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ــر  ــی وزی ــاون فرهنگ ــی مع ــاری، وقت ــال ج ــن س ــم بهم نوزده
ــنا  ــزاری ایس ــا خبرگ ــه ب ــی، در مصاحب ــاس صالح ــای عب ــاد، آق ارش
ــاید  ــد ش ــرا خوان ــت اندازی« ف ــه »پوس ــران را ب ــندگان ای ــون نویس کان
ــد. ــترده یاب ــن گس ــی چنی ــخنانش بازتاب ــه س ــرد ک ــم نمی ک ــور ه تص
ایــن بازتــاب، هــم روزنامــه ی کیهــان و ســایت صــراط را بــه میــدان 
مجادلــه کشــید و هــم نویســندگان تبعیــد شــده را. چنــد روز بعــد مــوج 
ــری  ــد ســد بایکــوت خب ــود کــه بتوان ــدان قــوی شــده ب برخاســته چن
کانــون در روزنامه هــای رســمی و دولتــی را بشــکند و گفتــه ی عبــاس 
ــت اندازی  ــا پوس ــندگان ب ــون نویس ــه: »کان ــد ک ــر کن ــی را تیت صالح
ــبکه های  ــران ش ــی و کارب ــایت های اینترنت ــد.« س ــت کن ــد فعالی می توان

اجتماعــی آن را بــه موضــوع بحــث بــدل کردنــد.
اگــر قــرار باشــد »داغ« تریــن گفتــه ی هــر یــک از دســت اندرکاران 
ــا  ــا اینج ــد – و ت ــود، بی تردی ــاب ش ــت انتخ ــت و حکوم ــور دول ام
ــت  ــخنی اس ــاد، س ــر ارش ــگ وزی ــاون فرهن ــه ی مع ــن گفت – »داغ «تری
کــه نوزدهــم بهمــن در مــورد کانــون گفــت: »کانــون نویســندگان یــک 
ــه در دوره ای از  ــی اگرچ ــث تاریخ ــن بح ــه ای ــی دارد ک ــث تاریخ بح
ــا توجــه بــه ایــن  تاریــخ سیاســی کشــور اهمیــت داشــته اســت، امــا ب
کــه امــروز برخــی از اعضــای آن یــا از دنیــا رفته انــد و یــا در شــرایطی 
ــًا  ــن طبع ــد، بنابرای ــت ندارن ــه فعالی ــه دیگــر حــال و حوصل هســتند ک
ــم  ــون باشــد و ه ــع کان ــه نف ــم ب ــه ه ــد ک ــد پوســت اندازی کن می توان
ــر  ــری از نظ ــه ي دیگ ــه گوش ــان در ادام ــندگان آن« ایش ــع نویس ــه نف ب
خــود را چنیــن بیــان می کنــد: »بــه نظــر می رســد ایــن صبغــه تاریخــی 
ــه  ــا هم ــت می تواندب ــته اس ــخ پیوس ــه تاری ــی ب ــه نوع ــه ب ــون ک کان
ــرای درس گرفتن هــا در حــوزه ادبیــات، سیاســت و  فــراز و نشــیبش ب
فرهنــگ در جایــی بمانــد، امــا االن بــا مجموعــه رو بــه جلــو و پرتپــش 
نویســندگان جــوان یــا میانســال روبــه رو هســتیم کــه گرچــه آن گذشــته 
ــته و االن  ــت در گذش ــره دوره ای اس ــا باالخ ــد، ام ــده و خوانده ان را دی
نبایــد دوبــاره قاعــده و نســبت آن بــا شــرایط امــروز مــورد بحــث قــرار 
بگیــرد. وگرنــه اگــر بنــا باشــد برخــی نهادهــا همچنــان در پوســته های 
گذشــته خــود بماننــد و نوســتالژیک بــه گذشــته نــگاه کننــد، کارکردهای 

ــد.« ــت می دهن ــود را از دس ــته خ گذش
ــاس  ــه عب ــان ب ــه ی کیه ــه، روزنام ــن مصاحب ــار ای ــی انتش در پ
صالحــی، رقیــب جناحــی خــود، حملــه بــرد و تیتــر زد: »اتــاق جنــگ 
ــم  ــون مته ــت کان ــن یادداش ــد؟!« در ای ــت اندازی می کن ــن پوس منافقی
ــن(  ــان: منافقی ــه ی نویســنده ی کیه ــه گفت ــن )ب ــت از مجاهدی ــه حمای ب
»فدائیــان خلــق« »گروهک هــای مارکسیســتی افراطــی«، »دامــن زدن بــه 
ــرزی« و...  ــق م ــا در مناط ــه ی گروهک ه ــی و غائل ــوب های خیابان آش
ــک  ــون را »گروه ــود کان ــان یادداشــت خ ــنده در پای ــود. نویس ــده ب ش
شــبه صنفــی« خوانــده بــود. تــو گویــی کــه نــه از یــک کانــون فرهنگــی 
ــی  ــی – نظام ــروه سیاس ــک گ ــه از ی ــده بلک ــناخته ش ــابقه ی ش ــا س ب
ــده  ــوم ش ــد معل ــر بای ــن دیگ ــت! ای ــان اس ــت در می ــی صحب زیرزمین
ــه ای اســت کــه  ــدازه  ی کین ــه ان ــون ب ــه کان ــه ی کیهــان ب باشــد کــه کین
بــه آزادی دارد. امــا حســن ایــن یادداشــت بیــان علنــی موضــع کیهــان 

اســت و برخــاف عبــاس صالحــی و هم جناحی هایــش ســخن در 
ــد. ــرده نمی گوی پ

گذشــته از روزنامــه ی کیهــان خبرگزاری هــا پیرامــون ایــن موضــوع 
بــه مصاحبــه و درج گــزارش پرداختنــد. در ایــن میــان روزنامه ی آســمان 
ســنگ  تمــام گذاشــت و از اولیــن شــماره بــه ســراغ ایــن موضــوع رفت 
و آن را در چنــد شــماره دنبــال کــرد. بیــش از آن، انتشــار بیانیــه ی کانون 
ــا  ــان ی ــد: آزادیخواه ــت اندازی کنن ــد پوس ــک بای ــدام ی ــوان »ک ــا عن ب

ســرکوبگران؟!« موضــوع را داغ تــر کــرده بــود.
در بخشــی از بیانیــه ی کانــون کــه در 21 بهمــن منتشــر شــد، آمــده 
ــر  ــه س ــی ب ــریع و اجمال ــگاه س ــن ن ــه ای ــه ب ــا توج ــون ب ــت: »اکن اس
ــران  ــون نویســندگان ای ــر کان ــن ســی و چند ســال ب خــط آن چــه در ای
ــم وجــدان خــود را  ــر ارشــاد می خواهی ــاون وزی گذشــته اســت، از مع
ــدام  ــتی ک ــه راس ــد: ب ــخ ده ــا پاس ــش م ــن پرس ــه ای ــد و ب ــی کن قاض
ــرو  ــه پی ــران ک ــندگان ای ــون نویس ــد: کان ــد پوســت اندازی کن ــک بای ی
منشــورش از همــان آغــاز تأســیس در ســال 1347 بــه دفــاع پیگیــر از 
آزادی بیــان و مخالفــت بــا سانســور برخاســته اســت یــا ســرکوبگرانی 
کــه ســد راه ایــن تشــکل نویســندگان آزادی خــواه و مســتقل شــده و بــا 
تمــام وجــود کمــر بــه نابــودی آن بســته اند؟« بدیــن ترتیــب کانــون در 
مقابــل هجــوم ظاهر الصاحــی کــه هویتــش را نشــانه گرفتــه بــود، نــه 
تنهــا بــر مواضــع و فعالیت هــای خــود مهــر تأییــد زد، بلکــه خواســتار 

تغییــر رفتــار حاکمیــت نســبت بــه خــود شــد. 
موافقــت و مخالفــت بــا بیانیــه ی کانــون بــه دامنــه و تنــوع بحث هــا 
ــر  ــناس، باق ــندگان سرش ــن از نویس ــه دو ت ــزود. از جمل ــا اف و خبره
مؤمنــی و علی اصغــر حــاج ســید جــوادی، بــا انتشــار بیانیه هــای 
جداگانــه از موضــع کانــون حمایــت کردنــد و دیگــران را نیــز بــه ایــن 

ــد. ــت فراخواندن حمای

ــزان مصاحبه هــای انجــام شــده پیرامــون  ــاه می ــن دوره ی کوت در ای
ــوده اســت.  ــر ب ــر بی نظی ــال اخی ــد س ــه چن ــون، نســبت ب ــت کان فعالی
اگرچــه هیــچ روزنامــه و خبرگــزاری رســمی بــا اعضــای هیئــت دبیــران 
ــام  ــه ای انج ــتثناء( مصاحب ــک اس ــا ی ــون )ب ــال کان ــای فع ــا اعض و ی
ندادنــد امــا همــان چنــد عضــو کانــون تیــر کــه طــرف مصاحبــه قــرار 
ــز  ــد )ج ــاع کردن ــی دف ــه خوب ــون ب ــور کان ــع و منش ــد از مواض گرفتن
یــک نفــر کــه گویــا هنــگام مصاحبــه پــا بــر زمیــن نداشــته اســت!( از 
ــی  ــت: محمدعل ــده اس ــرم مان ــا در خاط ــن نام ه ــوندگان ای مصاحبه ش
ســپانلو، منیــرو روانی پــور، ســیدعلی صالحــی، فرزانــه طاهــری و حافــظ 
ــا ناصــر زرافشــان  موســوی )بــا کمــی امــا و اگــر!( رادیــو فــردا نیــز ب

ــه ای انجــام داد. ــران مصاحب ــأت دبی عضــو هی
ــه  ــون ک ــای کان ــد از اعض ــی چن ــت های تن ــخ ها و یادداش از پاس
بگذریــم، مخالفــان پنهــان و آشــکار کانــون فرصــت را غنیمــت شــمردند 
تــا در همراهــی بــا عبــاس صالحــی بــه »پوســت اندازی«، کانــون کمــک 
ــر از  ــه ی یــک تصوی ــد. تــاش مشــترک آنهــا در نخســتین گام ارائ کنن
کانــون بــود. تصویــری چنــان حقیــر و نــازل کــه شــنونده یــا خواننــده 

از  اگــر قــرار باشــد داغ تریــن گفتــه ی هــر یــک 
ــت و حکومــت انتخــاب شــود،  ــور دول دســت اندرکاران ام
بی تردیــد – و تــا اینجــا – »داغ «تریــن گفتــه ی معــاون 
فرهنــگ وزیــر ارشــاد، ســخنی اســت کــه نوزدهــم بهمــن 

ــت: ــون گف ــورد کان در م
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ــن  ــودی اصــل آن نداشــته باشــد. ای ــا ناب ــچ راهــی جــز موافقــت ب هی
تصویــر گرچــه جدیــد نیســت و پیــش از ایــن نیــز گاه وصف اش شــنیده 
ــر شــروع،  ــی معــاون وزی ــا تصویرســازی  نهان ــار ب ــن ب ــا ای می شــد. ام
ــر،  ــن تصوی ــت. در ای ــود گرف ــه خ ــری ب ــاد جدی ت ــدک ابع و اندک ان
کانــون تشــکلی اســت »متعلــق بــه گذشــته کــه روزگاری فعالیت هایــی 
ــد،  ــا مرده ان ــدادی از آنه ــده اند، تع ــر ش ــش پی ــم اعضای ــته، کم ک داش
ــن  ــد ت ــد چن ــد. مانده ان ــت ندارن ــه فعالی ــال و حوصل ــان ح تعدادیش
معــدود کــه از بازمانــدگان دهه هــای چهــل و پنجــاه هســتند و همچنــان 
ــم  ــی ه ــد. خیل ــیر می کنن ــتی س ــه و استالینیس ــم کهن ــان عوال در هم
ــت روز  ــرایط و موقعی ــا خــردورزی و ش ــد و اصــًا ب ــکال می زنن رادی
ــش  ــون را پوش ــتند. کان ــتالژی بافی هس ــغول نوس ــد و مش کاری ندارن
ــتند.« ــی نیس ــت های صنف ــال خواس ــد و دنب ــی کرده ان ــای سیاس کاره

ــود  ــش را می ش ــا و تکه های ــه بخش ه ــت ک ــری اس ــن آن تصوی ای
در ایــن یــا آن مصاحبــه و یادداشــت و مقالــه دیــد، گوشــه هایی از ایــن 
تصویــر در گفته هــای معــاون فرهنگــی وزیــر ارشــاد در پشــت کلمــات 
و جمله هــا مســتتر اســت. از منظــر مخالفــان، تکــرار ایــن تصویــر پیــش 
ــل و  ــم زدن اص ــا بره ــه ب ــد ک ــب می کن ــب، وی را ترغی ــم مخاط چش
موضــوع تصویــر موافقــت کنــد. می خواهــی چیــزی را نابــود کنــی یــا 
ــر شــده ای از آن رســم کــن  ــر حقی ــدا تصوی ــر آن مســلط شــوی؟ ابت ب
تــا مقدمــه ی نابــودی یــا ســلطه فراهــم آیــد: »چنیــن کانونــی نبودنــش 
ــر!« حــال چــه بایــد کــرد؟ بلــه، بایــد طرحــی دیگــر در انداخــت:  بهت
ــه جلــو و پرتپــش نویســندگان جــوان  ــا »مجموعــه رو ب کانونــی کــه ب
ــا میانســال ســاخته شــده باشــد«، حــس نوســتالژیک نداشــته باشــد،  ی
بدانــد کــه شــرایط کنونــی ماننــد شــرایط دوره ی شــروع فعالیــت کانــون 
نیســت، آن چیزهــا بــه تاریــخ پیوســته. ســرش را پاییــن بینــدازد و بــه 
ــه از  ــن ک ــن! خاصــه ای ــی ای ــی مشــغول شــود. خــرد یعن ــور صنف ام
منظــر مخالفــان، حــرف زدن از آزادی بیــان سیاســی کاری اســت. کانــون 
ــون از خواســت »آزادی  ــار بگــذارد! نتیجــه ایــن کــه کان ــد آن را کن بای
بیــان بی هیــچ حصــر و اســتثنا« دســت بشــوید تــا یــک کانــون مختــص 

امــور صنفــی از دولــت هدیــه بگیــرد!
روزنامــه ی آســمان در همــان چنــد شــماره منتشــر شــده اش نشــان 
ــون  ــی »کان ــون و برپای ــازل از کان ــر ن ــاعه ی تصوی ــه در راه اش داد ک
جدیــد« از دیگــران پی گیرتــر و فعال تــر اســت. امــا متأســفانه بــا 
ــه  ــر آنچ ــود ب ــی ب ــط بطان ــف خ ــن توقی ــد. و ای ــرو ش ــف روب توقی
»خــرد« و »خردمنــدی« می نامیــد. ایــن توقیــف یــک بــار دیگــر نشــان 
داد بــدون آزادی بیــان، هیــچ تشــکل مســتقلی حتــی بــه صــورت صنفــی 
نیــز نمی توانــد وجــود فعــال داشــته باشــد، هیــچ روزنامــه ای نمی توانــد 
از چارچوب هــای تعییــن شــده ی حکومــت، ذره ای فراتــر رود. در ایــن 
ــرای فعالیــت صنفــی  ــی ب ــم، حت ــا ســاکن آنی ــه و ســرزمین کــه م زمان

صــرف هــم نیــاز بــه آزادی داریــم!
ــده  ــه ش ــر ارائ ــد تصوی ــند، می دانن ــون را می شناس ــه کان ــا ک آنه
ــه  ــدارد. ک ــی ن ــا حقیقــت همخوان ــون، ذره ای ب ــان کان از طــرف مخالف
ــرده  ــود؟ م ــت اندازی اش« ب ــه »پوس ــی ب ــه لزوم ــت چ ــر می داش اگ
ــدارد! همیــن قــدر کــه اشــاره ی یــک مدیــر دولتــی  کــه چــوب زدن ن
ــده  ــدرت و زن ــان از ق ــت نش ــه اس ــه راه انداخت ــی ب ــون، موج ــه کان ب
بــودن کانــون دارد. کانــون فقــط جمــع جبــری اعضایــش نیســت کــه بــا 
ــاد شدن شــان چــاق و الغــر شــود. منشــوری دارد، تاریخــی  ــم و زی ک
دارد، چهره هایــی داشــته و دارد، فعالیت هــا داشــته و دارد. کانــون 
ــه شــمارش  مجموعــه ای از همــه ی اینهاســت. آنهــا کــه ســاده لوحانه ب
اعضــای کانــون مشــغولند و تعــداد حاضــران در جلســات و مرده هــا و 
زنده هــا و رفته هــا و مانده هــا را چرتکــه می اندازنــد و می پندارنــد 

ــا خــود  ــد ی ــا نمی دانن ــن چیزهــا را ی ــی فقــط اعضایــش ای ــون یعن کان
ــه اعضایــش،  ــًا ب ــون صرف ــود کان ــود و نب ــد. اگــر ب ــی زده ان ــه نادان را ب
وابســته بــود، راه نابــودی اش بــرای مخالفــان، گرفتــن و بند کــردن و زدن 
ــد  ــان می دانن ــا و عاقل هاش ــا زیرک ه ــام! ام ــود و تم ــاندن و... ب و ترس
ــی پیــدا  ــاز هــم کانــون هســت و دیگران کــه حتــی در ایــن صــورت ب
ــه دســت  ــد و پرچمــش را ب ــه »چــراغ« اش را روشــن کنن می شــوند ک
گیرنــد. زیــرا آزادی بیــان نیــاز اساســی نویســندگان و هنرمنــدان اســت. 
ــاح را در  ــس ص ــه اســت. پ ــاز جامع ــون نی ــون کان ــکلی چ ــرا تش زی
ــی«، از دل  ــه »کانون ــد، ک ــون بزنن ــا کان ــون را ب ــه کان ــد ک آن دیده ان
کانــون بیــرون بکشــند، مثــل مــاری کــه پوســت می انــدازد! بنابرایــن بــه 
اصــول، منشــور، تاریــخ و فعالیت هایــش حملــه می برنــد؛ بــا کتمــان و 

تحریــف و حتــی »تعریــف!«
ــوز  ــت. هن ــتاده اس ــش نایس ــش و جوش ــوز از جنب ــا هن ــوج ام م
اینجــا و آنجــا موضــوع ادامــه دارد. در ایــن میــان کانــون جــز صــدور 
بیانیــه حرکتــی نکــرد و ایــن پاســخ کافــی نبــود. پــس بــا وجــود تنگناها 
ــا انتشــار ایــن ویژه نامــه امکانــی فراهــم  ــر آن شــد ب و محدودیت هــا ب
ــان کننــد  ــون نظــر خــود را در مــورد موضــوع بی ــا اعضــای کان آورد ت
ــن  ــه در ای ــد. آنچ ــن گری بپردازن ــه روش ــث ب ــرکت در بح ــا ش و ب
ــا  ــًا ب ــه چــاپ شــده اســت نظــر نویســندگان آن اســت و لزوم ویژه نام
نظــر و مواضــع کانــون یکســان نیســت امیــد اســت ایــن ویژه نامــه در 

ــر باشــد. ــران مؤث ــون نویســندگان ای ــر واقعــی کان نشــان دادن تصوی

تبریک
احتمــاالً هنگامــی کــه ایــن ویژه نامــه منتشــر می شــود، هشــتم مــارس، روز 
جهانــی زن گذشــته اســت. »اندیشــه ی آزاد« ایــن روز را بــه همــه ی زنــان 
ــد و آرزوی  ــک می گوی ــنده تبری ــان نویس ــژه زن ــه وی ــان ب ــر جه در سراس
روزی را دارد کــه زنــان جهــان بــه آنچــه حــق و شأنشــان اســت برســند. 
ــا  ــه تنه ــا ن ــتند. آنه ــذاب هس ــتری در ع ــتم های بیش ــران از س ــان در ای زن
ــای  ــژه سانســور می شــوند بلکــه در دنی ــوان اب ــه عن ــای واقعــی و ب در دنی
هنــر و ادبیــات تیــر ســوژه ی سانســور شــده ای هســتند. ایــن نیــز عرصــه ی 
دیگــری اســت کــه زنــان بــرای برابــری بایــد خواســتار نفــی آن باشــند. 8 

مــارس گرامــی بــاد! 
ــه ی  ــر هم ــوروز ب ــد ن ــو و عی ــال ن ــز در راه اســت. س ــال 1393 نی      س

ــارک باشــد! ــران مب ــردم ای م

تسلیت
ــا خبــر  در آخریــن ســاعاتی کــه ایــن ویژه نامــه آمــاده ی چــاپ می شــد، ب
شــدیم علیشــاه مولــوی شــاعر خــوش قریحــه و عضــو کانــون نویســندگان 
ــان  ــی کس ــزد بعض ــت. ن ــته اس ــزی درگذش ــکته ی مغ ــر س ــر اث ــران ب ای
ــتند.  ــتن هس ــیدن و داش ــرای اندیش ــی ب ــط چیزهای ــر« فق ــده« و »نظ »عقی
امــا بــرای علیشــاه مولــوی اینهــا مایه هایــی بــرای عمــل کــردن و پراکنــدن 
ــتداران و  ــه ی دوس ــه هم ــون، ب ــای کان ــه ی اعض ــه هم ــلیت ب ــد. تس بودن

ــواده اش! دبیر تحریریه / اسفند 1392خان

آنهــا کــه کانــون را می شناســند، می داننــد تصویــر 
ارائــه شــده از طــرف مخالفــان کانــون، ذره ای بــا حقیقــت 
ــه  ــی ب ــه لزوم ــت چ ــر می داش ــه اگ ــدارد. ک ــی ن همخوان
»پوســت اندازی اش« بــود؟ مــرده کــه چــوب زدن نــدارد! 
همیــن قــدر کــه اشــاره ی یــک مدیــر دولتــی بــه کانــون، 
ــده  ــدرت و زن ــان از ق ــت نش ــه اس ــه راه انداخت ــی ب موج

ــون دارد. ــودن کان ب
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ــزاری ایســنا  ــا خبرگ ــو ب ــاد در گفت  و  گ ــاون فرهنگــی وزارت ارش مع
ــدد  ــت مج ــرای فعالی ــد ب ــران می  توان ــندگان ای ــون نویس ــرد کان ــام ک اع
»پوســت  اندازی« کنــد. ایشــان در ایــن مصاحبــه نــکات دیگــری را نیــز بــر 
زبــان آورد کــه همــه جــای تأمــل دارنــد، امــا بگذاریــد پیــش از هــر چیــز 
ــون  ــت  اندازی« کان ــاره  ی »پوس ــی درب ــای صالح ــه  ی آق ــن توصی ــه همی ب
ــت  ــن  تر از آن اس ــران روش ــندگان ای ــون نویس ــت کان ــم. سرگذش بپردازی
ــد؛  ــر باش ــاد از آن بی  خب ــی وزارت ارش ــاون فرهنگ ــون مع ــی چ ــه کس ک
یکــی داســتان اســت پـُـر آب چشــم کــه جزئیــات آن البتــه درخــور شــرحی 
ــه ســرخط تعدی  هــا و  ــا در این  جــا تنهــا ب کشــاف و افشــاگرانه اســت، ام
ــون روا  ــه در حــق کان ــم ک ــال ســرکوبگرانه  ی بی  شــمار اشــاره می  کنی اعم
ــه  ــی از جمل ــت کنون ــان حاکمی ــط در زم ــم فق ــده اســت، آن ه ــته ش داش

آن. دوران شــکل  گیری 
از برگــزاری شــب  های شــعر گوتــه در مهرمــاه 1356 –  بــرگ زرینــی 
از تاریــخ پُرافتخــار نویســندگان آزادی  خــواه و مســتقل ایــن ســرزمین کــه 
مخالفــان  اش و از آن میــان غامعلــی حداد  عــادل، رئیــس فرهنگســتان 
ــه  ــال ب ــک س ــان  اش را ی ــه زم ــق و عامدان ــه ناح ــی، ب ــان و ادب فارس زب
ــر  ــه ب ــی جامع ــای سیاس ــدن فض ــره  ی بازش ــا آن را ثم ــند ت ــو می  کش جل
اثــر »انقــاب اســامی« جــا بزننــد – تــا کنــون، کانــون نویســندگان ایــران 
همــواره و یکســره در معــرض هجــوم و ســرکوب و کشــتار بــوده اســت. 
ســال 1360، دفتــر کانــون مــورد حملــه  ی ُعمــال ســرکوب قرارگرفــت، هــر 
چــه در آن بــود بــه غــارت بــرده شــد و، بدیــن ســان، کانــون بــرای چنــد 
ســال در محــاق فرورفــت. در اواخــر دهــه  ی 60، کــه اعضــای پراکنــده  ی 
ــا  ــتیز ب ــی و س ــت فرهنگ ــه فعالی ــا ب ــد ت ــج گردهم  آمدن ــه تدری ــون ب کان
ــت و آزار و داغ و  ــت اذی ــمول سیاس ــم مش ــد، بازه ــه دهن ــور ادام سانس
درفــش گردیدنــد. آغازگــر ایــن سیاســت مطابــق معمــول روزنامــه  ی کیهــان 
ــرای پرونده  ســازی  ــا هتاکی  هــا و ناســزاگویی  های خــود راه را ب ــود کــه ب ب
ــه  ــت ب ــپس، نوب ــرد. س ــوار ک ــی هم ــی و قضای ــات امنیت ــت مقام و دخال
ــی رســید.  ــی- اطاعات ــات امنیت ــا و خط  ونشــان کشــیدن  های مقام تهدیده
ــدک  ــی« را ی ــانه  ی مل ــاروای »رس ــوان ن ــه عن ــیما«، ک ــدا و س آن  گاه، »ص
می  کشــد، برنامــه  ی »هویــت« را بــرای تــرور شــخصیت اهالــی فرهنــگ از 
جملــه اعضــای کانــون تــدارک دیــد. اِعمــال فشــار  بــر امضاکننــدگان »متــن 
ــردن  ــه پرتاب  ک ــدام ب ــان، اق ــن امضاهای  ش ــرای پس  گرفت ــنده« ب 134 نویس
اتوبــوس نویســندگان بــه اعمــاق دره  ، تــرور و تک  زنــی ایــن یــا آن 
نویســنده  ی مخالــف و ربــودن یکــی از آنــان در راه ســفر بــه خــارج کشــور، 
احضــار اعضــای کمیتــه  ی تــدارک مجمــع عمومــی کانــون در مهرمــاه 1377 
ــل  ــرانجام قت ــی، و س ــع عموم ــزاری مجم ــان از برگ ــع آن ــه دادگاه و من ب
تبهکارانــه  ی محمــد مختــاری و جعفــر پوینــده بــه فاصلــه  ی اندکــی پــس 
ــرکوب و  ــوم و س ــت هج ــال سیاس ــه از اِعم ــه و هم ــار هم ــن احض از ای
کشــتار دربــاره  ی کانــون نویســندگان ایــران سرچشــمه می  گرفتنــد. فضــای 
ایجادشــده در جامعــه درپــی کشــتار زنجیــره  اِی مخالفــان سیاســی و عقیدتی 
و بــه ویــژه آزادی  خواهانــی چــون پوینــده و مختــاری، بــرای دوســه ســال 
امــکان ادامــه  ی ســرکوب را از ســرکوبگران گرفــت، امــا از ســال 1381 بــه 
بعــد دوبــاره آش همــان آش شــد و کاســه همــان کاســه. در ایــن ســال، از 
برگــزاری مجمــع عمومــی کانــون جلوگیــری شــد، مجمعــی کــه از آن پــس 
تــا کنــون اعضــای کانــون امــکان برگــزاری آن را نیافته  انــد. ســهل اســت، 
در ایــن ســال  ها برخــی از همیــن اعضــا احضــار و بازجویــی، ممنوع  القلــم 
ــا کشــیده شــده  ــه آن  ج ــون ب ــده  اند. کار ســرکوب کان ــی ش ــی زندان و حت

ــه  ی اعضــای آن  کــه حتــی از برگــزاری جلســات جمــع مشــورتی در خان
ــد، کــه آخریــن مــوردش را همیــن چنــدی  ــه عمــل می  آی ــز ممانعــت ب نی

پیــش شــاهد بودیــم.
اکنــون، بــا توجــه بــه ایــن نــگاه ســریع و اجمالــی بــه ســرخط آن  چــه 
در ایــن ســی و چنــد ســال بــر کانــون نویســندگان ایــران گذشــته اســت، از 
معــاون وزیــر ارشــاد می  خواهیــم وجــدان خــود را قاضــی کنــد و بــه ایــن 
ــت  اندازی«  ــد »پوس ــک بای ــدام ی ــتی ک ــه راس ــد: ب ــخ ده ــا پاس ــش م پرس
ــاز  ــان آغ ــورش از هم ــرو منش ــه پی ــران ک ــندگان ای ــون نویس ــد: کان کن
تأســیس در ســال 1347  بــه دفــاع پیگیــر از آزادی بیــان و مخالفــت 
ــن تشــکل  ــا ســرکوبگرانی کــه ســد راه ای ــا سانســور برخاســته اســت ی ب
ــه  ــر ب ــود کم ــام وج ــا تم ــده و ب ــتقل ش ــواه و مس ــندگان آزادی  خ نویس
نابــودی آن بســته  اند؟ در چنــد مــاه گذشــته و بــه مــوازات تاطمــی کــه در 
فضــای سیاســی کشــور دیــده می  شــود، شــاهد اظهارنظرهایــی در زمینــه  ی 
ــس  ــی رئی ــاد و حت ــر ارش ــان از ســوی وزی ضــرورت آزادی اندیشــه و بی
جمهــوری بوده  ایــم، اظهارنظرهایــی از ایــن دســت کــه »در وزارت ارشــاد 
ــا  »اندیشــه اگــر ســرکوب شــود،  سانســور نبایــد وجــود داشــته باشــد« ی
زیرزمینــی خواهدشــد« یــا »هــر انســانی حــق دارد آزاداندیــش باشــد«. آیــا 
ایــن گونــه تأکیــد باالتریــن مقام  هــای حاکمیــت بــر ضــرورت آزادی بیــان، 
ــد  ــا نیســت کــه آن کــه بای ــن معن حتــی در حــد ســخن  گفتِن صــرف، بدی
ــا  ــران؟ آی ــندگان ای ــون نویس ــه کان ــت و ن ــت اس ــدازد حاکمی ــت بین پوس
معنــای صریــح و آشــکار تغییراتــی کــه مــردم خواهــان آن  انــد، و از جملــه 
ــان سیاســی« در تظاهــرات پُرشــور مــردم  خــود را در شــعار »آزادی زندانی
پــس از انتخابــات اخیــر نشــان داد، ایــن نیســت کــه در تمــام ایــن ســال  ها 
ــت  ــد پوس ــه بای ــت و آن ک ــوده اس ــران ب ــندگان ای ــون نویس ــا کان ــق ب ح
انــدازد نــه کانــون و امثــال آن بلکــه ســاختار و ســازوکاری اســت کــه بــه 

ــده اســت؟ ــون و دیگــر آزادی  خواهــان دســت یازی ســرکوب کان
برخــاف احــزاب سیاســی، کــه فلســفه وجودی  شــان کســب قــدرت 
سیاســی یــا شــرکت در آن   اســت، کانــون نویســندگان ایــران هیــچ  گاه در پی 
قــدرت سیاســی نبــوده و نیســت. سرشــت آن بــا احــزاب سیاســی تفــاوت 
ــان  ــنده  اند و دغدغه    ش ــای آن نویس ــت. اعض ــری اس ــنخ دیگ دارد و از س
آزادی بیــان و مخالفــت بــا سانســور اســت. امــا کانــون، همــان گونــه کــه 
بــه دنبــال کســب قــدرت سیاســی نیســت، تابــع یــا وابســته  ی هیــچ دولــت، 
ــیاری از  ــا بس ــون ب ــوی کان ــاوت ماه ــت. تف ــم نیس ــی ه ــزب و جناح ح
ــا  ــن ی ــه  ی ای ــوان زیرمجموع ــه عن ــه ب ــر ک ــکل  های دیگ ــا و تش انجمن  ه
ــد،  ــان می  رون ــد و از می ــود می  آین ــه وج ــی ب ــزب سیاس ــا ح ــت ی آن دول
ــم و  ــی حاک ــدرت سیاس ــر ق ــتقال در براب ــتقال اســت. اس ــن اس در همی
هرگونــه حــزب سیاســِی اپوزیســیون رکــن رکیــن کانــون نویســندگان ایــران 
اســت. در ســوی دیگــر، و مهم  تــر از ایــن رکــن اساســی، همــان گونــه کــه 
گفتــه آمــد، جانمایــه و دغدغــه  ی اصلــِی کانــون قــرار دارد: گــردن ننهــادن 
بــه یــوغ خفت  بــار سانســور و دفــاع پیگیــر از آزادی بیــان بی  هیــچ حصــر 
و اســتثنا بــرای همــگان. و از آن  جــا کــه عامــل محدودکننــده  ی ایــن آزادی 
ــران  ــون نویســندگان ای ــوده اســت، کان ــم ب ــِی حاک ــدرت سیاس همیشــه ق
ــا  ــن معن ــه ای ــت  اش ب ــود و فعالی ــر می  ش ــم درگی ــدرت حاک ــا ق ــر ب ناگزی
ــان  ــه نادیده  گرفتن  ش ــت ک ــی اس ــه واقعیات ــا هم ــود. اینه ــی می  ش سیاس
معنایــی جــز نفــی فلســفه  ی وجــودِی کانــون نویســندگان ایــران نــدارد. آیــا 
منظــور معــاون وزیــر ارشــاد از »پوســت  اندازی« کانــون نادیده  گرفتــن ایــن 
واقعیــات اســت؟ اگــر چنیــن اســت، بایــد بگوییــم کــه در ایــن صــورت 

کدام یک باید »پوست  اندازی« کنند: 
آزادی  خواهان یا سرکوبگران؟



6

ــد  ــه بخواه ــد ک ــی نمی  مان ــون باق ــزی از کان چی
»برخــی  می  گویــد  ایشــان  بینــدازد.  پوســت   
ــا در شــرایطی  ــد ی ــا رفته  ان ــون از دنی اعضــای کان
ــت  ــه  ی فعالی ــال و حوصل ــر ح ــه دیگ ــتند ک هس
می  توانــد  طبعــًا  کانــون  بنابرایــن،  ندارنــد، 
کانــون  از  اعضایــی  کنــد...«.  پوســت  اندازی 
از دنیــا رفته  انــد و فــرض می  کنیــم اعضــای 
دیگــری نیــز حــال و حوصلــه  ی فعالیــت ندارنــد. 
ــون را  ــودِی کان ــفه  ی وج ــه فلس ــی ک ــا واقعیات ام
رقــم زده  انــد از دنیــا نرفته  انــد، و از قضــا وجــود 
همان  هاســت کــه فعالیــت کانــون را به  رغــم 
ــیده  ــداوم بخش ــرکوب  ها ت ــارها و س ــه  ی فش هم
کنارکشــیدن  بــا  همزمــان  همچنیــن،  اســت. 
ــال و  ــی ح ــای صالح ــم آق ــه زع ــه ب ــی ک اعضای
ــی  ــان تازه  نفس ــد، جوان ــت ندارن ــه  ی فعالی حوصل
ــن  ــر همی ــد ب ــم بای ــه بازه ــد ک ــدان می  آین ــه می ب
ــه  ــی ک ــان تازه  نفس ــد، جوان ــه کنن ــات تکی واقعی
حضــور فعــال، شــورانگیز و رو بــه آینده  شــان در 
ــگاه »نوســتالژیک«  ــرای ن ــی ب ــون ازقضــا جای کان
ــرده  ــرح ک ــی مط ــای صالح ــه آق ــون – ک ــه کان ب
ــرای  ــی نخواهــد گذاشــت. تــاش ب اســت – باق

ــت. ــتالژی  بردار نیس ــًا نوس ــان اساس آزادی بی
بدیــن ســان، ایجــاد محدودیــت بــرای فعالیت 
کانــون، ممانعــت از برگــزاری مجامــع عمومــی و 
ــعر و  ــات ش ــی جلس ــه و حت ــت  های ماهان نشس
داســتان  خوانِی کانــون، جلوگیــری از فعالیــت 
کانــون بــا بگیــر و ببنــد و کشــتار، و در یــک کام  
ــان  ــه نش ــه و هم ــون، هم ــان کان ــرکوب عری س
ــی  ــای سیاس ــه فض ــه ک ــان گون ــد – هم می  ده
جامعــه نیــز بــه مــا می    گویــد – کــه آن کــه بایــد 
جملــه  از  و  حاکمیــت  کنــد  »پوســت  اندازی« 
ــندگان  ــون نویس ــه کان ــت و ن ــاد اس وزارت ارش
ــم  ــان دهی ــه نش ــرای آن ک ــا، ب ــران. در این  ج ای
منظــور مــا از پوســت  اندازی وزارت ارشــاد و 
ــان  ــت، از متولی ــت چیس ــای حاکمی ــر نهاده دیگ
مربوطــه می  خواهیــم بــه عنــوان گام نخســِت 
مجمــع  برگــزاری  مانــع  پوســت  اندازی  ایــن 
ــش از ده  ــه بی ــری ک ــوند، ام ــون نش ــی کان عموم
ــادآوری  ــاده اســت. ی ــق افت ــه تعوی ســال اســت ب
ــم از  ــدی اشــخاص – اع ــا پای  بن ــه م ــم ک می  کنی
حقیقــی و حقوقــی –  بــه آزادی بیــان و مخالفــت 
ــت  ــن دس ــی از ای ــا ماک  های ــور را ب ــا سانس ب
بــا سخن  ســرایی  های  نــه  و  می  زنیــم  محــک 
صــرف در محافــل و مجالــس آنچنانــی. پــس، این 
ــت  ــت  اندازی در جه ــدان: پوس ــن می ــوی و ای گ
ــان  پذیــرش واقعــی و عملــی ضــرورت آزادی بی
ــا عــدم ممانعــت  ــه سانســور را ب و الغــای هرگون
از برگــزاری مجمــع عمومــی کانــون نویســندگان 
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ــور؟  ــد چه ط ــد. می گویی ــر باش ــه اش جلوت زمان
طــی  بنــده  می کنــم.  عــرض  خدمت تــان 
ــن  ــه خاطــر تلنگــر ای تحقیقــات مفصــل کــه ب
حــرف مجبــور بــه انجــام اش شــدم و بــا کلــی 
ــه  ــیار، ک ــات بس ــن در و آن در زدن و زحم ای
خــودش داســتانی دارد انــدازه ی مثنــوی، منشــا 
ــرار اســت  ــه ام و ق ایــن جملــه ی قصــار را یافت
طــی مقاله یــی آن را در جایــی ارائــه کنــم. 
ــا  ــی از یافته ه ــر چکیده ی ــن مختص ــی در ای ول

را خدمت تــان عرضــه مــی دارم!
عــارض ام بــه حضورتــان کــه بــر مــا 
ــن  ــه همی ــت )البت ــده اس ــن ش ــلم و مبره مس
مختــص  پوســت اندازی  کــه  تازگی هــا( 
ــی ایــن چنیــن  مارهــا نیســت و اگــر هــم زمان
ــه ی  ــب نظری ــا تصوی ــر ب ــوده در دوران اخی ب
ــخص  ــه ش ــت ب ــن خصل ــن، ای ــل داروی تکام
ــت.  ــرده اس ــوخ ک ــز رس ــان ها نی ــخیص انس ش
ــان  ــل انس ــی تکام ــی! یعن ــا تفاوت های ــه ب البت
مارهــا  پوســت اندازی  و  پوســت انداختن  از 
ــی  ــا غلفت ــدن ی ــده ش ــت کن ــوی پوس ــه س ب
پوســت را کنــدن و کلــی چیزهــای دیگــر 
رفتــه و درواقــع از زندگــی مارهــا بــه زندگــی 
انســان ها رخنــه کــرده اســت. امــا آن چــه مهــم 
اســت یافتــن درکــی درســت از پوســت اندازی 
ــی پوســت را خــوب  ــه معن ــی ک اســت. آن های
ــه  ــتند ک ــه هس ــن قضی ــه ی ای ــد متوج می دانن
پوســت انداختن، از نظــر تاریــخ مارهــا، مربــوط 

            سیمین بهبهانی:

 خالف منشور است
مــن، بــه عنــوان دبیــر پیشــین و عضــو همیشــگی کانــون 
ــای  ــت در آرمان ه ــه دخال ــر گون ــا ه ــران، ب ــندگان ای نویس
ــف ام.  ــد مخال ــون ارجمن ــن کان ــای ای ــه ی اعض آزادی طلبان
ــر و  ــی حص ــداری از آزادی »ب ــر پاس ــور آن ب ــرا در منش زی
اســتئنا« در امــر نشــر و بیــان و اندیشــه تاکیــد شــده و دخالــت 

ــون اســت.  ــرام، خــاف منشــور کان ــن م در اجــرای ای
ــا در  ــت اندازی« را تنه ــن »پوس ــه م ــر آن ک ــه ی دیگ نکت
ــردم.  ــورد انســان ها تصــور نمی ک ــودم و در م ــده ب ــا دی ماره
ایــن هــم نیــاز بــه یــادآوری و تاکیــد دارد کــه در 
ــران موظــف اســت  ــون نویســندگان ای ــی، کان موقعیــت کنون
ــد. ــدی کن ــتادگی ج ــلب آزادی، ایس ــه س ــر گون ــر ه در براب
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ــا را  ــدر بعضی ه خــدا پ
بیامــرزد کــه یــک چیزهایــی 
و  می کننــد  مــا  مــخ  در 
را  بعضــی چیزهــا  معنــی 
ــد  ــن می کنن ــان روش برای م
کــه هرچــه زور می زنیــم 
نمی توانیــم آن هــا را از ذهــن 

خــارج کنیــم. همیــن تلنگرهاســت کــه علــم و 
ــرد.  ــش می ب ــری را پی ــش بش ــگ و دان فرهن
ــت  ــانی اس ــب کس ــه گاه از جان ــی ک تلنگرهای
ــی  ــی بکن ــم نمی توان ــرش را ه ــًا فک ــه اص ک
ــن  ــند! مثل ــته باش ــش داش ــدر دان ــن ق ــه ای ک
ــت  ــم پوس ــه بیایی ــار ک ــه ی قص ــن جمل همی
ــن  ــن م ــدر در ذه ــه آن ق ــن جمل ــم. ای بیاندازی
مانــد و مانــد کــه هنــوز کــه هنــوز اســت پــس 
از گذشــت چنــد مــاه از گفتــن اش، آرام و قــرار 
ــه باعــث شــد  ــن جمل ــدارم و ســرانجام همی ن
در یکــی از کتابخانه هــای معتبــر شــهر بنشــینم 
تــا  بزنــم  ورق  را  کتاب هــا  ســاعت ها  و 
بفهمــم چــه طــور می شــود پوســت انداخــت. 
آیــا اساســًا وســیله یی بــرای پوســت اندازی 
هســت؟ یعنــی تکنولــوژی این قــدر پیش رفــت 
ــم.  ــت بیاندازی ــم پوس ــه بتوانی ــت ک ــرده اس ک
ــوژی اش  ــدم تکنول ــل مارهــا...؟! دی درســت مث
نیســت امــا می تــوان کارهایــی کــرد. بعــد 
فکــر کــردم آن کــس کــه ایــن پیشــنهاد را داده 
اســت چه قــدر بایــد مثــًا مثــل »داوینچــی« از 

اندر باب پوست انداختن!
کیوان باژن
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کانون نویسندگان ایران 
چه گونه جمعی است و چه هدف هایی

 را پی می گیرد؟
علیرضا جباری )آذرنگ(

ــون نویســندگان ایــران در طــول چهــل  و پنــج   ســال موجودیــِت خــود  کان
بــا دســتگیری ها، شــکنجه ها، اعدام هــا، قتل هــای زنجیــره ای، و ســرانجام 
غیرقانونــی شــدن ها و بازی هــای تبلیغاتــی رو در رو بــوده؛ امــا هیــچ گاه، حتــی 
لحظــه ای، از پیشــبرد اهــداف واالی اندیشــه ورزان و نویســندگان متعهــد ایرانــی 

بــه دور نمانــده اســت.
ــه  ــی اســت و چ ــه جمع ــران چه گون ــون نویســندگان ای ــم کان ــون ببینی  اکن
ــدت  ــای به ش ــه اقدام ه ــا این گون ــواره ب ــه هم ــرد ک ــی می گی ــی را پ هدف های

بازدارنــده رو بــه رو بــوده اســت.
ــران، عضــو  ــون مســتقل نویســندگان و شــاعران و مترجمــان ای ــران، کان ــون نویســندگان ای      کان
انجمــن جهانــی قلــم، و مدافــع پیگیــر آزادی اندیشــه و بیــان اســت و درســت بــه همیــن دلیــل بــا ایــن 

تاوان هــای بی حســاب وکتاب و »خودســرانه« رو بــه رو می شــود.
در میــان دولتمــردان کنونــی نیــز، هم چــون گذشــته، کســانی یافــت می شــوند کــه مایل انــد توجــه 
ــه  ــوند ک ــون ش ــه ای رهنم ــه نقط ــد و آن را ب ــود برگردانن ــی خ ــی و واقع ــای اصل ــون را از هدف ه کان
هدف هایــی ماننــد تاســیس صنــدوق وام و اعتبــار، و تعاونی هــای مصــرف و مســکن و... را پــی بگیــرد. 
ایــن مامــوران معــذور، آیــا از ایــن حقیقــت آگاه نیســتند کــه میانگیــن تیــراژ کتــاب از 5000 نســخه در 
زمــان انقــاب بــه 500 نســخه در ســال پایانــی دولــت احمدی نــژاد رســید؟ و وضعیــت کتــاب چنــان 
وخیــم اســت کــه هیچ یــک از نویســندگان عضــو کانــون حتــی تــوان پرداخــت حــق عضویــت ناچیــز 
خویــش را هــم ندارنــد چــه رســد بــه این کــه بخواهنــد در ایــن گونــه نهادهــای تعاونــی ارقــام درخــور 
ــت  ــه دول ــتگان ب ــن وابس ــا ای ــد؟ آی ــداری کنن ــرمایه نگه ــورت س ــه ص ــی را ب ــپرده های پول ــه س توج
آگاه نیســتند کــه شــرایط بــه گونــه ای پیــش رفتــه اســت کــه مــردم ایــران از تامیــن هزینه هــای اصلــی 
ــد  ــه بخواهن ــه این ک ــد ب ــه رس ــد چ ــرو می مانن ــز ف ــکن نی ــاک و مس ــوراک و پوش ــامل خ ــی، ش زندگ
کتــاب و نشــریه بخرنــد یــا بــه ســینما، تئاتــر و کنســرت و... برونــد؟ و همیــن نکتــه دلیــل اصلــی بــی 
رونــق مانــدن پهنه هــا و آثــار هنــری و فرهنگــی کشــور و کاســتی اســتقبال متقاضیــان از آثــار فرهنگــی 

و هنــری بــوده اســت؟
آیــا ایشــان نمی داننــد کــه ممیــزی کتــاب و مطبوعــات، هنرهــای تجســمی و... عامــل دیگــر کاهــش 
اســتقبال مردمــی از این گونــه آثــار، بــه دلیــل نبــود امــکان انتخــاب میــان آ هــا بــر پایــه ی ذوق و ســلیقه ی 

فــردی شــهروندان بوده اســت؟
اگــر ایــن فــرض حقیقــت داشــته باشــد، کــه دارد، پــس چه گونــه اســت کــه می خواهنــد 
ــلیقه ی  ــه ی ذوق و س ــر پای ــری ب ــی و هن ــار ادب ــاب آث ــق انتخ ــری ح ــدان از پیگی ــندگان و هنرمن نویس
خویــش چشــم بپوشــند و بــه اقدام هــای ناممکــن، امــا در نفــِس خــود بایســته ی موردنظــر ایشــان، رو 

کننــد کــه محصــول محدودیت هــا و  ممنوعیت هــا و محرومیت هــای پیش گفتــه اســت ؟
ــزاری  ــه  برگ ــه هزین ــدارد ک ــش ن ــی از آن خوی ــندگان جای ــون نویس ــرا کان ــند: چ ــان می پرس ایش
نشســت های جمــع مشــورتی بــه دوش اعضــای آن نیفتــد؟ مگــر نــه ایــن اســت کــه بارهــا بــه صــورت 
ــی اســت و حــق  ــران غیرقانون ــون نویســندگان ای ــد کان ــی اعــام کرده ان مکتــوب و در تماس هــای تلفن
برگــزار کــردن نشســت های مجمــع عمومــی خــود را نــدارد؛ و مگــر اکنــون منــع برگــزاری نشســت های 
جمــع مشــورتی را نیــز بــر آن نیفزوده انــد کــه از مــکان تجمــع مختــص بــه کانــون، بــا هزینه هــای کان 

ــد؟ ــر آن، ســخن می گوین ــب ب مترت
ســخن از گرفتــن مجــوز بــرای قانونــی کــردن فعالیــت کانــون بــه میــان می آورنــد؛ امــا مگــر فراموش 
کرده انــد کــه پــس از وقــوع قتل هــای زنجیــره ای در دهــه ی هفتــاد، و از جملــه جــان باختــن همراهــان 
مــا: محمــد مختــاری، محمــد جعفــر پوینــده، غفــار حســینی، احمــد میرعایــی و ... آقــای مهاجرانــی، 
وزیــر ارشــاد وقــت، خواهــان درخواســت مجــوز بــرای فعالیــت کانــون نویســندگان ایــران شــد و قــول 
ــن  ــه ای ــوط ب ــده ی مرب ــون، پرون ــن از اعضــای فعــال کان ــری چندت ــا پــس از پیگی صــدور آن را داد؛ ام

اقــدام مســکوت مانــد؛ و نماینــدگان کانــون بــه ناگزیــر پیگیــری خــود را دربــاره ی آن رهــا کردنــد؟
و آیا اصل بیست و ششم از فصل سوم قانون اساسی را فراموش می کنند که گفته است: 

بــه فصــل خاصــی از ســال بــوده و هســت کــه 
معمولــن، بــرای مارهــا البتــه، در تابســتان اتفاق 
ــرای  ــاله ب ــن مس ــه ای ــع ک ــد. از آن موق می افت
ــه هــم  انســان هــم پیــش آمــد، ایــن ترتیــب ب
خــورد. یعنــی دیگــر تابســتان ها فصــل خــاص 
ــی از  ــچ فصل پوســت اندازی نیســت. اصــًا هی
ســال نیســت کــه خودبه خــود پوســت مان، 
انــدازی بشــود. بل  کــه بــا یــک دگردیســی و بــا 
توجــه بــه ایــن  کــه پوســت ها از چــه نوع انــد، 
یعنــی کلفت انــد یــا نــازک، ســفت اند یــا 
ــه و  ــا ن ــده اند ی ــزه ش ــاب بَرن ــر آفت ــل، زی ُش
الــی آخــر...! اساســًا ماهیــت ایــن لغــت تغییــر 
پوســت اندازی  واژه ی  یعنــی  اســت.  کــرده 
ــت  ــن اس ــت را انداخت ــان پوس ــت هم در  لغ
ــه چــون  ــوام بیگان ــا طــی ســال ها هجــوم اق ام
اعــراب و مغــول و... تغییــر ماهیــت داده و بــه 
پوســت را ِغلفتــی کنــدن تبدیــل شــده اســت. 
پــس نتیجــه می گیریــم بــه خاطــر هجــوم ایــن 
ــد،  ــه ش ــن واژه گفت ــرگاه ای ــه ه ــوام بیگان اق
ــد  ــا »بای ــم« ی ــت بیاندازی ــم پوس ــی »بیایی یعن
ــا  ــرد ی ــا بشــود کاری ک ــرد ت پوســت اندازی ک
فعالیتــی را اجــازه داد« و...! درواقــع منظــور این 
اســت کــه مواظــب باشــید پوســت تان غلفتــی 
ــا اگــر آن چــه مــا می خواهیــم  کنــده نشــود. ی
انجــام ندهیــد پوســت خوشــگل تان را غلفتــی 
پوســت  می شــود  باعــث  ایــن  و  می کنیــم 
جدیــدی در بیاوریــد. یعنــی ایــن خــودش یــک 
کمکــی اســت در رونــد پوســت اندازی تــا 
ــز و خــوب باشــد! وانفســا  ــز تروتمی همــه چی
از این همــه کمــک در رونــِد »نــو« شــدن و 

این همــه فرهیختگــی...!
ــان را قاضــی  ــد و کاه ت حــاال شــما بگویی
کنیــد.  بــه نظــر شــما، شــخصی کــه ایــن جمله 
ــم  ــه بگویی ــت ک ــق اش نیس ــًا ح ــه واقع را گفت
ــر  ــا این همــه... تدبی ــرزد ب ــدرت را بیام خــدا پ

و درایــت!

ملحقات:
ــن  ــه ای ــت ک ــجل اس ــن و مس ــًا مبره کام
ــن حرف هاســت؛  ــر از ای ــق بســیار طوالنی ت تحقی
ــم«  ــد پوســت بیاندازی ــه ی »بیایی ــن جمل چــون ای
و  تاویــل  جــای  حرف هــا  ایــن  از  بیش تــر 
ــود  ــادگی ها نمی ش ــن س ــه ای ــه ب ــیر دارد ک تفس
ــط  ــا فق ــا در این ج ــرد. م ــب را ادا ک ــق مطل ح
ــل  ــن کام ــم. مت ــی از آن را آورده ای ــش کوتاه بخ
ــتی  ــه بزرگداش ــرای روزی ک ــم ب آن را می گذاری
چیــزی گرفتــه شــود بــرای چنیــن آدم هــای مدبــر 

فرهیخته یــی!
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ــای  ــی و انجمن ه ــی و صنف ــای سیاس ــا، انجمن ه ــزاب، جمعیت ه »اح
ــا اقلیت هــای دینــی شناخته شــده آزادنــد؛ مگــر ایــن  کــه اصــول  اســامی ی
ــوری  ــاس جمه ــامی و اس ــن اس ــی، موازی ــدت مل ــتقال، آزادی، وح اس
اســامی را نقــض کننــد. هیــچ کــس را نمی تــوان از شــرکت در آن هــا منــع 

کــرد یــا بــه شــرکت در یکــی از آن هــا مجبــور ســاخت؟«
  آیــا ایشــان ایــن نکتــه را فرامــوش کرده انــد کــه در دو دوره ی 
ــران،  ــه ناش ــل توجــه ب ــی قاب ــت اصاحــات، کمک های ــاله ی حکوم چهارس
ــه  ــه ب ــد ک ــت می ش ــاد، پرداخ ــت وزارت ارش ــه هم ــاب ب ــد کت از راه خری
طــور غیرمســتقیم در زندگــی اهــل قلــم نیــز تأثیــر می گذاشــت؟ و مگــر نــه 
ایــن اســت کــه در دوره هــای چهارســاله ی پــس از آن و تــا بــه  امــروز ایــن 
ــای  ــی از دلیل ه ــود یک ــن خ ــت؛ و ای ــه اس ــمگیر یافت ــزل چش ــا تن کمک ه

ــوده اســت؟ کاهــش تیــراژ کتــاب ب
فراموش شــان شــده اســت کــه هنــوز هــم مبالغــی هنگفــت بــرای کمــک 
ــص  ــی تخصی ــای تبلیغات ــت و کتاب ه ــه دول ــورد توج ــای م ــه کتاب ه ب
ــش از  ــا دگراندی ــتقل ی ــی مس ــاراتی و تبلیغات ــای انتش ــا نهاده ــد؛ ام می یاب
ــا  ــت ب ــوان رقاب ــل از ت ــن دلی ــه همی ــد و ب ــره می مانن ــت آن بی به دریاف
نهادهــای مشــابه وابســته یــا همــگام بــا ســلیقه و خواســت دولتیــان محــروم 

می شــوند؟
می پرســند: چــرا کانــون انتخابــات خــود را کــه سال هاســت بــه تعویــق 
ــرد  ــن کار می گی ــه ای ــم ب ــه تصمی ــم ک ــی ه ــد و زمان ــزار نمی کن ــاده برگ افت
تنهــا شــماری انــدک از اعضــای آن بــه نامــزد شــدن بــرای تصــدی وظایــف 
ــران  ــت دبی ــب هیئ ــر در جن ــف دیگ ــرش وظای ــا پذی ــران ی ــت دبی در هیئ

ــد؟ ــان می دهن ــل نش تمای
آیــا از ســرآغاز ایــن نوشــته یــا از آن چــه تــا بــه امــروز بــر ســر فعــاالن 

کانــون آمــده اســت آگاه نیســتند؟
کانــون در ســال های دهــه ی هفتــاد نیــز گاه نشســت های جمــع 
مشــورتی خــود را، حتــی بــا حضــور 12 نفــر، برگــزار کــرد؛ امــا حتــی در 
ــد  ــا انجامی ــاران م ــه ی ی ــه قتــل ناجوانمردان ــز کــه ســرانجام ب آن شــرایط نی
ــرای ایــن کار نمی دیــد و  هرگــز دوران فتــرت اعــام نکــرد؛ زیــرا دلیلــی ب
در تحقــق خواســت های به حــق خــود پیگیــر بــود. تــا بــه امــروز نیــز ایــن 
ــی  ــع عموم ــل مجم ــرای تعطی ــا ب ــای نابه ج ــود تقاضاه ــا وج ــت ها، ب نشس
کانــون یــا نبــودن متقاضیــان تــازه بــرای نامــزد شــدن در انتخابــات هیئــت 

دبیــران تــداوم یافتــه اســت.
ــژاد  ــت احمدی ن ــوار حکوم ــی در دو دوره ی دش ــی، حت مســئوالن دولت
ــد نشســت های  ــه بای ــتادند ک ــام را نفرس ــن پی ــون ای ــرای کان ــز ب ــز، هرگ نی
ــع در آن  ــه جم ــه ای را ک ــه در خان ــد، وگرن ــل کن ــورتی را تعطی ــع مش جم
برگــزار شــده اســت پلمــپ خواهنــد کــرد؛ امــا ایــن پیــام، پــس از ســال های 
ــن  ــای آغازی ــژاد و روزه ــت احمدی ن ــی حکوم ــای پایان ــیار، در روزه بس
ــد  ــور جدی ــه رئیس جمه ــودی ک ــا وج ــد؛ ب ــنیده ش ــی ش ــت روحان حکوم
پیوســته نهادهــای مردمــی و دانشــجویی را بــه تحــرک و دســت کشــیدن از 
ســکوت  و مطالبــه ی حقــوق خــود فــرا می خوانــد. آیــا ایــن سیاســت یــک 
بــام و دو هــوا نشــان ســردرگمی یــا بــروز اختــاف عمیــق در نگرش هــای 

دولتمــردان نیســت؟ 
کانــون نهــاد سیاســی خــاص نیســت؛ امــا مطالبــات صنفــی آن به ذاتــه 
بــه سیاســت پهلــو می زنــد؛ زیــرا نهــادی برســاخته از اندیشــه ورزان 
ــت  به طوراخــص و شــهروندان به طوراعــم اســت، کــه وظیفــه و حــق دخال
در سرنوشــت خویــش را دارد و بــر آن اســت کــه دولت مــردان بایــد به ســان 
ــه  نماینــدگان همــه ی اقشــار و طبقــات و گروه هــای گونه گــون اجتماعــی ب
آن توجــه کننــد و ســرانجام نیــز، دیــر یــا زود، ناگزیــر بــه ضــرورت چنیــن 
توجهــی گــردن خواهنــد نهــاد. آیــا پایبنــدی کانــون بــه اساســنامه، منشــور 
ــدون  ــان ب ــه و بی ــه آزادی اندیش ــای ب ــد دیرپ ــش و تعه ــی خوی و خط مش
حصرواســتثنا دلیــل ایــن موضــوع نبــوده اســت کــه کانــون را برخــوردار از 

محتــوای سیاســی خــاص بنگرنــد؟

ــت  ــکان رقاب ــد آوردن ام ــه، پدی ــه ها در جامع ــورد اندیش ــا برخ  آی
ــت  ــا رعای ــت ب ــت اکثری ــن و آزاد، و حکوم ــی ام ــا در محیط ــان آن ه می
ــه گروهــی  دیدگاه هــا و حقــوق اقلیــت، ضامــن پیشــبرد منافــع همــگان، ن

ــت؟ ــروت، نیس ــدرت و ث ــان ق ــمار از صاحب انگشت ش
چــرا بــه فرمــان دولــت همــه  مــردم باید شــبیه آن بیندیشــند و بــه راه آن 
برونــد؟ و در ایــن راه از همــه ی درخواست های شــان چشــم بپوشــند؟ آیــا 
منافــع و خواســت های دولــت و صاحبــان ثــروت و قــدرت، درهمه حــال، 
بایــد پیــرو منافــع و خواســت های همــه ی اقشــار مــردم کشــور قــرار گیــرد 
ــه در ذات خــود  ــت، ک ــا و خواســت های دول ــه دیدگاه ه ــد ب ــا بای ــا آن ه ی

نماینــده ی آن هاســت، تــن ســپارند؟ 
و اگــر چنیــن باشــد، آیــا ایــن تــن ســپردن بــه زوال دم افــزوِن شــرایط 
زندگــی فرودســتان و ســرانجام همــه ی شــهروندان کشــور نخواهــد 
انجامیــد؟ همــه ی ایــن پرســش ها پاســخ بایســته ی خــود را در دامن گســتر 
ــر  ــهروندان، صرف نظ ــه در آن ش ــد ک ــتین می یابن ــاالری راس ــدن مردم س ش
از باورهــای سیاســی و صنفــی خــاص خــود، بــه تعییــن سرنوشــت کشــور 
بیندیشــند و از ایــن راه همــه ی شــهروندان، بــدون دخالــت امــا بــا توجــه 

ــوند. ــهیم ش ــه ی کشــور س ــت، در پیشــرفت همه جانب دول

ــرای همــه ی  ــد آزادی و دمکراســی را ب ــه دولتمــردان مدعی ان حــال ک
ــه  ــزام ب ــه ی الت ــه بهان ــون ب ــاد قان ــردن مف ــد ک ــا مقی ــد، آی ــردم می خواهن م
اصــول شــریعت و قوانیــن ثانویــه بــه مفهــوم نفــی ایــن مدعــا و بازگذاشــتن 
ــی آن  ــتای نف ــن در راس ــدام ممک ــه اق ــرای هرگون ــردان ب ــت دولتم دس

نیســت؟
اکنــون پــس از بیــان ایــن کلیــات دربــاره ی کانــون، بــه طــرح برخــی 
از ســخنان آقــای ســیدعباس صالحــی، معــاون فرهنگــی وزارت فرهنــگ و 
ــی از  ــون و برخ ــت انداختن کان ــرورت پوس ــاره ی ض ــامی درب ــاد اس ارش
ــون،  ــو کان ــناپور، عض ــین س ــای حس ــخ آق ــده در پاس ــای مطرح ش نکته ه

ــردازم. ــا می پ ــه آن ه ب
ــه  ــون از جمل ــاره ی کان ــود درب ــخنان خ ــای صالحــی در خــال س آق
ــث  ــن بح ــه ای ــی دارد ک ــث تاریخ ــک بح ــندگان ی ــون نویس ــت: »کان گف
تاریخــی، اگرچــه در دوره ای از تاریــخ کشــور اهمیــت داشــته اســت، امــا 
ــد  ــا رفته ان ــا از دنی ــای آن ی ــی از اعض ــروز برخ ــه ام ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــد، طبعــا  ــا در شــرایطی هســتند کــه حــال و حوصلــه ی فعالیــت ندارن و ی
ــه  ــم ب ــون باشــد و ه ــع کان ــه نف ــم ب ــه ه ــد ک ــد پوســت اندازی کن می توان

ــندگان آن.«  ــع نویس نف
آقــای ســناپور، عضــو کانــون نویســندگان ایــران، در پاســخ بــه ســخنان 
ــید:  ــش کش ــی آن را پی ــت و منف ــای مثب ــی از نکته ه ــی برخ ــای صالح آق
ــه یــک نهــاد  ــا رهنمــود ب ــه ی ــد توصی »چــرا اصــا یــک مقــام دولتــی بای
غیردولتــی بدهــد؟«  ایــن نکتــه از نــگاه مــن نیــز هم چــون آقــای ســناپور 
اهمیــت دارد: چــرا آقایــان ، از جملــه آقــای صالحــی، در جایــگاه یــک مقــام 
دولتــی، و از مســئوالن درجــه اول وزارتخانــه ی دخیــل در رابطه با نویســنده 
ــال های  ــه س ــود ک ــی وارد ش ــادی غیردولت ــد در کار نه ــگارش، بخواه و ن
ــکار  ــای آش ــی و کنش ه ــت وپاگیر دولت ــررات دس ــن و مق ــیر قوانی دراز اس
ــه ی  ــد گوش ــود او می خواه ــون خ ــت و اکن ــوده اس ــردان ب ــان دولتم و نه
چشــمی بــه آن نشــان دهــد؟ آیــا ایشــان ناشــر، مولــف، شــاعر یــا مترجــم، 

کانــون نهــاد سیاســی خــاص نیســت؛ امــا مطالبــات 
ــرا  ــد؛ زی ــو می زن ــه سیاســت پهل ــه ب ــی آن به ذات صنف
نهــادی برســاخته از اندیشــه ورزان به طوراخــص و 
ــق  ــه و ح ــه وظیف ــت، ک ــم اس ــهروندان به طوراع ش

ــش را دارد. ــت خوی ــت در سرنوش دخال



9

ــن کاری را  ــه چنی ــت ک ــون اس ــای کان ــوی از اعض ــال، عض ــه هرح و ب
وظیفــه ی خــود شــمرده اســت؟ 

ــدم  ــن ع ــه ای ــت: »... البت ــزوده اس ــته اش اف ــناپور در نوش ــای س آق
ــوده و  ــته ب ــم خودخواس ــده[ ه ــون- نگارن ــت های کان ــرکت ]در نشس ش
از نظــر مــن بــه دلیــل تعییــر کیفــی جلســات کــه آن هــم خــود بــه همــان 
دلیــل محــدود شــدن افــراد بــه آدم هایــی خــاص بــوده اســت.« پرســش مــن 

ــن اســت: ــای ســناپور ای از آق
ــاد  ــه ی هفت ــون در ده ــرِی کان ــت های10-12 نف ــه در نشس ــما ک ش
شــرکت نداشــته اید و پــس از همــوار  شــدن راه هــا بــه کانــون پیوســته اید، 
ــا  ــد؟ آی ــر بدهی ــون نظ ــی کان ــر کیف ــاره ی تغیی ــد درب ــه می خواهی چه گون
ــاد هوشــنگ گلشــیری،  ــوزگار پیشــین تان، زنده ی ــراد و آم ــه م ــد ک نمی دانی
نیــز در همیــن جلســات 10-12 نفــری کــه شــما هنــوز در آن هــا حضــور 

ــرد؟ ــرکت می ک ــتید ش نداش
ــن  ــرا ای ــه چ ــت ک ــن اس ــناپور ای ــای س ــن از آق ــش م ــن پرس دومی
ــد؛ و  ــون می دان ــی در کان ــر کیف ــربرزده از تغیی ــازه را س ــای ت ــواری  ه دش
ــه حــال خــود رهــا کــرده اســت؟  ــن داســتان را ب ــی ای سمت وســوی دولت
ــون حضــور  ــه راســتی آگاه نیســت  زمانی کــه در نشســت های کان ــا او ب آی
ــانی در  ــان کس ــت؛ و هم ــی می گرف ــی را پ ــه خط ــون چ ــت کان نمی یاف
ــرکت  ــنده ایم« ش ــا نویس ــن »م ــون و مت ــور کان ــنامه و منش ــتن اساس نوش
ــناد  ــن اس ــای ای ــان را پ ــد و امضای ش ــب کردن ــا را تصوی ــتند و آن ه داش
نهادنــد کــه خــود او نیــز در رونــد زندگــی ادبــی اش بــا آنــان همــراه بــوده 
ــرا  ــد؟ و چ ــاب آوردن ــواری ها را ت ــه ی آن دش ــه هم ــانی ک ــت؟ کس اس
ــناد در  ــان اس ــز هم ــروز نی ــه ام ــد ک ــوع نمی اندیش ــن موض ــه ای ــان ب ایش

ــود؟ ــغ می ش ــد و تبلی ــرا در می آی ــه اج ــون ب کان
ــان از  ــل توف ــون کــه طب ــن حقیقــت نمی اندیشــید کــه اکن ــه ای چــرا ب
ــان راه  و رســم های  ــد هم ــردان بخواهن ــاده اســت برخــی از دولتم ــوا افت ن
پیشــین را برقــرار کننــد کــه پــس از اعــام موجودیــت صریــح و دوبــاره ی 
ــم ها  ــن راه و رس ــود ای ــل وج ــه دلی ــد؟ و ب ــرده بودن ــرار ک ــون برق کان
ــع  ــور در جم ــا حض ــود را ب ــت خ ــون، موقعی ــای کان ــیاری از اعض بس
ــای ســناپور در جــای دیگــر نوشــت: »... ــد؟ آق ــان در خطــر می بینن کانونی
این هــا هــم ]مقصــود باقی مانــدگان در صفــوف کانــون اســت – نگارنــده[ 
اغلــب نــه اهــل ادبیــات )کــه بــه نظــرم مهم تریــن و درگیرتریــن شــاخه ی 
ــوم انســانی و  ــر وکا، اهــل عل فعالیت هــای نویســندگی اســت( کــه بیش ت
اقتصاددانــان یــا مترجمــان علــوم انســانی بودنــد، و کم تــر حتــی مترجمــان 
ــتند...«  ــم داش ــه ه ــک ب ــری نزدی ــای فک ــم گرایش ه ــب ه ــات؛ و اغل ادبی
باقیمانــده ی ایــن بخــش از نوشــته ی ســناپور نیــز بــه همیــن منــوال اســت.

ــد: نخســت  ــم آم ــه نظــرم مه ــن بخــش از بحــث ب ــه در ای ــد نکت چن
این کــه نظــر ایشــان بــرای مــن، و شــاید بــرای بســیاری از دیگــر اعضــای 
ــزی  ــا متاســفانه حقیقــت چی ــرم و درخــور اعتناســت؛ ام ــز، محت ــون نی کان
جــز آن اســت. اساســنامه ی کانــون داشــتن دســت کم دو کتــاب منتشرشــده 
و عــدم حضــور در دســتگاه سانســور را دو شــرط عضویــت نویســندگان در 
کانــون می دانــد. دوم،  تــا آن جــا کــه مــن می دانــم بیش تــر کســانی کــه در 
نشســت های جمــع مشــورتی شــرکت می کننــد اهــل ادبیات انــد. ســوم، در 
هیــچ جــای اساســنامه ی کانــون پیش بینــی نشــده اســت کــه اعضــای کانــون 
ــان  ــر کانونی ــا بیش ت ــر ب ــر هم فک ــند و اگ ــا نباش ــند ی ــر باش ــد هم فک بای
نیســتند نبایــد در نشســت های کانــون شــرکت کننــد. از ایــن رو، اگــر شــما 
و دوســتانی چــون شــما در کانــون فعــال نیســتید شــاید دلیلــش ایــن باشــد 
کــه نمی آییــد تــا نقــش خــود را در تغییــر ترکیــب کانــون بیافزاییــد؛ شــاید 
ــا کســانی  ــون ی ــی کان ــا فعــاالن کنون بدیــن ســبب کــه از رودررو شــدن ب
ــن را   ــم ای ــان ه ــید؛ و خودت ــت آن می هراس ــت واروِن حرک ــر در جه دیگ
ــای  ــا نهاده ــری ب ــه ی درگی ــات حوصل ــل ادبی ــوص اه ــد: »به خص گفته ای
حکومتــی از یــک طــرف و از طــرف دیگــر بــا گرایشــاتی در خــود کانــون 
ــه آزادی  ــه کتــاب و نشــر فکــر کننــد ب را نداشــت کــه بیش تــر از آن کــه ب

ــد.« ــر می کردن ــی فک ــان به طورکل بی
آقــای ســناپور عزیــز! عضویــت در مجمــع صنفــی بــه پیگیــری شــما 
ــه در آن جــا از  ــی وارد می شــوید ک ــه مجمــع صنف ــد اســت. شــما ب نیازمن
حقــوق صنفــی خــود دفــاع کنیــد. البتــه همــان طــور کــه خــود گفته ایــد: 
ــز در چنیــن مجمعــی جــای  ــات، شــعر و داســتان و ترجمــه، نی خــودِ ادبی
خــود را دارد و بایــد هــم  داشــته باشــد؛ امــا ایــن حقیقــت نافــی ضــرورت 
پیگیــری ریشــه ای ترین حــق کانونیــان، یعنــی  آزادی اندیشــه و بیــان بــدون 
حصــر و اســتثنا کــه اســناد کانــون بــرآن تاکیــد مبــرم روا داشــته اند نیســت؛ 
ــز  ــون نی ــم اکن ــت و ه ــده اس ــام ش ــواره انج ــه هم ــت ک ــن کاری اس و ای

می شــود.
ــت  ــده اس ــناپور آم ــای س ــته ی آق ــر نوش ــراف آخ ــه در دو پاراگ آن چ
ــای  ــاق اعض ــه اتف ــب ب ــت قری ــد اکثری ــه تأیی ــت ک ــخنانی اس ــان س هم
کانــون را بــه همــراه دارد؛ و بــه جــز ســرآغاز پاراگــراف نخســت از ایــن دو 
پاراگــراف کــه پیــش از ایــن نیــز بــه ترتیبــی دیگــر بــه میــان آمــد ســخنی 

ــت. ــوان یاف ــر در آن نمی ت نقدپذی
ــان  ــه می ــز الزم اســت ب ــون« نی ــاره ی »پوســت انداختن کان ســخنی درب
ــون«  ــت انداختن کان ــناپور »پوس ــای س ــه ی آق ــر گفت ــدی ب ــا تایی ــد. ب آی
مســتلزم وجــود فضایــی آزاد اســت کــه در آن هرکــس بتوانــد ســخن اش را 
بگویــد و اثــرش را در معــرض داوری و بهره گیــری همگانــی قــرار دهــد. 
ــود  ــا رهنم ــد ی ــون می خواهن ــی از کان ــای صالح ــه آق ــت ک ــه اس چه گون
ــام اش را  ــردم پی ــده ی م ــت برگزی ــا دول ــدازد، ت ــه پوســت بیان ــد ک می دهن
ــه  ــه ای اســت ک ــن نکت ــد؟ ای ــراز وجــود بده ــه آن فرصــت اب بشــنود و ب
ــه  ــان ب ــوای کام ش ــوان از فح ــا می ت ــده، ام ــان نیام ــخنان ایش ــن س در مت
ــکل  ــران ش ــان در ای ــت  زم ــا گذش ــه ب ــوار ک ــّوی دش ــید. در ج آن رس
گرفتــه اســت، چه گونــه می تــوان از مجمعــی صنفــی بــا هدف هــا و 
مقصودهــای معیّــن انتظــار داشــت کــه بــدون وجــود شــرایط الزم و کافــی 

پوســت اندازی کنــد؟ 
پرســش دیگــرم از آقــای صالحــی و حکومــت برآمــده از آرای 
مــردم ایــن اســت کــه چــرا اول دولتیــان پوســت نمی اندازنــد و بــا 
ــردم  ــه ی م ــون و هم ــت انداختن کان ــای پوس ــان زمینه ه پوست انداختن ش
ایــران را فراهــم نمی کننــد؟  آیــا تقویــت مالــی نهــاد نشــر، بــدون داشــتن 
هیچ گونــه انتظــارات نابجــا، آزادی اندیشــه و بیــان، مطبوعــات، قلــم، 
ــور را  ــن کش ــت انداخت ــه ی پوس ــی و... زمین ــی و سیاس ــکل های صنف تش

ــی آورد؟ ــم نم فراه
ــی از  ــه برخ ــرم ک ــت: گی ــن اس ــان ای ــن از ایش ــر م ــش دیگ   پرس
ــه  ــز ب ــی نی ــه برخ ــم ک ــر آن می افزای ــته اند )و ب ــون درگذش ــای کان اعض
ــان  ــد. آن ــت ندارن ــه ی فعالی ــا حال وحوصل ــد( ی ــور رفته ان ــارج ازکش خ
ــه  ــان  ک ــا آن ــد؛ ام ــا دادن ــه جوان تره ــود را ب ــای  خ ــتند ج ــه درگذش  ک
ــرای  ــی ب ــران جای ــترده ی ای ــه ی گس ــا در پهن ــد؟ آی ــرا رفته ان ــد چ رفته ان
ــی  ــده ی برخ ــای بازدارن ــارها و اقدام ه ــه فش ــا این ک ــد؛ ی ــدن نیافته ان مان
ــان را تارانــده اســت؟ اگــر دلیــل رفتن شــان ایــن نیســت،  از دولتمــردان آن
ــا  ــد؟ آی ــوار رفته ان ــرایط دش ــراری ش ــس از برق ــرا پ ــت و چ ــس چیس پ
کنــش و واکنــش دولتمــردان دلیــل ایــن تحــوالت نبــوده اســت؟ آیــا کاســتی 
بحرانــی و90  درصــدِی تیــراژ کتــاب نبــوده اســت؟ جوان هــا چــرا 

نــد؟  بی حوصله ا
تحــوالت  پیامدهــای  آسیب شناســی  و  پرســش ها  ایــن  پاســخ   

می گویــم: و  می نهــم  دولتــی  مقامــات  عهــده ی  بــه  را  بازدارنــده 
زمینه هــای پوســت اندازی سراســر ایــران را فراهــم کنیــم و پیامدهــای 
ــم  ــته، و تصمی ــای بایس ــخ، ضرورت ه ــده ی تاری ــر عه ــدام را ب ــن اق ای

ــم. ــش واگذاری ــت خوی ــن سرنوش ــق تعیی ــردم در ح ــاز م سرنوشت س
92/12/6
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 هوهــوی بــاد، ســقف بلنــد، دیوارهــای کاه گلــی 
بــه  را  کودکــی ام  روســتای  وهم آلــودِ  شــب های  و 
ــِی  ــه تاریک ــی ک ــوی فانوس ــا سوس ــراه ب ــاد دارم؛ هم ی
درندشــت بیــرون را برجســته می کــرد و صــدای کســی 
ــو  ــی لول ــه نخواب ــواب!  اگ ــه بخ ــت »بچ ــه می گف را ک

می یــاد!«
نــام لولــو خــواب را از چشــم خــواب زده ام می پرانــد و هشــیار و بیــدار 

می نشــاندم وســط رختخــواب.
ــه  ــم رفته رفت ــه گرفت ــه فاصل ــی ک ــه ی کودک ــای معصومان از خواب ه
ــی شــدند؛ شــکل شــمایل  ــد و عین ــای فرضــی شــکل عــوض کردن لولوه

شــب.
ــی  ــاندم: »کانون ــد می ترس ــی جدی ــانی از لولوی ــدای کس ــاال ص و ح
مــوازی«.  دوســالی اســت ایــن صداها بــا الحان مشــفقانه و گاه هشــداردهنده 
ــه شــیوه های گوناگــون می گوینــد »کانونیــان بشــتابید! اگــر مواضع تــان را  ب
تغییــر ندهیــد کانونــی مــوازی از راه خواهــد رســید؛ و بــاد شــما را خواهــد 
ــاش  ــت ت ــم؛ سال هاس ــوب می دانی ــم، خ ــه می دانی ــد ک ــرد.« و نمی دانن ب
بــرای پرورانــدن نویســندگان مــوازی، شــاعران مــوازی، نشــریات مــوازی، 
ــگاران مــوازی آغــاز شــده  انجمن هــای مــوازی، ناشــران مــوازی، روزنامه ن
اســت تــا نویســندگان، شــاعران، ناشــران، روزنامه نــگاران و نشــریات 
مســتقل بــه حاشــیه رانــده شــوند؛ غافــل از این کــه کلمــات حرمــت دارنــد. 
بــرای مانــدن بایــد حرمــت کلمــه را دریافــت و نَفــس نــگارش را شــناخت، 

ــید. ــد رس ــت از راه خواه ــی غربال به دس ــخ ادب ــون تاری چ
جهــت یــادآوری، در ایــن ســال ها مگــر ندیده ایــم عکس هــای 
ــار  ــریه ای در کن ــه ی نش ــا صفح ــد ی ــر جل ــیدگانی را ب ــِد از راه رس تمام ق
ــن  ــک از ای ــه هیچ ی ــم ک ــا دیدی ــروغ. ام ــا ف ــت ی ــا، هدای ــس 4×3 نیم عک
ــت آورد  ــا دس ــت، تنه ــروغ نکاس ــت و ف ــا، هدای ــا ذره ای از ارج نیم کاره
ــن  ــا روش ــود. ی ــوندگان ب ــرای حمایت ش ــه ای ب ــهرتی 15دقیق ــاید ش آن ش
ــرای  ــه ب ــی چه گون ــِی غیردولت ــر خصوص ــای به ظاه ــه جایزه ه ــت ک اس
بیــان ارادت خــود بــه دریافت کننــدگان از کیســه ی ادبیــات خــرج می کننــد 
ــر  ــی خب ــای غیرواقع ــانه ئی و تیراژه ــات رس ــِت تبلیغ ــت در دس ــا دس ت
ــا  ــت ام ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــائل ب ــن مس ــد. ای ــی بدهن ــط فراادب از رواب
ــون  ــاله ی »کان ــِی چهل وچندس ــتِی اجتماع ــای هس ــود جلوه ه ــر می ش مگ
نویســندگان ایــران« را بــه بایگانــی تاریــخ ســپرد یــا بــه نســیان واگذاشــت. 
وظیفــه داریــم نســبت بــه آزادی بیــاِن همــگان و مبــارزه بــا سانســور، کــه 
ــر،   ــق و تغییرناپذی ــه ای به ح ــت و مطالب ــون اس ــور کان ــی منش ــن اصل رک
ــک ضــرورت اســت  ــه آزادی ی ــاز ب ــرا نی ــی آگاه داشــته باشــیم. زی وجدان
ــی  ــت وجــودی کانون ــه ماهی ــاورم ک ــن ب ــر ای ــن رو ب ــه ســرگرمی. از ای ن
ــا  ــان را از آن می ترســانند از دو حــال خــارج نیســت. ی ــه کانونی ــوازی ک م
قــرار اســت از راه برســد و مبنــای اش مبــارزه بــا سانســور و تــاش بــرای 
ــرای همــگان باشــد کــه حضــورش غنیمــت اســت و زهــی  ــان ب آزادی بی
ــِی  ــای دوره ئ ــا و محفل ه ــده ی انجمن ه ــد ادامه دهن ــا می خواه ــعادت. ی س
خــودی باشــد کــه مبارک شــان بــاد؛ و روزی روزگاری اگــر خــدای ناکــرده 
بــه تعطیلــی کشــیده شــد یــا آزادی هــر یــک از اعضایــش بــه خطــر افتــاد 

همیــن کانونــی کــه بــه زعــم آن هــا جــز ارســال بیانیــه کاری از آن ســاخته 
ــرد. ــد ک ــاع خواه ــان دف ــه از حقوق ش ــون همیش ــت چ نیس

ــا  ــانی روزی ب ــی کس ــه بدان ــرد ک ــوت می گی ــی ق ــا زمان ــف ام   تاس
ــران« درخواســت  ــون نویســندگان ای آگاهــی از منشــور و اساســنامه ی »کان
ــا  ــت پ ــن عضوی ــر ای ــم ب ــروز ه ــا ام ــد؛ ام ــا کرده ان ــت آن را امض عضوی
می فشــارند و هــم درخواســت  آزادی بیــان را از طــرف »کانــون نویســندگان 
ــد  ــد. بای ــاب می دانن ــا نشــر و چــاپ کت ــی ب ــی و مناف ــی منف ــران« عامل ای
ــان را در  ــادآوری کــرد کــه نمی شــود آزادی بی ــن اعضــای گرامــی ی ــه ای ب
ــا  ــرای همســایه؛ ی ــار شــخصی خــود خواســت و مــرگ را ب چارچــوب آث
ســال های بســیار طوالنــی هــم عضــو مانــد و هــم کنــار نشســت تــا آب هــا 
ــا ایــن توجیــه کــه اعضــای حاضــر در کانــون فــان  از آســیاب بیفتــد و ب
ــه  ــی ک ــو خــود می دان ــز ت ــت؛ دوســت عزی ــاره گرف ــد کن ــدگاه را دارن دی
ــی.  ــزب سیاس ــه ح ــت، ن ــا اس ــک از اعض ــق هیچ ی ــِک طل ــه مِل ــون ن کان
کانــون نهــادِ صنفــی نویســندگان اســت بــا ســایق مختلــف و دیدگاه هــای 
ــد  ــته نیســت. هرچن ــی وابس ــته و گروه ــچ حــزب، دس ــه هی ــاوت و ب متف
تعــدادی از اعضــای آن ممکــن اســت بیــرون از جلســات کانــون تعلقــات 
ــه  ــای آن ک ــان اعض ــانی در می ــتند کس ــا هس ــند، ام ــته باش ــی داش سیاس
ــد.  ــر ندارن ــق خاط ــان سیاســی وابســتگی و تعل ــا جری ــچ حــزب ی ــه هی ب
آن چــه آنــان را گــرد هــم آورده پایبنــدی بــه منشــور کانــون اســت و بــس. 
ــدان نمی گــذاری؟  ــه می ــا ب ــا حضــور و مشــارکت فعــال ات پ پــس چــرا ب

ــف زد. ــاز مخال ــته س ــود نشســت و پیوس ــار گ ــود کن نمی ش

ــد  ــوش کرده ای ــال ها دوری فرام ــل س ــه دلی ــاید ب ــی ش  اعضــای گرام
ــی  ــود از کس ــر می ش ــت. مگ ــه رو اس ــی روب ــه تنگناهای ــا چ ــون ب ــه کان ک
کــه دســت و پایــش را بســته اند خواســت در مســابقه ی دو شــرکت 
ــون را  ــی کان ــام دارای ــد تم ــه می دانی ــور ک ــز همان ط ــتان عزی ــد. دوس کن
ــون  ــون کان ــاد، چ ــتی نه ــا داد و در کوله پش ــور ج ــک کاس ــود در ی می ش
بــرای حفــظ اســتقالش از هیــچ شــخص، نهــاد یــا جریانــی کمــک مالــی 
ــا  ــد ی ــکیل ده ــی تش ــدوق مال ــد صن ــس نمی توان ــد؛ پ ــت نمی کن دریاف
ــن  ــه از ای ــدارد ک ــی ن ــدرت اجرای ــه ق ــور ک ــکن؛ همان ط ــی مس تعاون
ــد؛  ــته باش ــود را داش ــای خ ــاب اعض ــاپ کت ــت چ ــر درخواس ــا آن ناش ی
ــه  ــرایطی ک ــان ش ــت. هم ــرایط اس ــای ش ــه اقتض ــای اش ب ــدور بیانیه ه ص
ــوی مراســم  ــی کشــاند و جل ــه تعطیل »شــب های شــعر و داســتان«اش را ب
بزرگداشــت بــزرگان اش را گرفــت و راه هــر نــوع فعالیــت صنفــی را بــر آن 
بســت و مانــع برگــزاری محمــع عمومــی اش شــد. بگذریــم ... بــه هرحــال 
ــان  ــوی ذهــن یکــی آزادی بی هــر کســی در ذهــن خــود لولویــی دارد! لول
اســت، لولــوی ذهــن دیگــری کانونــی مــوازی و ... لولــوی ذهــن مــن، امــا، 

ــت! ــب اس ــمایل ش ــان ش هم چن
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آقــای صالحــی، معــاون فرهنگــی وزارت ارشــاد جمهــوری اســامی، 
اعــام کــرد کــه کانــون نویســندگان ایــران بــرای آن کــه بتوانــد »فعالیــت 
مجــدد« کنــد بایــد »پوســت  اندازی« کنــد. پاســخ کانــون بــه معــاون ارشــاد 
ــان  ــد: آزادی  خواه ــت  اندازی« کنن ــد »پوس ــک بای ــدام ی ــوان »ک ــت عن تح
ــور  ــه تص ــت ک ــی اس ــی مبتن ــه  ی اساس ــن نکت ــر ای ــرکوبگران؟« ب ــا س ی
آقــای صالحــی از مســئله  ی مــورد بحــث، وارونــه اســت. صــورت واقعــی 
ــی« و  ــل »آزادی  خواه ــت، تقاب ــرده اس ــان ک ــون بی ــه کان ــان ک ــئله، چن مس
ــئله  ــی، مس ــای صالح ــر آق ــا، از نظ ــت. ام ــتبداد( اس ــرکوبگری« )اس »س
عبــارت اســت از تقابــل »سیاســی  کاری« و »صنفــی  کاری«. بــه زعــم ایشــان، 
برخــورد جمهــوری اســامی بــا کانــون نویســندگان ایــران ایــرادی نداشــته 
و نــدارد و ایــراد در کانــون اســت کــه بــه جــای »فعالیــت صنفــی« اقــدام 
بــه »فعالیــت سیاســی« کــرده اســت. او در پاســخ بــه خبرنــگار گــروه ادب 
وهنــِر روزنامــه  ی »آســمان« کــه پرســیده اســت: »آیــا مشــخصًا منظورتــان 
ــد؟«  ــی نکن ــت سیاس ــه فعالی ــت ک ــن اس ــون ای ــت  انداختن« کان از »پوس
چنیــن گفتــه اســت: »عمدتــًا همیــن اســت. یکــی از نکته  هــا همیــن اســت، 
ــون  ــک کان ــد ی ــران[ می  توان ــندگان ای ــون نویس ــا. ]کان ــام نکته  ه ــه تم ن
ــر باشد.«)آســمان، شــماره  ی اول، 26 بهمــن  ــا اعضــای فراگیرت ــر ب صنفی  ت
ــت  اندازی«  ــاد از »پوس ــاون ارش ــور مع ــم، منظ ــه می  بینی ــان ک 1392(. چن
کانــون دســت کشــیدن کانــون از بســیاری چیزهاســت کــه فقــط یکــی از 
ــاد را  ــاون ارش ــور مع ــر منظ ــا اگ ــا حت ــت. ام ــی« اس ــت سیاس ــا »فعالی آنه
ــم، منظــور ایشــان از »پوســت  اندازی«  ــه محــدود کنی ــک نکت ــن ی ــه همی ب
کانــون ایــن اســت کــه کانــون حــرف آزادی بیــان را نزنــد. زیــرا پـُـر واضــح 
ــاع او از آزادی  ــون را »سیاســی« می  کنــد دف اســت کــه آن  چــه فعالیــت کان
بیــان اســت، و کانــون بــرای آن کــه فعالیــت  اش »سیاســی« نباشــد بایــد از 
هرگونــه مخالفــت بــا سانســور و دفــاع از آزادی بیــان دســت بــردارد. کانون 
در پاســخ خــود بــه درســتی گفتــه اســت کــه دفــاع از آزادی بیــان »جانمایــه 
ــًا  ــر اساس ــن ام ــی« اوســت و در صــورت منتفی  شــدن ای ــه  ی اصل و دغدغ
ــه پوســت  انداختن یــا  چیــزی از کانــون باقــی نخواهــد مانــد کــه نیــازی ب
نینداختــن داشــته باشــد. امــا بیاییــد ایــن فــرض محــال را مطــرح کنیــم کــه 
ــت  ــه »فعالی ــط ب ــردارد و فق ــان ب ــرای آزادی بی ــارزه ب ــون دســت از مب کان
ــِی«  ــت صنف ــن »فعالی ــه همی ــک وج ــر ی ــا، اوالً، مگ ــردازد. ام ــی« بپ صنف
نویســندگاِن عضــو کانــون اعتــراض بــه سانســور کتاب  های  شــان از 
ســوی وزارت ارشــاد نیســت؟ پــس، می  بینیــم کــه مقابلــه  ی نویســندگان بــا 
ــر  ــه  ای اجتناب  ناپذی ــه گون ــوان یــک خواســت »صنفــی« ب ــه عن سانســور ب
مســتلزم »فعالیــت سیاســی« آنــان اســت، زیــرا نهــادی کــه اِعمــال سانســور 
می  کنــد، دولــت اســت. بــه ســخن دیگــر، دوگانــه  ی دروغیــن و غیرواقعــِی 
»سیاســی  کاری« و »صنفــی  کاری« در همــان قــدم نخســت جــای خــود را بــه 
ــه  ــا ب ــًا، آی ــد. ثانی ــرکوبگری« می  ده ــی« و »س ــی »آزادی  خواه ــل واقع تقاب
راســتی آقــای صالحــی از مــا می  خواهــد بــاور کنیــم کــه تشــکلی مســتقل 
چــون کانــون نویســندگان ایــران در مــورد خواســت  های رفاهی)کــه 
و  حق  التألیــف  همچــون  شــده  اند*(  مشــهور  »صنفــی«  بــه  به  غلــط 
حق  الترجمــه، بیمــه  ی نویســندگان، مســکن و نظایــر آنهــا، کــه بــه نظــر مــن 
اهمیــت آنهــا بــه هیچ  وجــه کمتــر از آزادی بیــان نیســت، مشــکلی نخواهــد 
داشــت؟ کانــون نویســندگان ایــران و جانمایــه  ی آن یعنــی آزادی  خواهــی را 
کنــار بگذاریــم. آیــا در ایــن ســی و چنــد ســال وزارت ارشــاد بــه مســائل 
ــی  ــه آزادی  خواه ــان ن ــکل   اساسی  ش ــه مش ــتقلی ک ــران مس ــِی« ناش »صنف
ــِی«  ــائل »صنف ــت و مس ــان اس ــوط به»صنف«  ش ــائل مرب ــًا مس ــه صرف بلک

ــه یــک چشــم  ــت ب ــه دول ناشــران وابســته ب
ــی  ــای واقع ــد از دنی ــت؟ بای ــرده اس ــگاه ک ن
خیلــی پــرت بــود تــا بتــوان بــه ایــن پرســش 
پاســخ مثبــت داد. کیســت کــه ندانــد کــه حتــا 
ــض  ــِی« مح ــت  های »صنف ــه  ی خواس در زمین
بایــد  مدنــی  جامعــه  ی  تشــکل  های  نیــز 
ــند  ــت باش ــه دول ــًا و یکســره وابســته ب کام
شــناخته  به  رســمیت  اساســًا  بتواننــد  تــا 
ــه  ــد ب ــن کــه بتوانن ــه ای شــوند، چــه رســد ب
ایــن خواســت  ها دســت یابنــد!  نمونــه  ی 

آن ســندیکای کارگــران شــرکت واحــد اســت، کــه بــه هــزار زبــان قســم 
ــات  ــز مطالب ــی ج ــه حرف ــورد ک ــم می  خ ــان قس ــت و همچن ــورده اس خ
ــه    ــط خواج ــدارد. فق ــر آن ن ــتمزد و نظای ــش دس ــل افزای ــی« از قبی »صنف
حافــظ شــیرازی نمی  دانــد   کــه چــه بایــی بــر ســر ایــن تشــکل »صنفــِی« 
ــای  ــه آق ــد ب ــه بای ــفم ک ــن، متأس ــد!  بنابرای ــاالن آن آوردن ــتقل و فع مس
ــن ســخن کــه تشــکل  های مســتقل و  ــم کــه ای ــر ارشــاد بگوی معــاون وزی
ــرای فعالیــت  ــران مشــکلی ب ــون نویســندگان ای »غیرخــودی« همچــون کان
ــخنی  ــا س ــت ت ــبیه اس ــوخی ش ــه ش ــتر ب ــت بیش ــد داش ــی« نخواهن »صنف

جــدی.
ــل  ــورت تقاب ــه ص ــئله ب ــرح مس ــا ط ــی ب ــای صالح ــان، آق ــن س بدی
امــری  تــاش کــرد کــه  دروغیــن »سیاســی  کاری« و »صنفــی  کاری« 
غیرواقعــی را بــه جــای واقعیــت   بنشــاند و در واقــع بــه نویســندگان آدرس 
ــران  ــون نویســندگان ای ــی نخــود ســیاه فرســتاد. کان ــا را پ ــط داد و آنه غل
ــد، یعنــی  ــه  ی خــود کوشــید کــه ایــن آدرس غلــط را تصحیــح کن در بیانی
مســئله  ای را کــه روی ســرش قــرارداده شــده بــود روی پــا برگردانــد و بــا 
بیــان شــمه  ای از ســرکوبی کــه در ایــن ســی و چنــد ســال در حــق کانــون 
روا داشــته شــده نشــان داد کــه، درســت برعکــس نظــر آقــای صالحــی، این 
جمهــوری اســامی بــوده کــه کانــون آزادی  خــواه را ســرکوب کــرده اســت 
و، بنابرایــن، آن کــه بایــد »پوســت  اندازی« کنــد حاکمیــت اســت نــه کانــون 

ــران. نویســندگان ای

امــا مســئله در حــد ســخن معــاون ارشــاد و پاســخ کانــون باقــی نمانــد. 
ــت  ــه حکوم ــته ب ــی وابس ــی از جریان ــه نمایندگ ــمان« ب ــه  ی »آس روزنام
کــه هیــچ  گاه آزادی  خواهــی و اســتقال کانــون نویســندگان ایــران را 
ــور  ــر سانس ــع در براب ــود خاض ــون خ ــون را همچ ــت و کان ــده اس برنتابی
ــه کار  ــت ب ــگ دس ــد بی  درن ــت می  خواه ــه حاکمی ــزان ب ــته و آوی و وابس
ــه  ــون ب ــورد کان ــتی را در م ــه سیاس ــف و زیرکان ــه  ای ظری ــه گون شــد و ب
نمایــش گذاشــت کــه بیــراه نرفتــه  ام اگــر آن را سیاســت تــاش بــرای بــه 
ــن  ــم. چنی ــوازی بنام ــازی م ــک تشکیات  س ــه کم ــون ب ــیه  راندن کان حاش

صورت مسئله را عوض نکنید!
محسن حکیمی

امــا بیاییــد ایــن فــرض محــال را مطــرح کنیــم 
ــان  ــرای آزادی بی ــارزه ب ــون دســت از مب کــه کان
ــردازد.  ــی« بپ ــت صنف ــه »فعالی ــط ب ــردارد و فق ب
امــا، اوالً، مگــر یــک وجــه همیــن »فعالیــت صنفــِی« 
ــه سانســور  نویســندگاِن عضــو کانــون اعتــراض ب
ــت؟ ــاد نیس ــوی وزارت ارش ــان از س کتاب  های  ش
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ــود را  ــری خ ــون سیاســت دیگ ــرکوب کان ــار سیاســت س ــه در کن ــود ک ب
ــون  ــیه  راندن کان ــه حاش ــازی و ب ــدف  اش خنثاس ــه ه ــاخت ک ــان س عی
ــق ایجــاد تشــکل »صنفــی« نویســندگان اســت.  ــران از طری نویســندگان ای
ــه شــیوه  ی  محــور ایــن سیاســت همــان عــوض کــردن صــورت مســئله ب
معــاون ارشــاد اســت، یعنــی تــاش بــرای جایگزیــن کــردن تقابــل واقعــِی 
ــه  ی دروغیــن »سیاســی  کاری« و »صنفــی  کاری«،  ــا دوگان آزادی   و اســتبداد ب
ــه  ی  ــک دوگان ــرح ی ــا ط ــید ب ــود کوش ــمان« خ ــه »آس ــاوت ک ــن تف ــا ای ب
ــری و  ــای نظ ــاد مبن ــاون ارش ــر مع ــورد نظ ــه  ی م ــه دوگان ــر ب کاذب دیگ
ــارتری« و  ــنفکرِی س ــه  ی »راه روش ــد: دوگان ــک ببخش ــع ایدئولوژی در واق
ــم  ــه  ی بحــث بگوی ــش از ادام ــن جــا و پی ــی«. همی ــنفکرِی آرون »راه روش
کــه کانــون نویســندگان ایــران نــه تنهــا بــا ایجــاد ایــن یــا آن نــوع تشــکل 
»صنفــی« نویســندگان مخالــف نیســت بلکــه از آن کامــًا اســتقبال می  کنــد، 
بــه شــرط آن کــه ایــن تشــکل  ها مســتقل و غیردولتــی باشــند و واقعــًا از دل 
تــوده  ی نویســندگان جوشــیده و بیــرون آمــده باشــند، نــه آن کــه ســرنخ آنها 

در دســت حکومــت و جریان  هــای 
ــه آن باشــد.  وابســته ب

بــرای  »آســمان«  تــاش  امــا 
جایگزینــی تقابــل آزادی  خواهــی و 
ــی  ــه  ی »سیاس ــا دوگان ــرکوبگری ب س
همــان  در  کاری«  »صنفــی  و  کاری« 
روزنامــه  ایــن  نخســت    شــماره  ی 
خــود را نشــان داد، به  طــوری کــه 
یــک صفحــه  ی کامــل را بــه ایــن 
از  آن  در  و  داد  اختصــاص  مطلــب 
کانــون  جــوان  نویســنده  ای  قــول 
ــرای  ــی ب ــران را »کانون ــندگان ای نویس
خبرنــگار  نامیــد.  سیاســت  بازی« 
در  »آســمان«  هنــِر  و  ادب  گــروه 
ــاون  ــوق از مع ــول ف ــل ق ــه  ی نق ادام

ــد  ــی معتقدن ــد نویســندگان و شــاعران ایران ارشــاد نوشــت: »...نســل جدی
ــی  ــی- سیاس ــای اجتماع ــتی در فض ــای ایده  آلیس ــه رویکرده ــن زدن ب دام
ــی  ــاد صنف ــا تشــکیل نه ــد ب ــد بای ــرد و معتقدن ــی نمی  ب ــه جای ــران راه ب ای
ــر  ــل، راه را ب ــه جــای تقاب ــی ب ــل و چانه  زن ــت آن از رهگــذر تعام و تقوی
فعالیــت نویســندگان در ایــران همــوار کــرد. از این رو، در بخشــی از اعضای 
کانــون نویســندگان و همچنیــن نویســندگان و شــاعران جــوان رویکردهــای 
ــه  ــتند... ب ــی هس ــن مش ــر ای ــان تغیی ــدارد و خواه ــواه ن ــکال هواه  خ رادی
ــون نویســندگان همــه  ی  ــران، کان ــات در ای اعتقــاد بســیاری از فعــاالن ادبی
ــت، در  ــرده اس ــه ک ــور خاص ــذف سانس ــم را در ح ــی قل ــات اهال مطالب
حالــی کــه سانســور بــه عنــوان یکــی از مشــکل  های عمــده  ی نویســندگان 
ــن خواســت عمــوم  ــا درنظرگرفت ــن شــرایط، ب ــران مطــرح اســت. در ای ای
ــن زدن  ــز از دام ــا و پرهی ــری آن  ه ــع حداکث نویســندگان و شــاعران و مناف
ــش  ــی بی ــن مش ــری در ای ــرورت بازنگ ــتی، ض ــای ایده  آلیس ــه رویکرده ب
ــندگان  ــیاری از نویس ــه بس ــی ک ــود؛ موضوع ــاس می  ش ــته احس از گذش
انتظــار  کانــون  عضــو  پیش  کســوت  های  از  برخــی  و  جــوان  نســل 
ــر  ــه نظ ــه ب ــد. البت ــود می  دانن ــق خ ــی را ح ــادی صنف ــتن نه ــد و داش دارن
ــد و  ــن نمی  دهن ــه آن ت ــندگان ب ــون نویس ــی کان ــای کنون ــد اعض می  رس
البــد جوان  ترهــا را بــر آن مــی  دارد در آینــده  ی دور یــا نزدیــک تشــکیاتی 
صنفــی را بــرای پیگیــری حقــوق و مطالبات  شــان راه  انــدازی کننــد. عمــده 
ــا کنــون فعــاالن جوان  تــر را از ایــن اقــدام بازداشــته، وجــود  دلیلــی کــه ت

کانــون نویســندگان اســت...« )همان  جــا(. 
هــر کــس کــه بــا منشــور کانــون نویســندگان ایــران و عملکــرد چهــل 
و پنــج ســاله  ی ایــن تشــکل نویســندگان آزادی  خــواه آشــنا باشــد می  دانــد 
کــه منظــور از »رویکردهــای ایده  آلیســتی« و »رویکردهــای رادیــکال« 

کانــون چیــزی نیســت جــز همــان مخالفــت بــا سانســور و دفــاع از آزادی 
بیــان. امــا هــدف »آســمان« از توصیــف خواســت کانــون بــا ایــن کلمــات 
ایــن اســت کــه، بــه زعــم خــود، کانــون نویســندگان ایــران را بــرای »نســل 
جدیــد نویســندگان و شــاعران ایرانــی« بــه لولوخورخــوره  ای تبدیــل کنــد 
کــه بایــد از آن فاصلــه گرفــت و بــه جــای پیوســتن بــه کانــون - کــه گویا با 
»سیاســت  بازی« خــود بــه مانــع »عمــده«  ی تشــکیات »صنفــی« نویســندگان 
تبدیــل شــده اســت - بــه طــرف ایجــاد ایــن »تشــکیات صنفــی« رفــت. 
روزنامــه  ی »آســمان« طــوری از جوانــان از جملــه »نویســندگان و شــاعران 
جــوان« ســخن می  گویــد کــه گویــی آنــان هیــچ میانــه  ای بــا آرمان  خواهــی 
ــه  ــن روزنام ــت  گذاران ای ــون سیاس ــه همچ ــد و هم ــم ندارن و رادیکالیس
ــی و  ــر« روحان ــدال و تدبی ــت »اعت ــت    های دول ــینه  چاک سیاس ــت س دربس
کشــته  مرده  ی »تعامــل و چانه  زنــی« بــا ایــن دولــت هســتند. غافــل از آن کــه 
همیــن جوانــان و از آن میــان خیــل نویســندگان و شــاعران جــوان بودنــد که 
ــس  ــور پ ــرات پرش در تظاه
انتخابــات اخیــر شــعار  از 
ــه  ی  ــکال و آرمان  خواهان رادی
ــان سیاســی« را  »آزادی زندانی
ــد،  ــاد زدن ــا فری در خیابان  ه
بیــان یکــی  شــعاری کــه 
از مطالبــات پایــه  ای مــردم 
اســت و دولــت روحانــی 
آن  وعــده  ی  بــا  جملــه  از 

ــد. ــت روی کار آی توانس
امــا نکتــه  ی مهم  تــری 
ــه  ــوق ب ــول ف ــه در نقــل ق ک
بایــد  و  می  خــورد  چشــم 
حتمــًا مــورد نقــد و بررســی 
ــه  ــن اســت ک ــرد ای ــرار گی ق
ــد  ــا نویســندگان می    توانن گوی
بــدون ورود بــه عرصــه  ی سیاســت بــه مطالبــات »صنفی«  شــان دســت پیــدا 
کننــد. حتــا اگــر بپذیریــم کــه سانســور فقــط »یکــی از مشــکات عمــده  ی 
ــا  ــه ب ــردم، مقابل ــاره ک ــر اش ــه جلوت ــان ک ــت، چن ــران« اس ــندگان ای نویس
سانســور بــه عنــوان یــک مطالبــه  ی »صنفــی« در گــرو ورود بــه عرصــه  ی 
ــورد  ــد. در م ــت  بازی« می  نام ــمان« آن را »سیاس ــه »آس ــت، ک ــت اس سیاس
ــه  ــت  یابی ب ــرای دس ــاش ب ــا ت ــور؟ آی ــه ط ــی« چ ــات »صنف ــایر مطالب س
ــت  های  ــی از خواس ــت؟  یک ــی نیس ــت سیاس ــتلزم فعالی ــز مس ــا نی آنه
ــتخدام  ــه اس ــه ب ــی ک ــورد کارگران ــت. در م ــه اس ــندگان بیم ــی نویس صنف
کارفرمــا در  می  آینــد، قانــون کارفرمــا را موظــف کــرده اســت کــه کارگــران 
را بیمــه کنــد )بیمــه  ی بازنشســتگی و درمانــی(. کارفرمــای نویســنده، ناشــر 
ــون  ــد، مشــمول قان ــا چــون ناشــر نویســنده را اســتخدام نمی  کن اســت. ام
نمی  شــود، یعنــی مجبــور نیســت نویســنده را بیمــه کنــد. از ســوی دیگــر، 
نویســندگان فاقــد قــدرت متحــد و متشــکلی هســتند کــه بتوانــد دولــت را 
مجبــور بــه بیمــه  ی درخــور و شایســته  ی آنــان کنــد. بنابرایــن، نــه کارفرمای 
ــتند  ــف نیس ــی موظ ــور قانون ــه ط ــک ب ــچ ی ــت هی ــه دول ــی و ن خصوص
ــی(،  ــت خاتم ــش )در دول ــال پی ــد س ــد. از چن ــه کنن ــندگان را بیم نویس
وزارت ارشــاد نقــش کارفرمــا را برعهــده گرفــت و تحــت »قــرارداد بیمــه 
صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد«، کــه شــرایطی یکســره متفــاوت بــا بیمــه  ی 
اجبــاری دارد، اقــدام بــه بیمــه  ی »پدیدآورنــدگان آثــار« کــرد. طبــق بیمــه  ی 
اجبــارِی ســازمان تأمیــن اجتماعــی، ماهانــه معــادل 30 درصــد دســتمزد هــر 
کارگــری بابــت بیمــه  ی کارگــران بــه ایــن ســازمان پرداخــت می  شــود: 23 
درصــد کارفرمــا، 7 درصــد کارگــر. دربیمــه  ی صاحبــان حــرف و مشــاغل 
ــه صــورت زیــر اســت:  کل مبلغــی کــه از درآمــد  آزاد، ایــن ســهم  بندی ب
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ــِد  ــه 18 درص ــت ک ــد اس ــود 20 درص ــر می  ش ــدگان کس ــه  ی بیمه  ش ماهان
آن را بیمه  شــده و 2 درصــِد دیگــر را دولــت می  پــردازد. درعیــن حــال، 
ــاری  ــه  ی اجب ــه بیم ــوط ب ــات مرب ــیاری از خدم ــز بس ــکاری و نی ــه  ی بی بیم
ــا کاری  ــرد. تنه ــق نمی  گی ــاغل آزاد تعل ــرف و مش ــان ح ــه  ی صاحب ــه بیم ب
کــه وزارت ارشــاد بــه عنــوان کارفرمــا بــرای پدیدآورنــدگان آثــار کــرد ایــن 
ــده را  ــهم بیمه  ش ــد س ــد از 18 درص ــدود 55 درص ــت ح ــه پرداخ ــود ک ب
ــه شــامل  ــار، ک ــدگان آث ــه در بیمــه  ی پدیدآورن ــم ک ــت. می  بینی ــده گرف برعه
ــردازد بیشــتر و  ــد بپ ــده بای ــه پدیدآورن ــی ک ــز می  شــود، مبلغ نویســندگان نی
خدماتــی کــه بــه او تعلــق می  گیــرد بســیار کمتــر از بیمــه  ی اجبــاری اســت. 
در مقابــل، ســهمی کــه وزارت ارشــاد بــه عنــوان کارفرمــا می  پــردازد بســیار 
ــان دیگــر اســت و طبعــًا خدماتــی کــه بیمه  شــدگان  ــر از ســهم کارفرمای کمت
ــت.  ــاری اس ــدگان اجب ــات بیمه    ش ــر از خدم ــیار کمت ــد بس ــت می  کنن دریاف
ــتر و  ــهم بیش ــن س ــت ای ــاری پرداخ ــر ناچ ــندگان از س ــیاری از نویس بس
دریافــت خدمــات کمتــر را پذیرفته  انــد، زیــرا ایــن بیمــه را اســبی پیشکشــی 
می  داننــد کــه قاعدتــًا نبایــد دنــدان  اش را شــمرد. چنیــن اســت ماجــرا فقــط 
در مــورد یکــی از مطالبــات »صنفــی« نویســندگان، مطالبــه  ای کــه ایــن گونــه 
گــروگان قدرتمــداران حاکــم شــده اســت و دولــت هــر زمــان کــه بخواهــد 
ــه  ای  ــون حرب ــدان همچ ــد دن ــِی فاق ــب پیشکش ــن اس ــا از ای ــد حت می  توان
ــر  ــه نظ ــا، ب ــد. آی ــتفاده کن ــف اس ــواه و مخال ــندگان آزادی  خ ــه نویس علی
ــت  ــران از دول ــا کارگ ــر ب ــل براب ــا حداق ــر ی ــرایط بهت ــما، درخواســت ش ش
ــر  ــال  های اخی ــر در س ــت؟ مگ ــت نیس ــه  ی سیاس ــه عرص ــرو ورود ب در گ
شــاهد ناتوانــی دردآور نویســندگان بیمــاری چــون شــهرام شــیدایی و محمــود 
ــا  ــم؟ آی اســتادمحمد از پرداخــت هزینه  هــای سرســام  آور درمــان خــود نبودی
ــا ایــن خفــت و حفــظ شــأن  اگــر کانــون نویســندگان ایــران بــرای مقابلــه ب
ــت انســانِی نویســنده وارد عرصــه  ی سیاســت شــود، »سیاســت  بازی«  و کرام

کــرده اســت؟
ــه  ی  ــی  کاری«، دوگان ــی  کاری« و »صنف ــه  ی »سیاس ــر دوگان ــاوه ب ــا، ع ام
دیگــری کــه »آســمان« کوشــید آن را جایگزیــن تقابــل واقعــِی آزادی  خواهــی 
ــود. روشــن  ــل ســارتر« و »ریمــون آرون« ب ــه  ی »ژان  پ ــد دوگان و اســتبداد کن
ــین  ــه  ی واپس ــر در مرحل ــن دو متفک ــل ای ــمان« تقاب ــور »آس ــه منظ ــت ک اس
ــرد  ــاع می  ک ــم دف ــارتر از مارکسیس ــه س ــی ک ــی زمان ــت، یعن ــی آنهاس زندگ
ــندگان  ــون نویس ــد راه کان ــد بگوی ــمان« می  خواه ــم. »آس و آرون از لیبرالیس
ــد.  ــم را بپیمای ــد راه لیبرالیس ــه بای ــال آن ک ــت، ح ــم اس ــران راه مارکسیس ای
ــت و راه دوم راه  ــان« اس ــور و هیج ــت راه »ش ــمان«، راه نخس ــم »آس ــه زع ب
ــن  ــز بی ــه    ای نی ــن روی ــه چنی ــن روزگار ک ــردورزی«: »...درای ــدال و خ »اعت
بخشــی از بدنــه  ی روشــنفکرانه  ی ایــران بــه وجــود آمــده اســت، شــاید بایــد 
انتخــاب کرد...بیــن شــور ســارتری و خــرد آرونی...روشــنفکرِی هیجــان  زده  ی 
مانیفســت  دهنده و روشــنفکرِی تفســیرگرای بردبار...مــن رفتــار روشــنگرانه  ی 
رمــون آرون را بــه واقعیــت دنیــای خــود نزدیک  تــر می  بینــم؛ رفتــار 
روشــنفکرانه  ای کــه بردبــار اســت و تفســیری، و صــد البتــه ایــن یــک منــش 
اعتدالی  ســت و دور از هیجــان و رادیکالیســمی کــه در لحظــه شــاید باشــکوه 
ــار  ــتالژی رفت ــی  رود... نوس ــوا م ــه ه ــود و ب ــا دود می  ش ــد ام ــر برس ــه نظ ب
ــی  اش رســیده است.«)آســمان،  ــده  ای کــه دوراِن بایگان ــِی ســلبی پرون رادیکال
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ــن  ــل بی ــه در تقاب ــوم ک ــن بحــث ش ــم وارد ای ــه بخواه ــی آن ک ــن، ب م
ــا کــدام طــرف اســت و ایــن کــه آیــا واقعــًا  مارکسیســم و لیبرالیســم حــق ب
ــا  ــرت دارد ی ــردورزی مغای ــا خ ــًا ب ــم لزوم ــان و رادیکالیس ــور و هیج ش
ــه  ــا ک ــا آن  ج ــه ت ــم ک ــام می  کن ــون اع ــران کان ــوان یکــی از دبی ــه عن ــه، ب ن
ــوط  ــت آن مرب ــوم فعالی ــژه دوره  ی س ــه وی ــران ب ــندگان ای ــون نویس ــه کان ب
می  شــود دوگانــه  ی »مارکسیســم« و »لیبرالیســم« دوگانــه  ای یکســره دروغیــن 
ــدارد.  ــون ن ــع کان ــن مواض ــی در تعیی ــچ جایگاه ــت و هی ــی اس و غیرواقع
ــان  ــاس هم ــر اس ــور آن و ب ــق منش ــران طب ــندگان ای ــون نویس ــع کان مواض
رویارویــی عینــی، واقعــی و مــادی بیــن آزادی بیــان و سانســور تعییــن شــده 
و می  شــود و نــه بــر اســاس ایــن یــا آن ایدئولــوژی، خــواه مارکسیســم باشــد 
یــا لیبرالیســم یــا مذهــب. کانــون نویســندگان ایــران پرچمــدار جنبشــی واقعی 
و غیرایدئوژیــک اســت کــه مطالبــه  ی آن آزادی بیــان بی  هیــچ حصــر و اســتثنا 
بــرای همــگان اســت. اعضــای آن ممکــن اســت دارای ایــن یــا آن ایدئولــوژی 
باشــند، امــا کانــون در مقــام تشــکل جنبــش اجتماعــِی آزادی بیــان فراتــر از 
هرگونــه ایدئولــوژی اســت. ایــن تشــکل نویســندگان آزادی  خــواه و مســتقل 
ــرای  ــاش ب ــت و ت ــه اس ــکل گرفت ــتبداد ش ــل آزادی و اس ــاس تقاب ــر اس ب
ــا  ــران ب ــندگان ای ــون نویس ــی کان ــئله  ی واقع ــورت مس ــردن ص ــن ک جایگزی
دوگانــه  ی غیرواقعــی و کاذب »مارکسیســم« و »لیبرالیســم« همــان قــدر عبــث 
اســت کــه کوشــش بــرای تعویــض آن بــا دوگانــه  ی دروغیــن »سیاســی  کاری« 
و »صنفــی  کاری«. صــورت مســئله  ی واقعــی کانــون هیــچ وقــت ایــن نبــوده 
ــان  ــم را؟ هم ــا راه لیبرالیس ــد ی ــم را بپیمای ــه راه مارکسیس ــت ک ــن نیس و ای
ــه  ــوم ک ــث ش ــن بح ــم وارد ای ــا نمی  خواه ــن در این  ج ــم، م ــه گفت ــه ک گون
ــق  ــم ح ــرض کنی ــا ف ــا. ام ــا لیبرال  ه ــد ی ــت می  گوین ــت  ها درس مارکسیس
ــه اســت:  ــه باشــند کــه »آســمان« گفت ــان همــان گون ــا لیبرال  هــا باشــد و آن ب
خــردورز و بردبــار، بــدور از مانیفســت  پردازِی هیجــان  زده. مشــکل آنهــا تــازه 
ــه راه  ــون ن ــد کان ــا می  خواهن ــرا آنه ــد شــروع می  شــود، زی ــه بع ــا ب از این  ج
مارکسیســم )کــه بــه زعــم آنهــا راه کنونــِی کانــون اســت( بلکــه راه لیبرالیســم 
ــندگان  ــکل نویس ــه تش ــت ک ــن نیس ــا ای ــدگاه لیبرال  ه ــی دی ــد. یعن را بپیمای
اساســًا نبایــد ایدئولوژیــک باشــد. مشــکل آنهــا فقــط مارکسیســتی بــودِن ایــن 
ــوژی  ــد ایدئول ــا می  خواهن ــن  تر، آنه ــارت روش ــه عب ــت. ب ــوژی اس ایدئول

ــد. ــوژی مارکسیســم کنن ــن ایدئول لیبرالیســم را جایگزی
ــن  ــد چنی ــه آن پاســخ دهن ــد ب ــه نویســندگان بای بدین  ســان، پرسشــی ک
ــر  ــان در براب ــی آزادی بی ــش واقع ــکل جنب ــه  ی تش ــه مثاب ــون ب ــت: کان اس
ســرکوبگران آزادی  ســتیز، یــا بــه عنــوان تشــکل روشــنفکران ایدئولوژی  پــرداز 
ــه صــف  ــن پرســش اســت ک ــه ای ــخ ب ــرال؟ پاس ــم از مارکسیســت و لیب اع
نویســندگان آزادی  خــواه و مســتقل را از صــف نویســندگان وابســته بــه 
ــا  ــد. ت ــان دســتگاه سانســور جــدا می  کن حکومــت و توجیه  گــران و مجیزگوی
آن  جــا کــه ایــن صف  بنــدی رعایــت شــود، تمــام نویســندگان آزادی  خــواه و 
مســتقل اعــم از مارکسیســت و لیبــرال و مذهبــی و... می  تواننــد در کنارهــم و 
در قالــب کانــون نویســندگان ایــران بــرای آزادی بیــان مبــارزه کننــد. کانــون 
از ایــن تنــوع آرا و عقایــد نــه تنهــا آســیب نمی  بینــد بلکــه هــر دم شــکوفاتر 
ــن  ــه ای ــود ک ــون وارد می  ش ــه کان ــیب آن گاه ب ــود. آس ــر می  ش و رزمنده  ت
بســتر واقعــی و عینــی   مشــترک از میــان بــرود و نویســندگان مارکسیســت و 
لیبــرال و مذهبــی در کســوت رقیــب بــه جنــگ حیــدری- نعمتــی بــا یکدیگــر 
بپردازنــد و کانــون را شقه  شــقه کننــد، پــروژه  ای کــه موازی  ســازی  ها و 
بدیل  ســازی  های »آســمان« و شــرکاء بــرای خدمــت بــه آن طرح  ریــزی 

شــده انــد.
اسفند 1392

پانوشت
ــه  ی  ــک حرف ــاغل در ی ــراد ش ــه  ی اف ــوالً مجموع ــا معم ــف« را واژه  نامه  ه *»صن
ــزی را  ــه چی ــت ک ــر از آن اس ــف کلی  ت ــن تعری ــا ای ــد. ام ــف می  کنن ــد تعری واح
ــت  ــد در نظرگرف ــه  ی واح ــک حرف ــازی« را ی ــوان »خودروس ــی ت ــد. م ــن کن روش
ــازی  ــاغل در خودروس ــراد ش ــه  ی اف ــه مجموع ــت آورد ک ــه دس ــه را ب ــن نتیج و ای
ــت در  ــوان گف ــی ت ــان حــال، م ــد. در هم ــف خودروســازی« را تشــکیل می  دهن »صن

هــر کــس کــه بــا منشــور کانــون نویســندگان ایــران 
و عملکــرد چهــل و پنــج ســاله  ی ایــن تشــکل نویســندگان 
آزادی  خــواه آشــنا باشــد می  دانــد کــه منظــور از 
ــکال«  ــای رادی ــتی« و »رویکرده ــای ایده  آلیس »رویکرده
کانــون چیــزی نیســت جــز همــان مخالفــت بــا سانســور 

ــان. ــاع از آزادی بی و دف
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قباد حیدر
چنگیــز،  هیتلــر،  نادرشــاه،  بی گمــان 
خون ریــز  پادشــاهان  دیگــر  و  تیمــور 
ــک  ــند، ی ــی باش ــای مهربان ــتند آدم ه می توانس
ــی  ــده ی تاکس ــک رانن ــا ی ــه ی ــا ورز نمون کش
مهربــان، امــا خــاک آن هــا را در کمــرگاه 
ــه در  ــادری ک ــدان م ــاد و در زه ــدری وا نه پ
ــت  ــه موجودی ــد ب ــای خاصــی بودن ــر افی جغ
ــی انســان ها و  ــه ناتوان ــان روزی ب رســاند و آن
ــاره  ــر اش ــا ه ــد و ب ــی بردن ــان پ ــی آن گمراه
انســانی و انســان هایی را از هســتی ســاقط 
القاعــده و سیاســتمداران  کردنــد. طالبــان؛ 
جنــگ در نقــاط مختلــف خاورمیانــه هــم بــر 
ایــن باورنــد کــه خدایشــان داناتــر و محق تــر 
ــان فرهیختــه ی  ــه کــه هموطن اســت. همان گون
ــد  ــان می پندارن ــراز کیه ــر ف ــا در نشــریه ی پ م
ــت و  ــان اس ــه آن ــق ب ــط متعل ــه فق ــن گرب ای
ــش را  ــد چنگ های ــان بای ــاره ی آن ــر اش ــا ه ب
ــش  ــد و فرزندان ــرو کن ــود ف در دل و روح خ
را آواره ی د نیــا کنــد. بســیاری از همیــن 
ــه روی دو  ــان ک ــا آن ــین ی ــدان مبل نش هنرمن
صندلــی نشســته و یــا بــزرگان هنری کــه روی 
ــن مملکــت نشســته اند  تل ســوخته ی خــاک ای
دانایــی خــود را مرهــون قلــم اســتادانی نظیــر 
هدایــت، درویشــیان، شــاملو، دولت آبــادی، 
بــه آذیــن و قاضــی و فــروغ و دیگــر بزرگانــی 
ــون  ــرم کان ــای محت ــراً اعض ــه اکث ــتند  ک هس
ــون  ــتند . کان ــوده و هس ــران ب ــندگان ای نویس
بازمانــده ی  آخریــن  ایــران  نویســندگان 
آرزومنــدی حریــت ایرانیــان اســت  کــه هنــوز 
بــا تــن و روح مجــروح بــرای حفــظ حرمــت 
و بقــای آزادی و معنــای آن علمــی را افراشــته 
ــم و  ــمایان حک ــر ش ــت. اگ ــته اس ــگاه داش ن
ابــاغ و دســتور پوســت اندازی می دهیــد؛ 
ــه متکــی  ــر؛ ک ــه در موضعــی انســانی و براب ن
ــن کار را  ــار ای ــس و انحص ــرگ و محب ــه م ب
می کنیــد . در غیــر ایــن صــورت چگونــه 
ــر  ــتور تغیی ــد دس ــی دهی ــازه م ــود اج ــه خ ب
ــه  ــد ک ــان هایی را بدهی ــی؛ انس ــت جمع ماهی
ــی  ــان اصل ــل از صاحب ــک دلی ــزار و ی ــه ه ب
ایــن ســرزمین بــه شــمار می رونــد. مــن یــک 
ــانی در  ــم کس ــیده ام و می دان ــازه از راه رس ت
ــی انســان اشــتباهاتی  ــام زیبای ــه ن ــن ب ــن بی ای
ــما و اعضــای  ــن ش ــا بی ــده اند؛ ام مرتکــب ش
کانــون چــه کســی دســت بــه خــون دیگــران 

ــت؟  ــته اس آغش
ــبی  ــس را / در ش ــچ ک ــا هی ــن ام م
ــا راه  ــن ام ــی نکشــتم /  م ــک و توفان تاری

ــواری  ــرد رباخ ــر م ب
ــا  ــن ام ــتم /  م نبس
ز  شــب  نیمه هــای 
بامــی بــر ســر/ بامــی 

ــاملو ( ــتم )ش نجس
محمــد  آیــا 
پوینــده  و  مختــاری 

نبودنــد؟ چــه کســی  هــر یــک هــزاران 
بایــد پوســت عــوض کنــد؟ شــمایی کــه 
ــا  ــوق و کرن ــم ب ــراغ و امثاله ــه ی چ در برنام
ــج  ــه پن ــی ب ــا فرصت ــد آی ــت گرفته ای ــه دس ب
میلیــون آواره از وطــن خــود خواهیــد داد 
ــون  ــان در تلویزی ــا و رنج هایش ــه از آرزوه ک
ــت؟  ــش کیس ــد؟ دگراندی ــما  بگوین ــی ش میل
مایــی کــه بــه تمامــی ایرانــی هســتیم یــا شــما 
ــرزی و  ــد برون م ــواع عقای ــه ان ــته ب ــه وابس ک
مهاجــر و مهاجــم هســتید؟ قصــدم شــعار دادن 
ــده ی  ــن بازمان ــا آخری ــد م ــا بدانی ــت ام نیس
را  آزادی  هنــوز  کــه  هســتیم  انســان هایی 
فرامــوش نکرده انــد بــرای بــا مــا مانــدن 
ــدان دور شــما هــم  ــه چن ــد گذشــته ی ن ــا ی ب
ــی  ــوز خون های ــا هن ــن ج ــود. در ای ــز ش آنالی

شــد  می جو
 / می کننــد  ســرند  را  اندیشــه 
ــبک  ــوراخ های مش ــز  / از س ــای ری دانه ه
گذشــته اند / دانه هــای درشــت بایــد / 

شکســته شــوند  )احمــد حیدربیگــی(
ــر  ــد ؟ اگ ــته می خواهی ــا را شکس ــرا م چ
می خواهیــد قومــی را بشناســید بــه ســراغ 
آثــار ادبــی آن هــا برویــد. همــه می داننــد 
ــه دارای  ــن ســرزمین کســانی هســتند ک در ای
ــما  ــتند و ش ــما هس ــد ش ــر عقای ــکاری مگ اف
بــه آنــان امــر می کنیــد پوســت بیندازنــد 
ــا و  ــن معن ــا م ــوند. ام ــما ش ــگ ش ــم رن و ه
تأثیــر کانــون نویســندگان ایــران را بدیــن 
ــو  ــک عض ــم. ی ــه می کن ــان ترجم ــه برایت گون
ــی  ــم فردوس ــم ابوالقاس ــام حکی ــه ن ــون ب کان
باعــث شــد برخــاف تمــام ملــل مغلــوب کــه 
ــا  ــد؛ م ــی داده ان ــان و فرهنــگ عرب ــه زب ــن ب ت
ــم  ــه می کنی ــم، اندیش ــی می گویی ــوز پارس هن
نــه نمی شــود عزیــزان مــن،  و زندگــی.  
ماییــم  ایــن  نمی نویســید  را شــما  تاریــخ 
ــرای  ــته را ب ــا گذش ــر م ــه ب ــی ک ــه روزهای ک
آواره هــای  و  می کنیــم  مکتــوب  آینــدگان 
نوشــت.  خواهنــد  رنج هایشــان  از  وطــن 
ــوری  ــا کش ــم ب ــه مانده ای ــتیم ک ــا هس ــن م ای
دردمنــد و ایــن همــه شــاهپور غامرضــا. 

ــید. ــوش باش ــمایان خ ش

خدای مهربان من نیازی به حمله و دفاع ندارد خودروســازی ده  هــا »حرفــه  ی واحــد« مثل جوشــکاری، 
تراشــکاری، برقــکاری و... وجــود دارد و منظــور از 
ــن  ــراد شــاغل در هــر یــک از ای صنــف مجموعــه  ی اف
حرفه  هاســت: صنــف جوشــکار، صنــف تراشــکار، 
صنــف برقــکار و... . تعریــف بــاال نشــان نمی  دهــد کــه 
منظــور از »صنــف« کــدام یــک از اینهاســت. تــا آن  جــا 
ــه  ــف« ب ــد، »صن ــان می  دهن ــی نش ــون تاریخ ــه مت ک
مجموعــه  ی افــرادی گفتــه می  شــود – اعــم از صنعتگــر 
ــی  ــه  ی اجتماع ــاس رابط ــر اس ــه ب ــه ن ــا کاســب – ک ی
ســرمایه )خریــد و فــروش نیــروی کار( بلکــه بــر پایه  ی 
رابطــه  ی اجتماعــی اســتاد- شــاگردی فعالیــت تولیــدی 
یــا توزیعــی یــا خدماتــی می  کننــد. بــه عبــارت دیگــر، 
صنــف مقولــه  ای ماقبــل ســرمایه  داری و قــرون وســطایی 
ــد و  ــا تولی ــران حت ــون در ای ــا، اکن ــن معن ــه ای اســت. ب
توزیــع ُخــرد نیــز تولیــد و توزیــع ســرمایه  دارانه )ُخــرده 
بورژوایــی( اســت و نمی  تــوان مجموعــه  ی افــرادی کــه 
در ایــن زمینه  هــا فعالیــت می  کننــد صنــف نامیــد. 
ــد  ــامی می  کوش ــوری اس ــه جمه ــت ک ــر اس ــل ذک قاب
ــه طــوری  ــد، ب ــده کن رابطــه  ی اســتاد- شــاگردی را زن
کــه اخیــراً طرحــی را تحــت عنــوان »آمــوزش اســتاد- 
شــاگردی« تصویــب کــرد کــه بــر اســاس آن کارگــران 
ــه طــور  ــد ســال ب ــوز چن ــا کارآم ــوان شــاگرد ی ــه عن ب
رایــگان بــرای ســرمایه داران کار می  کننــد. روشــن 
ــی  ــران و ارزان ــی کارگ ــن طــرح بی  حقوق ــه ای اســت ک

ــد. ــدید می  کن ــش تش ــش از پی ــروی کار را بی نی
ــت  ــن اس ــاده ای ــاق افت ــران اتف ــه در ای ــا آنچ  ام
ــه رابطــه  ی اســتاد- شــاگردی از نظــر  ــی ک ــه در حال ک
اقتصــادی جــای خــود را بــه رابطــه  ی خریــد و فــروش 
ــول  ــزدی محص ــام م ــرا نظ ــت )زی ــروی کار داده اس نی
انحــال نظــام اســتاد- شــاگردی اســت و کارگــر بایــد 
ــررات  ــد و مق ــاف و قواع ــد اصن ــد و بن ــلطه  ی قی از س
ــر  ــه کارگ ــا ب ــد ت ــی یاب ــاگردان رهای ــرای ش ــا ب آنه
ــپس در  ــور س ــدا در مانوفاکت ــود، ابت ــل ش ــزدی تبدی م
ــتاد-  ــه  ی اس ــور رابط ــون حض ــزرگ( و اکن ــت ب صنع
شــاگردی در اقتصــاد ایــران حضــوری کامــًا جزئــی و 
ــرمایه  داری  ــگ س ــت، فرهن ــت اس ــیه  ای و بی  اهمی حاش
ــه  ــرد – ب ــد ُخ ــژه در تولی ــه وی ــدرن – ب ــِی م صنعت
ــرون وســطایِی  ــگ ســنتی و ق ــل جــای فرهن طــور کام
ــه  ی  ــرد مقول ــه اســت. کارب ــاگردی را نگرفت ــتاد- ش اس
ــون  صنــف از ســوی جمهــوری اســامی و تدویــن قان
نظــام صنفــی و نام  گــذاری تشــکل کارگــری بــه عنــوان 
انجمــن صنفــی در قانــون کار بــا هــدف حفــظ و 
ــل  اشــاعه  ی فرهنــگ ســنتی و قــرون وســطایی در مقاب
ــن  ــت. ممک ــدرن اس ــی م ــرمایه  داری صنعت ــگ س فرهن
اســت گفتــه شــود کــه واژه  ی »صنــف« در ایــن قوانیــن 
ــای  ــه معن ــه ب ــطایِی آن بلک ــرون وس ــای ق ــه معن ــه ب ن
ــش  ــی بی ــن، توجیه ــت. ای ــه اس ــه کار رفت ــه« ب »حرف
نیســت. زیــرا صنــف و حرفــه دو مفهــوم متفاوت  انــد و 
آنهــا را نمــی تــوان بــه جــای هــم بــه کار بــرد. حرفــه 
بــه معنــای شــغل یــا پیشــه اســت، حــال آن کــه صنــف 
ــم،  ــه گفت ــه ک ــه، همــان گون ــراد اســت ک جمعــی از اف
بــر اســاس رابطــه  ی اســتاد- شــاگردی فعالیــت تولیــدی 
یــا توزیعــی یــا خدماتــی واحــدی انجــام می  دهنــد. بــه 
بیــان دیگــر، صنــف نوعــی تشــکل اســت، هرچنــد بــه 
ــز  ــف نی ــادل صن ــوم مع ــی. مفه ــه و ابتدای ــی اولی معنای
 guild حرفــه( بلکــه( trade در زبــان انگلیســی نــه
اســت کــه بــه انجمن  هــای اصنــاف قــرون وســطا 
گفتــه می  شــد. در زبــان انگلیســی trade union بــه 
معنــای اتحادیــه  ی ایــن یــا آن حرفــه  ی صنعتــی بــه کار 
مــی  رود و نــه بــه معنــای تشــکل اصنــاف قــرون وســطا 
یعنــی انجمــن یــا اتحادیــه  ی صنفــی. بــه ایــن ترتیــب، 
برخــاف آن  چــه قوانیــن جمهــوری اســامی و ابــواب 
جمعــی »خانــه  ی کارگــر« می  گوینــد، »انجمــن صنفــی« 
بــه هیــچ وجــه معــادل و واژه  ی مناســبی برای »ســندیکا« 
و »تریــد یونیــون« نیســت، بلکــه معــادل »گیلــد« یعنــی 
ــن  ــه ای ــرون وســطا اســت. ب ــی ق ــن   صنف ــان انجم هم
ــران و  ــون نویســندگان ای ــدن کان ــی« نامی ــار، »صنف اعتب

ــت. ــت اس ــی آن نادرس ــت  های رفاه خواس
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کانــون  نــام  روزهــا  ایــن  آنچــه  حکایــت 
ــه، حکایــت غــم  ــان انداخت ــر ســر زب نویســندگان را ب
ــاره ی  ــرور چندب ــی م ــوان ب ــه نمی ت ــت ک انگیزی س
تاریــخ ایــن مــرز و بــوم متوجــه تلخــی آن شــد. امــا 
ــه عمیــق تریــن  ــاه ب اگــر بخواهیــم در یادداشــتی کوت
نقطــه ایــن تلخــی برســیم بایــد ایــن ســوال را مــدام از 
خــود بپرســیم کــه چگونــه می شــود در ســرزمینی کــه 
شــعر و ادبیــات در آن همــواره مایــه فخــر ایــن گربــه ی 
دوســت داشــتنی روی نقشــه شــده اســت نویســندگانش 
ــی دور  ــی فامیل ــک گردهمای ــد ی ــی در ح ــد حت نتوانن

هــم جمــع بشــوند؟
ــا  ــود ب ــه خ ــانی ک ــه کس ــرت آور اینک و حی
افتخــار از عــدم مجــوز برگــزاری جلســات ایــن 
ــر  ــا ب ــی گوی ــر از گاه ــد ه ــت می کنن ــع صحب جم
ــا  ــند ت ــک می پاش ــد نم ــه زده ان ــه ای ک ــم کهن زخ
مبــادا شــریفان هنــر ایــن ســرزمین زخــم را فرامــوش 
کــرده باشــند. و اتفاقــا ایــن بــد هــم نیســت. دســتکم 
بــرای نســلی کــه مــن نیــز در آنــم، چــرا کــه مــا نســل 
ــم  ــادت کرده ای ــا ع ــم. م ــدگان بزرگی ــوش کنن فرام
ــا را  ــروز م ــه ام ــان ک ــای تاریخم ــه تکه ه روی تک

ــیم.  ــم بپوش ــد چش ــکل داده ان ش
 بــه اعتقــاد مــن در روزهــای اخیــر آنچــه بیــش از هــر 
چیــز رنــج آور بــود نــه صحبــت برخــی مقامــات دولتــی، 
ــتان  ــا دوس ــی از مث ــای جمع ــا و رفتاره ــه صحبت ه ک
ــاد  ــمت ب ــان را در س ــا پرچمش ــه گوی ــت ک ــنده اس نویس

ــه شــغل شــده اســت.  ــدل ب ــان ب ــرای آن ــرار دادن ب ق
ــخنان  ــن س ــه ای ــم ب ــه  بخواه ــش از آنک ــا پی ام
ــه  ــئله را ک ــک مس ــزم ی ــم ناگری ــان بده ــش نش واکن
دســتکم بــرای مــن ســوال شــده بــا صــدای بلندتــری 
ــم  ــرور کن ــرم م ــم عص ــان ه ــا مردم ــودم و ی ــا خ ب
ــزوم پوســت  ــی از ل کــه وقتــی مثــا یــک مقــام دولت
هماننــد  آیــا  می گویــد  ســخن  کانــون  انــدازی 
مایــی کــه ابزارمــان کلمــه اســت متوجــه بــار 
ــورت  ــن ص ــه در ای ــود؟ ک ــش می ش ــی کلمات معنای
ــدازی و  ــت ان ــردن پوس ــا ک ــه در معن ــه آن ک ــر ن مگ
ــرات  ــوم تغیی ــندگان مفه ــون نویس ــاختار کان ــر س تغیی
ــه  ــی در بدن ــبینانه اش جوانگرای ــگاه خوش ــا در ن و ی
کانــون نهفتــه اســت؟ و اتفاقــا ســوال اصلــی همینجــا 
ــی اجــازه  ــه حت ــه تشــکلی ک ــه چگون ــد ک رخ می ده
برگــزاری جلســاتی محــدود  و خصوصــی و همانطــور 
کــه گفتــم گاه در حــد یــک دور هــم نشــینی دوســتانه 
ــد  ــدارد می توان ــه ن ــن جامع ــار ای ــی اقش ــد تمام مانن
ــا  ــد؟ آی ــانی کن ــه روز رس ــان ب ــول آن ــه ق ــود را ب خ
وقتــی کســی از لــزوم پوســت انــدازی کانــون ســخن 
ــدازی  ــت ان ــن پوس ــه ای ــت ک ــه اس ــد متوج می گوی
گام اولــش حضــور جوانــان در ایــن تشــکل و اجــازه 
ــات  ــن هی ــرای تعیی ــی ب ــاتی عموم ــزاری جلس برگ
دبیــران اســت؟ وقتــی حتــی نــام بــردن از کانــون نیــز 
ــت  ــع داش ــوان توق ــه می ت ــر دارد چگون ــات در ب تبع
ایــن تشــکل خــود را در زمان هــای مختلــف مثــا بــه 

ــد؟ ــانی کن روز رس
امــا ســوال مهمتــر مــن ایــن اســت کــه وقتــی از 
ــم  ــی کنی ــرح م ــدازی را مط ــی بحــث پوســت ان طرف
ــم از  ــدود را ه ــات مح ــان جلس ــازه هم ــد اج و بع
ــدازی  ــت ان ــث پوس ــا بح ــم آی ــکل می گیری ــن تش ای
ــدل  ــد ب ــال هدفمن ــی و غرب ــت کن ــه پوس ــا، ب در معن
نمی شــود؟ مســئله ای کــه دســتکم کانــون نویســندگان 
ــه  ــا آن بیگان ــون ب ــدو تاســیس تاکن و اعضــای آن از ب

 پوست اندازی  یا غربال هدفمند؟
رضا حیرانی

ــد.  هــم نبودن
ــمت  ــر قس ــوی دیگ از س
شــاید کمیــک ماجرا آنجاســت 
کــه حتــی وقتــی بــرای نشــان 
دادن یــک فضــای بــاز سیاســی 
ــود  ــا می ش ــداری بن ــی، گ گاه
ــی از  ــردان نام ــی از دولتم کس

ــراد  ــن اف ــه ای ــتیم ک ــاهد آن هس ــا ش ــرد، م ــون بب کان
ــی  ــدرت اجرای ــچ ق ــان هی ــگاه دولتی ش ــوال جای معم
مناســب بــرای وعده هایــی کــه می دهنــد نــدارد. 
ــت  ــزوم پوس ــرا از ل ــه اخی ــی ک ــال جناب ــور مث بط
ــا می تواننــد تعهــد  ــد آی ــون ســخن گفته ان ــدازی کان ان
دهنــد در صــورت تغییــر، درهــای چهارمیــخ شــده بــر 
روی کانــون و اعضایــش بــاز شــده و انــواع و اقســام 
محدودیت هــا از ســر راه ایــن تشــکل قدیمــی و 
ــی  ــاری ب ــدام اعتب ــر ک ــه ه ــای آن ک ــریف و اعض ش
ــن  ــگ ای ــات و فرهن ــای ادبی ــرا در فض ــون و چ چ

ــرود؟ ــار ب ــد کن ــرزمین دارن س
مگــر نــه اینکــه در دولــت اصاحــات نیــز 
ــون نویســندگان از جملــه  ــر ســر اعضــای کان آنچــه ب
ــعارهای  ــا ش ــان ب ــد هم زم ــا آم ــا و پوینده ه مختاری ه
ــود کــه وزارت ارشــاد وقــت ســر مــی داد؟ ــی ب جذاب

ــه  ــی ک ــده آنان ــه ش ــم ک ــار ه ــرای یکب ــرا ب چ
نمی گشــایند  زبــان  هســتند  محدودیت هــا  عامــل 
ــای تصمیمــات  ــی پ ــا دســتکم بطــور رســمی و علن ت
ــش  ــندگان و اعضای ــون نویس ــا کان ــاط ب ــود درارتب خ

ــتند؟ بایس
اگــر کانــون نویســندگان اجــازه برگــزاری مجمــع 
ــته  ــمی داش ــوان رس ــق فراخ ــود را از طری ــی خ عموم
باشــد چــه بســا در یــک انتخابــات آزاد هیــات دبیرانــش 
ــی  ــواره تمام ــه و هم ــه همیش ــئله ای ک ــد مس ــر کن تغیی
اعضــای هیــات دبیرانــش از بــدو تاســیس بــر آن تاکیــد 
ــد.  ــان می ده ــن را نش ــز همی ــان نی ــته و سابقه ش داش
ــدگان  ــدود کنن ــئله مح ــت مس ــن اس ــت ای ــس واقعی پ
کانــون هیــات دبیــران،  ســوابق فــردی دبیــران کنونــی 
ــه  ــت ک ــی تشکلی س ــه اجتماع ــئله وجه ــت. مس نیس
اعتبــارش را از یکــی دو تــن از اعضایــش هرگــز نگرفتــه 
و همــواره تاریــخ ادبیــات شــریف ایــن ســرزمین را بــه 
ــده  ــراه دی ــود هم ــا خ ــاری اش ب ــتوانه اعتب ــوان پش عن

اســت.
ــش  ــک دکان دو نب ــران ی ــندگان ای ــون نویس کان
ــنامه  ــک بخش ــرف ی ــه ص ــوان آن را ب ــه بت ــت ک نیس
ــه فــرد  پلمــپ کــرد و یــا جــوازش را از یــک فــرد ب
ــاب  ــود غی ــه ب ــر اینگون ــه اگ ــال داد. ک ــری انتق دیگ
از  را  آن  مختاری هــا  و  هــا  گلشــیری  و  شــاملوها 

ــود. ــه ب ــار انداخت ــش از اعتب ــال ها پی س
اگــر هنــوز وجهــه اجتماعــی کانــون پابرجاســت 
ــتین و شــریف  ــی راس ــه اهال ــه واســطه آن اســت ک ب
ــا  ــی ت ــی و فردوس ــرزمین از رودک ــن س ــات ای ادبی
امــروز همــواره خــود را تنهــا و تنهــا وامــدار مردمانــی 
ــه اینجــای تاریــخ رسیدنشــان  ثمــره  دانســته اند کــه ب
ــه در  ــت. کمااینک ــوده اس ــان ب ــا و مقاومت هایش رنج ه
تاریــخ پــر تحــول ایــن ســیاره چــه بســیار فرهنگ هــا 
ــی  ــان فارس ــا زب ــد ام ــده و رفته ان ــه آم ــا ک و زبان ه
و فرهنــگ پــر افتخــار ایــن ســرزمین از غبــاری چنــد 
ــت  ــت قام ــه راس ــرده و اینگون ــور ک ــاله عب ــزار س ه

ایســتاده اســت.
ــدگاری  ــن مان ــد ای ــه ندان ــت ک ــه کسی س و چ

ــی  ــاش آنان ــتوانه ت ــه پش ــا ب ــگ، تنه ــان و فرهن زب
ــان  ــدگان راهش ــه دهن ــروز ادام ــه ام ــه ک ــکل گرفت ش
ــواری  ــر دش ــا ه ــد ب ــان می توانن ــی در می ــه یک اگرچ
ــه دور  ــدن ب ــع ش ــق جم ــا ح ــد ام ــر کنن ــاب منتش کت

ــد. ــر را ندارن یکدیگ
امــا همانطــور کــه گفتــم بــه شــخصه بــرای مــن 
ــز ماجــرا آنجایی ســت کــه برخــی از  بخــش غــم انگی
ــا فرامــوش کــردن تمامــی  دوســتان هــم صنــف مــا ب
ــش  ــه اینجای ــا ب ــه م ــاده ای ک ــای ج ــچ و خم ه پی
رســیده ایم کانــون را متهــم بــه فرامــوش کــردن 
ــزل  ــه دروغ آن را تن ــرده و ب ــی اش ک ــف اصل وظای
یافتــه بــه ســطح یــک حــزب سیاســی متهــم می کننــد.

حیــرت آور اســت کــه ایــن دوســتان، از تشــکلی 
ــدارد  ــدود ن ــاتی مح ــزاری جلس ــق برگ ــی ح ــه حت ک
ــان  ــاف می ــث اخت ــد در بح ــع دارن ــرض توق ــه ف ب
مولــف و ناشــر ورود پیــدا کــرده و از آن ســو وظیفــه 
ــل  ــر قاب ــم را جــزو اســاس غی ــت از شــرافت قل صیان
ــر  ــات غی ــت را اضاف ــندگان اس ــون نویس ــذف کان ح
ــار گذاشــته شــود. ــد کن ــه بای ضــروری ای دانســته ک

ــاعر  ــنده و ش ــک نویس ــوان ی ــه عن ــن ب ــوال م س
ــم  ــندگان ه ــون نویس ــمی کان ــو رس ــی عض ــه حت ک
ــندگان و  ــن نویس ــر ای ــه مگ ــت ک ــن اس ــت ای نیس
شــاعران بودنــد کــه در سیاســت ورود پیــدا کرده انــد؟ 
ــدازه فرامــوش کار شــده ایم  کــه  ــا بدیــن ان ــا مــا ت آی
ــیر  ــون در مس ــه ای کان ــر در نقط ــم اگ ــاد نیاوری ــه ی ب
سیاســت افتــاده اســت، ایــن سیاســت و سیاســت ورزان 
بوده انــد کــه بــا ورود بــه حــوزه فرهنــگ و گاه حتــی 
ــچ و  ــر پی ــگ را ب ــی آن، فرهن ــی اهال ــم خصوص حری

ــد. ــاب سیاســت گــره زده ان ت
بــه اعتقــاد مــن حــاال کــه بــه هــر دلیــل بحــث 
هرچنــد غیــر واقــع بینانــه ای در بــاب کانــون و چگونــه 
ــه  ــه ب ــودی ک ــا وج ــده و ب ــش آم ــش پی ــار کردن رفت
ــت  ــظ پوس ــردن لف ــه کار ب ــی ب ــدم حت ــدت معتق ش
ــدازی در شــان تشــکلی کــه اعضایــش فرهیختــگان  ان
ــا  ــه ب ــان ک ــی آن ــت ول ــوده و نیس ــرزمینند نب ــن س ای
ــات  ــرای اثب ــت ب ــد نیس ــد ب ــم می زنن ــد زخ لبخن
حــرف خودشــان هــم کــه شــده اجــازه دهنــد کانــون 
نویســندگان ماننــد هــر تشــکل صنفــی بــا یــک 
ــی  ــع عموم ــب، مجم ــدون عواق ــمی و ب ــوان رس فراخ
ــور  ــه فراخ ــی ب ــر حت ــا اگ ــکیل داده ت ــود را تش خ
ــر در  ــه تغیی ــاز ب ــرزمین نی ــن س ــندگان ای ــان نویس زم
ــون را احســاس می کننــد خودشــان  ــه اجرایــی کان بدن

ــد.  ــت بیابن ــه آن دس ــون ب ــنامه کان ــق اساس طب
چــرا کــه اهالــی راســتین فرهنــگ می داننــد تنهــا 
ــتور  ــنامه و دس ــه زور بخش ــوان ب ــه نمی ت ــی ک بخش
ــم یــک  ــد کــرد فرهنــگ اســت. فرامــوش نکنی هدفمن
ــت  ــاور دارد ثب ــه ب ــه آنچــه را ک ــرای آنک نویســنده ب
ــه در  ــینما دارد و ن ــالن های س ــه س ــاز ب ــه نی ــد ن کن
اختیــار داشــتن امــواج صــدا و ســیمایی کــه بخواهــد 
بخاطــرش بــه چانــه زنــی بــا ایــن و آن تــن بدهــد. مــا 
حتــی اگــر قلــم هــم نداشــته باشــیم بــرای شــکل دادن 
ــر  ــد فک ــدای بلن ــا ص ــت ب ــان کافیس ــار ادبی م ــه آث ب
بکنیــم. و فــروغ چــه خــوب گفتــه اســت کــه "تنهــا 

ــد."  ــه می مان ــت ک صداس
پــس یــک بــار هــم کــه شــده آنانــی کــه معتقــد 
بــر نتیجــه بخــش بــودن سیاســت قهــری و حذفــی در 
حــوزه فرهنــگ هســتند بداننــد، حــذف فرهنــِگ مبتنــی 
بــر کلمــات قطعــا غیــر ممکــن اســت و جــز بدنامــی 
ــخ را  ــرا تاری ــت زی ــد داش ــری نخواه ــره ای دیگ ثم
ــان  ــن فرهنگی ــه ای ــند بلک ــگان نمی نویس ــت پیش سیاس
ــت و  ــکل درس ــه ش ــخ را ب ــه تاری ــد ک و هنرمندانن

ــد. ــت می کنن ــی اش ثب حقیق
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ــندگان  ــون نویس ــت کان ــی اس ــه مدت ــن ک از ای
ایــران نــزد روزنامــه هــای رســمی بــه موضــوع روز 
بــدل شــده خوشــحال هســتم. ایــن حقــی اســت کــه 
ــده  ــلب ش ــران س ــندگان ای ــون نویس ــه از کان همیش
اســت. منظــورم حــق ابــراز وجــود در ســطح رســمی 
ــن  ــرار گرفت ــرده ق ــت.  در پ ــه اس ــی جامع و عموم
ــث  ــدرت باع ــب ق ــان صاح ــوی مخالف ــون از س کان

ــه  شــده اســت اهــداف، فعالیت  هــا و دیدگاه  هــای آن از چشــم جامعــه و ب
ویــژه جامعــه  ی فرهنگــی پنهــان بمانــد یــا چنــان کــه بایــد و شــاید بازتــاب 
ــام  ــت ن ــت ممنوعی ــع موق ــا رف ــر ب ــه اخی ــد هفت ــه در چن ــد. کمااین  ک نیاب
ــان ســخنان  ــون در روزنامه  هــای رســمی ، بعضــی کســان چن ــردن از کان ب
نامربــوط در مــورد کانــون گفته  انــد و انتظــارات نابجایــی از آن دارنــد کــه 
در خوش  بینانه  تریــن حالــت می  شــود آن را بــه بی  اطاعــی زیادشــان 
ــل  ــاده ، تعطی ــون تشــکلی از کار افت ــن دســته، کان نســبت داد. در ذهــن ای
ــا  ــا اعضایــی منفعــل اســت. امــا ایــن ذهنیــت بــه انــدازه  ی سرســوزنی ب ب
ــرض  ــی از غ ــر ناش ــری اگ ــن نتیجه  گی ــدارد. چنی ــی ن ــت همخوان واقعی
ــک شــاهد  ــن خــود از نزدی ــی اســت. م ــده از بی  اطاع ــا برآم نباشــد قطع
ــد  ــه تاکی ــن نکت ــر ای ــم ب ــژه می  خواه ــه وی ــوده  ام. ب ــون ب ــای کان تاش  ه
کنــم کــه از شــروع دوره  ی ســوم تــا اکنــون کانــون هیــچ  گاه فعالیــت خــود 
را متوقــف نکــرده و بــا وجــود انبــوه مشــکات و موانــع بســیاری کــه یــر 
ــه اهدافــش کوشــیده اســت.  ــرای رســیدن ب ــد ب ســر راهــش قــرار می  دادن
ــت  ــنگ  اندازانی اس ــب س ــا از جان ــن برخورده ــان غم  انگیزتری ــن می در ای

کــه« می  داننــد و می  اندازنــد!«
ــر چــه مشــقت بیشــتر باشــد  ــد. ه ــال می  کن ــروان را غرب ســختی   ره
ــه از  ــا ک ــود. از آنه ــر می  ش ــال فراخ  ت ــای غرب ــر، روزنه  ه و راه ناهموارت
ــر  ــم اگ ــی ه ــت. اعتراض ــه  ای نیس ــد گل ــال فروافتاده  ان ــوراخ  های غرب س
هســت بــه شــرایط ســخت و برپاکننــدکان آن اســت. امــا ایــن نیــز منصفانــه 
ــدگان راه درشــت  ــه ادامه  دهن ــدگان ب ــدگان و دوری  گزی ــه جامان نیســت ک

ــد. ــد و تهمــت زنن گوین
گــر چــه داور نهایــی زمــان اســت امــا تــا همیــن جــا نیزبــا اطمینــان  
می  تــوان گفــت کــه کانــون بــر ســر میثــاق خــود؛ یعنــی آزادی اندیشــه و 
بیــان، اســتوار ایســتاده اســت. همیــن اســتواری اســت کــه حتــی مخالفــان 
ــل  ــد. ایجــاد خل ــرار کنن ــون اق ــمندی کان ــه ارزش ــته ب جــدی  اش را واداش
ــیوه  ها و  ــواع ش ــا ان ــا ب ــت. آنه ــان اس ــدف مخالف ــتواری ه ــن اس در همی
ــا سانســور و  ــت ب ــه ضدی ــت  اش، ک ــون را از هوی ــند کان ــا می  کوش حیله  ه
خواســتاری آزادی بیــان اســت، تهــی کننــد. اگــر چنیــن شــود آن  گاه کانــون 
پدیــده  ای مربــوط بــه گذشــته خواهــد شــد. ایــن همــان اتفاقــی اســت کــه 
اعضــای کانــون بــا جدیــت و هوشــیارانه بایــد از آن جلوگیــری کننــد. ایــن 
همــان مــار خــوش خــط   و خالــی اســت کــه هرازگاهــی پوســت می  انــدازد 

و مــا، اعضــای کانــون، بایــد مراقــب باشــیم جــان نگیــرد.
ــون و نویســنده  ای کــه  ــران کان ــوان عضــوی از هیئــت دبی ــه عن مــن ب
ــدن  ــر ش ــت، از بهت ــورده اس ــم خ ــور زخ ــغ سانس ــاد از تی ــالهایی زی س
شــرایط آفرینــش و انتشــار کتــاب حمایــت می  کنــم، پشــتیبان بهبــود وضــع 
نویســندگان هســتم و خواهــان گشــایش فضــا بــرای نویســندگان جــوان. اما 
نــه بــا زیرپــا گذاشــتن اصــول منشــور کانــون. زیــرا نویســنده بیــش از هــر 
ــی فرهنگــی  ــون را هویت ــرا آنچــه کان ــاز دارد، زی ــان نی ــه آزادی بی ــز ب چی
– آزادی  خــواه بخشــیده اصــل اول منشــور آن اســت کــه می  گویــد: آزادی 

ــتثنا ! ــر و اس ــچ حص ــان بی  هی ــه و بی اندیش
اسفند 1392

هویت فرهنگی – آزادی  خواه کانون
علی اشرف درویشیان

ســاخت  بــر  اساســش  کــه  ای  »جامعــه 
اســتبدادی قــدرت اســت ، مشــخصات و مختصات 
ــوب  ــای مطل ــه ه ــق نمون ــز مطاب ــرادش را نی اف
رفتــاری و پنــداری مــی آرایــد . . . ایــن ســاخت و 
ــط  اســتبدادی ، کل انســان و جهــان را مــاک رواب
ــانها  ــط انس ــه رواب ــد ، بلک ــی ده ــرار نم ــی ق آدم
ــط  ــده توس ــن ش ــهای تعیی ــق ارزش ــا مطاب را تنه
ــدرت  ــد . . . ق ــی کن ــن م ــانها معی ــی از انس بخش
ــته  ــر وابس ــی دیگ ــه عامل ــی را ب اراده و آزادی آدم

مــی دارد . و یــا آن را تنهــا بــه امــکان و حرکــت وکنشــی در محــدوده ی 
ــد .« ــی کن ــن م ــدود و معی ــی ، مح ــگی و اجتماع ــام اندیش ــک نظ ی

محمد مختاری : انسان در شعر معاصر

هــر کــس حــق دارد دربــاره ی کانــون نویســندگان ایــران نظــر بدهــد 
ــه ای  ــنده ی حرف ــه نویس ــد ، چ ــه نباش ــد ، چ ــون باش ــو کان ــه عض ، چ
یــا دوســتداری باشــد چــه نباشــد ، چــه نظریــه اش هوادارانــه باشــد چــه 
نباشــد . کانــون یــا اعضــای آن هــم حــق دارنــد ، امــا مکلــف نیســتند ، کــه 
بــه آن حرفهــا پاســخ بدهنــد یــا ندهنــد . امــا در ایــن میــان چیــزی وجــود 
ــه ویــژه شــجاعت اخاقــی و شــرافت  دارد کــه بیشــتر معیــار اخاقــی ، ب
ــودن اظهارنظــر اســت و  ــه ب قلمــی و وجــدان انســانی دارد و آن ، منصفان
اســتقال آن از فراینــد تخریــب و برانــدازی ای کــه 45 ســال اســت علیــه 
کانــون نویســندگان ایــران همــراه بــا نوســانهایی جریــان دارد و حــاال بــاز 
ــا  ــچ روی ن ــه هی ــم ب ــن ه ــاال گرفت ــن ب ــت . ای ــه اس ــاال گرفت ــب آن ب ت
مرتبــط بــا مجموعــه ی سیاســتهای دولتــی کــه بــه روی کار آمــده اســت تــا 
ــران را از راه هایــی  بحرانهــای ســخت اقتصــادی ، اجتماعــی و سیاســی ای
دیگــر و عمدتــًا از راه آشــتی جویــی بــا جهــان غــرب حــل کنــد ، نیســت 

. در همیــن ارتبــاط چنــد نکتــه را بــاز گــو مــی کنــم :
ــد و  ــی قدرتمن ــی قدیم ــرد سیاس ــد - و م ــور می گوی ــس جمه 1. رئی
مــراد ایــن رئیــس جمهــور یعنــی هاشــمی رفســنجانی نیــز بــه زبــان دیگــر 
می گویــد - بگذاریــد انتقــاد و حــرف گفتــه شــوند، تــا زیــر زمینــی نشــود. 
همــه ی مــا ســابقه ی کســان زیــادی را کــه ایــن گونــه حــرف می زننــد امــا 
در ســرکوب آزادی هــا و آزادی خواهــان، نوشــته ها و نویســندگان، اندیشــه 
ــاد داریــم. و همــه ی مــا  ــه ی منــدان و  دگراندیشــان مشــارکت داشــته اند ب
هــم دیــده ایــم هیــچ نشــانه ی واقعــی از بــروز نخســتین جنبه هــای واقعــی 
ــای  ــار و کتابه ــس آث ــر عک ــه ب ــت، بلک ــت نیس ــا در دس ــن گفته ه در ای
ــری و  ــخت گی ــواع س ــد و ان ــدن بازمانده ان ــان ش ــن و بی ــادی از گفت زی
ــر  ــد نف ــی آن چن ــون، یعن ــدان کان ــه اســت. منتق ــی گرفت ســرکوب ها فزون
ــد؟  ــه ان ــن تضــاد پرداخت ــل ای ــه تحلی ــر از آش کدامشــان ب کاســه ی داغ ت

تقریبــًا هیــچ کــدام.
ــور  ــران سانس ــد در ای ــامی می گوی ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن 2. وزی
نداریــم بلکــه قانــون سانســور داریــم. آن حکایــت یادتــان اســت کــه گفــت 
ــار. مــن یکــی شــک دارم کــه اگــر همیــن  ــزن خــودش را بی حرفــش را ن
مصوبه هــای اساســًا ضدحقــوق مردمــی و حتــی ضدقانــون اساســی وجــود 
نداشــتند ایــن آقایــان وزیــران ارشــاد، قانونــی بــرای سانســور اختــراع نمــی 
ــرا نویســندگی و آفرینندگــی آزاد از نظــر ایشــان  ــد. چنیــن اســت زی کردن
ــی  ــای نویســندگان ب ــون کتابه ــدام قان ــا ک ــًا ب ــوع« اســت. ضمن ــًا ممن »ذات
ــر«  ــی شــفاهی در وزارت ارشــاد »گی ــا حت ــوب ی ــل مکت ــچ دلی ــه ی هی ارائ
ــه ای اســت در  ــه ترجم ــرا ک ــاب م ــًا کت ــون ؟ مث ــد قان ــن ش ــد. ای می کن

»کانونی« می مانیم

فریبرز رئیس دانا
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ــتان و  ــکا و انگلس ــوی آمری ــده از س ــک ش ــونت های تحری ــاره ی خش ب
قدرتمنــدان و باندهــای مافیایــی در همــه ی جهــان و نوشــته شــده از ســوی 
ــش از  ــد و بی ــان، می گیرن ــگاه های جه ــام آور دانش ــگر ن ــیزده پژوهش س
ــه روز شــود. اســمش  ــا ب ــه و ن ــا اساســًا کهن ــد ت ــاه نگــه می دارن شــش م
هــم ایــن اســت کــه هنــوز سانســور نکرده انــد و فقــط جوابــی تاکنــون بــه 
ــاکاری  ــاف ری ــده شــده در لف ــن کار سانســور پیچی ــام ای ــد. ن ــداده ان آن ن
ــان  ــوده اســت حــاال گم ــر چــه ب ــته ه ــت خــاص آن در گذش اســت. عل
مــن ایــن اســت کــه امــروز بنــا بــه سیاســت روز نبایــد روشــنفکر مســتقل 
در زمانــه ی تدبیــر و امیــد و مذاکــره بــه نقــد »آمریــکا« بپــردازد. مــن ایــن 
ــی  ــا بازبین ــز سانســور ی ــان می ــدرت و صاحب ــم اصــل ق جــور فکــر می کن
اگــر جــور دیگــر می اندیشــند بــه حــرف بیاینــد. می گوییــد وقتتــان تنــگ 
ــا  ــا ایــن حقوقهــای بــاال کــه می گیریــد و ب اســت خــب مگــر مجبوریــد ب
ــه ایــن شــغل ناموجــه  ــان و مــا تلــف می کنیــد ب ایــن وقتــی کــه از خودت
ادامــه دهیــد. تــازه، رئیــس ایــن قســمت و مأمورانــش مشــهورند کــه کتــاب 
ــه  ــه در آن چ ــد ک ــان می آی ــند و دستش ــو می کش ــا ب ــد ی را ورق می زنن

ــد ؟ ــس چــرا معطــل می کنی نوشــته شــده اســت. پ
3. معــاون وزارت ارشــاد می گویــد کانــون بایــد بــرود پوســت بینــدازد 
ــه  ــر دارد. پاســخ درســت و نخســتین ب ــتالژیک دســت ب ــت نوس و از حال
ایــن اظهــار نظــر ایــن اســت کــه بــه شــما چــه ربطــی دارد مــا چــه پوســتی 
داریــم. مگــر مــا مــار هســتیم کــه پوســت بیندازیــم آنهــم بــه دســتور شــما. 
ــاکام  ــه آرزوی ن ــرای آرزوهایمــان ک ــا دلمــان ب ــه م اصــًا شــما را چــه ک
ــرای »آزادی  ــی ب ــد، یعن ــت می تپ ــرزمین اس ــن س ــری در ای ــده ی بش مان
اندیشــه و بیــان بــی هیــچ حصــر و اســتثنا« و بــرای ایــن کــه »بــا هــر گونــه 
ــه همــه ی  ــار ب تبعیــض و حــذف در عرصــه ی چــاپ و نشــر و پخــش آث
زبان هــای موجــود مخالف«ایــم. چــرا بایــد از ایــن پوســت، و بهتــر بگویــم 
از ایــن بــاور، کــه مــا بــه میــراث رســیده اســت بیــرون بیائیــم و بــی خیــال 
آزادی و رفــع تبعیــض و امحــای همــه ی شــیوه های سانســور باشــیم، آنهــم 
بنــا بــه خواســت معــاون وزیــر کــه حالــت نوســتالژیک را دوســت نــدارد 
ــگ  ــا دلتن ــرا م ــد، زی ــز نمــی دان ــازه مفهــوم درســت نوســتالژی را نی )و ت
ــرزمین و  ــن س ــدان ای ــک فرزن ــده ی تاری ــاک آین ــتیم، بیمن ــته ها نیس گذش
ایــن جهانیــم( وظیفــه ی معــاون و کارکنــان او و بــاال دســت هایــش حفاظت 
از آزادی مــا اســت نــه دخالــت و بازدارندگــی.  وظیفــه ی آنــان ایــن اســت 
ــا  ــی و نشســت های خــاص م ــع عموم ــرای تشــکیل مجم ــد ب ــه نگذارن ک
ــه و  ــت آزادیخواهان ــازند و  از حرک ــع بس ــت و مان ــا مزاحم ــال م و امث

مســالمت آمیــز بازمــان دارنــد.
4. شــماری بســیار انــدک از اعضــا کانــون کــه )می تواننــد بــا نوشــتن 
ــز بشناســند( و شــماری هــم  ــام خــود شمارشــان را نی ــه و گذاشــتن ن نام
از کســانی کــه عضــو نیســتند )و مــن ایــن گــروه اخیــر را بــه دلیــل تکــرار 
ــًا  ــور قطع ــرکوب و سانس ــتگاه های س ــا دس ــی ب ــم آرای ــتی و ه در نادرس
ــه  ــد ک ــر آنن ــم( ب ــه می دان ــی و مأموران دارای ســمت و ســوی ضــد کانون
ــوز  ــًا هن ــن کســان واقع ــر ای ــد. بســیار خــوب اگ ــد روی می کن ــون تن کان
خــود را از اعضــای کانــون می داننــد اخــاق و شــرافت و معرفــت حکــم 
ــای  ــای انتقاده ــه ج ــد و ب ــتان بزنن ــع دوس ــه جم ــری ب ــه س ــد ک می کن
ــه  ــی ک ــه های ــتن بیانی ــینند و در نوش ــد و بنش ــت بیاین ــده و نادرس پراکن
ــدال  ــه اعت ــدروی خــود کار را ب ــا کن ــه اســت ب ــد روان ــان تن ــم آن ــه زع ب
ــت  ــد، حــق عضوی ــی نشــده ان ــر سالهاســت آفتاب ــد نف ــن چن بکشــانند. ای
نــداده انــد، ذره ای همــکاری و همدلــی نکرده انــد در هــر کجــا نشســته اند 
ــه شــکل های  ــاوم را ب ــادار و مق ــران و کانونی هــای وف ــت دبی اعضــای هیئ
مختلــف مــورد برخوردهــای نادرســت و گاه ناجوانمردانــه قــرار داده 
ــنامه ای  ــف اساس ــن وظای ــده گرفت ــه عه ــرای ب ــده اند ب ــر نش ــد، حاض ان
ــان  ــان نقدش ــژه جوان ــه وی ــنفکران ب ــه روش ــن ک ــدم شــوند، از ای ــش ق پی
کننــد هراســان بــه گوشــه رفته انــد و در عــوض خــود را زینــت بخــش و 
ــران  ــت دبی ــد هیئ ــاز می گوین ــا ب ــد، ام ــدرت می کنن ــل ق ــتاره های محاف س

تنــد رفتــه اســت. بیاییــد دســت بــه دســت هــم بدهیــم مجمعــی برگــزار 
کنیــم و خواهیــد دیــد بعضــی از مــا کــه شــما از فــرط قــدرت پرســتی و 
ــدرو می نامیدشــان، اصــًا پــس از ســالها  تــرس خوردگــی و وابســتگی تن
کارکــردن، نامــزد عهــده دار شــدن وظایــف نیســتیم پــس شــما وارد میــدان 
ــن و  ــر پذیرتری ــن، خط ــد پرکارتری ــی تردی ــران ب ــت دبی ــن هیئ ــوید. ای ش
ــوده  ــران ب ــون نویســندگان ای ــخ کان ــران تاری ــن هیئــت دبی ــه داده تری هزین
اســت. در جایــی کــه خانمهــا، آقایــان حاشــیه ای امــن خــواه بــرای اعــام 

ــد. ــات دیدن ــتادند و مکاف ــد، ایس ــی می کردن ــر جوی ــون تدبی ــال کان انح
ایــن هیئــت دبیــران البتــه کــه بــا یــاری اعضــای فعــال راه و ســلیقه ی 

کانــون  می گویــد  مــا  منشــور   7 بنــد 
 9 بنــد  و  اســت  مســتقل  ایــران  نویســندگان 
ــخاص و  ــا اش ــد ب ــون می توان ــد کان ــز می گوی نی
نهادهایــی کــه همــکاری بــا آنهــا بــا اصــول مواضــع 
کانــون مغایــر نباشــد در زمینه هــای حقــوق، 
اهــداف و آرمانهــای منشــور همــکاری کنــد.
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ــمار  ــا آن ش ــه ب ــت ک ــاده اس ــوده و آم ــاده ب ــه آم ــه ک ــود را دارد و البت خ
معــدود بــرای فعالیــت هــم هماهنــگ باشــد. امــا کجائیــد ای نغمــه پــردازان 

بــی ثمــری.
ــه قــدرت  5. و امــا آن شــماری کــه در نشــریه های موظــف وابســته ب
سیاســی، امنیتــی و وابســتگان قــدرت اقتصــادی علیــه کانــون مــا می نویســند 
و موظفــًا یاوه هــای تکــراری می گوینــد و ُچغلــی می کننــد و پرونــده 
ــه  ــدر و ارزش و ن ــه ق ــه ســواد و ن ــد کــه ن ــی اســت بدانن می ســازند، کاف
ــتند.  ــون نوش ــه کان ــالیان علی ــول س ــه در ط ــد ک ــی را دارن ــروی مخالفان آب
چندتایــی از آنــان خودشــان می داننــد کــه در پــی دعــوت رئیــس جمهــور 

ــرای مشــارکت در  ــدرت ب ــه دامــن ق از نویســندگان خــودی و چســبیده ب
ــه مــوج بســیار حقیــر و  ــار ادبــی و هنــری و اندیشــگی، ب امــر ممیــزی آث
مواجــب بگیــران مخالــف خوانــی پیوســته اند تــا بلکــه از آنــان بــرای امــر 
صــواب نظــارت دعوتــی بــه عمــل آیــد و آنــان ســبیلی بــه حلــوای قــدرت 
چــرب کننــد. شــماری هــم کمــاکان بــه شــغل نــا شــریف بدگویــی و بــد 
دهنــی قدیمــی خــود مشــغول انــد. امــا هــم چنیــن کینــه ی چندتایــی از آنان 
نیــز از هراســی اســت کــه دامــن آنــان را گرفتــه اســت : هــراس از رو بــه 
رو شــدن بــا پــی آمدهــای همــکاری بــا اربــاب قــدرت سانســور و حــذف 
و حصــر و ســرکوب و کشــتار دگراندیشــان. خــود مــن ســابقه ی پنــج نفــر 
از آنــان را بــه خوبــی و روشــنی و مســتند دارم. امــا آیــا نیــازی اســت بــه 
ــود را در  ــه خ ــرکوب ک ــی س ــده ی قلم ــناخته ش ــر ش ــن عناص ــای ای  افش
ــه جــای آن  ــرا ب ــه، نیــازی نیســت، زی ــد. ن ــده ان حــوزه ی مطبوعــات چپان
می تــوان از آنــان در برابــر افــکار عمومــی پرســید بــه شــما چــه ربــط دارد 
کــه شــماری از اعضــای کانــون مرده انــد مگــر از کســان و پیــش کســوتان و 
همــکاران شــما، اعــم از مــزدوران ظاهرالصاح گفتــاری و چالــه گنددهانان، 
 کســانی نمــرده انــد. بــه شــما چــه مربــوط اســت کــه شــماری از اعضــا پیــر 
شــده اند مگــر خیلــی از مــرادان شــما در عرصــه ی ایدئولــوژی، سیاســت و 
مطبوعــات پایشــان لــب گــور نیســت. مگــر بایــد فهرســت خیــل جوانــان 
ــما  ــار ش ــران را در اختی ــون نویســندگان ای ــت در کان ــه عضوی ــد ب عاقمن
بگذاریــم کــه ببریــد بگذاریــد کــف دســت آمرانتــان. اصــًا فــرض کنیــد 
مــا »انجمــن شــاعران مــرده ایــم « آیــا بایــد آن دو ســه نخبــگان مطبوعاتــی، 
ارقه هــای رســانه ای و مغبچه هــای قــدرت و سانســور کارشــان را بگذارنــد 
ــرز  ــرس و ل ــا ت ــان ب ــد. خودت ــم بزنن ــی قل ــن انجمن ــه چنی ــار و علی کن
می دانیــد کــه مــا زنــده ایــم چــون اســب مــرده را کــه شــاق نمــی زننــد. 
ــم و  ــا زنده ای ــد م ــه خــوب می دانی ــن اســت ک ــن کار ای تمــام حکمــت ای
در البــای هــر کتــاب منتشــر شــده یــا نشــده نهال هــای مقاومــی را کاشــته 

ایــم. خشــکاندن ایــن جنــگل نــا شــدنی اســت.
ــوز هــم در  ــا هن ــد کــه چــرا م ــران هراســان مانده ان ــا مواجــب بگی ام
شــرایطی هســتیم کــه بــا صــدای رســا بــه تعطیلــی روزنامــه ی ضــد کانــون، 
یعنــی آســمان، اعتــراض می کنیــم. ایــن واماندگــی آزادی ســتیزان، نــه بــه 
ــان از  ــه خاطــر هــراس آن ــده در ایشــان، بلکــه ب خاطــر وجــدان باقــی مان

ــد. ــه دارد از راه می رس ــی اســت ک فردای
ــای  ــم. مرده ه ــده هائی ــن زن ــا انجم ــد. م ــه داری ــت نگ ــا دس 6. و ام
ــد.  ــده ترن ــن زن ــر چنی ــدگان وراج خب ــن زن ــن چنی ــزاران ای ــم از ه ــا ه م
مرده هــای مــا آل احمــد، ســیمین دانشــور، احمــد شــاملو، جاهــد 
جهانشــاهی، هوشــنگ گلشــیری، ســعید ســلطانپور، محمــد مختــاری، محمد 

ــان کشــته و  ــد. برخــی از آن جعفــر پوینــده، منصــور کوشــان و دیگــران ان
ــه  ــد ک ــدگان از ســتم کاری هایی ان ــج دی ــه شــان رن شــهید شــده اند و هم
ــان  ــده هام ــوند. از زن ــو وارد می ش ــا هیاه ــر ب ــای دیگ ــاز از دره ــون ب اکن
 نمــی گویــم کــه هــر یــک خالــق آثــار و ترجمه هــای درخشــان و مانــدگار 
ــد و  ــر بلن ــا س ــد. م ــوده ان ــی ب ــی بخش ــد و آگاه ــات و نق ــه ی ادبی عرص
ــد،  ــبز می مان ــه شــاخ و برگشــان در زمســتان س ــون، ک ــرو گ ــتوار و َس اس
ــی،  ــم قوم ــرای خــودی، ه ــذاری ب ــض گ ــا تبعی ــرای م ــم. ب ــده ای ــا ندی م
ــه ارکان آشــکار  هــم مذهبــی، هــم حزبــی، هــم ســازمانی، هــم بســتگی ب
و مخفــی قــدرت – پیــر و جــوان، زن و مــرد معنایــی نــدارد، زیــرا مــا در 
ــا  ــرای م ــه ب ــم. البت ــون جــای داری ــن دموکراتیســم ریشــه دار درون کان مت
عضــو کانــون بــودن افتخــار اســت و مــا را موظــف بــه دفــاع از اعضــای 
ــی  ــا کانون ــد. م ــان آزادی خــود آزادن ــون در بی ــد. اعضــای کان خــود می کن
بــرای هــم اندیشــان و همــکاران در عرصــه ی آزادی اندیشــه و بیــان، دفــاع 
ــرای  ــی گیــری حــق همــگان ب از فرهنــگ و زبان هــای ایــن ســرزمین و پ
نوشــتن و نقــد آزاد هســتیم. طبیعــی اســت کــه انســانهایی ایــن چنیــن، خــار 
چشــم بــی مایــگان وابســته می شــوند. امــا ایــن انســانها، چــه از میــان مــا 
رفتــه باشــند و چــه نــه و چــه از مــرز ســنی دلخــواه دســتگاه های امنیتــی 
ــته های  ــای انباش ــای بق ــاک و معن ــا م ــر ب ــه، اگ ــه ن ــند و چ ــته باش گذش
ــا  ــد. م ــد می پذیرن ــا نق ــد، ام ــی میرن ــع نم ــم، در واق ــگاه گنی ــانی ن انس
ــه  ــی ک ــر زمان ــم، مگ ــی می مانی ــه کانون ــن لحظ ــا آخری ــم، ت ــده ای ــه زن ک
ــا آن زمــان کــه کانونــی  ــه انتخــاب خــود نخواهیــم چنیــن باشــیم. مــا ت ب
ــتجوگر،  ــاش، جس ــر ت ــان پ ــت کارم ــه ماهی ــا ب ــر و بن ــم ناگزی می مانی
ــی و  ــری، فرهنگ ــی، هن ــای ادب ــه ارزش ه ــی ب ــوآور، متک ــده، ن یادگیرن
مــادی انســانها در ایــن جهــان و ایــن ســرزمین، بــه ویــژه در دوره ی هــم 
عصــران ارزش آفریــن شــگرف خــود بــوده و خواهیــم بــود. مــا راه خــود 
ــران تابناکمــان و یادگارهــای ســتاره های ســوخته خــود  ــوی اخت را در تال
می یابیــم. مــا بــا فــرو مایــگان وابســته و ظلمــت پرســتانی کــه می خواهنــد 
نگذارنــد کــه مــا در ظلمــت شــب نگیــن صبــح روشــن را بــه روی پایــه ی 
ــان  ــم ؛ در ســنگر بی ــی می کنی ــروا رو در روی ــی پ ــردا بنشــانیم ب انگشــتر ف
ادبــی و هنــری و نقــد و بــاز هــم بــا هــدف رهایــی و آزادی بــی حصــر و 
اســتثنای همگانــی بــرای انــواع بیــان و نقــد ریشــه اِی هــر نهــاد قــدرت کــه 

ــع بالندگــی آدمهــا شــود. بخواهــد مان
ــه  ــانی، ب ــق انس ــن ح ــرای ای ــا ب ــم. آی ــرده ای ــن ک ــون چنی ــا تاکن م
ــا در حــد توانمــان  ــد دارد کــه م ــژه در ســرزمینمان، کســی کمــی تردی وی
ــا کســی  ــروای م ــی پ ــوای ب ــا در نقــد لحــن بلکــه محت ــم. آی نکوشــیده ای
ــری  ــن آرامت ــی لح ــت ؟ کس ــرده اس ــدی ک ــم تردی ــا ه ــت م ــه حقانی ب
ــه  ــی آن ک ــت ب ــرده اس ــه کار ب ــت، ب ــدف و خواس ــن ه ــرای همی را، ب
حقیقــت، همــان حقیقــت کتمــان شــده ی ده هــا ســاله، را از ســوی قــدرت 
ــری را  ــای بهت ــه راه ه ــا کســانی هســتند ک ــه ســازد؟ آی ــا باژگون ــال ی  پایم
ــد،  ــته ان ــاس داش ــود را پ ــع خ ــت طب ــتقال و مناع ــد، اس ــده ان برگزی
زنجیــر از پــای ابتاتــات انزجــارآور خــود گشــوده اند و پــای در راه 
ــان  ــج کانونی ــی از رن ــرده و جزی ــت ک ــاده و مقاوم ــور نه ــذف سانس ح
 وفــادار را بــه جــان خریده  انــد ؟ اگــر هســتند بــه مــا نشانشــان دهیــد. مــا 
مــی خواهیــم آنهــا در پــرده نماننــد، اصالــت کارشــان بــه نیرویــی 
ــد 7  ــد. بن ــای نگیرن ــازان ج ــان  دودوزه ب ــود و در می ــل ش ــی تبدی واقع
ایــران مســتقل اســت و  نویســندگان  منشــور مــا می گویــد کانــون 
ــه  ــی ک ــخاص و نهادهای ــا اش ــد ب ــون می توان ــد کان ــز می گوی ــد 9 نی  بن
همــکاری بــا آنهــا بــا اصــول مواضــع کانــون مغایــر نباشــد در زمینه هــای 
حقــوق، اهــداف و آرمانهــای منشــور همــکاری کنــد. ببینیــد چــه کســانی 
مــا را بــه انــزوا گرایــی، تنــدروی، پرخاشــگری و تکــرار راه و روش 
ــاده گــوی  ــی عمــاِن ســطحِی وابســته و زی ــد : ب همیشــگی متهــم می کنن

ــار. و کســالت ب

ــم «  ــاعران مرده ای ــن ش ــا »انجم ــد م ــرض کنی ــًا ف اص
ــای  ــی، ارقه ه ــگان مطبوعات ــه نخب ــد آن دو س ــا بای آی
رســانه ای و مغبچه هــای قــدرت و سانســور کارشــان را 

ــار و علیــه چنیــن انجمنــی قلــم بزننــد. ــد کن بگذارن
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ســید  آقــای  پیــش  مــاه     اظهــارات 
ــون نویســندگان  ــاره کان ــاس صالحــی درب عب
ایــران، چنــان کــه دیدیــم، واکنــش ایــن 
ــیاری  ــش بس ــر آن، واکن ــزون ب ــون و اف کان
ــتقل درون  ــنفکران مس ــندگان و روش از نویس
ــه  ــا قضی ــت. ام ــور را برانگیخ ــرون کش   و بی
ــود. کســان  ــن واکنش هــا نب ــه همی منحصــر ب

دیگــری هــم   دنبالــه ی اظهــارات معــاون فرهنگــی 
وزارت ارشــاد را گرفتنــد. گویــی بــرای آغــاز حرکــت 
ــد  ــان می گوین ــد. این ــت بودن ــن عام ــر   ای ــود منتظ خ
جوانــان »اعتدال گــرا« شــده اند و چــرا کانــون بــه 
ــگاه سیاســی  ــه ن ــارغ از هــر گون ــس ف یــک محفــل   ان
ــم  ــان ه ــن جوان ــا ای ــود ت ــل نمی ش ــی تبدی و اجتماع
ــری  ــای پیگی ــه ج ــون ب ــرا کان ــوند؛ چ ــذب آن   ش ج
امــوری از قبیــل بیمــه، مســائل مربــوط بــه حــق 
التألیــف، راه   انــدازی جوایــز خصوصــی و... همــه هــّم و 
غــم خــود را متوجــه آزادی بیــان و لغــو سانســور کــرده 
  اســت. حتــی در میــان اعضــای کانــون هســتند برخــی 
ــه  ــا و فشــارهایی   ک ــه در نتیجــه محدودیت ه کســان ک
ــه ایــن تشــکل وارد می شــود، دیگــر در جلســات آن  ب
ــود، از  ــاد از   خ ــای انتق ــه ج ــا ب ــد، ام ــور نمی یابن حض
زمیــن و زمــان انتقــاد می کننــد کــه چــرا در ســال های 
ــون  ــات   کان ــر جلس ــه پیگی ــانی ک ــمار کس ــر ش اخی
ــر  ــد کمت هســتند و در نشســت های آن شــرکت می کنن
و » محــدود بــه آدم هــای خاصــی شــده   اســت«. و دبیــر 
گــروه ادب و هنــر یــک روزنامــه نــو رســیده صبــح هم، 
ــر،  ــا یکدیگ ــون آرون ب ــارتر و   ریم ــه س ــن مقایس ضم
ــه  ــود ک ــور روزگار خ ــا و ش ــارتر را راوی هیجان ه س
ــل آرون  ــی رود، و در مقاب ــوا م ــه ه ــود و   ب دود می ش
ــون را  ــرده اســت و کان ــی ک ــی معرف را نمــاد خردگرای
ــش  ــن من ــش گرفت ــکال و پی ــش رادی ــز از من ــه پرهی ب
»اعتــدال« توصیــه کــرده اســت!   دربــاره ســارتر و آرون 
و مقایســه آن هــا، خــواه ایــن مقایســه ناشــی از ناآگاهــی 
نویســنده باشــد و خــواه   بــه قصــد مســخ کــردن چهــره 
ــل موضــوع را  ــه تفصی ــداً ب ــر آرون، بع ــارتر و تطهی س
ــن  ــش از ای ــی بی ــرا مجال ــرد، زی ــم      ک ــی خواهی بررس
ــنده ی  ــور نویس ــاف تص ــد و برخ ــت می طلب یادداش
آن روزنامــه،   زندگــی، عملکــرد و سرگذشــت ایــن دو 
ــا مــرور آن مفهــوم روشــنفکری  زمینــه ای اســت کــه ب
بهتــر و  مســتقل   و روشــنفکری خــادم قــدرت را 
روشــن تر می تــوان شــناخت.   امــا بــرای دیگرانــی 
کــه کانــون نویســندگان ایــران را »انجمــن ادبــی 
ــرار  ــم تک ــد،   ناگزیری ــمرقندی« می خواهن ــوزنی س س
ــت،  ــی اس ــکل صنف ــک تش ــه ی ــون البت ــه کان ــم ک کنی
ــی،  ــه جهات ــا نویســنده   ب ــک تشــکل سیاســی؛ ام ــه ی ن
ــه ای  ــی کار حرف ــان کار نویســندگی، یعن در انجــام هم
خــود نیــز- بــه مفهــوم مشــخصی-   خواه ناخــواه 
ــت او و  ــان و سرنوش ــا انس ــرا ب ــود؛ زی ــی می ش سیاس

چشــم اندازهای آینــده اش ســر و   کار دارد. 
ــنده را  ــم نویس ــا ه ــن معن ــه ای ــه ب ــی ک کس
سیاســت  از  نــه  می خواهــد،  غیرسیاســی 
ــا  ــندگی. ام ــه از نویس ــد و ن ــزی می دان چی
کانــون بــه ایــن معنــا غیرسیاســی اســت کــه 
ــی،  ــته   بندی های حزب ــک از دس ــچ ی وارد هی
جناحــی مــورد نظــر برخــی از ایــن منتقدیــن 
نخواهــد شــد و اصــوالً نویســنده را بــا   قــدرت سیاســی 
ــر و  ــث پی ــت.   بح ــی« آن کاری نیس ــای قانون و »مزای
جــوان را پیــش کشــیده اند. گویــی کانــون نویســندگان 
را بــا ســالن کشــتی یــا باشــگاه تکوانــدو   اشــتباه 
ــوان  ــه می ت ــی ک ــان راحت ــه هم ــاید ب ــا ش ــد، ی گرفته ان
ــازه کار آرون را نمــاد   خــردورزی  ــک جــوان ت ــرای ی ب
ــوان  ــرد، نت ــی ک ــی معرف ــی و هوچ ــارتر را هیجان و س
بــرای یــک نویســنده ی پــا بــه ســن   گذاشــته کــه ایــن 
هــر دو را می شناســد، تاریــخ معاصــر را این گونــه 
تحریــف کــرد. می تــوان یــار و همــراه روزهــای 
ــی  ــون فرصت ــر کان ــود. اگ ــون ب ــت کان ــش و عافی آرام
ــودی  ــه ای خوانــد و خ ــعر یــا قص ــرد   ش ــم ک فراه
نشــان داد؛ و اگــر بــوی خطــر استشــمام شــد، از ایــن 
ــر  ــوان ب ــا نمی ت ــت. ام ــه گرف ــز فاصل ــون با  خی کان
ــون  ــا کان ــتاده اند ت ــم ایس ــر ه ــه در روز خط ــا ک آن ه
ــرا در  ــه چ ــت ک ــرده گرف ــد خ ــگاه دارن ــا   ن ــر پ را س
ــت های  ــه در نشس ــانی ک ــمار کس ــر ش ــال های اخی س
ــای  ــه آدم ه ــدود ب ــر و »مح ــد کمت ــرکت    می کنن آن ش
خاصــی شــده اســت«. خاصیــت ایــن آدم هــای خــاص 
ــد.  ــی نکرده ان ــدان را خال ــه می ــت ک ــن اس ــط در   ای فق
هیئــت دبیــران کانــون هــم از کــره مریــخ نیامــده و ایــن 
کانــون   را اشــغال نکــرده اســت؛ بلکــه بــا رأی اعضــای 
ایــن کانــون انتخــاب شــده و در زمــان ایــن انتخــاب هم 
ــه بــرای رأی دادن هیــچ کــس مانعــی وجــود داشــته    ن
ــت  ــت در   هیئ ــزد عضوی ــرای اینکــه نام ــه ب اســت و ن
ــا  ــد ت ــد پوســت بیندازی ــا می گوین ــه م ــران شــود.   ب دبی
بتوانیــد بــه حیــات تــان ادامــه دهیــد. مگــر طــی چنــد 
ــدرت  ــع ق ــر از مرج ــی غی ــه عامل ــته   چ ــه ی گذش ده
ــن  ــر ای ــس اگ ــت؟ پ ــوده اس ــون ب ــت کان ــع فعالی مان
ــه پوســت  ــازی ب ممانعــت و ســرکوب   نباشــد، چــه نی
ــن  ــت انداخت ــن پوس ــر ای ــت؟ مگ ــا اس ــن م انداخت
کانــون بــرای ایــن کــه بتوانــد   بــه حیــات خــود ادامــه 
دهــد، چــه معنایــی غیــر ازایــن دارد کــه در چارچوبــی 
کــه قــدرت بــرای آن تعییــن   کــرده اســت قــرار گیــرد؟ 
  و حــرف آخــر اینکــه ادب و هنــر فقــط از مســیر ذاتــی 
ــود  ــول می ش ــر و تح ــل تغیی ــود متحم ــی خ و طبیع
ــع  ــتورپذیر و تاب ــی دس ــی و طبیع ــیر ذات ــن مس   و ای
تصمیمــات خارجــی نیســت کــه فی المثــل ماننــد یــک 
ــا  ــا یــک بخشــنامه ی ــوان ب ــی بت ــا دســتگاه دولت   اداره ی
دســتورالعمل راه آن را عــوض کــرد. نویســنده،   آینــه ی 
زندگــی و روزگار خویــش اســت. شکســتن ایــن آینــه 

زندگــی و روزگار را عــوض نمی کنــد.  
      

کانون؛ سارتر یا آرون؟!
 ناصر زرافشان      

سید علی صالحی

مرده  انــد،  عــده  "یــک   
 یــک عــده پیــر و خســته، یــک 
بــه  عــده  یــک  منــزوی،  عــده 

"!  ... هجــرت. 
بــه بــاور معاونــت وزیــر 
بایــد  تــازه  کانونــی  چنیــن 
 .  .  . بینــدازد"  هــم  "پوســت 
ــرط دارد: ــط دو ش ــم!" فق "چش

ــاور شــما کــه  ــه ب ــا نظــر ب ب
ــر  ــا پی ــرده ی ــا م ــم ی ــا ه همــه ب
و خســته یــا منــزوی و مهاجــر ، 
دیگــر چــه مانــده از ایــن کانــون 
ــدازد.  ــم بین ــد پوســت ه ــه بای ک

ــش نمــی  ارزد. ــه زحمت ب
پوســت  مهیــای  کانــون 
انــدازی مطلــق اســت، امــا از 
ــاور شــما  ــه ب آنجــا کــه دیگــر ب
ــا  ــدارد، لطف ــه ن ــزی در چنت چی
کنیــد،  زنــده  را  مــا  مــردگان 
شــفا  را  مــا  خســته  ی  پیــران 
ــه  ــزوا را از خان ــل ان ــد، اه دهی
بــه خیابــان بخوانیــد، و ســفر 
ــه  ــد ک ــن دهی ــردگان را تضمی ک
برگردنــد. در صــورت اجــرای 
ــس  ــون از پ ــی کان ــن آرزوی چنی
ــه چهــل ســال و انــدی  قریــب ب
ــا  ــه دنی ــاره ب بلــوغ فرهنگــی دوب
ــد  ــه رش ــا ک ــا از آنج ــد. ام می  آی
ــیار آرام  ــی بس ــن صنف  های چنی
ــل  ــرد، چه ــکان پذی ــور ام و صب
ــد  ــول می  کش ــدی ط ــال و ان س
تــا دوبــاره بالــغ شــده و بــه 
ــدازی  ــت ان ــال پوس ــن و س س
ــش  ــه آزمون ــه ب ــن وهل برســد ای
مــی  ارزد. ببینیــم پوســت انداختن 
چــه حس  و  حالــی دارد. فقــط بــه 

همیــن دو شــرط. . .  

به دو شرط!
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بگذاریــد بحــث را از واقعیــت 
ســاده و مســلمی شــروع کنیــم کــه 
ــوع  ــر ن ــندگان از ه ــه از نویس هم
ــا حکومــت  ــه ت طــرز فکــری گرفت
ــندگان  ــد. نویس ــان دارن ــرآن اذع ب
ــون  ــام کان ــه ن ــد ب ــکیاتی دارن تش
نویســندگان ایــران کــه از ســال 
بزرگتریــن  کنــون  تــا   1347
نویســندگان  مطرح  تریــن  و 
معاصــر ایــران، مفاخــر شــعر و 
بــه  شــهره  نویســندگانی  ادب، 
آزادی  خواهــی و عــدم وابســتگی 
بــه دســتگاه حاکمــه در هــر دو 
ــو آن  ــال عض ــته و ح ــم گذش رژی
بوده  انــد. در تمــام ایــن ســال  ها، 
ــور و  ــتبداد و سانس ــا اس ــارزه ب مب
تــاش بــرای آزادی وجه مشــخصه 
ــوده  ــندگان ب ــون نویس ــت کان فعالی
ــر  ــغ سانســور ب ــیدن تی اســت. کش
ــت  ــندگان و ممانع ــن نویس ــار ای آث
از نشــر آزادانــه آثــار ایشــان از یــک 
ســو، و تهمــت و تهدیــد و ارعاب و 
بگیــر و ببنــد و حتی کشــتن اعضای 
کانــون از دیگــر ســو شــیوه برخورد 

ــت  ــول حاکمی معم
جمهــوری اســامی 
نخســت  روز  از 
ــن  ــا ای ــون ب ــا کن ت
قشــر از فرهیختگان 
ملــت و نماینــدگان 
ی  شــنفکر و ر
اســت  بــوده  آن 

ــع  ــن مان ــو ممک ــر نح ــه ه ــا ب ت
هــر  بــه  شــود.  آنــان  فعالیــت 
برگــزاری  از  ممکــن  شــیوه 
جلســات و نشســت  های کانــون 
ــی  ــده، حت ــل آم ــه عم ــت ب ممانع
ــعرخوانی و  ــات ش ــی جلس از برپای
ــری  ــز جلوگی ــتان  خوانی آن نی داس
کرده  انــد. طبیعــی اســت کــه در 
ــون  ــت کان ــرایطی فعالی ــن ش چنی
ــرای  ــارزه ب ــر  مب ــود ب ــز ش متمرک
آزادی بیــان و حــق تشــکل مســتقل. 
حقــوق  پی  گیــری  تردیــد  بــی 
ــه و  ــون از بیم ــای کان ــی اعض صنف
مســائل مربــوط بــه دســتمزد گرفتــه 
ــار  ــترش آث ــت و گس ــی رای ــا کپ ت
ادبیــات ایــران و معرفــی آن بــه 
جهــان و آمــوزش اعضــا و... در 

با کانون نویسندگان ایران متمدنانه رفتار کنید!
نسرین ضیائی

ــد  ــی تأکی ــای صالح آق
کرده انــد کــه بــه عنــوان 
شــخصیتی حقیقــی ســخن 
شــخصیت  نــه  گفته انــد 
معــاون  یعنــی  حقوقــی 
ارشــاد.  وزیــر  فرهنگــی 
مــن هــم بــا ایشــان بــه 
عنــوان یــک فــرد ســخن 

می گویــم. از پوســت اندازی در مــورد ارگانیزمــی 
ــی  ــاش طبیع ــرایط بودوب ــه ش ــت ک ــد ســخن گف بای
ــک  ــه پوســت ی ــود ک ــد. نمی ش ــم باش ــش فراه برای
ــی اش را  ــند، تکه های ــده باش ــا کن ــزم را باره ارگانی
ــته  ــدی را داش ــار فراین ــد انتظ ــند و بع ــده باش بری
ــد،  ــد رخ ده ــی بای ــیر طبیع ــک س ــه در ی ــیم ک باش
ــه  ــه ب ــی و ارگانیــک و ن ــه مقتضایــی درون آن هــم ب
ــردی  ــوان ف ــه عن ــان ب ــی. از ایش ــه ی بیرون توصی
ــر  ــا را ب ــم بن ــان مایل ــد جمله ش ــن چن ــه از همی ک
ــان را  ــم کاه ش ــذارم می خواه ــان بگ ــن نیت ش حس
قاضــی کننــد- قاضــی بــه معنــای واقعــی و ســزاوار 
ــر  ــه ی اخی ــد ده ــون در چن ــه - و آن چــه را کان کلم
ــه را  ــد و آن چ ــه بگذارن ــک کف ــرده در ی ــه و ک گفت
ــه ی  ــای اش در کف ــا اعض ــد و ب ــون کرده ان ــا کان ب
ــم آن »حســن  دیگــر. همیــن کافــی اســت کــه بگوی
نیــِت« چنــد ســطر بــاال در پاســخ بــه ردیــف نکــردن 
ــوندها  ــت و آوردن پس ــز و درش ــات ری ــواع اتهام ان
ــون  ــرای کان ــال ها ب ــن س ــوم ای ــوندهای مرس و پیش
ــه  ــه ب ــد ک ــد. ببینی ــم آم ــه زبان ــان، ب ــب ایش از جان
و  طاق وجفــت  پروژه هــای  رســانده اندمان.  کجــا 
ــات و  ــت از توهم ــأ می گرف ــه منش ــاک ک گاه هولن
ــه  ــم البت ــوز ه ــه هن ــی ک ــرایی های اذهان داستان س
ــه ی  ــه لک ــاندند ک ــا رس ــه آن ج ــد و کار را ب فعال ان
ننگــی شــد بــر دامــان تاریــخ ایــن مملکــت کــه بــه 
حــذف فیزیکــی اهــل قلــم اش انجامیــد- چــرا؟ چون 
می گفتنــد پاســِخ کام، کام اســت، پاسخ شــان را 
ــد؟ چنــد ماهــی امــکان نشســت های  ــا طنــاب دادن ب
عمومــی بــود و انتخابــات هیئت دبیــران و این ســیری 
ــا از  ــت و اعض ــه می یاف ــر ادام ــه اگ ــود ک ــی ب طبیع
پیــر و میان ســال و جــوان بــی هــراِس داغ و درفــش 
ــی  ــد، و نوآمدگان ــک می آمدن ــناریوهای گروتس و س
ــی راه  ــا حت ــت اعض ــاید اکثری ــدند، ش ــو می ش عض
ضرورتــی  بــه  برمی گزیدنــد  را  پوســت انداختن 
ــه  ــد آن چ ــد و ش ــه کردن ــد آن چ ــا کردن ــی. ام درون
شــد. وقتــی کار بــه حیــات و ممــات آدم هــا برســد، 
ــال  ــه »ح ــا، ن ــا و انذاره ــا« و حبس ه و »صدازدن ه
ــا درگذشــتن  ــر ســن، ی ــا کِبَ ــه نداشــتن« ی و حوصل
ــه  ــن ب ــرای پرداخت ــی ب ــه فرصت ــی، چ ــان فان از جه
دغدغه هــای دیگــر اهــل قلــم می مانــد؟ هیــچ 
ــد و  ــی راه رش ــرایط طبیع ــده ای در ش ــزم زن ارگانی
تحــول و گســترش خــود را بــا مانــدن در پوســته اش 
ــدد.  ــته نمی بن ــه گذش ــتالژیک« ب ــبیدن »نوس ــا چس ی
امــا اگــر ایــن پوســته آخریــن حفاظــش باشــد چــه؟ 
و اگــر پوســتی کــه قــرار اســت یــا بایــد بینــدازد تــا 
»مقبــول« بیفتــد اصــل اساســی موجودیــت اش باشــد 
چــه؟ - همــان اصــل دفــاع از آزادی اندیشــه و بیــان!

اگر این پوسته 
آخرین حفاظ باشد چه؟!

فرزانه طاهری

ــل  ــن معض ــه ای ــت ک ــن اس ــیار روش بس
تنهــا یــک راه حــل دارد: اجــازه دهیــد کانــون 
نویســندگان مجمــع عمومــی خــود را تشــکیل 
ــور  ــه ط ــد، ب ــزار کن ــات برگ ــد، انتخاب ده
ــر  ــه نش ــه ب ــد و آزادان ــت کن ــی فعالی قانون

ــردازد.  ــود بپ ــار خ آث

ــون  ــه کان ــکان دارد ک ــرایطی ام ش
حداقــل  بتوانــد جلســات خــود 
را بــدون نگرانــی و بــا شــرکت 
ــت  ــه اکثری ــدون واهم ــه و ب آزادان
اعضــای خــود برگــزار کنــد. کانــون 
نویســندگان بارهــا بــرای برگــزاری 
تــاش  خــود  عمومــی  مجمــع 
کــرده اســت. امــا هربــار بــا تهدیــد 
ــه  ــی روب ــات امنیت ــت مقام و ممانع
رو شــده اســت. هیئــت دبیــران 
کنونــی کانــون نویســندگان کــه 
ــد در  ــون بای ــنامه کان ــه اساس ــا ب بن
ــع  ــکیل مجم ــا تش ــرر ب ــد مق موع
انتخابــات  برگــزاری  و  عمومــی 
ــران  ــت دبی ــه هیئ ــود را ب ــای خ ج
پنــج  حــدود  مــی  داد  جدیــد 
ــرای  ــاش ب ــه در ت ــت ک ــال اس س
ــت.  ــی اس ــع عموم ــزاری مجم برگ
در ایــن مــدت چنــد تــن از اعضــای 
هیئــت دبیــران کانــون دســتگیر، 
بازجویــی و محاکمــه شــده  اند و 
ــک ســال  ــدت ی ــان م ــن از آن دو ت
ــه  ــد و از ادام ــدان گذراندن را در زن
فعالیــت در کانــون نویســندگان منــع 

شــدند. امــا هیچیــک از این فشــارها 
مانــع ادامــه فعالیــت اعضــای  آن در 
دفــاع شــجاعانه و پیگیرانــه از حــق 
ــد.  ــکل نش ــق تش ــان وح آزادی بی
اســت  بی  انصافــی  رو،  ایــن  از 
ــه خــود  ــه برخــی نویســندگان ک ک
هرگــز تاشــی در جهــت رفــع 
ایــن موانــع نکرده  انــد کانــون را 
ــاش  ــی خوانند.ت ــی کار« م »سیاس
بــرای رفــع ایــن موانــع هیــچ معنــی 
دیگــری نــدارد جــز ایــن کــه بایــد 
از  و  ایســتاد  اســتبداد  مقابــل  در 
ــندگان  ــتقل نویس ــکل مس ــق تش ح
ــان  ــار آن ــر آث ــان و نش و آزادی بی
ــه  ــت ک ــن اس ــرد، و همی ــاع ک دف
کار نویســنده و کانــون نویســندگان 
در  بایــد  می  کنــد.  سیاســی  را 

ــندگان  ــون نویس ــه کان ــرایطی ک ش
ــای  ــت  و اعض ــت هاس ــاج تهم آم
آن دســتگیر و زندانــی مــی شــوند، 
ــان  ــه بیاب حتــی خفــه می  شــوند و ب
شــهامت  می  شــوند،  انداختــه 
ــق  ــرد و برح ــتادگی ک داشــت، ایس
آزادی بیــان و اندیشــه پــای فشــرد. 
وایــن کاری اســت کــه اعضــای 
فعــال کانــون نویســندگان در تمــام 
ــون را  ــد. کان ــال  ها کرده  ان ــن س ای
آن  بــرای  و  نگه  داشــته  اند  زنــده 
ــتان  ــوب دوس ــد. خ ــه داده  ان هزین
منتقــد بفرماییــد، ایــن گــوی و ایــن 
ــی  ــع عموم ــد مجم ــدان. بفرمایی می
ــزار  ــات برگ ــد. انتخاب ــکیل دهی تش
کنیــد، عضــو هیئــت دبیــران شــوید 
مطمئــن  نکنیــد.  سیاســی  کار  و 
باشــید همــه اعضــای کانــون از ایــن 
تــاش شــما اســتقبال می  کننــد. 
البتــه کــم نبوده  انــد نویســندگان 
ــال  ها و  ــن س ــه در همی ــی ک جوان
ــه  ــن فشــارها ب ــه ای ــا وجــود هم ب
کانــون پیوســتند، در تاش  هــای 
آن مشــارکت کردنــد 
ــری  ــوان فک ــه ت و ب
و عملــی آن افزودند. 
بســیار  بنابرایــن، 
ــه  ــت ک ــن اس روش
ایــن معضــل تنهــا 
ــل دارد:  ــک راه ح ی
اجــازه دهیــد کانــون 
نویســندگان مجمــع عمومــی خــود 
را تشــکیل دهــد، انتخابــات برگــزار 
ــت  ــی فعالی ــور قانون ــه ط ــد، ب کن
کنــد و آزادانــه بــه نشــر آثــار خــود 
ــن  ــا همی ــت ب ــر دول ــردازد. مگ بپ
امید  هــا و همیــن شــعارها نبــود کــه 
از مــردم رأی گرفــت؟ حــاال وقــت 
ــردم  ــه خواســت م ــه ب آن اســت ک
از جملــه آزادی تشــکل  های مســتقل 
ــر  ــد. دیگ ــردن نه ــان گ و آزادی بی
زمــان آن رســیده اســت کــه دولــت 
ــه  ای جــز  ــه شــیوه  ی متمدنان ــم ب ه
زور و داغ و درفــش بــا مــردم و 
بــا نویســندگان و فرهیختــگان ایــن 

ــد.   ــخن بگوی ــت س مل
اسفند 1392
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ایــن روزهــا بــا گشــایش هایــی- ولــو انــدک- کــه 
ــتر از  ــاده ، بیش ــاق افت ــگ اتف ــه ی فرهن در عرص
ــد  ــده امی ــه آین ــگ ب ــل فرهن ــیاری از اه ــش بس پی
بســته انــد. طبعــًا مــن و خیلی هــای دیگرهــم از آن 
دســته ایــم .بایــد امیــدوار باشــیم و اصــًا چــاره ای 
جــز ایــن نداریــم، ولــی از دیگرســو همزمــان عمیقًا 
بیمنــاک هــم هســتیم، بیمنــاک از پافشــاری پیــدا و 
ــداوم وضــع موجــود و چــه  ــر ت پنهــان بســیاری ب

بســا تنــگ تــر کــردن بیشــتر فضــا و 
حلقــه ی محدودیتهــا. در همیــن زمینه، 
ــر  ــای درنظ ــه ج ــئوالن ب ــی مس برخ
ــه  ــه و پاســخ ب ــن فضــای جامع گرفت
ــگ،  ــل فرهن ــق اه ــه ح ــات ب مطالب
ســخنانی ابــزار مــی کننــد کــه جــای 
ــی  ــراز م ــل اب ــگفتی دارد، فی المث ش
ــد  ــون نویســندگان بای ــه کان ــد ک دارن

ــا-  ــر آنه ــد - از نظ ــد و الب ــدازی کن ــت ان پوس
ــتن از  ــی گذش ــی یعن ــه عبارت ــدازی ب ــت ان پوس
ــت!  ــه فعالی ــه دادن ب ــرای ادام ــتها ب ــی خواس برخ
ــت  ــی اس ــه کار نیک ــن البت ــت اندخت ــس پوس نف
ــه آن  ــدام ب ــد م کــه همــه ی آدمهــا وســازمانها بای

ــد.و  ــی زنن ــا م ــه درج ــد، وگرن ــن بدهن ت
ــزوم آن  ــر، ل ــان ام ــه متولی ــوب ک ــه خ چ
ــرط ،  ــش ش ــن پی ــی ای ــد! ول ــه ان را دریافت
بیشــتر از آنکــه در مــورد کانون و موسســات 
مســتقل فرهنگــی دیگــر صــادق و ضــروری 
ــان  ــم از ن ــت ه ــرای خــود حاکمی باشــد، ب
شــب واجــب تــر اســت! کســی کــه دعــوت 
بــه دگرگونــی و پوســت انــدازی مــی کنــد، 
بایــد خــودش را هــم مشــمول چنیــن کنــش 
مبارکــی بدانــد! مــی دانیــم و روشــن اســت 
نویســندگانی کــه همچنــان در ایــن ســرزمین 
کار مــی کننــد و بــه جــای رهاکــردن صحنــه 
و تــن دادن بــه مهاجــرت یــا ســکوت، 
ــد  ــم و امی ــا بی ــند، ب ــی نویس ــان م همچن
ــاز شــود  ــه فضــا ب منتظــر روزی هســتند ک
ــود  ــگاه خ ــی و ن ــم در تلق ــت ه و حاکمی

ــتن  ــمن انگاش ــای دش ــه ج ــگ، ب ــل فرهن ــه اه ب
شــان، همــکاری، همدلــی و رواداری را پیشــه کنــد 
ــا  ــد. م ــان باش ــران، مهرب ــازان ای ــگ س ــا فرهن و ب
می دانیــم کــه قطعــًا زمانــی فضــا بازخواهــد شــد و 
در برابــر ضرورتهــای تاریخــی نمــی تــوان ایســتاد.
ولــی در عیــن حــال نبایــد دســت انــدرکاران طوری 

ــد. ــرای زغــال بمان ــه روســیاهی ب ــد ک عمــل کنن
ــور را  ــه سانس ــا آنک ــخصه، ب ــه ش ــده ب       نگارن
ــه  ــه در میان ــش و ن ــه پی ــه ای- ن ــچ مرحل در هی
ــدارد و  ــول ن ــر-  قب ــاپ و نش ــس از چ ــه پ و ن
ــرای  ــتثنا ب ــچ حصــر و اس ــی هی ــان ب ــه آزادی بی ب
ــد  ــی کن ــم درک م ــن را ه ــاور دارد، ای ــگان ب هم

کــه تاشــهای کوچــک، مــی توانــد در خــور توجــه 
باشــد، اگــر در حکــم گامهــای اولیــه بــرای رســیدن 
بــه آرمــان اصلــی مــا ایرانیــان- آزادی- بدانیمــش، 
آرمانــی کــه در خیلــی از جاهــای دنیــا دیگــر کــم و 
بیــش تحقــق یافتــه و نهادینــه شــده، و هــر فعالیتــی 
ــازیش را  ــت محدودس ــا آن و در جه ــارزه ب در مب
بــه بایگانــی تاریــخ ســپرده انــد، ولــی شــوربختانه 
ــت  ــی اس ــه آن آرزوی ــیدن ب ــا رس ــرای م ــوز ب هن

دور. در کنــار ایــن امیــدواری "معلــق" چــون 
ــی  ــن و خیل ــه م ــه همیش ــک"، آنچ ــک ل "گام ل
ــز  ــد و هرگ ــی کن ــگفت زده م ــر را ش ــای دیگ ه

درک اش نکرده ایــم، ســخت-جانی و پافشــاری 
ــی شــیفتگان  ــا حت ــان و دوســتداران ی ــب بانی عجی
محدودســازی فضــا و اعمــال محدودیــت بــر 
ــار  ــک ب ــن دوســتان ی ــان فکــر اســت.آیا ای صاحب
هــم کــه شــده بــه برآینــد تاشــهای خــود در ســی 
ــد؟ اندیشــیده  ــدی ســال گذشــته اندیشــیده ان و ان
ــرای  ــتاوردی ب ــه دس ــارها چ ــن فش ــه ای ــد ک ان
فرهنــگ معاصرمــان داشــته و دارد و خــود آنهــا از 
آنهمــه پافشــاری، اکنــون چــه در چنتــه دارنــد؟ آیــا 
ــر شــده  ــی ت ــات اخاق ــن اقدام ــی ای ــه در پ جامع
ــد  ــه؟ چن ــاال رفت ــی ب ــار کتابخوان ــا آم ــت؟ ی اس
شــاهکار در زمینــه ی آنچــه خــود دوســتان بــه آن 

قائلنــد، بــه وجــود آمــده کــه 
ــش  ــان از خواندن ــا و جهانی م
و...صدهــا  ببریــم؟  لــذت 

ــر. پرســش دیگ
ــار  ــت و فش ــخ محدودی تاری
بــر فرهنگســازان پرپیشــینه 

اســت البتــه، ولــی آیــا مغضوبــان و مطــرودان 
ــد و  ــده ان ــو ش ــه مح ــرای همیش ــه ب ــن عرص ای
ــا را  ــه فض ــد ک ــده ان ــی مان ــط آنهای فق
ــام  ــروزه ن ــد؟ ام ــته ان ــی خواس ــته م بس
و  خارجــی  آزاداندیشــان  از  بســیاری 
فردوســی،  ماننــد  بزرگانــی  ایرانــی، 
خیــام، مولــوی، حــاج، ســهروردی، 
گالیلــه، عیــن القضــات ، هدایــت و 
صدهــا مغضــوب دیگــر، بــه گــوش 
مردمــان آشــناتر اســت یــا نــام و نشــان 
ــن  ــر از ای ــان؟ و مهمت ــدگان ش طردکنن
ــی  ــن محدودســازان فضــا، وقت ــا، همی ه
قــرار باشــد از پیشــینه ی خــود داد ســخن بدهنــد، 
ــد  ــه کدامیــک مــی بالن ــان مفاخــر گذشــته، ب در بی
ــه چــه کســانی چنــگ مــی زننــد، و  ــه ب و ریاکاران
ــد:  ــرار بگیرن ــک ق ــف کدامی ــد در ص حاضرن
مطــرودان  دیگــر  و  فردوســی  صــف  در 
یــا در صــف محدودگــران و  آزاداندیــش 
دوســتان  منطقــًا  کــه  شــان  طردکننــدگان 
قدیمــی همیــن محدودگــران امــروزی بــه 

ــد؟  ــی رون ــمار م ش
ــوی  ــادی و معن ــای م ــه ه ــرف هزین       ص
بســیار از جیــب مــردم و جــد وجهــد فــراوان 
بــرای محدودســازی اینترنــت و نیــز بــه جــان 
ــی  ــه حاصل ــون آن، چ ــات نامیم ــدن تبع خری
ــش  ــل، بخ ــکن ناقاب ــک فیلترش ــی ی دارد وقت
ــاد  ــا را ب ــرمایه ه ــها و س ــی از آن تاش عظیم
ــازی  ــور محدودس ــد؟ و همینط ــی کن ــوا م ه
ــی  ــای "پ ــی فایله ــا، وقت چــاپ رســمی کتابه
دی اف" آثــار دســت بــه دســت مــی چرخــد 
ــه تنهــا سانســور  ــز کتابهــای زیرمیــزی، ن و نی
ــوق  ــط حق ــه فق ــرد، بلک ــی گی ــخند م ــه ریش را ب
مــادی و معنــوی نویســنده را بــه جیــب دالالن 
ســرازیر مــی کنــد و الغیــر و در عــوض خواننــده 
ــا کیفیــت بســیار  ــار را ب ی مشــتاق، شــوربختانه آث

ــد! ــد مــی خوان ب
ــر  ــان ت ــه روز عی ــازی روز ب ــی محدودس  بیهودگ
ــان  ــق آرم ــه تحق ــز ســخت ب ــا نی ــود، و م ــی ش م
آزادی امیدواریــم، و صــد البتــه در ایــن امیــدواری 
ــرایط  ــم ش ــار داری ــم انتظ ــگ ه ــان فرهن از متولی
ــرا  ــد، زی ــرت بگیرن ــخ عب ــد و از تاری را درک کنن
ــوزد ز  ــچ نام ــوزد ز گشــت روزگار/ هی ــه نام "آنک

ــوزگار!"  ــچ آم هی
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چنــان کــه انتظــار می  رفــت ســخنان عبــاس صالحــی، معــاون فرهنگــی 
ــاره  ی »امــکان فعالیــت مجــدد کانــون نویســندگان ایــران«  وزیــر ارشــاد، درب
ــور  ــارج از کش ــل و خ ــی داخ ــل فرهنگ ــترده  یی در محاف ــای گس واکنش  ه
ــماره  یی  ــش ش ــمان« در ش ــده  ی »آس ــف ش ــه  ی توقی ــت. روزنام ــی داش در پ
ــا دســت  کم بخشــی از  ــی ی ــا در هــر شــماره صفحه  ی ــه منتشــر شــد تقریب ک
ــاص داد. از  ــی اختص ــای صالح ــاب دیدگاه  ه ــه بازت ــود را ب ــای خ صفحه  ه
جملــه  ی ایــن مطالــب یکــی هــم نقــل صحبت  هــای حســین ســناپور بــود از 
ســایت دولتــی »ایســنا«. ســناپور بــه گفتــه  ی خــودش از 1379 عضــو کانــون 
ــرای »ایســنا« نوشــته شــرح  ــه ب ــران اســت و در یادداشــتی ک نویســندگان ای
ــه  ــون ب ــر کان ــاله  ی اخی ــزده س ــای ده پان ــته ای از فعالیت  ه ــت  وپا شکس دس
ــه در  ــون ک ــه  های کان ــون جلس ــه چ ــد ک ــد می  گوی ــد و بع ــت می  ده دس
کتاب  فروشــی »پــکا« برگــزار می  شــد امــا نتوانســت دیگــر در آن جــا برگــزار 
شــود )و البتــه نمی  گویــد چــرا »نتوانســت«( و »ناگزیــر مدتــی در کافــه  ی هتــل 
ــه شــکل دیدارهــای دوســتانه و تقریبــا  ــو برگــزار شــد و آن هــم ب ــادری ن ن
بــدون هیــچ بحــث و فعالیتــی« )و بــاز صــد البتــه نمی  گویــد کانــون چــه طــور 
ــد( و »آن  ــای عمومــی »بحــث و فعالیــت« کن ــه تری می  توانســت در یــک کاف
ــا  ــد چــرا و چــه کســانی ی ــاز نمی  گوی ــم عــذرش را خواســتند« )و ب جــا ه
چــه دســتگاه  هایی »عــذرش را خواســتند«(، داســتان را بــه آن جــا می  کشــاند 
ــه برگــزار  کــه »و بعــد از آن تــا جایــی کــه مــن می  دانــم ]جلســه  ها[ در خان
شــده؛ جلســاتی کوچــک و بــا جمعــی بســیار محدودتــر از قبــل، کــه بســیاری 
ــن عــدم  ــن، دیگــر در آن شــرکت نداشــتند... ای ــل خــود م ــش، مث از اعضای
ــه آن  ــی جلســات، ک ــل کیف ــه دلی ــم ب ــوده و ه ــم خودخواســته ب شــرکت ه
هــم خــود بــه دلیــل محــدود شــدن افــراد بــه آدم  هــای خــاص بــوده اســت«. 
ســناپور در دنبالــه  ی یادداشــت خــود نتیجــه می  گیــرد »طبعــا بــا ایــن شــرایط 

برگــزاری مجمــع عمومــی ســاالنه  ی کانــون هــم منتفــی شــده اســت«. 
آقــای ســناپور وارونه  گویــی می  کنــد، روایــت او از ایــن ده پانــزده 
ــت  ــض اس ــی مح ــات و بی  اطاع ــی، افواهی ــده از بدفهم ــر آکن ــال اخی س
)در خوش  بینانه  تریــن تعبیــر(، اگــر نــه تحریــف و جعــل و التبــاس )در 
بدبینانه  تریــن صــورت تفســیر(. ایشــان هیــچ از جلوگیــری نیروهــای امنیتــی 
از برگــزاری مجمــع عمومــی کانــون در ســال 1381 و در پــی آن جلوگیــری از 
برگــزاری جلســه  های جمــع مشــورتی در کتاب  فروشــی »پــکا«، بــر هــم زدن 
ــف  ــاملو، و توقی ــد ش ــران، احم ــزرگ ای ــاعر ب ــت ش ــه  های بزرگ  داش جلس
اتوبــوس حامــل شــرکت  کنندگان در مراســم بزرگ  داشــت و مراســم ســالگرد 
ــا  ــد، ام ــده نمی  گوی ــر پوین ــد جعف ــاری و محم ــد مخت ــادان محم ــل زنده  ی قت
ــه محــدود  ــون را ب ــه نادرســت علــت برگــزار نشــدن مجمــع عمومــی کان ب
ــش  های  ــناپور از کوش ــد. س ــوه می  ده ــاص جل ــراد خ ــه اف ــون ب ــدن کان ش
مســتمر بــرای برگــزاری مجمــع عمومــی 
ــد، از  ــچ نمی  گوی پــس از ســال 1381 هی
جلوگیــری از برگــزاری مجمــع عمومــی 
در  اعضــا  از  یکــی  منــزل  در  کانــون 
ســال 1385 هــم چیــزی نمی  گویــد. 
از احضارهــا، محاکمه  هــا، بــه زنــدان 
ممنوع  القلــم  تهدیدهــا،  و  انداختن  هــا 
کلمه  یــی  کردن  هــا  ممنوع  النشــر  و 
نمی  گوید.آیــا خبــر نــدارد یــا صرفــه 
ــد؟  ــی کن ــه پرده  پوش ــت ک ــن اس در ای
دولتــی  »ممانعت  هــای  می  گویــد 
در  عمومــی  جلســات  برگــزاری  از 

حاشیه  یی بر یک حاشیه
اکبر معصوم بیگی

مکان  هــای عمومــی کار را بــه جایــی رســاند کــه عمــا 
فقــط عــده  ی محــدودی )گمانــم بیــن بیســت تــا ســی 
نفــر( پیگیــر جلســات شــدند ... این  هــا هــم اغلــب نــه 
اهــل ادبیــات )کــه بــه نظــرم مهم  تریــن و درگیرتریــن 
شــاخه  های فعالیت  هــای نویســندگی اســت(، کــه 
ــا  ــان ی ــوم انســانی و اقتصاددان ــل عل ــر وکا، اه بیش  ت
ــر  ــد و کم  ت ــانی بودن ــوم انس ــان عل ــت مترجم در نهای

ــه  ــک ب ــات. اغلــب هــم گرایش  هــای فکری  سیاســی نزدی ــی مترجــم ادبی حت
ــتند«.  ــم داش ه

از ســناپور می  پرســیم ایــن حکــم را از کجــا بیــرون کشــیده  اید کــه »اهــل 
ادبیــات ... مهم  تریــن و درگیرتریــن شــاخه  های فعالیت  هــای نویســندگی 
اســت«؟ در کشــوری کــه حتــی دو درصــد از نویســندگان ادبیــات داســتانی 
ــد،  ــی نمی  کنن ــذران زندگ ــعر گ ــنان و ش ــر داس ــات و نش ــعر از راه ادبی و ش
چــرا ایــن شــبهه بــرای شــما پیــش آمــده کــه »اهــل ادبیــات ... مهم  تریــن و 
درگیرتریــن شــاخه  های فعالیت  هــای نویســندگی اســت«؟ یعنــی بــرای شــما 
ــه تاریــخ سیاســی چهــل پنجــاه  ــن ب ــه راســتی روشــن نیســت کــه پرداخت ب
ــا  ســال اخیــر ) یعنــی آن چــه بــه حــوزه  ی علــوم انســانی مربــوط اســت( ب
چــه مانع  هــا، ســدها و بــه اصطــاح »خــط قرمز«هایــی رو  به  روســت؟ بــرای 
ــن هشــت ســال  ــه طــی همی ــه دشــوار اســت ک ــن نکت ــم ای ــا فه ــه، آی نمون
گذشــته بــه ســبب اَلــم شــنگه  یی کــه بــر ســر »هولوکاســت« برپــا شــد آوردن 

ایــن کلمــه در کتاب  هــا جــزو محرمــات بــود؟ وانگهــی، آقــای ســناپور، شــما 
ــد. کجــای منشــور و  ــی ســخن می  گویی ــای کانون ــاره  ی فعالیت  ه ــد درب داری
اســاس  نامه  ی کانــون نویســندگان ایــران برتــری و تمایــزی میــان اهــل ادبیــات 
ــده  ــل ش ــان قای ــندگان و مترجم ــی و نویس ــانی و اجتماع ــوم انس ــل عل و اه
ــه :«دســت  کم  ــون کســانی ک ــواد مصــّرِح اســاس  نامه  ی کان ــر م ــا ب اســت؟ بن
دارای دو اثــر چــاپ شــده بــه صــورت کتــاب در حوزه  هــای فرهنگــی زیــر 
باشــند« می  تواننــد بــه عضویــت کانــون درآینــد. ایــن حوزه  هــا عبــارت انــد 
ــه، نمایش  نامــه، فیلم  نامــه، نقــد ادبــی و زندگی    نامــه،  از: »داســتان، شــعر، مقال
ــفه،  ــان، فلس ــا )ادب، زب ــه  ی عرصه  ه ــه در هم ــا ترجم ــق ی ــف و تحقی تالی
دیــن، علــوم انســانی و اجتماعــی، فرهنــگ عامــه، حقــوق، علــوم سیاســی و 
اقتصــادی، علــم، هنــر، موســیقی، ســینما و غیــره(«. گویــا ســناپور حتــی یــک 
بــار اســاس  نامه و منشــور کانــون را کــه پذیــرش آن شــرط اول عضویــت بــه 
شــمار مــی  رود، بــه دقــت نخوانــده اســت. می  پرســیم، بــا ایــن تفصیــل، چــه 
ــه ایشــان  ــزده ســال ک ــن ده پان ــه اســت؟ در ای ــی صــورت گرفت ــرک اوالی ت
ــا  ــه خانه  ه ــه  ها ب ــر جلس ــال ناگزی ــع و انتق ــدن جم ــر ش ــل کوچک  ت ــه دلی ب
ــاف روح و  ــر خ ــه ب ــواری رخ داده ک ــاق ناگ ــه اتف ــته  اند چ ــور نداش حض
نــّص اســاس  نامه و منشــور کانــون بــوده اســت. گذشــته از ایــن، ســناپور البــد 
ــون در دوره  هــای گذشــته  ــد کــه برخــی از برجســته  ترین اعضــای کان می  دان

آقــای ســناپور وارونه  گویــی می  کنــد، روایــت 
ــده از  ــر آکن ــال اخی ــزده س ــن ده پان او از ای
محــض  بی  اطاعــی  و  افواهیــات  بدفهمــی، 
ــه  ــر ن ــر(، اگ ــن تعبی ــت )در خوش  بینانه  تری اس
ــن  ــاس )در بدبینانه  تری ــل و التب ــف و جع تحری

صــورت تفســیر(.
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ــر  ــد منکــر تأثی ــاز الب ــد و ب ــوده ان ــات و شــعر ب ــی جــز ادبی اهــل حوزه  های
ــی،  ــر مومن ــی، باق ــر هزارخان ــام، منوچه ــر پره ــال باق ــرای امث بی  چون  وچ
محمــد جعفــر پوینــده، علی  اصغــر حاج  ســیدجوادی، ا.ح. آریان  پــور و ... 

نیســتند؟ 
ــت  های  ــان در نشس ــرکت« ایش ــدم ش ــاره  ی »ع ــم درب ــی ه ــا نکته  ی و ام
ــه  ــراد ب ــدن اف ــدود ش ــات« و »مح ــی جلس ــل کیف ــه دلی ــورتی »ب ــع مش جم
ــم  ــه می  توانی ــی ک ــا جای ــم و ت ــا می  دانی ــه م ــی ک ــا جای ــای خــاص«. ت آدم  ه
ادعــای ســناپور را دربــاره  ی شــرکت شــان در جلســه  های جمــع مشــورتی در 
ــچ  گاه محــل  ــع مشــورتی هی ــم، جلســه  های جم ــکا« بپذیری کتاب  فروشــی »پ
بحــث ادبــی و شــعرخوانی و داســتان  خوانی نبــوده اســت. کانــون کارگروه  هــا 
یــا کمیســیون  هایی دارد کــه وظیفــه  ی آن  هــا تــدارک جلســه  های شــعرخوانی 
ــا  ــون ب ــه کان ــر ک ــال اخی ــزده س ــن ده پان ــت. در همی ــتان  خوانی اس و داس
دشــوارترین تنگناهــا و فشــارها روبــه  رو بــوده اســت، بیــش از پانــزده جلســه 
ــت  ــرده اس ــزار ک ــا برگ ــر در خانه  ه ــه ناگزی ــتان  خوانی ب ــعرخوانی و داس ش
ــا جلســه  های بحــث و گفت  گــو و مشــورت  ــا هرگــز ایــن مجلس  هــا را ب ام
ــه  ــی ک ــا تاجای ــت. ام ــه اس ــم نیامیخت ــه ه ــون ب ــور کان ــاره  ی اداره  ی ام درب
مــی دانیــم ایشــان نــه فقــط در هیــچ یــک از ایــن جلســات جمــع مشــورتی 
ــچ  ــز در هی ــت خودنی ــدت عضوی ــام م ــه در تم ــد بلک ــته ان ــرکت نداش ش
امــری از امــور کانــون مشــارکتی نکردنــد و تــا جایــی کــه نویســنده  ی ایــن 
ــب  ــام دادن کاری داوطل ــرای انج ــه ب ــار ن ــی یک  ب ــاد دارد حت ــه ی ــطور ب س
ــن، از  ــته از ای ــد. گذش ــنهادی کردن ــر و پیش ــار نظ ــی اظه ــه حت ــدند و ن ش
ســناپور می  پرســیم جلســه  های کانــون بــه کــدام »آدم  هــای خــاص« محــدود 
ــد کــه در  ــره  ی شــمول موردهایــی بودن ــا ایــن کســان بیــرون از دای شــد؟ آی
ــر  ــک غی ــی ی ــه حت ــد ک ــا ســراغ داری ــده اســت؟ آی ــون آم اســاس  نامه  ی کان
عضــو در جلســه  ها شــرکت کــرده باشــد؟ و راســتی ایــن »آدم  هــای خــاص« 

کیــان انــد؟
امــا تــا ایــن جــای کار ظاهــرا فقــط بــا شــکوه و شــکایت کســی ســروکار 
ــلوغ  بازار  ــال در ش ــت و ح ــته اس ــش داش ــر آت ــتی ب ــه از دور دس ــم ک داری
ــده و  ــاز ش ــی ب ــد فضای ــان می  کن ــت و گم ــنیده اس ــی ش ــی چیزهای کنون
ــی  ــی راه ــیده  ی کنون ــت رس ــه بن  بس ــاع ب ــه در اوض ــرد ک ــود کاری ک می  ش
بــه دهــی ببــرد. امــا، نــه! ســناپور جــان کام را در پایــان ســخن گفتــه اســت: 
ــات  ــل ادبی ــه خصــوص اه ــه ب ــم هســت ک ــوز ه ــود و هن ــن ب ــت ای »واقعی
ــرف و از  ــک ط ــی از ی ــای سیاس ــا نهاده ــری ب ــه  ی درگی ــدان حوصل چن
ــر از  ــه بیش  ت ــت ک ــون را نداش ــود کان ــای در خ ــا گرایش  ه ــر ب ــرف دیگ ط
ــه طــور کلــی فکــر  ــه آزادی بیــان ب ــه کتــاب و نشــر فکــر کننــد، ب آن کــه ب
می  کردنــد و چــه بســا فعالیت  هایــی را کــه نمی  توانســتند در حوزه  هــای 
ــل  ــد«. اه ــال می  کردن ــون دنب ــد، در کان ــال کنن ــی  اجتماعی دنب ــر سیاس دیگ
ــم کــه  ــاره حکــم کن ــه یک  ب ــد ایشــان ب ــم مانن ــم )نمی  توان ــات را نمی  دان ادبی
تمامــی »اهــل ادبیــات چنــدان حوصلــه  ی درگیــری بــا نهادهــای سیاســی ...« 
را ندارنــد(، امــا دربــاره  ی نویســندگان عضــو کانــون، می  دانــم کــه وظیفــه  ی 
ــن  ــه ای ــران و از جمل ــندگان ای ــون نویس ــور کان ــاع از منش ــان دف ــدم ایش مق
اصــل اســت: »آزادی اندیشــه و بیــان در همــه  ی عرصه  هــای فــردی و 
ــق در  ــن ح ــت. ای ــگان اس ــق هم ــتثنا ح ــر و اس ــچ حص ــی هی ــی، ب اجتماع
ــا نهــادی نیســت و هیــچ کــس را نمی  تــوان از  انحصــار هیــچ فــرد، گــروه ی
آن محــروم کــرد«. آشــکار اســت کــه در ایــن جــا نکتــه بــر ســر »آزادی بیــان 
بــه طــور کلــی« اســت. گمــان نمی  کنــم ســناپور آن قــدر ســاده  دل باشــد کــه 
ــکل  های  ــری و تش ــای کارگ ــود اتحادیه  ه ــه می  ش ــرای نمون ــد ب ــور کن تص
مســتقل کارگــری، تشــکل  های مســتقل زنــان و جوانــان را و احــزاب سیاســی 
ــوا در  ــوش   آب  وه ــی خ ــرد و آن گاه جزیره  ی ــرکوب ک ــی را س ــر حکومت غی
میانــه  ی هاویــه برپــا کــرد کــه وظیفــه  ی نخســت و اصلــی  اش رفــع هرگونــه 
ــرای اهــل شــعر و داســتان و  ــط ب ــان  فق ــه آزادی بی سانســور، دســت  یابی ب
ــی نویســندگان  ــاد صنف ــه نه ــد ک ــازه مگــر گمــان کرده  ان ــات باشــد. و ت ادبی

ماننــد برخــی از صنف  هاســت کــه در بســیاری از مــوارد حداقــل اصطــکاک 
را بــا قــدرت حاکــم دارنــد؟ نفــس دفــاع از آزادی بیــان )نــه تنهــا در ایــران، 
بلکــه در سراســر جهــان( در همــان نخســتین وهلــه بــا منافــع حاکمیت  هــای 
ــد کــه نفع  شــان در حفــظ وضــع  اســتبدادی و ســرکوب  گری برخــورد می  کن
موجــود اســت و حــال آن کــه نفــِس کار نویســنده ایجــاب می  کنــد کــه هرگــز 
کار خــود را بــه وضــع موجــود منحصــر نکنــد و همــواره از مرزهــا گــذر کند. 
حکومت  هــا نمی  خواهنــد صدایــی جــز صــدای خودشــان بشــنوند، چــرا کــه 
ــون  نفع  شــان در جهــل و بی  خبــری مــردم اســت. از همیــن روســت کــه کان
ــف  ــی مخال ــداری، شــنیداری و رایانه  ی ــودن رســانه  های دی ــی ب ــا تک  صدای »ب
ــی  ــای فرهنگ ــانه  ها در عرصه  ه ــدن رس ــی ش ــان چندصدای ــت و خواه اس
ــندگان،  ــه نویس ــان، ب ــه بی  صدای ــیدن ب ــدا بخش ــی ص ــن یعن ــت« و ای اس
شــاعران، هنرمنــدان، روشــنفکران، کارگــران، زنــان، جوانــان و در یــک کام 

ــه همــه  ی ســرکوفتگان.  ب

ــی را  ــا فعالیت  های ــه بس ــی: » چ ــناپور، یعن ــای س ــش دوم حرف  ه بخ
کــه نمی  توانســتند در حوزه  هــای دیگــر سیاســی  اجتماعی دنبــال کننــد، 
در کانــون دنبــال می  کردنــد« همــان اتهــام پیش  پــا افتــاده و دســت  مالی 
شــده و دروغینــی اســت کــه در ایــن ســی ســال اخیــر از نویســندگان دولتــی 
ــته  اند  ــان بس ــر کانونی ــواره ب ــی هم ــای امنیت ــا مقام  ه ــه ت ــی گرفت و حکومت
ــا را  ــاران م ــن از ی ــال 1377 دو ت ــز س ــه در پایی ــن بهان ــه همی ــت ب و درس
ــری  ــه  ی درگی ــر »حوصل ــناپور، اگ ــای س ــود آق ــد. خــوب ب ــه مســلخ بردن ب
ــد،  ــازی کنن ــیر ب ــا ُدم ش ــد ب ــد و نمی  خواهن ــی« را ندارن ــای سیاس ــا نهاده ب
ــزده  ــن ده پان ــه در ای ــیدند ک ــی نمی  پاش ــم اعضای ــه زخ ــک ب ــت  کم نم دس
ــا  ــتند ت ــه گذاش ــود مای ــتی خ ــواده و هس ــی، کار، خان ــر از زندگ ــال اخی س
ــای  ــد. و راســتی آق ــران را روشــن نگــه دارن ــون نویســندگان ای »چــراغ« کان
ــا  ــری ب ــه  ی درگی ــد و »حوصل ــر می  کردن ــما فک ــل ش ــه مث ــر هم ــناپور اگ س
ــی و  ــت خاتم ــه دول ــتند و در س ــان را نمی  داش ــی« و کانونی ــای سیاس نهاده
ــدند  ــر نمی  ش ــی درگی ــار و امنیت ــای فش ــا گروه  ه ــی ب ــژاد و روحان احمدی  ن
آیــا حتــی ذره  یــی احتمــال داشــت کــه کانــون چنــدان پایــدار بماند و خــود را 
بــه حاکمیــت موجــود تحمیــل کنــد کــه اکنــون حکومــت از »پوســت  اندازی« 
ــد از  ــه بخواهی ــه  ی معرک ــم در میان ــما ه ــان آورد و ش ــه می ــخن ب ــون س کان
کانــوِن مدافــع آزادی بیــان یــک »انجمــن صنفــی« بی  خاصیــت بتراشــید کــه 
نــه »حوصلــه  ی درگیــری بــا نهادهــای سیاســی« را داشــته باشــد و نــه تــاب 

ــاورد؟ ــون را بی ــای درون کان بحث  ه

ــر ســر  ــه ب ــن جــا نکت آشــکار اســت کــه در ای
ــان  ــت. گم ــی« اس ــور کل ــه ط ــان ب »آزادی بی
ــد  ــاده  دل باش ــدر س ــناپور آن ق ــم س نمی  کن
کــه تصــور کنــد بــرای نمونــه می  شــود 
ــتقل  ــکل  های مس ــری و تش ــای کارگ اتحادیه  ه
و  زنــان  مســتقل  تشــکل  های  کارگــری، 
جوانــان را و احــزاب سیاســی غیــر حکومتــی را 
ــوش    ــی خ ــرد و آن گاه جزیره  ی ــرکوب ک س
ــه  ــرد ک ــا ک ــه برپ ــه  ی هاوی ــوا در میان آب  وه
وظیفــه  ی نخســت و اصلــی  اش رفــع هرگونــه 
ــط  ــان  فق ــه آزادی بی ــت  یابی ب ــور، دس سانس
ــد. ــات باش ــتان و ادبی ــعر و داس ــل ش ــرای اه ب
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موضــوِع تأثیــر فعالیــت کانــون نویســندگان 
ــرن از  ــم ق ــه نی ــک ب ــت نزدی ــس از گذش ــران پ ای
ــا آن، از یــک  تاســیس و بارهــا توقیــف و برخــورد ب
ــي کــه سیاســت های فرهنگــی  آن  ــراي حاکمیت ســو ب
در بخش هــای مختلــف را رادیکال تریــن گروه هــا 
ــه  ــده ک ــئله اي ش ــه مس ــدل ب ــد، مب ــن  می کنن تدوی
تــا  می آیــد  حســاب  بــه  اولویــت  آن  از  عبــور 
آن جا کــه متولیــان و پیگیري کننــدگاِن ایــن طــرح 
در نهادهــاي امنیتــي در احضارهــا و بازخواســت هاي 
خــود به روشــنی آن را بیــان مي کننــد، و از ســوي 
دیگــر )کانــون( بــراي نویســندگان تبدیــل بــه نمــادي 
از اســتقال فکــري و فرهنگــي نویســنده و مقاومــت 
در برابــر تــن دادن بــه سانســور و ممیزي شــده اســت، 
کــه مصالحــه دربــاره ی اهــداف  آن بــه منزلــه ی فــرو 
ــال  ــنده در قب ــظ نویس ــوار محاف ــن دی ــن آخری ریخت

ــت. ــور اس ــد سانس تهدی

ــار  ــر فش ــون زی ــا کان ــکال ی ــون رادی کان
سانســور!

کانــون نویســندگان ایــران، در شــرایطي کــه شــهروند 
ایرانــي در تمــام امــور زندگــی تــا بُن دنــدان نیازمنــد 
ــود  ــت می ش ــي و... تربی ــي، حاکمیت ــاي دولت اعتباره
ــور  ــتقلي در کش ــتقل و نیمه مس ــانه ی مس ــچ رس و هی
ــر  ــول موردنظ ــدود و اص ــام ح ــت تم ــدون رعای ب
ــدارد،  ــن ن ــداوم یافت ــار و ت ــکان انتش ــت ام حاکمی
ــع  ــِي جم ــدود خانگ ــات مح ــزاري جلس ــرای برگ ب
ــع و  ــده اســت، و من مشــورتي دچــار مشــکات عدی
ــده  ــه  ش ــر گرفت ــش در نظ ــی برای ــای مختلف حصره
ــچ  ــدال هی ــر اعت ــا عص ــات ت ــر اصاح ــه از عص ک
ــي  ــود. طبیع ــاهده نمی ش ــه ی آن مش ــری در روی تغیی
ــه  ــد ب ــرایطی نتوان ــن ش ــون در چنی ــه کان ــت ک اس
ــف مشخص شــده در منشــور خــود  بســیاري از وظای
ــندگي  ــوق نویس ــاع از حق ــوع دف ــوص موض به  خص
جامــه عمــل بپوشــاند و جنبه هــاي رادیــکال فعالیــت 
بــه چشــم  بیش تــر  بــا سانســور  مبــارزه  در  آن 
از  بســیاري  ایــن شــرایط  در  بیایــد. هم چنان کــه 
متقاضیــان فعالیــت به ویــژه نســل جــوان امــکان 
حضــور مســتمر خــود در کانــون را از دســت داده انــد، 
ــدن  ــث پُررنگ ش ــول باع ــور معم ــا به ط محدودیت ه
رادیکالیســم انتقــادي و روشــنفکري مي شــود کــه 
ــي شــکل دهنده ی  ــت اصل ــوان ماهی ــه عن ــون ب در کان
ــه  ــت ک ــت؛ این جاس ــته اس ــود داش ــواره وج آن هم
می تــوان ادعــا کــرد اگــر مخالفــان فعالیــت کانــون در 
ــارزه  لباس هــاي مختلــف خواهــان برچیــده شــدن مب
ــه در خواسته شــان  ــاي نهفت ــا سانســور هســتند، معن ب
بیــش از آن  کــه دغدغــه ای دلســوزانه و فرهنگــي 
ــاب  ــه حس ــا ب ــر فعالیت ه ــدِن دیگ ــت پُررنگ ش جه
ــه  ــن وج ــرکوب آخری ــراي س ــي آرام ب ــد، روش بیای
ــران  ــون نویســندگان ای ــر کان ــت موث حضــور و فعالی

اســت. 
ــد،  ــی ش ــواهد مدع ــق ش ــوان طب ــن می ت بنابرای
ــش از  ــال ها بی ــن س ــران در ای ــندگان ای ــون نویس کان
ــرون  ــر رادیکالیســم باشــد، از بی ــه از درون درگی آن ک
زیــر فشــار رادیکالیســمي بــوده کــه خواهــان تعطیــل 
شــدن فعالیت هــای آن بــه عنــوان نهــاد صنفــی 

داریوش معمارحاکمیت از کانون نویسندگان ایران چه مي خواهد؟

ــه خواســته اش  ــادی ک ــوده، نه مســتقل نویســندگان ب
ــه نویســنده، یعنــی برچیــده شــدن ممیــزی  حــق اولی

اســت.
ــدگاه  ــا تغییردی ــون، ی ــدازي کان ــت ان پوس

فرهنگــي حاکمیــت! 
ــوان  ــاء ج ــي از اعض ــوان یک ــه عن ــده ب نگارن
ــراي  ــب را ب ــن مطل ــران، ای ــندگان ای ــون نویس کان
تحلیــل تعبیــر معاونــت هنــري وزارت ارشــاد از لــزوم 
ــون  ــن کان ــت انداخت ــا پوس ــون، ی ــت اندازي کان پوس
بــراي عبــور از بحــران مشــروعیت نوشــته ام، تــا 
روشــن شــود معنــاي نهفتــه در آن نــگاه و انتظــارات 
طرح شــده در دامنــه ی آن چیســت. آن چــه آقــاي 
ــراي  ــون ب ــن کان ــت انداخت ــه پوس ــي از آن ب صالح
همــان  مشــابه  واقــع  در  مي کنــد،  یــاد  فعالیــت 
تاشــی اســت کــه نویســندگان وابســته بــه نهاد هــاي 
ــاد و هشــتاد در  ــي در دهه هــاي شــصت، هفت حاکمیت
برابــر کانــون بــه صــورت نهــادی مــوازي داشــتند، این 
تــاش تــا آن جــا بــود کــه ایــن گــروه بــا راه انــدازي 
ــن  ــي از ای ــلمان و عناوین ــندگان مس ــه  نویس اتحادی
دســت و برخــورداری از حمایــت کامــل دولتــي اعــم 
ــذف  ــوری ح ــیر، تئ ــن مس ــوي در ای ــي و معن از مال
نویســنده ی معانــد را در دو بخــِش نشــر اثــر و حیــات 
ــه  ــید ب ــع می کوش ــرد، و در واق ــف ک ــی تعری اجتماع
روشــی دیگــر پوســت اندازي موردنظــر معاونــت 
فعلــي را بــرای ســاقط کــردن نــگاه منتقــد و معتــرض 
بــه سانســور در کانــون نویســندگان اجرایــی کنــد؛ امــا 
ــا روبــرو شــدن  در گــذر زمــان همیــن نهادهــا نیــز ب
متولیان شــان بــا انــواع محدودیت هــا و سانســور دچــار 
ــی و  ــًا تعطیل ــان عم ــدند و سرنوشت ش ــعاب  ش انش
انــزوا بــود، یعنــي در محــاق محدودیت هــاي سیاســي 
و ســلیقه اِي حاکمیتــي تــازه )نســل دوم رادیکال هــای 
ــعر  ــر ش ــدن دفت ــل ش ــد؛ تعطی ــرو رفتن ــی( ف حکومت
ــي از  ــه یک ــاعران، ک ــه ش ــه خان ــته ب ــوان وابس ج
جلــب  بــراي  فرهنگــي  ایده هــاي  نوآورانه تریــن 
برنامه ریزي شــده ی نســل جــوان و ایجــاد پایــگاه 
ــا  ــي و ب ــگاه کانون ــوازِي ن ــعر م ــراي ش ــي ب ترویج
ــان در  ــراي ایش ــده ب ــت فراهم ش ــري از فرص بهره گی
ــراي نســل  ــون ب نتیجــه ی فقــدان امــکان فعالیــت کان
جــوان بــود، یکــي از نمونه هــاي روشــن بــراي رقــم 
ــال و  ــه ح ــه ب ــت ک ــتي اس ــان سرنوش ــوردِن هم خ

ــش اشــاره شــد. محال
بــا ایــن توضیــح روشــن اســت منظــور از 
پوســت اندازي کانــون در نــگاه متولیــان فرهنگــي 
بیــش از آن کــه تبدیــل کانــون بــه نهــادي پویــا و فعال 
ــي  ــراي خنث ــت ب ــوري حاکمی ــي از تئ ــد، بخش باش
ــع  ــتقل و مداف ــاد مس ــا نه ــور تنه ــر حض ــردن تاثی ک
ــندگي  ــوق نویس ــور و حق ــا سانس ــارزه ب ــل مب اص
اســت، زیــرا اگــر متولیــان دولتــي در اجــراي نظریــه 
پوســت اندازي)جلب جوانــان( مدنظــر خــود بــا 
تئوري هــا و روش هــاي فعلي شــان موفــق بودنــد، 
طبیعتــًا نهادهــاي تاسیس شــده و حمایت شــده بــه 
ــداوم  ــب و ت ــتند در جل ــان مي توانس ــطه ی ایش واس
ــه  ــت ک ــد. این جاس ــدار بمانن ــي پای ــان روش ــا چن ب
ــي  ــاي صالح ــه آق ــاف آن چ ــر خ ــت ب ــوان گف مي ت

بایــد  آن کــه  کرده انــد،  مطــرح 
ــم  ــر حاک ــد تفک ــت اندازي کن پوس
بــر متولیــاِن پیــدا و پنهــان فرهنگــي 
ــق و آزادي را  ــچ ح ــه هی ــت ک اس
بــراي نویســنده بیــرون از اهــداف، 
مــورد  ایدئولــوژي  و  برنامه هــا 
تاییــد خــود نمي شناســند، و در 

مســیر احقــاق ایــن حــق حاضــر بــه اعمــال هــر فشــار 
و محدودیتــي بــر نویســنده و بســتن هــر اتهامــی بــه 
ــه  ــا آن جــا کــه در دوره هایــي منجــر ب وی هســتند، ت
ــندگان  ــي نویس ــذف فیزیک ــراي ح ــوز ب ــدور مج ص

ــن نظــر شــد.  ــف ای مخال
ــته  ــد؟ خواس ــه مي خواه ــون چ ــت از کان حکوم
ــاق  ــواه و خ ــر آرمان خ ــدن تفک ــده ش ــی، برچی اصل
ــی اســت.  ــزاری تبلیغ ــه اب ــل آن ب نویســندگی و تبدی
و اینجاســت کــه بایــد گفــت متولــی حاکمیتــِی 
ــه خــود  ــي ک ــکال مداخله جوی ــگ و تفکــر رادی فرهن
را مشــخص کننده ی معیارهــاي حداقلــي و حداکثــري 
ــِی در  ــده و نظارت ــاي محدودکنن ــا ابزاره ــي ب فرهنگ
ــنفکر  ــنده ی روش ــش از نویس ــد، بی ــارش مي دان اختی
و آرمان خواهــي کــه بــا خواســِت آزادي بیــان و 
عبــور از سانســور خــود را در معــرض انــواع فشــارها 
ــت اندازي  ــه پوس ــاز ب ــد، نی ــرار مي ده ــا ق و تهدیده

دارد. 
ــه  ــش از آن ک ــون پی ــت از کان ــِت حاکمی خواس
احقــاق حقــوق نویســندگان باشــد، بــا تئــوري 
ــه  ــت ک ــي اس ــدن کانون ــل ش ــت اندازي؛ تعطی پوس
خــود را مدافــع حقــوق نویســندگي و مانــع بــر 
مســیر اعمــال فشــارهاي غیرقانونــي بــر نویســندگان و 
ــران  ــون نویســندگان ای ــد. کان سانســور ایشــان مي دان
امــروز بــا وجــود همــه محدودیت هایــي کــه بــر ســر 
ــای  ــه ی تاش ه ــود هم ــا وج ــرار دارد، ب ــش ق راه
امنیتــي مهندسي شــده  کــه بــراي وارونــه جلــوه 
ــادي  ــا نه ــت، نه تنه ــان اس ــرایط آن در جری دادن ش
رادیــکال بــا مشــی منفــی و بی اثــر نیســت کــه 
یکــي از اصیل تریــن نهاد هــاي نویســندگي اســت 
کــه بــه صــورت طبیعــي در میــان نســل جدیــد طــي 
ســه دهــه زیــر فشــار بــودن جایــگاه دارد و پیــش از 
آن کــه طبــق گفتــه ی معاونــت فرهنگــي وزیــر ارشــاد 
ــه  ــدل ب ــا مب ــد ت ــته باش ــاز داش ــه پوســت اندازي نی ب
بخشــي از برنامه هــای حاکمیــت فرهنگــی شــود، نیــاز 
بــه حفــظ اســتقال خــود در همیــن شــرایط و دفــاع 
مســتمر از حقــوق اولیــه نویســندگی دارد کــه همــان 

ــت.  ــتن اس آزادی نوش
نمي تــوان کتمــان کــرد کــه اعمــال فشــار، 
ــدان  ــا و زن ــا و تهدید ه ــوب کردن ه ــا، مرع احضاره
تصویــري  ساخته شــدن  در  نویســندگان،  قتــل  و 
ــه  ــون ب ــور کان ــت و حض ــدود فعالی ــوب از ح مغل
عنــوان رادیکالیســم فرهنگــِی جریــان مســتقل ادبیــات 
ــیر  ــون در مس ــا کان ــت، ام ــته اس ــر داش ــران تاثی ای
ــه  ــاز ب ــا نی ــران نه تنه ــن بح ــور از ای ــرای عب ــود ب خ
ــته ی  ــظ پوس ــه حف ــاز ب ــه نی ــدارد ک پوســت اندازی ن
ــا برچیــده شــدن  خــود و تــداوم روش هــای فعلــی ت

دارد. اعمال شــده  محدودیت هــای  کامــل 
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بعدازصحبت هــای معــاون فرهنگــی ارشــاد 
مجتبــی  ایــران،  نویســندگان  کانــون  دربــاره ی 
مــن  بــا  آســمان  روزنامــه ی  از  پورمحســن 
مصاحبــه ای کــرد کــه در نخســتین شــماره ی آن 
ــاع  ــن اط ــه م ــور ک ــد. آن ط ــاپ ش ــه چ روزنام
پیــدا کــردم مطالــب عنوان شــده در آن مصاحبــه 
اخیــرا در جمــع مشــورتی کانــون مــورد بحــث قــرار 
ــر در آن  ــتان حاض ــر از دوس ــی دو نف ــه و یک گرفت
جلســه نســبت بــه بخش هایــی از صحبت هــای 
مــن انتقاداتــی را مطــرح کرده انــد. اگرچــه مــن 
از چندوچــون آن انتقادهــا مطلــع نیســتم، مایلــم در 
ایــن یادداشــت ضمــن تاییــد کلیــات آن گفت وگــو 
ــر  ــون راحت ت ــی کان ــع داخل ــه در جم ــی را ک نکات
بیفزایــم.  گفته هــا  آن  بــر  کــرد  بیــان  می تــوان 
انتخابــات  از  پــس  معتقــدم  این کــه  نخســت 
ــور رخ داده  ــی در کش ــال تحوالت ــر ح ــه ه ــر ب اخی
ــت و  ــده اس ــر ش ــی بازت ــی  اندک ــای سیاس و  فض
ــی،  ــت کنون ــی دول ــت های فرهنگ ــژه در سیاس به وی
ــان  ــم و کانون م ــا اهل قل ــت م ــا موضــوع فعالی ــه ب ک
مشــاهده  گشــایش هایی  دارد،  مســتقیم  ارتبــاط 
می شــود. برداشــت مــن از صحبت هــای معــاون 
ــود  ــت کم خ ــه دس ــت ک ــن اس ــاد ای ــی ارش فرهنگ
ــر  ــد در براب ــد دارن ــاد قص ــر ارش ــاال وزی او و احتم
کانــون نرمشــی از خــود نشــان بدهنــد؛ وگرنــه هیــچ 
ــود.  ــث ش ــن بح ــه او وارد ای ــت ک ــی نداش ضرورت
جنــاح  رســانه های  شــدیداللحن  موضع گیــری 
تنــدرو علیــه ســخنان معــاون فرهنگــی ارشــاد کــه از 
ــون نویســندگان  ــه کان ــوان چــراغ ســبز ب ــه عن آن ب
تعبیــر کردنــد، مــرا بیش تــر متقاعــد می کنــد کــه بــا 
ــن  ــه ای ــی، ب ــر منف ــت کم کم ت ــا دس ــت، ی ــد مثب دی
ســخنان و تاثیــری کــه می توانــد در فعالیــت کانــون 
ــن  ــش از ای ــته باشــد بیندیشــم. خوشــبختانه پی داش
ــر  ــار دیگ ــک ب ــی ی ــم در دوره ی وزارت مهاجران ه
ــده اســت  ــه ای را از ســر گذران ــن تجرب ــون چنی کان
و می توانــد از آن تجربــه اســتفاده کنــد. اغلــب 
دوســتان احتمــاال بــه خاطــر دارنــد کــه در آن دوره 
ــی  ــنهاد مهاجران ــاره ی پیش ــی درب ــای مفصل بحث ه
به رغــم  کــه  درگرفــت  کانــون  ثبــت  بــرای 
ــی  ــا در مجمــع عموم ــای جــدی نهایت اختاف نظره
ماقبــل آخــر کانــون کــه در ســالن اجتماعــات 
ــران  ــت دبی ــه هیئ ــد ب ــزار ش ــران برگ ــه ناش اتحادی
منتخــب ماموریــت داده شــد کــه بــرای ثبــت کانــون 
اقــدام کنــد و چنــدی بعــد ایــن مصوبــه بــه صــورت 
ــری  ــت پیگی ــران وق ــت دبی ــط هیئ ــه توس نصفه نیم
شــد و نهایتــا بــه نتیجــه نرســید. صرف نظــر از ایــن 
ــون  ــه، کان ــا ن ــود ی ــت ب ــم درس ــا آن تصمی ــه آی ک
ــاعدی  ــبتا مس ــرایط نس ــت در آن دوره از ش توانس
ــد  ــه تجدی ــد و ب ــتفاده کن ــود اس ــده ب ــش آم ــه پی ک
ســازمان و عضوگیــری و گســترش فعالیت هــای 
ــردازد  ــود بپ ــی خ ــی و صنف ــک و فرهنگ دموکراتی
ــراه داشــت.  ــه هم ــی ب ــج خوب ــه در مجمــوع نتای ک
ارزیابــی مــن از اوضــاع کنونــی ایــن اســت کــه بــار 
دیگــر  فرصتــی ایجــاد شــده کــه اگــر واقع بینانــه بــا 

چرا ما نتوانیم ؟  
ــم  ــم می توانی آن برخــورد کنی
ــره  ــون به ــع کان ــه نف از آن ب
بگیریــم. بــه نظــر مــن در 
حــال حاضــر بایــد از طریــق 
را  ارشــاد  وزارت  مذاکــره 
مجــاب کــرد کــه امنیــت 
برگــزاری مجمــع عمومــی 
ــن  ــن و تامی ــون را تضمی کان

کنــد. مــن مطمئــن نیســتم کــه گرفتــن چنیــن 
ــم  ــا فکــر می کن ــه. ام ــا ن ــی هســت ی ــی عمل تضمین
ــنهاد  ــن پیش ــا ای ــون ب ــای کان ــت اعض ــر اکثری اگ
ــانه های  ــته را در رس ــن خواس ــند و ای ــق باش مواف
ــر  ــژه اگ ــد و به وی ــری کنن ــرح و پیگی ــی مط عموم
ــی،  ــری و ادب ــی و هن ــاخص فرهنگ ــای ش چهره ه
اعــم از اعضــای کانــون و دیگرانــی کــه عضــو کانــون 
نیســتند، از ایــن خواســت مــا پشــتیبانی کننــد، وزارت 

ــد. ــد ش ــرش آن خواه ــه پذی ــار ب ــاد ناچ ارش
ــو  ــن در گفت وگ ــای م ــی حرف ه ــور اصل مح
بــا روزنامــه ی آســمان هــم ایــن بــود کــه حتــی اگــر 
ــاون  ــه ی مع ــی غیرمودبان ــنهادِ اندک ــم پیش بخواهی
ــن اســت  ــه اش ای ــم الزم فرهنگــی ارشــاد را بپذیری
کــه مانــع برگــزاری مجمــع عمومــی کانــون نشــوند. 
چنــد روز بعــد از آن مصاحبــه در گفت وگویــی کــه 
ــر  ــه اگ ــردم ک ــد ک ــم تاکی ــاز ه ــتم ب ــا داش ــا  ایبن ب
وزارت ارشــاد در مواضعــی کــه اعــام می کنــد 
ــی  ــی و انتظام ــتگاه های امنیت ــه دس ــت دارد ب صداق
ــع  ــزاری نشســت ها و مجم ــع برگ ــه مان ــد ک بقبوالن
ــه  ــتانی ک ــم دوس ــوند. نمی دان ــون نش ــی کان عموم
ــه مــن انتقــاد  در نشســت جمــع مشــورتی کانــون ب
داشــته اند بــا کدام یــک از ایــن یــا آن حرف هــا 
ــا  ــون ب ــه کان ــد ک ــن باورن ــر ای ــا ب ــد. آی مخالف ان
وضعیــت فعلــی می توانــد از عهــده ی وظایــف 
ــنامه اش  ــور و اساس ــه در منش ــور ک ــش، آن ط خوی
ــت  ــا اکثری ــد؟ آی ــیده اســت، برآی ــب رس ــه تصوی ب
نویســندگان کشــور کــه اعضــای بالقــوه ی کانون انــد 
ــن شــخصا  ــد؟ م ــی موافق ان ــه ی وضــع فعل ــا ادام ب
ــه اطــاع  ــی ک ــا جای ــم و ت ــن طــور فکــر نمی کن ای
ــرده ام  ــت ک ــران برداش ــای دیگ دارم و از صحبت ه
نویســندگان مســتقل کشــور خواهــان  اکثریــت 
کانونــی هســتند کــه حضــوری محســوس تر و 
موثرتــر در جامعــه داشــته باشــد. مــن زحمت هــای 
به رغــم  اخیــر  ســال های  در  کــه  را  دوســتانی 
ــه  ــن نگ ــون را روش ــراغ کان ــواری ها چ ــام دش تم
داشــتند و هرجــا کــه الزم بــود از آزادی قلــم 
بایــد  امــا  ارج می نهــم؛  کردنــد  دفــاع  بیــان  و 
بپذیریــم کــه انتظــار جامعــه ی اهــل قلــم و به ویــژه 
ــران  ــندگان ای ــون نویس ــوان از کان ــندگان ج نویس
بســی فراتــر از این هاســت. از حــدس و گمــان 
ــاندن و  ــت رس ــه ثب ــم، ب ــه بگذری ــم ک ــخصی ه ش
ــه تصویــب  ــون، ب ایجــاد امــکان فعالیــت علنــی کان
ــه در  ــن مصوب ــت و ای ــیده اس ــی رس ــع عموم مجم
هیــچ مجمــع عمومــی دیگــری لغــو نشــده و هیئــت 
دبیــران فعلــی مکلــف بــه پیگیــری آن اســت و اگــر 

چنیــن اقدامــی را بــه صــاح نمی دانــد بایــد مجمــع 
ــرایط  ــای ش ــه اقتض ــا ب ــد ت ــرا بخوان ــی را ف عموم
ــر  ــاوه ب ــود. ع ــه ش ــدی گرفت ــم جدی ــی تصمی فعل
ــم  ــت را ه ــا عدم ثب ــت ی ــر بحــث ثب ــی اگ ــن حت ای
ــی از  ــی یک ــع عموم ــکیل مجم ــم تش ــده بگیری نادی
مهم تریــن وظایــف هیئــت دبیــران اســت. مــن 
ــه در  ــم ک ــاع داری ــون اط ــای کان ــب اعض و اغل
چندیــن ســال گذشــته، هیئــت دبیــران محتــرم بارهــا 
ــرده و  ــاش ک ــی ت ــع عموم ــزاری مجم ــرای برگ ب
ــا ممانعــت دســتگاه های امنیتــی و انتظامــی  ــار ب هرب
گفت وگــوی  همــان  در  اســت.  شــده  مواجــه 
ــادی  ــه پرســش انتق ــه ی آســمان در پاســخ ب روزنام
ــرده ام  ــد ک ــوع تاکی ــن موض ــر ای ــده ب مصاحبه کنن
ــران  ــت دبی ــد هیئ ــق ندارن ــون ح ــدان کان ــه منتق ک
فعلــی را در عــدم برگــزاری مجمــع عمومــی مقصــر 
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــرف م ــون ح ــا اکن ــد. ام بدانن
ــر  ــری اخی ــل موضع گی ــت در مقاب ــر نیس ــا بهت آی
ــده  ــی در آن دی ــه نرمش ــاد ک ــی ارش ــاون فرهنگ مع
ــه  ــکن ب ــخی دندان ش ــای دادِن پاس ــه ج ــود، ب می ش
ــم  ــرای فراه ــان را ب ــول خودم ــت معق او، درخواس
ــرح  ــی مط ــع عموم ــزاری مجم ــکان برگ ــدن ام ش
ــه ای  ــبختانه در بیانی ــت خوش ــن درخواس ــم؟ ای کنی
کــه کانــون در پاســخ بــه اظهــارات معــاون فرهنگــی 
ارشــاد صــادر کــرد مطــرح شــده اســت. مــن اگرچــه 
ــه  ــدم ک ــتم و معتق ــق نیس ــه مواف ــن آن بیانی ــا لح ب
ــارات داد  ــه آن اظه ــر ب ــخی کاربردی ت ــد پاس می ش
ــی  ــع عموم ــزاری مجم ــوز برگ ــت مج و درخواس
ــا  ــرد، ام ــرح ک ــر مط ــی بیش ت ــا صراحت ــون را ب کان
ــل  ــای عم ــد مبن ــه می توان ــان بیانی ــه هم ــدم ک معتق
مــا قــرار گیــرد و انتظــار مــا از هیئــت دبیــران 
محتــرم ایــن اســت کــه هماننــد دو دوره ی قبــل کــه 
ــی  ــع عموم ــزاری مجم ــرای برگ ــاد ب از وزارت ارش
مجــوز گرفتیــم، ایــن بــار نیــز بــرای گرفتــن مجــوز 
اقــدام کننــد و ایــن درخواســت بــه صــورت مکتوب 
و رســمی بــه ارشــاد اعــام شــود. اگرچــه از همیــن 
حــاال معلــوم اســت کــه ارشــاد بــه آســانی بــا ایــن 
ــه  ــا این ک ــرد، کم ــد ک ــت نخواه ــت موافق درخواس
در دوره ی مهاجرانــی هــم گرفتــن مجــوز کار آســانی 
ــا  ــد، ب ــیار می طلبی ــی بس ــری و دوندگ ــود و پیگی نب
ایــن حــال همان طــور کــه پیش تــر گفتــم اگــر 
ــن  ــرای ای ــیعی ب ــتیبانی وس ــتوانه و پش ــم پش بتوانی
ــم احتمــال موافقــت ارشــاد  درخواســت فراهــم کنی

ــت. ــن نیس دور از ذه
مشــورتی  جمــع  جلســات  کــه  دوســتانی 
کانــون در ســالن اجتماعــات پــکا را بــه یــاد 
ــی  ــه ماه ــه چه گون ــد ک ــر دارن ــه خاط ــد و ب دارن
یک بــار شــاخص ترین و محبوب تریــن شــاعران 
و نویســندگان و مترجمــان کشــور در کنــار همکاران 
ســقف  یــک  زیــر  خــود  جــوان  هم قلمــان  و 
جمــع می شــدند و بــه گفت وگــو می نشســتند، 
ــی می تواننــد مجســم کننــد کــه مــن- شــاید  به خوب
ــم. آن  ــی می اندیش ــه رویای ــه چ ــه- ب خوش باوران
نشســت ها و امــکان آن گفت وگوهــای صمیمانــه 
ــده،  ــاری، پوین ــیری، مخت ــال گلش و رو در رو را امث
ــرای  ــی ب ــیمین بهبهان ــیان و س ــرف درویش علی اش
ــد. چــرا مــا  مــا جوان هــای آن ســال ها فراهــم کردن
نتوانیــم چنیــن امکانــی را بــرای نویســندگان جــواِن 

ــم؟  ــا کنی ــان مهی امروزم
 اسفند 92

حافظ موسوی



26

 اصــل و اســاس کانــون نویســندگان کــه همانــا 
اصــِل آزادی بیــان اســت، تغییرناپذیــر اســت/ اگــر 
ــه های او  ــا اندیش ــود، ب ــده ب ــد زن ــال آل احم ج
نیــز مشــکل داشــتند/ تمــام مشــکات دولت هــا بــا 
کانــون، از مســاله ی سانســور نشــات گرفتــه اســت.

ایلنــا: چنــدی قبــل ســیدعباس صالحــی؛ معــاون امــور فرهنگــی وزارت 
ارشــاد؛ طــی گفت وگویــی، درمــورد وضعیــت کانــون نویســنگان اظهــار نظــر 
ــا  ــون و ب ــن کان ــی ای ــی و سیاس ــگاه تاریخ ــه جای ــاره ب ــن اش ــرد. او ضم ک
عنــوان کــردن ایــن دلیــل کــه اعضــای پیشــین کانــون نویســندگان یــا از دنیــا 
رفته انــد یــا دیگــر حوصلــه ی فعالیــت در قالــب ایــن کانــون را ندارنــد، بــر 

ــد کــرده اســت. ــون تاکی ــن کان ــزوم پوســت اندازی ای ل
ــات و  ــه جزئی ــود، ب ــح خ ــی در توضی ــه صالح ــت ک ــن درحالی س ای
ــت اندازی  ــن پوس ــا ای ــه آی ــه ک ــه و نگفت ــون نپرداخت ــون کان ــث پیرام مباح
ــر مشــی و مواضــع  ــا تغیی ــون اســت ی ــر اعضــای کان ــای تغیی ــه معن ــا ب صرف
ــق  ــورت محق ــه درص ــده ک ــاره ای نش ــر،  اش ــن اظهارنظ ــن در ای آن؟ همچنی
ــون اجــازه ی فعالیــت رســمی خــود را  ــا کان شــدن ایــن »پوســت اندازی«، آی

ــر؟ ــا خی ــت ی ــد یاف بازخواه
* محمدعلــی ســپانلو: کانــون نویســندگان؛ یــک آرمــان تغییرناپذیــر 

ست ا
ــز  ــندگان( نی ــون نویس ــذاران کان ــاعر و از بنیانگ ــی سپانلو)ش محمدعل
ــی در  ــی و سیاس ــای فرهنگ ــود و رویه ه ــرایط موج ــا ش ــت: ب ــد اس معتق
کشــور، انتظــار فعــال شــدن کانــون نویســندگان بــه هیــچ وجــه وجــود نــدارد.
وی بــا اشــاره بــه اظهــارات اخیــر معــاون امــور فرهنگــی وزارت ارشــاد 
ــر درســتی  ــا تصوی ــار داشــت: ایشــان گوی ــون نویســندگان اظه ــورد کان درم
ــر و  ــار از ام ــوز سرش ــه هن ــی ک ــرا در فضای ــدارد. زی ــون ن ــوابق کان از س
ــد  نهی هــای »نکــن«، »نگــو« و »ننویــس« اســت، کانــون نویســندگان نمی توان

ــه صــورت رســمی فعــال شــود. ب
وی ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه کانــون بایــد بــه آرمان هــای بنیادیــن 
خــود و بنیانگذارانــش وفــادار بمانــد، گفــت: کانــون نویســندگان نســبت بــه 
مــردم و نویســندگان متعهــد اســت، نــه بــه دولت هــا. بنابرایــن نمی توانــد بــه 

خواســت و نظــر دولت هــا تغییــر موضــع بدهــد.
ایــن شــاعر و مترجــم در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه »مــراد از 
ــر ارشــاد مطــرح شــده، چــه  ــون کــه توســط معــاون وزی پوســت اندازی کان
ــه  ــوده ک ــن ب ــن حــرف ای ــزود: شــاید منظورشــان از ای ــد باشــد؟« اف می توان
ــرا  ــن شــدنی نیســت. زی ــا ای ــد؛ ام ــار بیای ــا مســاله ی »سانســور« کن ــون ب کان

طاهری، سپانلو و صالحی درباره کانون نویسندگان:

پوست اندازی کانون
 به معنای »ننویس« و »نگو« نشدنی است

ــان  ــدای تاســیس اش )از ســال 1347( همــواره آرم ــون نویســندگان از ابت کان
آزادی بیــان و قلــم را بــرای جامعــه ی نویســندگان را دنبــال کــرده و از ایــن 

ــت. ــد داش ــت برنخواه ــان دس آرم
وی کــه معتقــد اســت »شــرایط ممیــزی و سانســور در زمانــه ی مــا، هیــچ 
ســنخیتی بــا آرمــان آزادی بیــان نــدارد« ادامــه داد: البتــه شــاید مواضــع جدیــد 
ارشــاد، از ســر حســن نیــت باشــد امــا مشــکل این جاســت کــه وزیــر ارشــاد 
ــه در  ــد کلم ــی چن ــا جابجای ــد ب ــر می کنن ــه، فک ــن وزارتخان ــووالن ای و مس
ــا  ــه اتفاق ــی ک ــود. در صورت ــان ب ــه دار آزادی بی ــزی، می شــود داعی ــام ممی مق

ــود. ــاز می ش ــا آغ ــور از همین ج ــکل سانس مش
ســپانلو بــا اشــاره بــه مواضــع کانــون نویســندگان در مــورد آزادی بیــان، 
ــدون  ــته هایش را ب ــق دارد نوش ــنده ای ح ــر نویس ــم ه ــا می گویی ــت: م گف
ــد از چــاپ، شــکایتی وجــود  ــر بع ــا اگ ــد. ام ــزی و سانســور چــاپ کن ممی
داشــت، تنهــا قــوه ی قضائیــه بــه عنــوان مرجــع حقوقــی و قضایــی مســوول 

ــا هــر نهــاد دیگــری. ــه وزارت ارشــاد ی ــه آن اســت؛ ن رســیدگی ب
ــده  ــروز زن ــر جــال آل احمــد ام ــه اگ ــب ک ــن مطل ــان ای وی ضمــن بی
بــود، بــا اندیشــه های او نیــز مشــکل داشــتند، بــا مخاطــب قــرار دادن 
ــال  ــط اعم ــه توس ــی ک ــن وضعیت ــا ای ــت: ب ــار داش ــی، اظه ــووالن دولت مس
ــده، از  ــود آم ــه وج ــور ب ــی کش ــای فرهنگ ــا در فض ــورها و ممیزی ه سانس
ــرایط  ــه ش ــد ک ــار داری ــا انتظ ــد؟ آی ــاری داری ــه انتظ ــندگان چ ــون نویس کان

ــم؟ ــود را بپذیری موج
ــون، از  ــا کان ــا ب ــکات دولت ه ــام مش ــرد: تم ــه ک ــم اضاف ــن مترج ای
همیــن مســاله ی سانســور نشــات گرفتــه اســت. طبیعتــا وقتــی یــک انجمــن 
ــا  ــرای حفــظ حقــوق نویســندگان تشــکیل می شــود، در مواجهــه ب صنفــی ب
مســاله ی سانســور، سیاســی برخــورد می کنــد و متحمــل برخوردهــای امنیتــی 

می شــود.
ســپانلو خاطرنشــان کــرد: قصــد و منظــور کانــون نویســندگان در هیــچ 
دوره ای، شکســتن مرزهــای ارزشــی،  توهیــن بــه مذهــب، ترویــج نژادپرســتی 
و از ایــن دســت مســائل نبــوده امــا همانطــور کــه گفتــم آزادی بیــان، مطالبــه ی 

همیشــگی و تغییرناپذیــر کانــون بــوده و هســت.
ــه  ــپس ب ــت و س ــس را بس ــود در قف ــی: نمی ش ــیدعلی  صالح *س

ــرواز داد ــر فرمــان پ کبوت
ســیدعلی صالحی)شــاعر( نیــز در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه طــرح ایــن 
موضــوع ازســوی معــاون وزیــر فرهنــگ ارشــاد اســامی بــه چــه معناســت، 
ــت.  ــر در کار اس ــت خی ــت و نی ــر اس ــد خی ــتان گفته ان ــی دوس ــت: بعض گف
ــم  ــر هشــیار باشــیم می توانی ــا اگ ــی نیســتم ام ــه نیت خوان ــادر ب ــه ق ــن البت م
بــا مونتــاژ همــه ســیگنال های دو ســه ســال اخیــر متوجــه شــویم کــه انــگار 
ــروز، در  ــه ام ــت ک ــذاری در کار اس ــداف گ ــی اه ــه راه و نوع ــرح و نقش ط
ــد.  ــر می ده ــون نظ ــاره کان ــد و درب ــه می آی ــت وزارتخان ــگاه معاون ــن بزن ای
ــرای مســئولین  ــا مدتــی پیــش حــس می شــد کــه تکلــم عنــوان »کانــون« ب ت

ذیربــط بــا اکــراه همــراه بــوده اســت.
صالحــی گفــت: از دو ســه ســال پیــش، هــم در مقــام نقــد، هــم بــا چهــره 
دلســوزانه و مرحمت منــد؛ گاه می شــنیدیم کــه جوانــان را راه نمی دهنــد، 
ــه  ــن هم ــه ای ــون ک ــف اســت کان ــه و حی ــده کارگاه صــدور بیانی ــون ش کان
سیاســی شــده، و حتــی کلمــه دگردیســی )همیــن پوســت انداختــن( را هــم 
ــار هــم چیــدِن ایــن  پیشــتر ها می شــنیدیم. مــن اهــل »شــک« هســتم و از کن
حرف هــا بــه دو نتیجــه می رســم. اول؛ منتقدیــن نمی داننــد کانــون در 
ــون را  ــر کان ــا، علی الظاه ــص و محدودیت ه ــن نواق ــا همی ــت؟ و ب تنگناس
ناتــوان »جلــوه« می دهنــد! دوم: چــرا ایــن پیغام هــا همــه شــبیه هــم هســتند. 
انــگار از یــک اتــاق فکــر؛ دســته بندی می شــوند و امــروز جمع بنــدی 

آنچــه در ایــن صفحــه می خوانیــد بخشــی از مطالــب و اخبــاری اســت 
ــا  ــایت ها ی ــا، س ــون در خبرگزاری ه ــت کان ــوع فعالی ــون موض ــه پیرام ک

ــت. ــده اس ــس ش ــا منعک روزنامه ه
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ایــن یــار کوچــک شــما سرســختی و دالوری هایتــان را در راه 
ــه دارد،  ــت اندازی ادام ــدون پوس ــان ب ــه همچن ــخن، ک ــم و س آزادی قل
ــه  ــی ک ــرایط کنون ــه در ش ــاورم ک ــن ب ــر ای ــن ب ــم. م ــتایش می کن س
دســتگاه قــدرت بــا ســخنانی آراســته در تــدارک انتخاباتــی و همچنیــن 
چنانــی«  آن  مجالــس  و  محافــل  در  »سخن ســرانی های صــرف  بــا 
ــد  ــوان و بای ــد، می ت ــان ده ــود نش ــه از خ ــره ای موج ــد چه  می خواه
ــتگاه های   ــر دس ــی« در براب ــی مدن ــیوه ی »نافرمان ــردن ش ــه کار ب ــا ب ب
آزادی ســتیز و قانون شــکن قــدرت در »دفــاع پیگیــر از آزادی بیــان 
ــوغ  ــتن ی ــگان« و »شکس ــرای هم ــتثناء ب ــر و اس ــد و حص ــچ ح بی هی

ــرد. ــل ک ــور« عم ــار سانس خفت ب
دوســتان پایــدار و رزمنــده ی کانــون، آیــا نمی تــوان براســاس 
»اســتقال در برابــر قــدرت سیاســی حاکــم« و بــا تکیــه بــر اصــول آزادی 
ــه  ــی و سانســور، ب ــام امنیت ــارغ از اجــازه ی مق ــر قانون شــکنان ف در براب
ــه و بــدون  تشــکیل مجامــع عمومــی و شــورایی کانــون و انتشــار آزادان

ــرد؟ ــدام ک ــاب و نشــریات اق سانســور کت
ــتبداد و  ــتگاه اس ــا دس ــارزه تنه ــن مب ــد در ای ــه می دانی ــم ک می دان

ــده اســت. ــه بازن ــان اســت ک خفق
با آرزوی موفقیت های روزافزون

دوستدار شما – باقر مؤمنی
26 بهمن 1392

نامه ی باقر مؤمنی

 به کانون نویسندگان ایران

همــه ی آن اشــارات را صریحــًا می شــنویم کــه کانــون بایــد پوســت بینــدازد!
وی دربــاره کاربــرد واژه ی پوســت اندازی بــرای کانــون گفــت: دوســتان 
و بســیاران؛ شــاید از ســر بی دقتــی بــه ایــن نــوع پیشــنهادات پنــاه می برنــد. 
ــران  ــه رهب ــت ک ــی اس ــه ی حزب ــا مرام نام ــی ب ــزب سیاس ــون ح ــر کان مگ
ــه  ــروه ب ــد گ ــاء  بای ــع و بق ــه شــرایط و مناف ــا ب ــد بن حــزب تشــخیص بدهن
گــروه شــوند و پوســت بیندازنــد!؟ کانــون مــا یــک صنــف فرهنگــی اســت و 
نــه حزبــی سیاســی. طــی ایــن نیــم قــرن اخیــر احــزاب و گروه هــای سیاســی 
ــدند،  ــار ش ــر اخــاق و روش و رفت ــار تغیی ــرایط دچ ــه ش ــا ب ــه بن ــد ک بودن
یعنــی ایــن پوســت انداختــن. امــا صنــف فرهنگــی کــه یــک تــوده فشــرده در 
یــک پکیــج عقیدتــِی معیــن نیســت کــه بخواهــد خانــه تکانــی کنــد. کانــون، 
ــن  ــت. چنی ــد اس ــاوت عقای ــایق و تف ــاف س ــارب آراء و اخت ــل تض مح
ــد  ــون بای ــه »کان ــن جمل ــی رود. ای ــش م ــاء پی ــاس اراده اعض ــی براس جمعیت
پوســت بینــدازد!« شــبیه ایــن خواســت اســت کــه بگوییــم: »ای اهــل قلــم و 
ــه  ــید و هم ــال بنویس ــد؛ مینی م ــده بگویی ــط قصی ــردا فق ــًا از ف ــاعران! لطف ش
پســت مــدرن شــده، پوســت بیندازیــد« آیــا چنیــن امــری میســر اســت؟ مــن 
منظــور معاونــت را درک می کنــم؛ امــا در واقــع خواســتار تغییــر در ســاخت 

شــده اســت.
وی دربــاره اظهارنظرهــای متفــاوت دربــاره ایــن نهــاد صنفــی نیــز گفــت: 
پیــش بینــی – حتــی نســبی – غیرممکــن اســت. شــاید بــا اســتفاده از هــزاران 
پدیــده و اهــرم و امــکان، اراده ای در کار باشــد کــه »کانــون دیگــری« تشــکیل 
شــود تــا اصــل کانــون تحــت الشــعاع قــرار گیــرد. ایــن حــدس یکــی شــاعر 
اســت و نــه حتــی عضــو کانــون. زندگــی بــه مــن آموختــه بــرای تشــخیص 
ــر  ــا ه ــم. ام ــرار بده ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــدس را م ــزاران ح ــردا ه ف
کانونــی بــا نــام و تابلویــی بــه دنیــا بیایــد و صاحــب همیــن »منشــور کانــون 
ــه آن هــا  ــد، ب نوســیندگان ایــران« باشــد؛ مکــث نخواهــم کــرد و اگــر بپذیرن
ــود؛  ــتر ش ــتقل بیش ــی و مس ــای مردم ــن نهاده ــداد ای ــه تع ــدم. هرچ می پیون
ــر  ــن ه ــه؛ م ــویم. ن ــر می ش ــان نزدیک ت ــق آزادی و آزادی بی ــه سرمش ــا ب م
ــازمان هایی  ــوف و س ــن صن ــور چنی ــیس و حض ــتقلی از تاس ــنفکر مس روش
ــازی و شــوخی و »وســیله« باشــد، آن  ــا اگــر طــرح و ب ــد؛ ام اســتقبال می کن

قــدر مشــام مــا تیــز هســت کــه از آن فاصلــه بگیریــم.
* فرزانــه طاهــری: پوســت انــدازی بــرای یــک ارگان زنــده ممکــن 

ست ا
فرزانــه  طاهری)مترجــم و از اعضــای کانــون نویســندگان( در واکنــش بــه 
اظهــارات ســیدعباس صالحــی و در توصیــف جایــگاه و خــط و مشــی اصلــی 
ــیوه ی  ــه ش ــرد ب ــن رویک ــال ای ــرد: اعم ــان ک ــندگان خاطرنش ــون نویس کان

مصنوعــی، یعنــی بــا اعمــال نظــر و تصمیمــات از بیــرون، نشــدنی نیســت.
وی در این بــاره بــه خبرنــگار ایلنــا گفــت: پوســت اندازی تنهــا در 
شــرایطی می توانــد قابــل قبــول باشــد کــه بــرای یــک ارگانیســم زنــده و بــه 
شــکل طبیعــی رخ دهــد. بــه عبــارت دیگــر اگــر کانــون نویســندگان بــه عنوان 
یــک نهــاد مدنــی آزاد فعالیــت داشــته باشــد، ممکــن اســت در دوره هایــی و 
ــه  ــا انتظــار پوســت اندازی ب ــی شــود ام ــه فراخــور شــرایط، دچــار تحوالت ب

قیمــت فعــال شــدن ایــن کانــون، انتظــار منطقــی نیســت.
طاهــری ضمــن بیــان ایــن مطلــب از سرشــوخی کــه »بــه انــدازه ی کافــی 
ــه  ــد توج ــزود: بای ــد« اف ــون را کنده ان ــت کان ــف پوس ــای مختل در دوره ه
داشــت کــه اصــل و اســاس کانــون نویســندگان کــه همانــا اصــِل آزادی بیــان 
اســت، همیشــگی و تغییرناپذیــر اســت. اتفاقــا وجــود چنیــن نهــاد مدنــی کــه 
ــای  ــی نیســت و در همه ج ــاق عجیب ــد، اتف ــان باش ــاله ی آزادی بی ــر مس پیگی

دنیــا چنیــن نهادهایــی وجــود دارنــد.
ــا اشــاره بــه وضعیــت کانــون در ســال های  همســر زنده یــاد گلشــیری ب

ــوز  ــت مج ــث درخواس ــم بح ــه می دان ــا ک ــا آنج ــت: ت ــار داش ــته اظه گذش
فعالیــت بــرای کانــون نویســندگان، از ســال ها قبــل مطــرح بــوده و بــه نتیجــه  
ــت  ــردی مثب ــد، رویک ــت جدی ــرد دول ــر رویک ــن اگ ــت. بنابرای ــیده اس نرس
اســت بایــد حداقــل اجــازه ی برگــزاری نشســت های مجمــع عمومــی کانــون 

را بدهنــد و بگذارنــد افــراد بــدون تــرس در ایــن جلســات شــرکت کننــد.
وی ادامــه داد: اگــر ایــن هــراس برداشــته شــود، کانــون می توانــد عــاوه 
ــی و  ــه مســائل صنف ــی و... ب ــار ادب ــه آث ــوط ب ــه مســائل مرب ــن ب ــر پرداخت ب
ــای  ــام موضع ه ــن اع ــردازد. همچنی ــز بپ ــندگان نی ــی نویس ــوق قانون حق
رســمی توســط کانــون در مــوارد مختلــف نیــز منــوط بــه بــاز شــدن فضــا و 

ــه رســمیت شــمردن کانــون اســت. ب
ــه ایــن ســوال کــه »تعبیــر شــما از طــرح مســاله ی  طاهــری در پاســخ ب
ــا  ــرد: دقیق ــان ک ــت؟« خاطرنش ــی چیس ــر دولت ــک مدی ــط ی ــون توس کان
نمی دانــم. شــاید منظــور ایشــان از پوســت اندازی کانــون، فعــال شــدنش بــه 
شــرط خنثــی شــدن باشــد. امــا بــدون شــک کانــون نویســندگان، نمی توانــد 

ــد. ــت کن ــر فعالی ــی و بی اث ــاد تزئین ــک نه ــب ی در قال
ــون در  ــه پیشــینه ی فعالیت هــای کان ــا اشــاره ب ــن ب ــن مترجــم همچنی ای
دوران اصاحــات گفــت: در دوره ی آقــای خاتمــی، جلســات کانــون در محــل 
پــکا، بــدون هیــچ مشــکلی برگــزار می شــد و افــراد بــدون تــرس و دلهــره در 
ایــن جلســات حاضــر شــده و بــه تضــارب آراء می پرداختنــد. بــه نظــر مــن در 
ادامــه ی آن مســیر، برخوردهــای بــدی کــه بــا کانــون صــورت گرفــت، بیشــتر 
ــون در  ــون. اگرچــه برخــی واکنش هــای کان ــا خــود کان ــود ت مشــکل ســاز ب

مــوارد مختلــف،  منطقــی و در پاســخ بــه برخــی رویدادهــا بــوده اســت.
گزارش: هادی حسینی نژاد
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و  فرهنــگ  وزارت  فرهنگــی  معــاون 
ــاره کانــون  ارشــاد اســامی موضعــش را درب
نویســندگان ایــران اعــام کــرد. بنــا بــر نظــر 
ــت اندازی  ــی پوس ــا نوع ــون ب ــن کان او، ای
ــود را  ــاره خ ــت دوب ــکان فعالی ــد ام می توان

ــازد.  ــل س محتم
ــا  ــو ب ــی در گفت وگ ــیدعباس صالح س
ــجویان  ــزاری دانش ــات خبرگ ــگار ادبی خبرن
ایــران )ایســنا(، دربــاره احتمــال فعالیــت 
ــران در دوره  ــندگان ای ــون نویس ــدد کان مج
کانــون  کــرد:  اظهــار  یازدهــم،  دولــت 
ــه  ــی دارد ک ــث تاریخ ــک بح ــندگان ی نویس
ــه در دوره ای از  ــی اگرچ ــث تاریخ ــن بح ای
تاریــخ سیاســی کشــور اهمیت داشــته اســت، 
ــروز برخــی از  ــه ام ــه این ک ــا توجــه ب ــا ب ام

اعضــای آن یــا از دنیــا رفته انــد و یــا در 
شــرایطی هســتند کــه دیگــر حــال و حوصلــه 
ــد  ــا می توان ــن طبع ــد، بنابرای ــت ندارن فعالی
پوســت اندازی کنــد کــه هــم بــه نفــع کانــون 

ــندگان آن.  ــع نویس ــه نف ــم ب ــد و ه باش
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت: ب ــه گف او در ادام
ــه نوعــی  ــون کــه ب ایــن صبغــه تاریخــی کان
بــه تاریــخ پیوســته اســت، می توانــد بــا همــه 
ــا در  ــرای درس گرفتن ه ــیبش ب ــراز و نش ف
حــوزه ادبیــات، سیاســت و فرهنــگ در جایی 
بمانــد، امــا اآلن بــا مجموعــه رو بــه جلــو و 
ــال  ــا میان س ــوان ی ــندگان ج ــش نویس پرتپ
ــته را  ــه آن گذش ــه گرچ ــتیم ک ــه رو هس روب
دیــده و خوانده انــد، امــا باألخــره دوره ای 
اســت در گذشــته و اآلن نبایــد دوبــاره قاعــده 

و نســبت آن بــا شــرایط امــروز مــورد بحــث 
قــرار بگیــرد. وگرنــه اگــر بنــا باشــد برخــی 
نهادهــا همچنــان در پوســته های گذشــته 
خــود بماننــد و نوســتالژیک بــه گذشــته 
نــگاه کننــد، کارکردهــای گذشــته خــود را از 

دســت می دهنــد. 
کــرد:  اظهــار  همچنیــن  صالحــی 
حــوزه  در  عاقه منــد  یــک  به عنــوان 
ادبیــات فکــر می کنــم فــارغ از نگاه هــای 
بــه  نوســتالژیک  نبایــد خیلــی  سیاســی، 
کانــون نویســندان ایــران نــگاه کــرد، گرچــه 
ــه  ــدر و ارزش آن هــا هــم وجــود دارد. البت ق
در مــورد کانــون ایــن اظهــار نظــر شــخصی 
ــه  ــت؛ ن ــی اس ــخص حقیق ــوان ش ــن به عن م

حقوقــی. 
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ــه در  ــه ای ک ــی بیانی ــوادی ط ــید ج ــاج س ــر ح ــی اصغ عل
اینترنــت انتشــار یافــت، نوشــت: 

حمایــت از کانــون نویســندگان ایــران در مقابــل وزارت 
ــان  ــه آزادی خواه ــف هم ــد تکلی ــش عقای ــا وزارت تفتی ــاد ب ارش
 و طرفــداران حــق حاکمیــت ملــت بــر سرنوشــت خویــش

 است.
حــاج ســید جــوادی در ادامــه می نویســد: بــه عنــوان یکــی از 
ــون نویســندگانی کــه از دوران  ــن اعضــای مؤســس کان قدیمی تری
ــادان  ــی ج ــواره قربان ــروز هم ــا ام ــوی ت ــه پهل ــلطنت مطلق س
اندیشــه و زبــان و بیــان بــوده اســت، بــا اعــام حمایــت خــود از 
ــاون وزارت  ــه پیشــنهاد مع ــون نویســندگان در پاســخ ب ــه کان بیانی
تفتیــش عقایــد از تمامــی خواســتاران آزادی عقیــده و آزادی 
ــاده دوم  ــه م ــا توجــه ب ــم داخــل و خــارج کشــور ب وجــدان مقی
ــم از اصــل ســوم  ــد نه ــد ششــم و بن ــوق بشــر و بن ــه حق اعامی
ــم و  ــا قل ــه ب ــا دارم ک ــامی، تقاض ــوری اس ــی جمه ــون اساس قان
بیــان خــود بــه دفــاع از بیانیــه کانــون نویســندگان برخیزنــد زیــرا 
ــه واجــب  ــی اســت و ن ــون نویســندگان واجــب عین ــاع از کان دف
کفایــی، زیــرا طبــق مــاده اول اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر تمــام 
ــت و حقــوق  ــد و از لحــاظ حیثی ــا می آین ــه دنی ــراد بشــر آزاد ب اف

ــد  ــند و بای ــدان می باش ــل و وج ــه دارای عق ــد؛ هم ــم برابرن باه
ــد. ــار کنن ــرادری رفت ــا روح ب ــه یکدیگــر ب نســبت ب

ــتبداد،  ــد: اس ــتبداد می نویس ــپس از اس ــیدجوادی س ــاج س ح
بــه قــول فقیــه جامع الشــرایط دوران انقــاب مشــروطیت، 
ــی  ــتبداد دین ــا اس ــی ی ــتبداد سیاس ــم از اس ــی، اع ــرزای نایین می
ــن  ــد ای ــان را برنمی تاب ــم و زب وجــود آزادی در وجــدان و در قل
ــه  ــکاتی ک ــه ی مش ــون در زمین ــی کان ــو قدیم ــنده و عض نویس
ــه  ــون ک ــده دارد: اکن ــود عقی ــوط می ش ــات مرب ــر و ادبی ــه هن ب
ــت ها و  ــازه ای از بن بس ــرداب ت ــی در گ ــام سیاس ــر نظ ــار دیگ ب
مشــکات داخــل و خــارج درمانــده شــده، بــار دیگــر زبــان کهنــه 
ــل و  ــه نع ــی ب ــه یک ــورده ک ــت خ ــداران شکس ــنتی زورم و س
یکــی بــه میــخ زدن اســت بــه کار افتــاده کــه تفــاوت بیــن حــرف 
ــاره  ــا رییــس جمهــور خــود درب ــد ب کاردار وزارت تفتیــش عقای
هنــر و هنرمنــدان از آن جملــه اســت، اولــی بــه کانــون می گویــد 
پوســت خــود را عــوض کنیــد امــا جــرأت بیــان کیفیــت پوســت 
کانــون و شــیوه  تعویــض آن را نــدارد و دومــی می گویــد در هنــر 
ــه  ــدارد. طبعــا حــرف نگفت ــری، مــرزی وجــود ن و خاقیــت هن
مفتــش عقایــد ایــن اســت کــه در موازیــن اســامی، هنــر بــدون 
پوســت اســامی  وجــود نــدارد و حــرف رییــس جمهــور ایــن 
ــم  ــن باش ــه م ــی ک ــنفکرانه ذوحیاتین ــای روش ــه ادعاه ــت ک اس

فاقــد پشــتوانه اســت.
در پایــان نیــز حــاج ســید جــوادی از اقشــار مختلــف 
ــه  ــاع هم ــد:  »دف ــت کنن ــون حمای ــه کان ــه از بیانی ــد ک می خواه
ــون نویســندگان  ــه کان ــران از بیانی ــی ای ــه قشــرهای اجتماع جانب
ــی  ــری و عقیدت ــای فک ــات و گرایش ه ــه تنوع ــوی هم در فراس
و اجتماعــی خــود گامــی اســت در پاســخ بــه همیــن پرســش در 
ــا  ــوی آزادی ب ــه س ــدون خشــونت ب ــی ب ــت جمع ــت حرک جه
ــی  ــن مصنوع ــرز موازی ــرای خــروج از م ــان مشــترک ب ــک زب ی

ــون.« ــت قان ــوی حکوم ــه س ــر ب ــان انحصارگ قدرت طلب

حمایت علی اصغر حاج سید جوادی 
از اعالمیه کانون نویسندگان ایران


