه برا ترساندندی! و مرا مستین میقد نآن کانو ،کانون نیا

از  یابا عده نکهیاام و از که استقلالم را از دست داده کنمیام احساس نمبودن را برو. الان که عضو کانون شده

 ؛یعنی مودم،یپیم یرادکه سالها به صورت انف یکه راه اًام خشنودم، مخصوصخوش قلب آشنا شده سندگانینو

کنم، چرا که  یمرز و بوم ط نیا سندگانیاز نو یادر کنار عده توانمیحال م ان،یب یو آزاد یدفاع از آزاد

راه  دیاب ایمثل ما که گو یدر جوامع اًکند، مخصوص دیتول یرتررگذایثأر قدرتتر و تپُ یصدا تواندیم ییهمگرا

 یبه راحت یکه در کشور ما نه احزاب آزاد هستند، و نه جامعه مدن ییا! از آنجمیرا حالا حالاها برو یدشوار آزاد

 رهیو غ یقیو موس لمیو انتشار کتاب، ف شود،یشناخته م تیبه رسم یبگذارد، و نه حقوق شهروند ریثأت تواندیم

 یاهپس به نظرم بر تمام انسان ست،ین ریپذامکان یو حکومت یدولت یزیپر از سانسور و مم یبدون مجوزها

دفاع کنند و سکوت و مماشات را کنار بگذارند، از  انیب یو آزاد یو قلم به دست واجب است که از آزاد آزاده

م ه یگزاف یهانهیهز اًامر تلاش کرده و گاه نیا یدر حد امکان و توانش برا سندگانیهم که کانون نو ییآنجا

 دیبه حق منشور کانون دفاع کنند تا شا یهاواجب باشد که از خواسته یبعد یبر نسلها دیپرداخته است شا

 چیکشورِ آزاد بودم، هرگز عضو ه کیمطمئنم که اگر در  اًتر بشود. شخصحق مسلم کوتاه نیبه ا دنیزمان رس

 یمطبوعات و احزاب فضا یو آزاد یانسان یراحت بود که قانون اساس المی! چون خشدمینم یکانون ای یآکادم
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رق ف اشهیقض رانیچون من نخواهد بود. اما ا یسندگانیتلاش مضائف نو هب یاجیو احت کنندیم جادیلازم را ا

را به  نمانیتا هم د مییمایراه دشوار را بپ نیا یو با همبستگ میبکن یشتریتلاش ب میدار فهیو ما وظ کندیم

 غچرا نیهستم که ا یی! خودم قدرشناس آنهامیباش دیرو سپ ندگانیآ شیو هم پ میبپرداز نمانیشیاستادان پ

چراغ  نیکه ا ییهابماند، و سپاسگزار جان داریپا یو آزاد ییبه رها دیرا روشن کردند و روشن نگه داشتند تا ام

بر  دیشان نور امو حضور جاودانه ادیآوردن  ادیچون من، هر بار با به  یارا افروختند تا آدم تنها و دور مانده

. در آخر از یام و تنها نخواهم بود در راه آزادتنها نبوده انیب یجهان در راه آزاد نیقلبش بتابد، تا بدانم در ا

که  دوارمیمو ا رفتندیپذ تیرا به عضو نجانبیسپاسگزار هستم که ا رانیا سندگانیدر کانون نو یدوستان گرام

 کند. یاریرا  انیب یراه کشتگان آزاد زیقلمم هر چند اندک و ناچ

محترم  یاعضا اًراه قلم، مخصوص خواهانیآزاد یرا به همه رانیا سندگانیکانون نو سیسأانتها سالگرد ت در

 .میگویم کیبه خودم تبر نیو همچن سندگانیکانون نو
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 یآفتاب یهاشنبهسه

  ناهید کبیری

 

 دعوت کرد. اما اگر رانیا سندگانیدر کانون نو تیمرا به عضو یآورم که در آغاز چه کسینم ادیبه  یدرست به

بود که به  9939سال  لی. اوافرستاده بودم یگرام یگیبمعصوم اکبر یام را براتیاشتباه نکنم درخواست عضو

 یو در سالن کتابفروش یم در جلسات جمع مشورتحضور خوانده شدم و از آن پس یجمع مشورت یجلسه

 شد. تیتثب« پکا»

محترم کانون  یو اعضا  یو فرهنگ یادب یهاتیاز شخص یاری، با بسیماندن ادیبه  یهاییادر آن گردهم

 زیآن ن تند یهایریها و درگبحث یبود. حت یپر بار و پر کشش جلساتآشنا شدم.  کیاز نزد رانیا سندگانینو

 یروشنفکران در همه جا یهاییاز گردهما یتوانستیبود که م یو از جنس گفتمان یدموکراس نیتمر ینوعبه 

 . یانتظار داشته باش ایدن

 یفرهنگ یهاهغبا دغد هاآدم نیفضا و ا نیها و اشنبهسه نیگذرد به ایکردم انگار هر چه میم احساس

 دارتر...شهی، رنامه و منشور کانونشوم و اعتقادم به اساسیتر مشان وابستهمشترک

* 

 یرهتل ناد یدر کافه یمدت یبرارا  «یآفتاب یهاشنبهسه»در پکا،   یاز ممنوع شدن جلسات جمع مشورت پس

 و یو چا دهیاتو کش یهایزینشستند با رومیم زهای. پشت مآمدندیم یارانیجا هم بس. آنمیکردیبرگزار م

 که آن دیینپا یریاما د. یساده و خودمان یهاینخواتازه و شعر یهاکتاب یهانبستاو گپ و گفت و بده دارید

 .ما بست یدارهاید یاش را به رویدر چوب «دستور از بالا» لیرستوران به دل ریمد یمکان هم بنا  به گفته

* 

قول و تخت طاووس.  ابانیکوچک و دنج  بود در خشاپ یکاف کیها شنبهنشست سه یمحل برگزار نیآخر

 کیو  «است لیتعط» یتابلوبا  میدیگذاشته بودند. به وقتِ قرار که رس زیعز یبهبهان نیمیبا س ایقرارش را گو

 ...میرو شدبهدر بسته رو

* 

 کرد.  دایها راه پبه خانه یبود که جلسات جمع مشورت نیبود... چن نیچن و

به  یبزرگوار به خوب یداناسیئر برزیوچک فرآپارتمان ک یمانهیگرم و صم طیرا در مح یگنشست خان نیاول

 یانزبیتوانم از میم انیم نیشدند. در ا یجمع مشورت زبانیم یبا مهربان گریدارم. بعد از آن هم دوستان د ادی

و  به دفعاتزاده)یفاطمه سرحد ،یگرام انیشیاشرف درویمثل عل گرینام ببرم و دوستان د یبهبهان نیمیس

 ...و نیجواد خردمند، بکتاش آبت رانلو،یا یعل اط،یعمو خ ،یگیب، اکبر معصومیاررضا جب ی(، علوستهیپ

* 
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مجال کوتاه  نیخواهم در ایهم هست که تنها م یگریخوب د یهاخاطره ؛میکه بگذر یجلسات جمع مشورت از

 از آن اشاره کنم. یاندک یهابه بخش

اش ها بوده است که برگزار کنندهیخوانرشع پرتجمع و پر شور یهانشست ،خوب یاز آن خاطره ها یکی

 کم در سه نوبت با من.اش  دستییکانون بود و بخش اجرا یفرهنگ ونیسیکم

* 

 :کنمیم ادیجا از سه برنامه نیدر اکه  میاهم با هم داشته  یگریخوش د یهاکه خاطرهآن گرید

، یبادع نیریصلح نوبل به ش یزهیجا یبه مناسبت اهدابود  یشام و جشن بزرگداشت افتی،  ضاول یبرنامه

 بیرتو تسالن  تیریشامل مد زیآن شب ن یگرداندن برنامه یفهی. وظرانیا سندگانیو عضو کانون نو لیوک

 نیریش دانا، وسیئر برزیفر ،یبهبهان نیمیس یاعضا به من واگذار شده بود. سخنران یهایخوانشعر ها ویسخنران

به آخر  اریبس یهایدواری، با قول و قرارها و امشاد ییآن شب در فضا افتیض را خوب به خاطر دارم. یعباد

 ...دیرس

* 

 یکه توانست امکان برگزار یابود و بزرگداشت او. تنها موسسه تیسالگرد تولد صادق هدادوم، مراسم  یبرنامه

 در شهرک غرب.  «یسام یگالر»بود به نام  ینقاش یگالر کیکانون فراهم آورد،  یبرنامه را برا نیا

وز مفصل و متنوع آن ر یبرنامه دنیمند را به دعلاقه تی، جمعو کانون تیصادق هدابود. نام  رینظیب استقبال

 .بودند ستادهیو کوچه ا اطیبرنامه در  ح انیتا پا زین یانبوه تیجمع ر بود وکشانده بود. سالن پُ

در  یسهم کوچک تیهدا ی«هاهیقض»اندن چند بخش از و خو یشیکار نما کیبا  زیزاده نمیابراه روسیو س من

 تن بود.حسن چهلریآن شب ام یبرنامه ی. مجرمیبرنامه داشت نیا

* 

محترم  یاعضا ی، براه بود و مندزامیابراه روسیس یاز سو  «رستوران»تئاتر  یژهیو یسوم، اجرا یبرنامه

به  شده بود( یداریاعضا خر یآن شب )که از سو تیدرآمد حاصل از فروش بل میو تقد رانیا سندگانیکانون نو

 کانون.

در  رشیدر به در و غربت ناگز یِ رانیا روشنفکر کیبه  یزاده با نگاهمیابراه روسیکار را س نیا یشنامهینما

بار نیو چند اورانین یشب در فرهنگسرا 31به مدت  شنامهینما نیا کرد.یاجرا م ییجهان نوشته بود و به تنها

 صحنه رفت. یبه رو کایامر التیند ادر چ

* 

صلابت  رپ و حضور رانیا سندگانیکانون نو سیسأسالگرد ت نیپنجاه و دوم یمتن مختصر به شکرانه نیدر ا من

 یهاخوب بپردازم و داستان یهاخاطره ها واز لحظه یمختصر یهابر آن شدم تا تنها به بخش زش،یو افتخارآم

 بسپارم. یگرید یهاتر آب چشم را به فرصتلخِ پُ

م ابهارانه یلیجهان تخ نکنم و در یمان سوگواراز دست رفته زانیعز یمتن مختصر برا نیآن شدم تا در ا بر

 . اورمیمتن به صحنه ب نیتنگ ا یو سرحال و پر نفس در عرصه یتک تک آنان را زنده و پر انرژ

ک پا یهاتیو خلاق اهایرو تیگاه و امنهیکه تک فینهادِ شر نیروشن ا یفرستم به چراغ ها یدرود م انیپا در

 ...بیغر یروزگار آشفته نیها در اها و قصهیو زندگعر است ش یو معصومانه
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 ورزیپاسداشت پنجاه و دوسال اندیشه

 یاقبال معتضد

 

 اشک و دریغ ما را دردِ فراقِ یاران                  پژمرده در بهاران، اینست روزگاران

 عی اران یهرفته نشان سبزی از کوچ                  زمانه یهجوانه، بر شاخ خشکیده هر 

 ست جاری از خون بر قامت سوارانرودی                       شبانه یهزخم است پیکر دشت از دشن 

 نیار مانده بلبل در موسم بهارابی                بنشسته بر تنِ گُل خونِ هزاردستان 

 ست تا خزانانای باغبانِ ساحر! مانده                      آن باغِ سبزِ دیروز، گشته سترون امروز 

 ساراندر گوشِ جان نداریم آوای چشمه                 بانگی نیامد و شد عمری در انتظارش 

 جباران؟! یهبر ریشکو تیغِ تیز بر ان                     این بیکران شقایق، تاریخِ سرخِ عشقند 

 ور شد بینی تو فصل بارانتندر چوشعله                                 ها به خواریسروست و ماندگاری نه گریه 

 ها برآید از آستین یارانتا غنچه                   زن در این بهار باشداقبال! خنده می 

 

قرن از دل گذرد. در پس عبور از بیش از نیمن ایران میامروز پنجاه و دو سال از تأسیس کانون نویسندگا

های ابری، امروز به کشتی بزرگتری های سهمگین آن قایق کوچک سالهای سخت، طوفانراهها و جادهکوره

اند و کشتی به راه ترها دادههای بسیار، ناخدایان سالخوره به تدریج سکان را به دست جوانبدل شده با تجربه

داشت کانون به های برافراشته، امروز قرار است به پاس جشنهای روشن و بادبانبا چراغ * دهدمی خود ادامه

 قرن کارنامه درخشانش نگاهی بیفکنیم.نیم

پژوهان، اندیشمندان و بزرگانی که همه با حضورشان و آثار ارزشمندشان، از روز نویسندگان، شاعران، فرهنگ

لم و اندیشه بلکه تمامی هستی معنوی و مادی خود را عاشقانه ایثار کردند تا آن تنها قنخست و تولد کانون، نه

ها ها و چهرهنهالِ سبز جوان، امروز به باغی پرمحصول با درختانی کهنسال و تنومند بدل شود. امروز آن نام

ی درخشانِ آسمان هاتردید حتی تنها نام بردن و یاد کردنی کوتاه از تمامی آن ستارهچنان پرشمارند که بی

 دارم.گنجد. از طرفی شاید به سهو نام عزیزی از قلم بیفتد و این خطا را برخود روا نمیایران، در این مقال نمی

کس پوشیده نیست؛ کانون نویسندگان ایران بنابر منشور و تعهد آنچه که برهمگان آشکار است و بر هیچ

هیچ قید وشرط است، بیش فاع از آزادی بیان، قلم و عقیده بیمسئولانه خود در تحقق محتوای آن که صراحتاً د

از نیم قرن کوشیده و با تمام شرف و وجدان بیدار در مقاطع دشوار تا پای جان ایستاده است و اعضای بسیاری 

مت هیچ اغراق گوهری غنیاند، جان باختگانی که هریک بیها بر سر این میثاق باختهها در این راه جاناز کانونی

 یههای نوینی در حوزاند، که برخی از آنان بنیانگذار نظرگاهدر عرصه ادبیات و هنر و فرهنگ این مرز و بوم بوده

اند و امروز مردم این جامعه )حتی آن دسته که مدام در ستیزِ و مخالفت با آن خردورزان اندیشه و خِرد بوده

اند، و دیگر مند شدهگان، بهرهبخش آن رفتهگرانه و آگاهیاند( خود و فرزندانشان از میراث ارجمند روشنبوده

 اقِ یاراناشک و دریغ ما را دردِ فر

 عی اران یهرفته نشان سبزی از کوچ

 ست جاری از خون بر قامت سوارانرودی

 یار مانده بلبل در موسم بهارانبی

 ست تا خزانانای باغبانِ ساحر! مانده

 ساراندر گوشِ جان نداریم آوای چشمه

 جباران؟! یهبر ان بر ریشکو تیغِ تیز 

 ور شد بینی تو فصل بارانتندر چوشعله

 ها برآید از آستین یارانتا غنچه

 
 

 پژمرده در بهاران، اینست روزگاران

 زمانه یهجوانه، بر شاخ خشکیده هر

 شبانه یهزخم است پیکر دشت از دشن

 زاردستانبنشسته بر تنِ گُل خونِ ه

 آن باغِ سبزِ دیروز، گشته سترون امروز

 بانگی نیامد و شد عمری در انتظارش

 این بیکران شقایق، تاریخِ سرخِ عشقند

 ها به خواریسروست و ماندگاری نه گریه

 زن در این بهار باشداقبال! خنده می
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 یهدرخشد، مبارزدهه کانون نویسندگان ایران چون نوری سیال و مستمر میآنچه در کارنامة فعالیت پنج

های منفی و تاریک سانسور از دهه یهآوری است پدیدناپذیر آن با سانسور بوده است )البته لازم به یادخستگی

نیز وجود داشته(، اما با شرایط حاکم ممیزی در بررسی کتاب پس از سال  9921و پیش از انقلاب  31 و 91

تنها ممانعت با چاپ کتاب، تصنیف، فیلم و صوت و... گسترش پیدا کرد، حتی حوزة دخالت ، سانسور نه21

م ها، پرندگان، اعضایی در انداسانسور از واژگان )به اصطلاح نمادین سیاسی( فراتر رفت و نام بردن از برخی گل

شبنم بر برگ گل و... هم ممنوع شد و  یهها، بوسانسان مانند؛ گیسو، لب و یا جملاتی مانند: رقص پروانه

تر شد تا جایی که سانسور فارغ از دستورالعمل تر و کوچکاستفاده از کلمات هرسال تنگ یهمتأسفانه محدود

یقة جنگ بود، گاه به علت سل یهود که کتاب یک نویسنده جانباز که دربارچاپ و انتشار، حتی گاه پیش آمده ب

 شد.مورد اصلاحی مواجه می 61فردی بررس کتاب با بیش از 

نوشتم ولی متأسفانه یادنوشت سالگی کانون، کمی شادتر می 25باری، طبیعی آن بود به مناسبت جشن تولد 

سیاه ویروس کرونا، دل و جانِ جهان را پریشان کرده است و با من تبدیل به غمنامه شد. البته این روزها ابر

ران گرانقدر و نویسندگان شریف خود را به علت ابتلا کمال تأسف و اندوه کانون نویسندگان ایران، دو تن از یا

 به بیماری کرونا، از دست داد:

 داندکتر فریبرز رئیس دانا، کامران جمالی، یادشان گرامی، نامشان جاو
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 کوبیدن بر سر خفقان

 ران تاریخ ایستادگی برابر سانسورکانون نویسندگان ای

 رداریوش معما        

 

دانا و کامران جمالی دو عضو تازه در گذشته کانون نویسندگان ایران آغاز این مطلب را با یاد فریبرز رئیس

ری شاملو، در مراسم خاکسپاری مختاری در مراسم دانا که در مراسم خاکسپاکنم، با یاد فریبرز رئیسمی

اشرف خاکسپاری پوینده در مراسم خاکسپاری گلشیری و بسیاری دیگر از اعضاء شریف کانون از جنس علی

ایستاد و رو در رو با کسانی که دست در ها او جزء نخستین کسانی بود که میدرویشان و سیمین بهبهانی

گفت، از کراهت سانسور و فشار و دگی و نویسندگی ایشان داشتند سخن میسانسور، قتل و محدود کردن زن

خواهی بر نداشت. جای بسی خوشحالی است زد و هرگز تا زمان مرگ دست از مقاومت و آرمانتهدید حرف می

 که هم فکران او همچنان اعضا و گردانندگان کانون نویسندگان ایران هستند.

نون نویسندگان ایران، نوشتن در مورد تاریخ ایستادگی و مقاومت برابر نوشتن در مورد تاریخ فعالیت کا

سرکوب و سانسور است. تاریخی که طی بیش از پنج دهه فعالیت این نهاد ادبی و فرهنگی همواره دو سویه 

 داشته، یکی حاکمیت مستبد و دیگری نویسنده، شاعر و ادیبی که تنها کلمه در اختیار دارد. 

نمایی به گواهی تعداد اعضاء کشته شده، زندانی و در تبعید خود طی ن بدون هیچ بزرگکانون نویسندگا

ه ، این عجیب است کای به لحاظ شدت برخورد سیستماتیک با اعضاء آن داشتهدوران فعالیتش کمتر مشابه

حصری است،  ای که خواهان آزادی بیان بی هیچ حد وها در برنامه برخورد با کانون همواره نویسندهحکومت

ای که جز  قلم چیزی در اختیار ندارد را این اندازه خطرناک ای که مخالف سانسور است، نویسندهنویسنده

 ای که جز شرافت چیزی در اختیار ندارد.  داند. نویسندهمی

سور ندر سوی دیگر میزان مقاومت و تلاش کانون نویسندگان ایران در پیگیری حق آزادی بیان و مبارزه با  سا

ها رخ داده، همواره روشنگر مسیر مقاومتی و انعکاس آنچه در برخورد با نویسنده و شاعر و هنرمند در این دوران

د تر برآمده و برابر عامل استبدااست که در پس آن زندان، تبعید و قتل بوده و از پس آن قلم، نظر و نگاهی جوان

 صف بسته است.  

هایی سیستماتیک برابر ون نویسندگان در معرض فشار و اعمال محدودیتاما مهم است بدانیم همواره کان

هایش قرار داشته، لازم است دقیقاً شرح بدهم منظور از فشار و اعمال محدودیت سیستماتیک از سوی فعالیت

 حاکمیت بر این کانون چیست؟ 

ام و بارها این کانون  بودهسال است عضو ناپیوسته و سپس پیوسته  93به عنوان یکی از اعضا که نزدیک به 

توانم ام، میهای جوان عضو کانون را درک کردهاعمال محدودیت را بر دیگران به خصوص هیئت دبیران و چهره

 بندی کلی عناوین زیر را به عنوان مصادیق برخورد سیستماتیک حاکمیت با کانون بنویسم:در یک جمع
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سازی صوص فعالان هیئت دبیران به نهادهای امنیتی، پروندهتهدید علنی از طریق احضار اعضای کانون به خ

 و معرفی به محاکم قضایی.

 اعلام غیر قانونی کانون نویسندگان ایران به عنوان گروهی معاند.

سازی، منزوی کردن و فشار علیه اعضاء کانون برای بدبین کردن جامعه در خصوص فعالیت این نهاد شایعه

 مستقل نویسندگی.

 و ممنوع چاپ کردن اکثر آثار نویسندگان عضو کانون نویسندگان ایران.سانسور  

ها و اشخاصی که خود را وابسته به نهادهای خاص حاکمیت قتل اعضاء کانون نویسندگان ایران توسط گروه

 اند.دانسته

ص وهای کانون یا هرگونه مطلبی در خصسانسور و ایجاد محدودیت شدید در خصوص انتشار تاریخ فعالیت

ساله کانون توسط نهاد  21آن به صورت رسمی و حتی غیر رسمی که مصداق آن توقیف مجلدهای تاریخ 

 امنیتی است.

محدود کردن حق تشییع، خاکسپاری و برگزاری مراسم یادبود و سالگرد برای اعضاء کانون نویسندگان ایران 

 ها در طول سالیان گذاشته کهان این مراسمریزکنندگان و برنامهسازی امنیتی و قضایی برای شرکتو پرونده

مصداق آن برهم خوردن چند باره مراسم یادبود کانون برای احمد شاملو، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری 

و مصادره مراسم خاکسپاری اعضای کانون از جمله سیمین بهبهانی و محدود کردن برگزای مراسم درگذشت 

 و یادبود دیگر اعضا است.

چاپ بودن اکثر آثار مهم نویسندگان عضو کانون، حتی نویسندگان در گذشته که این موضوع به جهت  ممنوع

 کم کردن اثر حضور این نویسندگان در جامعه با فشار نهادهای خاص انجام شده است.

 ل ممکن.ترین شکممنوعیت برگزاری جلسات ماهیانه، سالیانه و جلسات فرهنگی کانون به شدیدترین و سخت

ممنوعیت انتشار هرگونه خبر در خصوص فعالیت کانون نویسندگان ایران و اعضاء آن در ارتباط با کانون 

های داخلی، تا حدی که هرگونه انتشار مطلب، مقاله یا خبری ترویجی در این خصوص به توسط همه رسانه

 شود.مثابه جرم امنیتی تلقی می

ای ریزی شده هیچ عجیب نیست اگر کانونی با چنین سابقهرنامهبا این همه تهدید و اعمال محدودیت و فشار ب

در عین حال که یکی از معتبرترین نهادهای فرهنگی ایرانی در جهان است، یکی از محدودترین این نهادها با 

 وجود سابقه و اعتبار اعضا در ایران باشد.

ومت توسط کانون و اعضای آن برابر اگر در این وضع کسی از نگارنده بپرسد چه نیازی به این اندازه مقا

دهم آنچه در ها چیست، پاسخ میهای فرهنگی آن وجود دارد و اساساً نتیجه این مقاومتحاکمیت و برنامه

آینده تاریخ ادبیات ایران به عنوان نمادی از درک صحیح نویسندگی، مسئولیت نویسنده و شرافت و شعور 

 همین ایستادگی است.  متعالی فرهنگی در نظر گرفته خواهد شد،

این مقاومت خیلی اهمیت دارد، روزی به یکی از اعضاء کانون که محکومیت قضایی سنگین گرفته بود گفتم 

توانی با نوشتن به مسئولیت خود عمل کنی، او پاسخ داد کسانی که ایران را ترک کن، در این شرایط تو می

انی که بمانند و در هر شرایطی برابر این وضع مقاومت کنند ایران را ترک کنند و بنویسند زیاد هستند، اما کس

و مبارزه با سانسور و آزادی قلم را به عنوان یک هدف عملی دنبال کنند کم هستند، وقتی به تاریخ کانون 
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شود که ای طولانی از اسامی نویسندگان عضو این نهاد برابرم روشن میکنم، سیاههنویسندگان ایران نگاه می

ها برابر فشار استبداد و سانسور را تا پای جان خود به عنوان مشی فرهنگی ها و پذیرفتن مسئولیتاومتاین مق

 اند. انتخاب کرده

توان ادعا کرد، عضویت در کانون نویسندگان ایران یک افتخار فرهنگی و ادبی با این توضیح بدون تردید می

ها و پذیرفتن مسئولیت مقاومت برابر همه محدودیتاست، عضو این کانون شدن، تن ندادن به سرسپردگی، 

خواهی که سودای آزادانه نوشتن و خواندن دارند کاری بسیار ها از روشنفکران آزادیخود در برابر کینه حاکمیت

 با ارزش و مهم است.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran 

 Instagram: Kanoone.Nevisandegan                                                    9911، فروردین 6ی ـ شماره  بیان آزاد

Facebook: Kanoon nevisandegane iran 

Email: Kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com 

36 

 

 
 باد کانون نویسندگان ایرانزنده

  عراقیمنیژه نجم

 

ام دیدارهای گهگاهی دوستان خوشیام؛ دلای حبس خانگی بودهوبیش گرفتار گونهالی که کمدر این چندس

های کانون نویسندگان ایران، اما سیل کرونا همه را شست و با خود برد. حالا همگی روزها بود، از جمله در جمع

ی ر کرونازده، اگرچه گاه حوصلهانتظاری در روزگاگذرانیم. اما این چشمرا با امید به خشکیدن این سیلاب می

 گیرد، فرصتی اجباری برای دراندیشی است.قلم به دست گرفتن را هم از آدمی می

ی حبس نداشته باشد؛ زندان و زندانی تردید حتی برای کسی که تجربهمحدود بودن به چهاردیواری خانه بی

از  ایم نیست شاید شما هم مانند من گوشهنشینی اجباری که اغلب انفرادی هکند. با این خانهرا تداعی می

روس ی ویرود( که نه به خاطر حملهستمی را احساس کرده باشید که بر مبارزان سراسر تاریخ رفته است )و می

های انفرادی گذراندند های مردم عمر شیرین خود را در سلولخواهی یا دفاع از آزادیبلکه تنها به دلیل عدالت

 گذرانند(.)و می

ان که امکآندانا نشستیم بیی اسفندماه که به سوگ یار کانونی خود فریبرز رئیسکرونازدهدر روزهای  

ی هایدادخواهی خانواده داشت او را داشته باشیم شاید در گوش شما هم مانند من فریادسوگواری جمعی و گرامی

ها جان باختند، محروم از هر یا کف خیابان های تیرهای زندان و میدانشان در سلولانداز شد که عزیزانطنین

 ی این عزیزان گرامی باد!ی همهونشان. یاد و خاطرهگونه سوگواری و گرامیداشت و حتی گوری با نام

های کنند و این روزگار نیز بگذرد. اما سلولتردیدی نیست که ویروس کرونا را سرانجام با واکسن چاره می

گیرند؛ بنابراین پرچم دفاع از آزادی مانند و حتی شدت میچنان پابرجا میمانفرادی و سانسور و سرکوب ه

انون تر. پس زنده باد کاندیشه و بیان و مبارزه با سانسور نیز باید که برافراشته بماند و حتی با عزمی راسخ

ن که با همی نویسندگان ایران که پنجاه و یک سال پرچمدار این مبارزه بوده است و خجسته باد سال دیگری

 کند. هدف والا آغاز می
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 به روایت تصویر نویسندگان ایران کانونبزرگداشت روز 
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 سالگی 47روز کانون نویسندگان ایران ـ 

 سالگی 47روز کانون نویسندگان ایران ـ 
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 سالگی 47روز کانون نویسندگان ایران ـ 

 سالگی 42ـ روز کانون نویسندگان ایران 
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 سالگی 42روز کانون نویسندگان ایران ـ 
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 سالگی 51روز کانون نویسندگان ایران ـ 

 سالگی 51روز کانون نویسندگان ایران ـ 
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 سالگی 59روز کانون نویسندگان ایران ـ 
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های کانون نویسندگان ایران در سالی که گذشت روزشمار بخشی از فعالیت

 (9311اردیبهشت  – 9312)اردیبهشت 

 
در مقابل  حمایت از سه عضو کانون یران برایشماری از اعضای کانون نویسندگان ا:  9312 اردیبهشت 7

ساختمان دادگاه انقلاب اسلامی جمع شدند. رضا خندان، بکتاش آبتین و کیوان باژن روزهای هفتم و هشتم 

 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شدند. 53ی اردیبهشت در شعبه

ه، روز جهانی کارگر، بیانیه منتشر کرد و فرا کانون نویسندگان ایران به مناسبت اول ماه م: اردیبهشت 91

 .شادباش گفت "کارگران ایران و جهان "رسیدن این روز را به 

سال زندان برای سه عضو خود، رضا خندان، بکتاش  93: کانون در محکومیت حکم مجموعا اردیبهشت 26

اردیبهشت  52ین سه نویسنده روز  آبتین و کیوان باژن، بیانیه منتشر کرد. حکم شش سال زندان برای هریک از ا

 . ه بودبه ناصر زرافشان و راضیه زیدی وکلای سه عضو کانون نویسندگان ایران ابلاغ شد

ت در ی عضویشرایط و نحوهی کانون نویسندگان ایران در باره کمیسیون عضویتی انتشار اطلاعیه خرداد: 99

 این تشکل.

از اللهیاری و امیرحسین ی سانون نویسندگان ایران با خانوادهشماری از اعضای هیئت دبیران کان تیر: 23

 .دیدار کردندنگار بازداشتی، ، دو نویسنده و روزنامهفرمحمدی

، کانونی به مناسبت نوزدهمین سالگرد درگذشت شاعر نامی و عضو برجسته و پوستر انتشار بیانیه: تیر 21

 .احمد شاملو

گزاری مراسم یادبود احمد شاملو در گورستان امامزاده طاهر حاضر شدند اعضای کانون به منظور بر: مرداد 2

 اما ماموران امنیتی و انتظامی جمعیت را پراکنده و از برگزاری مراسم جلوگیری  کردند.
  ی هفت تپه را محکوم کرد.ی متهمان پروندهکانون با انتشار بیانیه بازداشت و محاکمهمرداد:  91

ون. کان فیس بوک یهدر صفح "بیان در هفته ای که گذشتگزارش آزادی "ی ار زیرصفحهآغاز به ک: مرداد 96

 ها به صورت هفتگی به گزارش نقض آزادی بیان در هفته پیشین می پردازد.این گزارش

 .ی ساکن گرگانبه حکم هشت ماه زندان نیما صفار نویسنده در اعتراض انتشار بیانیه: مرداد 96

در اعتراض به صدور حکم زندان برای  را "عصر نقد داستان"فرهنگی کانون نشست ادبی  کمیسیون: شهریور 9

 .شددرخانه یکی از اعضا برگزار  سه نویسنده برگزار و به رضا خندان تقدیم کرد. این نشست

ندگان و عضو کانون نویس حقوقدان ،گیتی پورفاضل، نویسندهبازداشت در محکومیت  انتشار بیانیه: شهریور 9

 .ایران

کارگری را محکوم کرد و خواهان  کانون با انتشار بیانیه احکام صادره برای نمایندگان و فعالان :شهریور 92

 .شد« های مشابهی آنها و پروندهشدگان و مختومه شدن پروندهقید و شرط بازداشتآزادی بی»

ه برگزار و ب« عصر شعر»عنوان را با اعتراضی خود – نشست ادبیدومین کمیسیون فرهنگی کانون  مهر: 92

 شد.یکی از اعضا برگزار  خانه بکتاش آبتین تقدیم کرد. این نشست در
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را به  "نعصر نقد داستا"نشست ادبی هایوگوها و سخنرانیگفت گزارش کمیسیون انتشارات کانون مهر: 92

 "بیان آزاد" نام گرفت.صورت اینترنتی منتشر کرد. این نشریه در شماره بعد، 

 .شدی یورش ارتش ترکیه به مناطق کردنشین سوریه منتشر بارهدرکانون : بیانیه مهر 23

ان به تهاجم نظامی پای»ی کمیسیون انتشارات تشکیل و در اولین اقدام خود بیانیه "گروه مترجمان" مهر: 21

 را به چند زبان ترجمه کرد.« دهید

ور و های سانسک کانون. این زیرصفحه  به ثبت تجربهدر فیس بو "قیچی"ی آغاز به کار زیرصفحه: آبان 96

 پردازد.نقض آزادی بیان نویسندگان در ایران می

محمدی برای اجرای حکم هاله صفرزاده و پروین  ،علیرضا ثقفیفعالان کارگری در پی احضار کانون  :آبان 97

 هستند.د. ثقفی و صفرزاده عضو کانون نیز بیانیه اعتراضی منتشر کر، یک سال حبس

نشست  نن تقدیم کرد. ایبه کیوان باژرا برگزار و  عصر داستاننشست ادبی  کمیسیون فرهنگی کانون: آبان 24

 .دبرگزار شکه در منزل یکی از اعضای کانون  بود که  «در اعتراض به حکم زندان سه نویسنده»ادبی دیگری 

 13ان اعتراضات آبان در جری سرکوب مردمبرای محکوم کردن  انتشار بیانیه آبان: 21

ون های اینترنتی کاننامههنام ویژ« بیان آزاد»منتشر شد.  "بیان آزاد"اینترنتی  ینشریه شماره یکم آذر: 5

  .نویسندگان ایران است

هایی که به دلیل کمیسون انتشارات  به  شاعران عضو و غیرعضو کانون برای ارسال سروده فراخوان آذر: 6

 روز مبارزه با سانسور. آذر 99ی نامهویژهاند، جهت انتشار در نیافتهسانسور امکان نشر 

 .آذر روز مبارزه با سانسور 99مناسبت بهو پوستر  انتشار بیانیه: آذر 91

ختاری مبیست و یکمین سال قتل سیاسی دو عضو موثر کانون محمد انتشار بیانیه و پوستر به مناسبت : آذر 94

 ام حضور اعضای کانون بر مزار آن دو جانباخته برای برگزاری مراسم یادبود.پوینده و اعلو محمدجعفر 

ای خبر از لغو برگزاری مراسم بزرگداشت پوینده و مختاری به دلیل روابط عمومی کانون در اطلاعیه: آذر 94

 تهدید ماموران اطلاعاتی داد.

 .آذر روز مبارزه با سانسور 99اشت دی گرامیویژه ،، دفتر سوم5ی شماره« بیان آزاد»انتشار : آذر 21

ون کانآرش گنجی منشی هیئت دبیران  بیانیه صادر کرد. بازداشت آرش گنجی محکومیتدر  کانون: دی 3

 .ه بوددر خانه بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شدروز اول دی نویسندگان ایران 

دادگاه تجدید  96ی شعبهی عضو کانون در ندهانتشار بیانیه در اعتراض به تایید حکم زندان سه نویس دی: 99

های دادگاه بدوی رضا حکمارسال شده بود  ای که روز هفتم دی برای وکلای پرونده بنابر ابلاغیه .نظر تهران

خندان)مهابادی( و بکتاش آبتین، هر یک شش سال زندان، تایید شده و حکم شش سال زندان کیوان باژن به 

  .بودفته سه سال و نیم تغییر یا

 .منتشر شد "عصر داستان"گزارش ی ویژه "بیان آزاد"سوم  یشمارهدی:  22

 .ی ندا ناجی فعال اجتماعی زندانی رفتندشماری از اعضا و دبیران کانون به دیدار خانواده: بهمن 97

اکنندگان امض در اعتراض به صدور حکم زندان برای گیتی پور فاضل و چند تن دیگر از انتشار بیانیه: بهمن 23

 نفر. 93ی سرگشاده معروف به نامه
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بی و عرترکی، کردی، های  به زبان. این بیانیه زبان مادریجهانی روز  انتشار بیانیه به مناسبت : اسفند 2

 ترجمه شد. ترکمنی

هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در منتشر شد.  لغو برگزاری مجمع عمومی کانوناطلاعیه : اسفند 4

ای خطاب به اعضای این تشکل اعلام کرد مجمع عمومی کانون که مقرر شده بود روز جمعه نهم اسفند اعیهاطل

 .شودبرگزار می« در نخستین فرصت مناسب»برگزار شود به دلیل شیوع ویروس کرونا منتفی و 

در  فیلم برتر اف به عنوانی محمد رسولساخته "شیطان وجود ندارد"در پی برگزیده شدن فیلم : اسفند 92

اف رسول با انتشار اطلاعیه به محمدی فیلم برلین، هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران این موفقیت را جشنواره

 .گفت و دیگر دست اندر کاران فیلم شادباش

 ههایی است کها و اطلاعیهبیانیهآرشیو ی این شماره ویژهمنتشر شد.  "بیان ازاد" مچهار یشماره: اسفند 97

 .منتشر کرده است 9913تا بهمن  9911ی بهمن کانون نویسندگان ایران در فاصله

عضو کانون به دایره اجرای احکام برای اجرای  یاعتراض به احضار سه نویسنده انتشار بیانیه در اسفند: 23

 حکم زندان.

 عضو موثر کانون.  دانادرگذشت فریبرز رئیس تسلیت یانتشار بیانیه: اسفند 27

 "نظر بر خبر"ی آرشیو مطالب منتشر شد. این شماره ویژه "بیان آزاد" جی پنشماره:  9311 فروردین 5

 .است

ی تسلیت به مناسبت درگذشت کامران جمالی مترجم، شاعر و عضو کانون نویسندگان اطلاعیه فروردین: 27

 ایران منتشر شد.
 

)از اردیبهشت تا اردیبهشت( گذشته ک سال های کانون در یاین روزشمار شامل مواردی از فعالیت*

 ی فیسبوک کانون بازتاب یافته بود.است که در صفحه
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran 

 Instagram: Kanoone.Nevisandegan                                                    9911، فروردین 6ی ـ شماره  بیان آزاد

Facebook: Kanoon nevisandegane iran 

Email: Kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com 

47 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 نظرخواهی

 

 

وع با توجه به ن زیخود برده و ن ریثأت ریرا ز زیکرونا همه چ روسیو وعیکه ش نیبا توجه به اـ 

وط مرب اصلاً ایشود؟ آ یبه کانون مربوط م یاهیاز چه زاو تیوضع نی، ابا آن تیحاکم یمواجهه

 شود؟یم
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 محسن حکیمی:پاسخ 
 کرونا و کانون نویسندگان ایران

 

اهوشمند که خشک و تر را با هم میداری است، منتها انتقامی کور و نسرمایه یکرونا انتقام طبیعت از جامعه

شوند و به موجودیت زنده تکثیر می اردها سال است که انواع گوناگون ویروس در بدن حیواناتِسوزاند. میلی

نگرفته  دهند. این موجودیت تا زمانی که این حیواناتِ زنده در معرض دستکاری غیرطبیعی قرارخود ادامه می

آید که انسان نه گاه پیش میآن روند، نه برای این حیوانات و نه برای انسان. خطر به شمار نمیباشند خطری 

ارگانیک خویش را  ـ که طبیعت یعنی جسم غیر اجتماعیبه عنوان موجودی طبیعی بلکه همچون موجودی 

ی غیرطبیعی و جهت منافع خویش و برای کسب سود مورد استفاده این حیوانات را در ـ با خود بیگانه کرده

دانیم که شیوع ویروس کرونا از بازاری می ها قرار دهد. به طور مشخص تولید و تکثیر برای خرید و فروش آن

 توانستند حرفمی چین شروع شد. این بازار محل فروش حیوانات زنده است، حیواناتی که اگر« ووهانِ »در شهر 

-ان میششان به محل طبیعی زندگیشان نیست و خواهان بازگردانگفتند آنجا محل زیست طبیعیبزنند می

بر  فهمد.نمی رو هستند که زبانی جز زبان سود و سرمایه رابهرو کنند که با موجود زبان نفهمی شدند. اما چه 

وار خانداری به نام پانگولین یا مورچهها، عامل انتقال این نوع ویروس کرونا به انسان پستاساس آخرین پژوهش

دن ه فروش برسد. ویروسی که در بب« ووهان»دار است که از آفریقا به چین منتقل شده تا در بازار پولک

خرید حیوان به آنجا اند یا برای کردهدر این بازار کار می هایی کهنسانها ساکن بوده برای انتقال به اخفاش

اند ظاهراً به یک میانجی زنده نیاز داشته، و این نیاز را پانگولین برآورده کرده است. روشن کردهرفت و آمد می

ان قرار و انسی خفاش ن را در میانهش و نه پانگولین بلکه کسانی هستند که پانگولیاست که مقصر نه خفا

ر کنند! فاجعه به همین سادگی است! نکته این است که اگر هایشان را پُ. برای چه؟ برای آن که جیباندداده

بار در ینا پرداختندی گزافی نمیشان در طبیعت هزینهدستکاری یا بابت رفتندر در میپیشتر این کسان قِسِ

کردند: ویروس کرونا، که به محض ورود به بدن انسان برای فکرش را نمی ای گیر کردند که اصلاًچنان مخمصه

 گیر از انسان به انسانای همهو به گونه شود، به سادگیاه تنفسیِ او دچار جهش ژنتیکی میحمله به دستگ

 : گویدمیکند. انگار کرونا به انسان ها را خفه میاندر واقع انس اندازد ورا از کار می شود و تنفسل میمنتق

بحران را به فاجعه تبدیل یه دفعه جَستی ملخک! دو دفعه جَستی ملخک! آخر به دستی ملخک! آنچه این 

از نظر کرونا نه فقط دستکاری کنندگان طبیعت بلکه « ملخک»کند این است که، چنان که گفتم، این می

د. انداریسرمایه شود، حتا میلیاردها انسانی که خود قربانی نظامرا شامل می ی زمینی روی کرههانی انساهمه

تری برای کرونا هستند، چرا که این نظام منحوس قدرت دفاعی های مناسباز قضا این میلیاردها انسان طعمه

که عاملان اصلی این فاجعه از آن  ها را در مقابل کرونا به مراتب کمتر از استحکامات دفاعی کرده استآن

 برخوردارند. 

 د.دهمیی زمین در سراسر کرهها های بسیاری به ما انسانین حال درسع داری دراز سرمایه اما انتقام کور کرونا

ت که اگر داری قرار دارد. قدر مسلم این اسی سرمایهستیز جامعهها نمایش ماهیت انساندر صدر این درس

ی داری برای مهار آن کمترین اقدامی سرمایههادولت انداختداری را به خطر نمینظام سرمایه کرونا اساس

ای هدولتگذراند. بنابراین، اگر اکنون م تیغ خود میها انسان را از دَ میلیونکردند، حتا اگر این ویروس نمی



 

 Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran 

 Instagram: Kanoone.Nevisandegan                                                    9911، فروردین 6ی ـ شماره  بیان آزاد

Facebook: Kanoon nevisandegane iran 

Email: Kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com 

41 

 یدها بلکه برای حفظ تولجان انسان حفظاند نه برای داری دست به کار شدهسرمایهداری برای مقابله با سرمایه

داری و ملزومات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و... این تولید است. نخستین مورد سرمایه

پیش  5191نوامبر  91درهمان چین به عنوان مهد تولید و شیوع این ویروس در 91-ابتلای انسان به کووید

  ـکه در همان ماه نوامبر به عنوان محل انتقال این ویروس شناخته شده بود  ـ« ووهان»آمد، در حالی که بازار 

بسته شد. همین مدت برای به خطر افتادن  5151حدود یک ماه و نیم پس از آن یعنی در روز اول ژانویه ی 

ر قم جان اعلام شد که دو نفر د 9913ها انسان کافی بود. در ایران، پس از آن که در اوایل اسفند یونجان میل

پیش از آن و از طریق مسافرت ها داد کرونا مدتکه نشان می ـاند اثر ابتلا به کرونا از دست داده خود را بر

گرفت. مردم ایران بی ارزش  چگونگی مهار کرونا در یتازه بحث درباره ـها به ایران سرایت کرده است چینی

گونه ینا داری و ناتوانی آشکار این نظام در مقابله با کرونا رامقابل ارزشمند بودن نظام سرمایه بودن جان خود در

اسک برای ت بخواهد موشک دارد اما ماکُشی است که تا دلاین چه نظام انسان در فضای مجازی فریاد کردند:

داری و ناتوانی در نظام سرمایهها در مقابل کرونا ندارد! بی اهمیتیِ جان انسان ها حفاظت از جان انسان

های گوناگون این نظام در مهار کرونا خود را در کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و حکومت

آمریکا نیز نشان داد و نگرانی این حکومت ها از تشدید بحران سرمایه بر اثر کرونا همچنان ادامه دارد. در بریتانیا 

باری به چنان حد فضاحتبه طور کلی ناتوانی از مقابله با کرونا کمبود نیرو و کادر درمان و تجهیزات پزشکی و 

ه ی زبالاز کیسه ها برای پوشش و حفاظت از جان کارگرانِ کادر درمان در مقابل ویروسرسیده که بیمارستان

 در داری وود از به خطر افتادن نظام سرمایهکنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نگرانی خاستفاده می

ضع ی وکرد: با ادامه گونه بیانرا اینها از توقف و تعطیل تولید عین حال تهدید کارگران برای بازداشتن آن

 مراکز تولید خواهند مُرد تا به دلیل کرونا. یی تعطیلها بیشتر به دلیل ادامه، انسانموجود

ر ید و فروش نیروی کامبتنی بر خرشان حفظ نظام ی اصلینیستند که دغدغه داریهای سرمایهاما فقط دولت

-داری و دولتزانی نیز که ظاهراً منتقد سرمایهپرداها و نظریهرسانهی بی امان ویروس کروناست. از دست حمله

داری در به وجود آوردن بلای کرونا گویند جز نقش سرمایهچیز سخن میاز همه های آن هستند این روزها اکثراً

نقد این  ترین. رادیکالستیز خرید و فروش نیروی کاری انسانپیش پای رابطه ها درسانو قربانی کردن انبوه ان

مثلاً از طریق افزایش  ـداری افات دینی و حداکثر اصلاح سرمایهپردازان از پیروزی علم بر خرها و نظریهرسانه

 ـفرم ها گونه رطبیعت و نظایر این کشی ازمیزان بهرهبنیاد یا کاستن از  ی بازارها در مقابل سرمایهنقش دولت

رم م بر خرافات و یا رفبندند که اگر پیروزی علچشم خود را بر این حقیقت فرو می روند. آنان عامدانهفراتر نمی

شد. پس از باید حل میها پیش ها و دههقرنکرد این مشکل را حل میداری مشکل اساسی انسان در سرمایه

ها انسان را میلیون را رقم زد« اسپانیایی»ویروسی که آنفلونزای مشهور به  9193جنگ جهانی اول و در سال 

ی کنونی در مورد شکست خرافات دینی از علم را از شبیه تجربههایی که چیزی انساناز پا درآورد، و قاعدتاً 

 ی جنگاجعهفی دیگری به عظمت زمانی پس از آن اسیر فاجعهی اندک بایست به فاصلهسر گذراندند نمی

و سوز فرانسان یاین فاجعه ها را با سر به درونگونه این انسانداری چهد. اما دیدیم که سرمایهجهانی دوم شون

ها دولتداری کشورهای متفق پیاده شد که قرار بود در آن همین جنگ جهانی، رفرمی در سرمایهبرد. یا، پس از 

نقش های آنان را مهار کنند. اما هنوز دو دهه از افزایش روزیافداران خصوصی و جنگهای سرمایهتازییکه

ستیزتر و انسانی خصوصی در هیئتی به مراتب نگذشته بود که سرمایه داریهای سرمایهها در نظامدولت
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ع ی حرص و ولهای زندگی انسان را به قلمروترین عرصهتاز میدان شد و خصوصیانگیزتر از پیش یکهنفرت

 زمین یهای روی کرهمطلق انسان یر خود برای انباشت سرمایه از طریق غارت جسم و جان اکثریتناپذپایان

ر از تویروس کرونا را فجیع کنند کهبیهوده تلاش می پردازان آنهاداران و نظریهبنابراین، سرمایهتبدیل کرد. 

داری، چه در کشتارهایی چون رمایهسی اجتماعی سرمایه نشان دهند. به گواهی تاریخ، جمعیت قربانیان رابطه

غارت و چپاول و استثمار  و چه در های اخیر نیابتی در خاورمیانهها و جنگو هولوکاست های جهانیجنگ

 یقربانیان فاجعهها بار بیش از جمعیت میلیون ها،ها و فقر و گرسنگی دیرسال آنروزمره جسم و جان انسان

ی قهدار آن یعنی طببشریت مترقی و طلایه ی مرگبار کنونی، اولویتامه، در هنگسانبدینکنونی کروناست. 

داری است، که بی تردید با تداوم اوضاع کنونی بیش از سوز سرمایهانسان کارگر پایان دادن به عمر ننگین نظام

واهد خی کارگر نداری طبقهی مقاومت در برابر جنبش ضد سرمایهپیش تضعیف خواهد شد و توان چندانی برا

ی کارگر جهانی باید به کرونا به چشم یک متحد بنگرد، به این شرط رو، به نظر من، طبقه. از همینداشت

 اش باشد که از پشت به او خنجر نزند.یرد و چهارچشمی مواظباساسی که کاملاً از او فاصله بگ

ود. شحتماً به کانون نیز مربوط می کنم کرونادگان ایران، فکر میی بحران کرونا و کانون نویسندر مورد رابطه

حتا اگر کانون هم با کرونا کاری نداشته باشد، کرونا با کانون کار دارد. وقتی کانون برگزاری مجمع عمومیِ 

شود، وقتی دبیران کانون فقط به کانون موقتاً تعطیل می اندازد، وقتی جمع مشورتیِ خود را عقب می یسالانه

ها آن است که ی اینحضوری ندارد، معنای همه یگیرند و هیئت دبیران جلسهمی صورت مجازی با هم رابطه

ز که، دریغا و دردا، ا، کما اینکرونا به کانون مربوط است، زیرا ممکن است کانون را نیز از دَم تیغ خود بگذراند

-یا کانون و غیرکانون نمندانا، فروگذار نکرد. کرو، فریبرز رئیسگرفتنِ جان یکی از اعضای فعال و قدیمیِ آن

ز همچون نی شناسد. بنابراین، به این معنای کلی و روشن شیوع ویروس کرونا به کانون هم مربوط است و کانون

آفرین بی تفاوت باشد. اما این بحران به معنایی خاص نیز این بلای مرگتواند نسبت به دیگر اجزای جامعه نمی

مربوط به این بحران است،  است از آزادی بیان در مورد تمام مسائل و اموربه کانون مربوط است و آن دفاع و حر

انگاری و دروغ و پنهانکاری و سانسور حکومت گرفته تا سرکوب و خفه کردن صدای کسانی که به از سهل

 ناتوانی و ناکارآمدی دولت در مهار این بحران اعتراض دارند.

« گیریموضع»منظور از  حران کرونا چه موضعی باید بگیرد؟ اگراین پرسش که کانون نسبت به ب یاما درباره

گیری است، این موضع ی برخورد جمهوری اسلامی با این بحرانبارهظر کانون در چهارچوب منشور آن دربیان ن

ن های کانون در اینیست، که قاعدتاً باید در بیانیهچیزی جز اعتراض سیاسی به این برخورد و محکومیت آن 

یابی این بحران و توضیح علل ناتوانی تراض، یعنی تجزیه و تحلیل و ریشهاعلام شود. فراتر از این اعمورد 

های سیاسی گوناگون، جزءِ وظایف کانون نیست. کاری ی دیدگاهلامی در مهار این بحران از زاویهجمهوری اس

د و بی هیچ حصر و برای بیان آزا که کانون باید در این مورد بکند نه اعلام موضع بلکه فراهم کردن زمینه

ی بحران کرونا از منظرهای های سیاسی گوناگونِ افراد جامعه )از جمله اعضای کانون( دربارهاستثنای دیدگاه

دانم که برخی کسان ممکن است تذکر کانون ته را به ویژه از آن رو ضروری میست. )اشاره به این نکامتفاوت 

ه شوند مبنی بر این کضاهای شخصی در این صفحه منتشر میطالبی که با امم ی فیسبوک و زیررا در صفحه

ع یست. مواضبیانگر موضع رسمی کانون نویسندگان ایران ن هر پست که در این صفحه درج می شود لزوماً »
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ر واساس منش گیری برموضع به معنایی غیر از« شودها اعلام و منتشر میاطلاعیهها و رسمی کانون در بیانیه

 کانون تلقی کنند.(

کنم برای پاسخ به پرسش بالا باید دو مسئله را از هم تفکیک کرد، یکی و با توجه به نکات بالا، فکر می بنابراین

 ی بحران کرونا، که قاعدتاً باید در چهارچوب منشور، در دفاع از آزادی بیانِ بی قید و شرطموضع کانون درباره

محورِ جمهوری اسلامی با این بحران سرمایه یی نوع مواجهههای توضیحی دربارهآحاد جامعه و با صدور بیانیه

ار برای انتش های کانوندر رسانه ترین زمینهدن وسیعفراهم آم  ـتر است که به نظر من مهم ـباشد، و دیگری 

های آن، پیامدهای یا علت ی بحران کرونا، علتامعه دربارههای افراد جیابیها، و ریشهها، تجزیه و تحلیلدیدگاه

ی انسان با جامعه، و ی انسان با انسان و رابطهی انسان با طبیعت، رابطهرابطه هایی چوناز جمله در زمینه آن

 سرانجام رویکرد انسانی برای رهایی از این بحران است. 

 

 رضا خندان)مهابادی(:پاسخ 
بیعی ای طی انسانی وارد نشده است همچنان پدیدهجامعه ی طبیعی دیگر، تا بهویروس کرونا، مانند هر پدیده  

شود که درک آثار ای اجتماعی تبدیل میها و شیوع در جامعه به پدیدهاست؛ اما با واردن شدن به جمع انسان

له ذاردن و حمممکن نیست. ویروس کرونا با دست گ ی طبیعتو اثرات و حتی راه مقابله با آن فقط در محدوده

هایی یی را شکست، عادتی جهان را تغییر داد؛ تابوهاهترین ویژگی بشری؛ یعنی اجتماعی بودن چهربر اصلی

ی سیستم حاکم بر جهان را به نمایش های بزک شدهو باورهایی را متزلزل کرد و ناتوانی و ضعفرا ممنوع 

را برملا کرد. نشان داد که انسان  اش با انسان و انسانیتداری و رابطهای از ماهیت نظام سرمایهگذاشت و گوشه

هایی در مسیر خود کنده است. نشان داد سیستم استوار بر کسب ها و چاهتسخیرگر کرات آسمانی چه چاله

ها سود برای جان آدمی ارزشی قائل نیست، و اگر نبود هراس از خشم و اعتراض مردم و کور بودن کرونا،  دولت

دادند. تازه همین توجه نیز بسته به کشورهای ز توجه را نیز از خود نشان نمیبرای مقابله با آن همین اندازه ا

های سخت قرار مختلف بسیار متفاوت است. مردم چند ماهی است که در بسیاری کشورها در رنج و محدودیت

ستین خاند؛ اما این موضوع چه ربطی به کانون نویسندگان ایران دارد که تشکلی است صنفی و فرهنگی؟ نگرفته

اند ها از شیوع ویروس کرونا و تبعات آن در رنجربظش این است که نویسندگان نیز انسانند و مانند دیگر انسان

اعتنا باشند. کانون نویسندگان ایران توانند در برابر رنج دیگران بیو در عین حال به دلیل انسان بودن نمی

ه اند آنجا حضور یافتمردم به سختی و عذاب گرفتار آمده نیز نشان داده است که هر جا گروه وسیعی از پیشتر

 های نقدی،آوری کمکرسانی و همیاری تا جمعاست؛ از زلزله رودبار تا سیل جنوب، از تشویق مردم برای کمک

گر مسبوق به سابقه یاری کده معماری در بم. پس حضوری چنیناز ساختن مدرسه در رودبار تا ساختن دانش

ای ویرانگر به جان اجتماع و حیات انسانها انداخته است به طریق اولی از یروس کرونا که زلزلهاست و شیوع و

همراهی روشنگرانه با مردم برای مجبور انون قرار گیرد.  یکی از موردها ی انساندوستی باید مورد توجه کزاویه

 که مردمناست، از هر نوع و جنس؛ بیدر تامین نیازهای  مبارزه با کرو ساختن نهادهای حکومتی از جمله دولت

 در رنج و شکنج بیشتر بیفتند؛ نیز تشویق مردم به همراهی با خود در نبرد با کرونا.

ی کانون قلمی نشده است، دفاع های انساندوستانه به وضوح جایی در سطرهای منشور و اساسنامهاگر مداخله 

نی آمده است. برای انسان امروز حق دسترسی آزاد به از آزادی بیان و مخالفت با سانسور به تصریح و روش
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اطلاعات و آزادی بیان از حقوق اساسی است. آیا ویروس کرونا به آزادی بیان حمله کرده است؟ در ابتدای این 

شود. ای اجتماعی تبدیل میگذارد به پدیدهای طبیعی پا به اجتماع انسانی مییادداشت نوشتم که وقتی پدیده

کند ها با استفاده از شرایطی که این ویروس مهیا میکند اما دولتوس کرونا به آزادی بیان حمله نمیویر قطعاً

زنند. در شروع فعالیت کرونا دولت چین با حذف اخبار مربوط دست به سانسور، فریب و سلب آزادی بیان می

 شدت یافتن شیوع و سرایت آن به شیوع آن و کمی بعدتر با دستکاری در آمار مبتلایان و فوت شدگان موجب

ها شیوع ویروس با ممنوعیت و سانسور اخبار به نقاط دیگر جهان و از جمله ایران شد. در ایران نیز برای هفته

ای وارد نشود در حالی که همان زمان ویروس مربوط به آن کتمان شد تا به منظورهای سیاسی حاکمیت خدشه

 هایی نیستها فقط مخصوص دولتکاریروی بود. این پنهاندر حال پیشبه جان بسیار از شهروندان افتاده و 

های مدعی آزادی بیان؛ جایی مثل آمریکا یا فرانسه نیز در شان جایی ندارد. در دولتکه آزادی بیان در سیستم

 کاری. فرق قضیه میان دو دسته دولت این بود که  آنجانمایی و فریبابتدای کار شروع کردند به کوچک

میزان کوشش  ها ایستاد و برملاشان کرد. اصولاًمطبوعات آزاد و شهروند دارای آزادی بیان در مفابل دروغ

ای مستقیم دارد. در جوامع برخوردار از ها برای حل انسانی و صحیح بحران با وجود آزادی بیان رابطهدولت

ان که شرایطی در جوامع بشری موجب هراس رسانی هستند. هر جا و هر زمها ناچار از خدماتآزادی بیان دولت

به آزادی بیان  "شرایط ویژه"ی ها به بهانهمردم و پررنگ شدن نقش دولت شده است آنجا و آن موقع حکومت

اند؛ زیرا اعمالشان برای سروسامان دادن مجدد به سیستم مبتنی بر سود معمولا خلاف منافع مردم حمله برده

ها را محدود و در شرایط حاد  ها و قلمموفقیت آنهاست؛ از همین رو زبان ا و ضامناست. سانسور یکی از ابزاره

ای بر شدت سانسور و بنده "شرایط ویژه"ها در شکنند. در کشورهایی که آزادی بیان نیست دولتبرند و میمی

ی امنیتی و قضایی بر ی تهدیدهای نهادهاافزایند. همراه با شیوع ویروس کرونا در ایران سایهآزادی بیان می

های تهدیدآمیز از این سازمان و آن نهاد فضای مجازی، تنها امکان خبررسانی مستقل، تشدید شد و بخشنامه

خبررسانی « جلوگیری از انتشار اخبار کذب و تشویش اذهان عمومی»ی آویخت تا به بهانه "درودیوار"بر 

تشویش » یجا نیز بسیار کسان به بهانهکنند. تا همینسویه را موقوف مستقل و به چالش کشیدن اطلاعات یک

اند و روزی نیست که کسانی به دلیل انتشار اخبار مربوط به بیماری کرونا بازداشت بازداشت شده« اذهان عمومی

ونا ی نبرد با کراکنون در خط مقدم جبههنشوند از جمله برخی پزشکان و پرستارانی که هم "توبه"یا وادار به 

رود های مرگبار اولین چیزی که زیر ضرب میدارند. در شرایط هراس همگانی مانند جنگ یا شیوع اپیدمی قرار

گذارند و در قدم اول باید حق چون و ها معمولا بار حل بحران را بر دوش مردم میآزادی بیان است. زیرا دولت

دهد تا یست. آزادی بیان به مردم اجازه میچرا و اعتراض را به فریب یا زور از آنها سلب کنند. فقط هم این ن

های خود در مقابله با شرایط کرونایی به گفتگو و اخذ تصمیم بپردازند وقتی این حق از آنها گرفته برای اقدام

بحران به طریقی که  دهند، مردم را از دخالت و نظارت موثر در حلای بسیار محدود به آن میشود یا دامنهمی

گنجد و از این زاویه و وطیفه کانون می دارند. این بخش کاملا در قالب هدفمین کند بازمیتضمنافعشان را 

های صاحبان قدرت که رویکردی مخالف آزادی بیان ها و تصمیمبرای دفاع از آزادی بیان و برملا کردن شیوه

 دارد، موظف است مشارکت و مداخله کند.

ها پیدمیک است. نویسندگان نیز مانند دیگر مردمان از محدودیتسومین عامل، وضعیت نویسندگان در شرایط ا

فروشان و بخش اند. گذشته از این،  کاهش شدید فعالیت ناشران، کتابو خطرهای وضعیت کرونایی در رنج
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فرهنگی، نشر و بازنشر کتاب و مجله نیز با کاهش شدید مواجه شده است. درست است که در ایران درصد 

ه و یا لیف یا حق ترجماین همه تعداد کسانی که با حق تأ کنند بادگان از راه نوشتن ارتزاق میاندکی از نویسن

تمام  زنند، کم نیستند. اینانهای زندگی وصله میگذرانند یا با آن به پارگیبا ویراستاری امور زندگیشان را می

یاری برساند. کانون باید متوجه و معطوف  اند و دولت موظف است به آنهایا بخشی از درآمد خود را از دست داده

نایی یا اعتهای فرهنگی باشد که از سر بیموقعیت اهل قلم در این شرایط باشد. همانظور که باید مراقب آسیب

ون ی کانشود. یکی از وظایف تعریف شدهاستفاده صاحبان قدرت از شرایط کرونایی به فرهنگ وارد میسوء

ها دانش آموز و دانشجو به دلیل اکنون میلیونای اعتلای فرهنگی جامعه است. همنویسندگان ایران تلاش بر

های آنلاین  استفاده خطر ویروس کرونا نباید در کلاس درس حاضر شوند و لازم است از آموزش مجازی و کلاس

س آنلاین برخوردار تر از امکانات آموزش مجازی و کلاکه بسیاری از آنها به ویژه در مناطق محرومکنند. حال آن

ین مدن دولت و نهادهای مربوطه برای تأنیستند. در این امرِ فرهنگی کانون به سهم خویش باید در مجبور کر

 و امکانات آموزشی بکوشد و مردم، به ویژه فرهنگیان دلسوز و انساندوست، را نیز تشویق کند که مستقلاً

 اقد امکانات بپردازند.سازماندهی شده به کمک دانش آموزان و دانشجویان ف

شود و لازم است در برابرش خلاصه کنم: کانون نویسندگان ایران از سه جنبه به شرایط کرونایی مربوط می

واکنش مناسب نشان دهد: انسانی، مدنی و فرهنگی. و این یعنی مشارکت انساندوستانه، دفاع از آزادی بیان و 

 امعه. حمایت از حقوق نویسندگان و اعتلای فرهنگی ج

 

 ناصر زرافشان:پاسخ 
 مواضع کانون در قبال بحران کرونا و پس از آن

 

سرنوشت عمومی جامعه و تحولات آن از کند، طی میو مسیری که در آینده های آن کانون، دغدغهسرنوشت 

ابراین نو آینده او است. بانسان و سرنوشت ـ حتی به عنوان یک فرد همـ موضوع کار نویسنده و شاعرجدا نیست. 

ر تبدیل له به پرسش زیأمل در این سوال برای یافتن پاسخ آن گامی به جلو برداریم صورت مسأوقتی با اندکی ت

مروز ا ؟ اگررو خواهیم بودهو با چه شرایطی روبای ین بحران پایان یابد با چه جامعهوقتی سرانجام ا: شود کهمی

توان گفت که را میدستکم این  ،ه اوضاع و احوالی خواهد بودبا چو ای نتوان گفت جامعه پسا کرونا چه جامعه

را ذی گکرونا یک میان پرده میداپیاین تصور خام و عامیانه را باید کنار گذاشت که  .نخواهد بودای جامعهچه 

زندگی دوباره به همان شکل پیش از کرونا برخواهد گشت و دوباره مانند  ،است و پس از فروکش کردن آن

 اکنون پیش آمده فقط بحران ناشی از یک بیماری واگیردارِ  . آنچهجریان خواهد یافت ی پیش از این بحرانهاماه

ناشی از علل  ـ درگیر یک بحران عمیق اقتصادی هم ،یش از ورود این ویروسپما  یجامعه .کشنده نیست

هم  در ناشی از ویروس کرونا بحران. بحران اقتصادی با بوده است ـو عرضیفقط عوامل بیرونی  نه ،ساختاری

، رمحیطی دیگاجتماعی و زیست ،های سیاسیکنند و همراه با بحرانرده و این دو یکدیگر را تشدید میگره خو

دیگر جامعه  ؛ردوآاز دل این مجموعه سر بر ای که بعداًاند که جامعهرا به وجود آورده ی بغرنجیچنان مجموعه

 .نیست 9913سال 
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چگونگی برخورد و ، از بحران ی پسامل اصلی و اثرگذار در تعیین شکل و مشخصات جامعهیکی از عواما  

 .ر روی رویارویی با بحران استدها و تصمیمات را به دست دارند ها و کسانی که سررشته کارحکومت عملکرد

رو هستیم که یکی هوببا دو نوع برخورد و عملکرد ر ـ بلکه در سطح جهان، نه تنها در ایرانـ در این زمینه 

پیش از  را شان از رکودتر نظام اقتصادیو خروج سریع (سرمایه)نجات کسب و کار ،ول طراحان آنبه قعمدتاً 

دا کردن مردم در نظر دارد و دیگری فبه بهای  لوو در واقع حفظ ساختار قدرت و ثروت خود را و ،فروپاشی آن

 . دهدمی اولویت قرارفکر نجات جان مردم از بیماری و جامعه را در 

از  امکان جلوگیرینوز با قرنطینه کردن این ایالت یعنی زمانی که ه ،در ابتدای سرایت ویروس به نیویورک

 ویورکنی کردن قرنطینهبحث وقتی ترامپ  ،های امریکا وجود داشتسایر ایالت شیوع گسترده و سرایت آن به

 کار نای کرد اعلام صراحتاً و برخاست مخالفت به ایالت این نکرد قرنطینه با نیویورک فرماندار ،کرد مطرح را

اما ثروت و سرمایه صاحبان زر و زور که اکنون نگران آن هستند . رساندآسیب میـ سرمایه مالی ـ بورس به

در چنین لحظات رو و وجود جامعه قایم به وجود مردم و نیروی کار آن است. از این حاصل کار مردم است

همانطور که  .فروپاشی اقتصادی حفظ شودو حتی به بهای رکود  لواید نجات زندگی و جان مردم وبحرانی ب

 ،فدا کنندآنان  ن خود را برای حفظجاخواهند افتند از مردم میخطر میوقتی به  هاکشور یحاکمههای نظام

ود و حتی فروپاشی اقتصادی کبه قیمت ر است کههای حاکمه وظیفه نظاماند که مردم به خطر افتاده امروز هم

ولت ی دفشارپا برای اعتراض به، ان ایتالیا در فراخوان به اعتصابشعار کارگر .زندگی و جان مردم را نجات دهند

اخطار سازمان بهداشت «. ارزش زندگی ما بیشتر از سود شماست» این است کهدر شرایط خطر ادامه کار  به

جر نوع دوباره و غیر قابل کنترل ویروس میتواند به شور شتابزده میطهها بتگوید رفع محدودیمیکه جهانی 

مین ه بیانگردرجات مختلف  ، بهدبیرکل ملل متحدآنتونیو گوترش از سوی ، شود و اخطار دیگری مشابه این

 .مقابله با بحران جاری استدر رویکرد 

 هایوتثر، ا غارت ثروت ملیبهای اخیر که طی دههکسانی  .اندول را برگزیدهه اظاهراً در ایران اولیای امور رااما  

برای حفظ ثروت و قدرت خود نیز حاضر نیستند هزینه  ،اند حتی برای بقای خودای و کلان اندوختهافسانه

ثروت ملی به دست  کتابِحساب و چپاول بیکارگران و زحمتکشان را از محل آنچه با  ماهِ  زندگی یکی دو

شان در این شرایط خود را مین معاش روزانهأه بماند و مجبور نشوند برای تها در خانآن اند تقبل کنند تاآورده

به آب و آتش بزنند و به این ترتیب گویا تصمیم به هزینه کردن از جان و حیات زحمتکشان برای حفظ قدرت 

  اند.گرفتهخود و ثروت 

-مایهری سرکه هم با شعار محو «کند و بگذردبگذار اپیدمی کار خود را ب» یشرمانهبی یاین سناریوگویا 

شود به مذاق ارباب قدرت ناخوشایند از آن استشمام می انیسمد و هم بوی شدید مالتوسیداری بازار همسانی دار

ند و با ک بن را که دیگر بهره اقتصادی چندانی ندارند جارواترسالخورده، رانتستهیدت ،بیماری بیاید !نیست

این سناریوها  .آیدکنند همیشه درست از آب در نمیمیهایی که صاحبان قدرت ساب. . اما ح..خود ببرد و بعد

اگر چنین سیاستی دنبال شود . روداند پیش نمیاز ابتدا تصور کرده هاهمیشه به همان شکلی که طراحان آن

پاسخ این پرسش  ما به وظایف و مواضع آینده ؟های سیاسی و اجتماعی چیستعملی آن در عرصه پیامدهای

  .کندطلبد و وظایف جدید را تعیین میارزیابی جدید می ،شرایط جدید د.بستگی دار
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مانند گذشته با مردم و در کنار مردم خواهد ماند و مواضع و اقدامات آینده  ،در هر حال کانون نویسندگان ایران

 رد.کتعیین خواهد  ؛ما روشن نیست ها برآن کم و کیفشرایطی که هنوز  خود را با توجه به تحلیل مشخصِ

 

 بیگی:اکبر معصومپاسخ 
ارتباط را با امر  نیکرونا( کمتر ای 91 دیکو نجای)در ایماریکه ب دیبنما نیگرچه ممکن است در نگاه نخست چن

 ها کل دهیاز پد یاموارد پاره یفراموش کرد که در برخ دیدارد، اما نبا انیب یبه آزاد یابیدست یمبارزه برا

ان که به انس یزیچ چیه ،یانسان زیچ چیه» :انهکند و  در آن صورت به قول آن بزرگ فرزیم ریرا درگ تیبشر

 وعی؛ شاست مانهیسخن حک نیبارز ا  قیکرونا از مصاد روسیو یریگ، و همه«ستین گانهیمربوط باشد، با من ب

و اهل فکر و  سندهیجنگ در مقام نو بتیمثل جنگ است. مگر ما به عنوان مص روسیو نیا یو جهان ریگهمه

 یخود یهیتر کردن قلمرو نفوذ سرماو گسترده شتریمردم بر سر کسب سود ب رقلم و کتاب در مقابل کشتا

 یهفی. وظمیار قبال آن واکنش کرد، چنان که تاکنون کردهد دیکرونا هم حکم جنگ دارد. با م؟یمانیخاموش م

ابولا،  ،)سارسریگهمه یهایماریها و بروسیهور زود به زود انواع وظ یهاما، گذشته از روشن کردن علت

 عتیو طب یبشر یجامعه انیهم زدن تعادل م بر ریناگز یآمدهایمرس و...( و نشان دادن پ ،یخوک یآنفولانز

 فیظاو یکه از جمله ،یدر عصر کنون یدارهیبلامنازع سرمابه ظاهر  تیو حاکم هیسرما ریناپذیریبر اثر ولع س

 نهیقرنط»جهان  حاکم بر یدارهی. نظام سرمادیشیاند یملع یهاحلحال به راه نیدر ع دیماست، با یروشنگرانه

 یاجتماع ستیز ینحوه شتریکردن هر چه ب یااختهیکردن مردم،  زهیاتم یمؤثر برا یالهیرا به وس «کردن

دم به آحاد مر قیو تشو شتریچه ب هر یهمبستگ مکرر بر دیتأک دیمقدم ما با یفهیوظ .مردم مبدل کرده است

( یانساختم یهاباشد)مانند مجتمع شتریمردم ب یه امکان تجمع سکونتچباشد. هر گریکدیرساندن به  یاری

 اریبس گریکدیساکنان با  ییگونه موارد آشنانیکرد. در ا تیرا تقو یو انسان یعاطف یوندهایپ نیتوان ایم شتریب

 یماریدار)بنهیزم مارانیاز ب هکند. گذشتیتر مرا افزون یاجتماع یرابطه یمر امکان برقرارا نیاست و ا شتریب

و  روسیدر رهگذر ابتلا به و یگرید یاجتماع یهیاز هر لا شتریو سالمندان ب رانی(، پرهیو غ ابتیعروق، دـیقلب

 یکه مستقلاً و ب قیجوانان را تشو نیا دیسکونت دارند. با یها جوانانمجتمع نیاند. در ااز آن یناش ریمرگ و م

 رانیدهند و به پ لیتشک یاریهم یهااند( گروهقاتلان مردم یقدرت)که خود در زمره یابا نهاده یارتباط چیه

ها هیاز توص یکی رانیا سندگانیتبصره: در مورد خاص کانون نو کیبرسانند.) یاریو ناتوانان و سالخوردگان 

 یمورد محلات اندک درکار  نیکانون باشد(. ا یاد سالخوردهرجوانان عضو کانون به اف یگدیتواند رسیم حتماً

نشان داد  13شدگان در سال شورش گرسنگان و فراموش ی. تجربهستیگمان مُحال ن یب یاست ولدشوارتر 

کف دست جا سکنا  کیکه در  یاگسترده یهاتیمحل سکونت زحمتکشان و گرسنگان، جمع یکه فشردگ

 اریدر اخت یمردم یهمبستگ یهاگروه اریاخت رد عیو امکانات وس یاز توانمند یریناپذانیپا یرهیدارند، چه ذخ

کشد. یرا به رخ م هم خود 21انقلاب  یاست که در دوره یاتجربه یمردم یهان تشکلیچن یزیریگذارد. پیم

 یدرباره مستقل یرساناطلاع ،یمردم یبر همبستگ من اساساً دیآورد. تأک ادیبه را ها یهمبستگ نیا خیتار دیبا

    حُسن بزرگ را دارد که نیدهند( ایحکومت به دروغ انتشار م یهاگذرد)نه آنچه رسانهیم تیآنچه در واقع

 یرسان( اطلاع5بندند؛ ینم تیچشم به کمک حاکم هودهیکنند و بینم یو درماندگ ییمردم احساس تنها (9

 یانهرس کیو به  دیآیدرم یرجدیبوده از صورت غ یاتابع فعل و انفعالات لحظه ریاخ انیسال یمستقل که ط
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 یهاحکومت (9 هم شکند؛ را در یحکومت یسانسور جهنم دیتواند سد سدیشود که میمبد ل م ویآلترنات

 متحمل را یکردن مردم شکست تلخ و سخت زهیما( در اتم یکوبگر کنونرس تی)از جمله حاکم یدارهیسرما

 شوند.یم

 

 حافظ موسوی:پاسخ 
 رونا و قرنی که رو به پایان است.کانون، ک

 

طور که  به قرن باقی مانده است و این قرن چهاردهم خورشیدی رو به پایان است. فقط یازده ماه از این ـ 9

تر ثبت روفی درشتبا حی تاریخی ما ی این یازده ماه و دو سه ماهِ پیش از آن، در حافظه، خاطرهرسدنظر می

شیرین بسیاری را از سر گذراند؛ سقوط قاجاریه، ظهور و  . کشور ما در این قرن ماجراهای تلخ وخواهد شد

، انقلاب بهمن و  مرداد، جنبش چریکی 53گرا، کودتای گیری و سرکوب احزاب چپ و ملیسقوط پهلوی، شکل

به یک عبارت می .وکراسیزه برای آزادی و دمبرآمدن کابوس جمهوری اسلامی از پس شصت هفتاد سال مبار

مان به سلطنت مطلقه مشروطهیای ایم. در آغاز قرن روین قرن به آغاز آن رجعت کردهتوان گفت در پایان ا

از . ی فقیه گیر کرده استان همچنان در بن بست  ولایت مطلقهمپایان قرن ، رویای جمهوریانجامید و در 

یم از دستاوردهای ، موسسات و ملزومات زندگی مدرن که امروزه از آن برخوردارهادهاسوی دیگر، همه یا اغلب ن

انکار ، روطه هنوز هم روی زمین مانده استهای انقلاب مشچه بخش مهمی از هدف . اگرهمین قرن است

ت ای را پشساختار نیمه فئودالی و عشیرهشود، ی ما در قرنی که دارد تمام میکشور و جامعهتوان کرد که نمی

در طول چهل سال گرای اسلامی سنت. همین که حاکمان مدرن تبدیل شده استای سر گذاشته و به جامعه

ه زندگی دلخواه خود را در جامع یاند شیوهاند نتوانستهشدت عمل و خشونتی که به کار بسته یگذشته با همه

گرایان تر آز آن است که سنتشور ما محکمهای فرهنگ مدرن در کریشهحکایت از آن دارد که  ؛پیاده کنند

 «یکی بود، یکی نبود»انتشارِ ، ی هنر و ادبیاتهای جالب این قرن در حوزهاز اتفاق. قادر به نابودی آن باشند

. این دو اتفاق به استخورشیدی  9919یوشیج در سال  ی  نیما«افسانه» و انتشار  9911جمالزاده در سال 

در اواخر  ون نویسندگان ایران. تأسیس کانیای نو بر دنیای گذشته و سنت استدن یغلبهبیانگر صورت نمادین 

کانون  یو اعضای اولیه. )بنیانگذاران است نخست این قرن نیز به نظر من از همین منظر قابل تفسیر ینیمه

هلوی و هویدا برای گراها به دعوت فرح پ؛ در حالی که اغلب سنتاعران و نویسندگان نوگرا بودندهمگی از ش

نون س کاها اقدام به تأسیبودند و نوگراها در تقابل با آن ی فرمایشی نویسندگان لبیک گفتهتشکیل اتحادیه

 .( مستقل نویسندگان ایران کردند

، ورسال حض . پنجاه و یکنویسندگان ایران استامسال پنجاه و دومین سالگرد تولد کانون  اردیبهشت ماهِ ـ 5

 ، حضور هیچ نهاد یا تشکل مستقلشوری که استبداد، در کو مستقل ماندن ن و جنگیدن برای بودن، ماندبودن

 یماهای فترت هم داشتهچه دوره . در پنجاه و یک سالی که گذشت، اگرآورد کار کمی نیستو منتقد را تاب نمی

ا ، یا حتآتش زیر خاکسترکانون همواره حضور داشته است؛ همچون  ، اماکه گاه چندین سال طول کشیده است

 یتجربه. کانون در این پنجاه و یک سال توانسته است م که هم دال و هم مدلول خویش استهمچون یک نا

 یکنم همین تجربهفکر می. من در خود ذخیره کندخواه و مستقل ایران را آزادیچندین نسل از نویسندگان 
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اخیر که  ین و منحرف نشدن از مسیر اصلی است. در دورهاصلی کانون و راز ماندگاری آ یسرمایه ،انباشته

بادا ن بودند که مها از سر حسن نیت و دلسوزانه نگرائت دبیران کانون جوان هستند بعضیبیشتر اعضای هی

ز ا. دیدیم که چنین نشد و عملکرد این هیئت دبیران، یا از مسیر اصلی خود منحرف گردد ،کانون ضعیف شود

ای که ما امروز در جاده. ی انباشته استزی کم نداشت. دلیلش هم به نظر من همان تجربهچیهای قبل دوره

 ، هنر وهایشان اعتبارِ فرهنگیده شده است که نامهای بزرگانی کوبش از ما زیر گام، پیداریمآن گام برمی

و این شور و شوقی که  درخشان یخواهی است. با آن گذشتهشی و آزادیادبیات این سرزمین و نماد آزاد اندی

، تردید شوددیده می« شه و بیان بی هیچ حصر و استثناءآزادی اندی»عضای جوان کانون در دفاع از حق در ا

ایفای رسالت خویش برخواهد آمد.  یبه خوبی از عهدهرو نیز  نون نویسندگان ایران در قرن پیشِندارم که کا

 .ولد کانون بر کانونیان مبارک بادسالگرد ت

ی کریه چهرههمچون هیولایی بلعنده  وارد کشور ما شده بود؛ماه  ویروس کرونا که گویا از دی 13در بهمن  ـ 9

، کار دست مردم داد و در اندک زمانی در قم و نیز دروغگویی و پنهانکاری حاکمیتبار خود را آشکار کرد. این

موقع خبر ویروس کرونا  . انتشار بهرا گرفتوطنان ما ها تن از همان و سپس در چند شهر دیگر جان دهگیل

تند نگاران اجازه داشتوانست از ابعاد فاجعه بکاهد. اگر روزنامهتوانست مانع شیوع آن شود، دستکم میاگرچه نمی

 های وزارتخانهه، در کار و بار همهای حیات اجتماعی و سیاسی کشوری عرصهاز طرف مردم در همه به نمایندگی

ه و، علابی واهمه در اختیار مردم بگذارندها را های آنک بکشند و اخبار مربوط به فعالیتعمومی سرو نهادهای 

کاری مسئولان در چنین و پنهان ، دروغگوییشدها گرفته میها و اختلاسبر آن که جلوی بسیاری از رانت

دش رگر نشان داد که در نبود گاین واقعیت دردناک بار دیسان و بی هزینه یا کم هزینه نبود. مواری چنین آ

، معنایش خلع سلاح  و بی دفاع کردن های مستقلرسانهها و ممانعت از فعالیت آزاد اطلاعات و سانسور رسانه

ناپذیر به بار آورَد. وقوع چنین رویدادهایی جبران هاییت که ممکن است خسارتهایی استفاقمردم در برابر ا

قرن سانسورستیزی کانون و دفاع از حق آزادی بیان و انتشار بی هیچ حصر و مهر تأییدی است بر حقانیت نیم 

 تثناء.اس

حوادثی چون ، و به ویژه در زمان وقوع ذشته هموارهگونه که در پنجاه سال گکانون نویسندگان ایران همان

نیز در کنار مردم است. بار ها برخاسته است، اینوده و در حد توان خود به یاری آن، در کنار مردم بزلزله و سیل

ردم حق . مآزاد اطلاعات استاصلی کانون در این شرایط کماکان دفاع از حق آزادی بیان و گردش  یوظیفه

ن کرونا و پیامدهای آن آگاه شوند. هم اکنون زندگی های دولت در مقابله با بحرادارند از چند و چون سیاست

ه تا کارگران بیکار شده، کارگران روزمزد، کارکنان بخش خدمات، ی جزء گرفتکسبه ، ازها نفر از مردممیلیون

ان در می. در این موقعیت خطیر که بحث مرگ و زندگی به طور جدی به مخاطره افتاده است... ها ونشینحاشیه

ا هزندگی و معیشت آنهای دربسته برای هایی هستند که دولتمردان در اتاقتصمیم، مردم به حق نگران است

 هایی که ممکن است جان مردم را به مخاطره اندازد و یا برها و تصمیمبرای مقابله با سیاست. هند گرفتخوا

سان مستقل و مردمی بر ما این است که حق نظارت مردم و کارشنا یفقر و فلاکت عمومی بیفزاید وظیفه

های اعتراض مردم در برابر سیاست ز حق. باید اای عمومی تبدیل کنیمهای کلان کشور را به مطالبهسیاستگذاری

 های بهداشتیوی از جامعه با رعایت دستورالعملیک از ما به عنوان عض ، هرضدمردمی دفاع کنیم. علاوه بر این

حران مشارکت داریم و خواهیم داشت. جمعی برای عبور از این ب یها در مبارزهیگران به رعایت آنو تشویق د
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درآوردن این ویروس  هایمان بر نیروی مردم برای از پاها و مقالهبا شعرها، داستان توانیمو میایم ما نویسنده

 . شوم بیفزاییم

ه با خاطرات تلخ کرونا و قرنطینه، بلکه با تحقق این قرن شمسی ن یی آخر این که امیدوارم پروندهنکته و

 . ی مردم کشور ما بسته شودآرزوی صد ساله
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