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ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﻫﯿﺌﺖ دﺑﯿﺮان

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ

ﺑﺎ ﯾﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری و ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه
و
ﻫﻤﻪی ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن راه آزادی ﺑﯿﺎن و ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ! در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪی ﺳﺎدهی ﺑﯽﻓﺎﻋﻞ
ﻧﻪ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ِ “ﺷﺪن” ﺣﺮﻓﯽ ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ از آﻧﺎن ﮐﻪ “ﺷﺪ” را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و
ﻧﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ آن ﻗﺮار دارد.
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ! ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪی ﺳﺎده
ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد ،اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻋﻤﺮ و ﺗﻮان و ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را در راه
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘُﺮﻣﺸﻘﺖِ آن ﺻﺮف ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ! ﺟﻤﻠﻪی اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ اﻓﺘﺨﺎر آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش ﭼﻪﮔﻮﻧﮕﯽ ِ ﻫﻤﯿﻦ “ﺷﺪن” و “ﺳﺎﺧﺘﻦ” اﺳﺖ از اﺳﻔﻨﺪ 1346
ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ .1396
آﻏﺎزِ “آﻏﺎز”
رژﯾﻢﻫﺎی ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻋﻼﻗﻪی ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دارﻧﺪ و
اﺻﻼ ً اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از ﻫﻤﯿﻦ راه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی
ﻧﯿﺰ در ﯾﮑﯽ از اﻗﺪامﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪاش ﺣﻮزهی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺸﺨﺼﺎً اﻫﻞ
ﻗﻠﻢ را ﻫﺪف ﻗﺮار داد و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ “ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺷﺎﻋﺮان و
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن” ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﺶ در زﻣﯿﻨﻪی
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻫﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت را در ﭘﻨﺠﻪی ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد .از اﯾﻦ رو
در ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﺑﻬﺎری ﺳﺎل  1346ﺷﻤﺎری ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و دو ﺳﻪ ﺗﻦ از
وزﯾﺮان در ﮐﺎخ ﻣﺮﻣﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺮح ﭘﻬﻠﻮی ،ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﺻﻠﯽ
ﭘﺮوژه ﺑﻮد ،ﺟﻠﺴﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و ﻓﺮح ﭘﻬﻠﻮی در ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ِ ﻧﻄﻖ آن
روز ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ» :ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﮕﺮهای از ﻋﻤﻮم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و
ﺷﻌﺮای ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر را در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﻌﺪاً ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺨﻨﻮران اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻮابﮔﻮی اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ادب ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ «.زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه را آذر  1346ﻗﺮار دادﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻋﺮان و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﮐﻪ ﺳﮑﻪی ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﺎ ﺧﻮشﺧﯿﺎﻟﯽ را
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻋﺮان و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ .و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﺣﺮﯾﻒ ﻣﯿﺪان ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻓﻌﺎل
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن دﻏﺪﻏﻪای ﺑﻪزﺑﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺮای آن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎنِ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺳﺎﻧﺴﻮرﭼﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ِ ﭘﯿﺶ از آن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺬراﻧﺪه و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻮﻇﻒ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺧﻮد اﺑﺘﺪا از وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺠﻮز
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺎل ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و “اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ادب ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻣﻤﻠﮑﺖ” اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭘُﺮواﺿﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﯿﺴﺖ .ﭘﺲ
ﻣﺸﻮرتﻫﺎیﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را
ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻨﮕﺮهی دوﻟﺘﯽ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧُﻪ ﺗﻦ از آﻧﺎن:
دارﯾﻮش آﺷﻮری ،ﺟﻼل آلاﺣﻤﺪ ،ﻧﺎدر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ﺑﻬﺮام ﺑﯿﻀﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﺳﭙﺎﻧﻠﻮ ،اﺳﻼم ﮐﺎﻇﻤﯿﻪ ،ﻓﺮﯾﺪون ﻣﻌﺰیﻣﻘﺪم ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﻮریﻋﻼء و ﻫﻮﺷﻨﮓ
وزﯾﺮی ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪای در دﺳﺖ ،ﺑﺮای
ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻀﺎ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن،
روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ  52اﻣﻀﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .رژﯾﻢ ﺻﻼح در آن دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺮ ِّ
ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ ﯾﻘﻪاش را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺧﯿﺮ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﮕﺬرد ،و ﮔﺬﺷﺖ .اﻣﺎ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ،ﺧﺸﻨﻮد از
ﭘﯿﺮوزی در ﻧﺒﺮد ﻧﺨﺴﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺘﻮﺣﺎت دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﺿﺮورت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ِ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﺧﺎص ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪهای ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﮔﺬﺷﺖ ،ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد:
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﻤﻌﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر اﻗﺪام
و اﯾﻦ ،آﻏﺎزِ “آﻏﺎز” ﺑﻮد.
ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان
روز ﻧﺨﺴﺖ اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،1347ﭼﻬﻞوﻧُﻪ ﺗﻦ از اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮامﻧﺎﻣﻪی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
آن ﻧﺎم “ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان” را ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﻮد اﻋﺘﻤﺎدزاده )ﺑﻪ آذﯾﻦ( ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ او داده

ﺑﻮد ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ “ﻣﺮامﻧﺎﻣﻪ” را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و آن روز ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻧﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻦ را ﺣﮏ ،اﺻﻼح و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻠﺒﯽ ﺟﻤﻊ آنﻫﺎ ﺑﻮد “درﺑﺎرهی ﯾﮏ ﺿﺮورت”
اﻣﺮی اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻧﻮﭘﺎ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ از ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺰد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻓﻘﻂ
زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ و ﻧﺎم ﺧﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
رﺳﻤﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻼش ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ آن آﻏﺎز ﺷﺪ .ادارات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر )ﺳﺎواک( ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ و ارﺳﺎل ﮔﺰارش و
اﻋﻼم ﻧﻈﺮ و ﻃﺮح ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ از اﯾﻦ داﯾﺮه ﺑﻪ آن ﺷﻌﺒﻪ و از اﯾﻦ رﯾﯿﺲ
ﺑﻪ آن ﻣﻌﺎون ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺮﺟﯿﻊﺑﻨﺪ ﻫﻤﻪی ﺣﺮفﻫﺎیﺷﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮد:
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ! ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮیﺷﺎن را ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﺎﺳﻮس ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺷﻨﻮد ﮐﺮدﻧﺪ و
اﺣﻀﺎر و ﺗﻬﺪﯾﺪ .وﻗﺘﯽ از اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺧﻔﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺒﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی
ﺟﻠﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪان دﺳﺖ زدﻧﺪ :دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮدﻧﺪ و
ﻗﻔﻞ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻧﻮن زدﻧﺪ .آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر دو ﺳﺎل
ﺑﻪدرازا ﮐﺸﯿﺪ .دو ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻧﻮن در
ﭘُﺮ زور و ﻏﺪار ﮔﺬﺷﺖ.
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ رژﯾﻤﯽ
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ﺗﺮاژدی ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺸﺮو در ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮهی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ .ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ ﻓﺮاواناﻧﺪ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎنِ ﺑﺮ ﺧﺎک
اﻓﺘﺎده ﺑﺴﯿﺎر .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎمِ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻮد ،ﺷﮑﺴﺖ
ﻧﻪ! زﯾﺮا ﻏﻮل از ﺑﻄﺮی ﺑﻪدر ﺷﺪه ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﻫﯿﭻ دوﻟﺖ و
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ او را ﺑﻪ ﺑﻄﺮی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .او ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ
ﺑﺮﮔﺸﺖ؛ اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1356درﺳﺖ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﺤﺮانﮔﯿﺮ ﺷﺪن رژﯾﻢ آﻣﺪ
و ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎرِ ﺑﺪون ﺳﺎﻧﺴﻮرِ ﮐﺘﺎب را در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ وﻗﺖ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد؛ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی و ﺗﺸﮑﯿﻞ “ﻫﯿﺌﺖ دﺑﯿﺮان
ﻣﻮﻗﺖ” اداﻣﻪ داد و ﺑﺎ “ﺷﺐﻫﺎی ﺷﻌﺮ و ﺳﺨﻦ” ﺧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺮاﯾﻂ آن روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﯿﺰش
ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺪ“ .ده ﺷﺐ” ﯾﺎ “ﺷﺐﻫﺎی ﺷﻌﺮ ﮔﻮﺗﻪ” ﺟﻠﻮهی
ﻫﻢدﻟﯽ و ﻫﻢراﻫﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻮد .رژﯾﻢ
ﮔﺮﭼﻪ در دﯾﻮار ﺿﺨﯿﻢ اﻗﺘﺪارش ﺗﺮکﻫﺎﯾﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻗﺪرﻗﺪرﺗﯽ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﯿﻎ ﺳﺎواک ﮐ ُﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ّا ﺑﻮد و ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪ
و ﺑﺎزداﺷﺖ و زﻧﺪاناش ﺑﻪراه .اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﻮن و ﺳﺎواک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ رژﯾﻢ
اداﻣﻪ داﺷﺖ؛ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن و دﻓﺎع از آزادی ﺑﯿﺎن و ﺣﻘﻮق
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،و رژﯾﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن.

ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ را ﻣﺮدم در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب و ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آزادی
ﺑﯿﺎن رﻗﻢ زدﻧﺪ .ﺗﻮﻓﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﺴﺎط دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه را ﺑﺮﮐﻨﺪ و ﺑﺮد و
از ﭘﺲ ﺳﺎلﻫﺎ اﺧﺘﻨﺎق ،ﺗﻨﻔﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺗﻨﻔﺲ در ﻫﻮای آزادی ،آﻏﺎز ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻮا اﻟﺒﺘﻪ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺮی ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻧﻮ ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ
ﺳﺮﮐﻮب آزادی را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﺨﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ،در اﯾﻦ ﻫﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﮐﺎﻧﻮن و دم زدن ﻫﺮ
روزهاش در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﺮاس از ﻓﺮاز ﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دور ﺷﺪه ﺑﻮد و
دﯾﮕﺮ “دﯾﻮارﻫﺎ” و “ﻣﻮشﻫﺎ” و “ﮔﻮشﻫﺎ” در ﮐﺴﯽ ﺗﺮﺳﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ و
ﻣﯽﺷﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺎﺑﻠﻮی “ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان” را ﺑﺮ
ﺳﺮدر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ درﯾﻐﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ آن ﺗﻨﻔﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻮﺗﺎه
ﺑﻮد .ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ داﺷﺖ ﻋﻨﺎن ﮐﺎر ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ
و از اﻧﻘﻼب ﺗﺮاژدی ﺳﺎﺧﺖ.
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ،ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺎواک را دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮب رژﯾﻢ ﻧﻮﭘﺎ ﭘﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﭘﯿﺶﺗﺮ ،در ﺳﺎل  ،1360ﻃﻠﯿﻌﻪداراناش ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎﻧﻮن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸﺘﺎق
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﺷﮑﺴﺘﻪ و رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻬﺮوﻣﻮم ﮐﺮدن دﻓﺘﺮ
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻤﺎدی از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻨﻔﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﺮای آزادی ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ
زﻣﯿﻦاش زده ﺑﻮدﻧﺪ .زﻧﺪانﻫﺎ از ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮ ﺷﺪ و ﺧﻮن ﺟﺎری .در ﻫﻤﯿﻦ
دوران ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻌﯿﺪ
ﺳﻠﻄﺎنﭘﻮر از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ دﺑﯿﺮان وﻗﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﺪام ﺷﺪ .ﺳﺎﻧﺴﻮر ﭘﺲ از ﻏﯿﺒﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ در اﺑﻌﺎدی وﺳﯿﻊﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﺎن ﻗﻔﻞ درﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ روی آزادیﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ وﺟﻮد ﮐﺎﻧﻮن
اﻓﺰود؛ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از وﻗﻔﻪی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ِ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا در زﻣﺰﻣﻪﻫﺎ
و دﯾﺪارﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد ،در زﻟﺰﻟﻪی رودﺑﺎر دﺳﺖِ
ﯾﺎریﮔﺮ ﻣﺮدم ﺷﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر
و اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪ.
ﺿﺮورت وﺟﻮد آزادی ﺑﯿﺎن ﺑﺮای ﮐﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺿﺮورت وﺟﻮد ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای دﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎد اﯾﻦ
ﮔـﺰارش ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﺑﯿـﺶ از ﻫـﺮ زﻣـﺎن دﯾﮕـﺮ اﺣﺴـﺎس ﻣﯽﺷـﺪ .در ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﻖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﯿﺎن ﻫﺮ ذره اﻧﺘﻘﺎد را
ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ و ﮔﺎه ﺑﺎ اﻧﻮاع اﺗﻬﺎمﻫﺎ و ﭘﺎﭘﻮشدوزیﻫﺎی
ﺗﺤﻘﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪی آن ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و ﺗﺌﻮریﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻫﺰار ﻫﺰار در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻗﻠﻢﺑﻪدﺳﺖ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
ﻣﯽﭘﺮاﮐﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻓﻘﻂ در اﻧﻔﺮاد ﺧﻮد ﻣﻌﻨﺎ

دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع و ﻫﺮ آنﭼﻪ در آن ﻣﯽﮔﺬرد
ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻧﻔﯽ آزادی ﻓﺮدی اﺳﺖ؛ ﮐﻪ آرﻣﺎنداﺷﺘﻦ
ﻣﻀﺤﮏ و آزادیﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺗﻮﻫّﻢ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ آزادی ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ دروﻧﯽ اﺳﺖ؛
ﮐﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽآورد و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ؛ ﮐﻪ  . . .در ﭼﻨﯿﻦ روزﮔﺎری ﻣﺘﻦ
“ 134ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه” ﺻﺪاﯾﯽ را ﺑﺎزﺗﺎب داد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ“ :ﻣﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاﯾﻢ”؛
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدی ﻣﺎﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آزاداﻧﻪ
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ و آزاداﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ .روزﮔﺎر ﭼﻨﺎن ﺗﻨﮓ و ﺗﻬﯽ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ
ﭼﻨﺪان اﻧﺒﻮه و ﺑﯿﺎنﻧﺸﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ِ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه در ﺟﻤﻊ
ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺷﮕﺮف در ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺻﺪاﯾﺶ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﭘﯿﭽﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺷﻤﺎری ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺟﻤﻌﯽ ،ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺮم،
اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ آراﻣﺶ
ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ را ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﻮد .ﭘﺎﺳﺦﺷﺎن از اﺣﻀﺎر و
ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی “ﻫﻮﯾﺖ” ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
اﺗﻮﺑﻮس ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دره ،رﺑﻮدن و ﺷﮑﻨﺠﻪی اﻋﻀﺎی ﻓﻌﺎل،
ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺠﯿﺮهای و ﻃﺮح ﺑﻤﺐﮔﺬاری در ﺟﻠﺴﻪی ﺟﻤﻊ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﺸﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻫﺮاس را در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ و اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن را از ﻣﯿﺪان ﺑﻪدر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ رﺳﻮاﯾﯽ
ﻃﺮاﺣﺎن و ﻋﺎﻣﻼن ﺷﺪ.
ﺟﻤﻊ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻣﻨﺸﻮر و اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد
در اداﻣﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  1377ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن را ﺑﺎ
ﯾﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری و ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد و ﻫﯿﺌﺖ دﺑﯿﺮان
ﻣﻮﻗﺖ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺣﻠﻪی دﯾﮕﺮی از ﺣﯿﺎت ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻪ
ﺑﻬﺎی ﮔﺰاف ﺟﺎنﻫﺎی ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ رﺳﻤﺎً آﻏﺎز ﺷﺪ .از آن روزﮔﺎر ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد و ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎ و
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﺷﺪنﻫﺎ و زﻧﺪانرﻓﺘﻦﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﻓﻌﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر اداﻣﻪ داد ﺗﺎ
اﻣﺮوز ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ  1397ﮐﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ از ﻣﺮز ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽ

ﮔﺬﺷﺖ.

اﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ از آن رو ﻗﻠﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﻓﻌﻞ “ﺷﺪ” در ﺟﻤﻠﻪی
“ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﭘﻨﺠﺎهﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ” ﻓﺎﻋﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ “ﺷﺪ” را
ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ اﯾﻦ “ﺷﺪ” در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﭼﻨﺎنﮐﻪ در
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ،ﻓﻌﻠﯿﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ
ﭘﻨﺠﺎهﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪنِ درﺧﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﻪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻓﻠﮏ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺷﺎﻋﺮ و ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﻣﺤﻘﻖ ﭼﻨﺪ ده ﺳﺎل ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ و
اﻧﺮژی و ﺗﺤﻤﻞ اﻧﻮاع دﺷﻮاریﻫﺎ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﺎن و اﻣﻨﯿﺖ
ﺧﻮد و ﺳﻠﺐ آراﻣﺶ ﺧﺎﻧﻮاده آن را ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ از آزادی ﺑﯿﺎن و
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺪون ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ و ﯾﺎد و ﻧﺎمﺷﺎن را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﻢ .ﭼﻪ
آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ آﻧﺎنﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
از ﻧﺰدﻣﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﻢ زﺣﻤﺖﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎن اوﻟﯿﻪی ﮐﺎﻧﻮن را از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻼل
آلاﺣﻤﺪ ،ﻣﺤﻤﻮد اﻋﺘﻤﺎدزاده )ﺑﻪآذﯾﻦ( و ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﭙﺎﻧﻠﻮ را .ﻗﺪردان
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺳﯿﻤﯿﻦ داﻧﺸﻮر ،اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺳﺎﻋﺪی ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮔﻠﺸﯿﺮی،
ﺟﺎﻫـﺪ ﺟﻬﺎﻧﺸـﺎﻫﯽ ،ﺳـﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬـﺎﻧﯽ ،ﺣﻤﯿـﺪ ﯾﺰدانﭘﻨـﺎه و ﻋﻠـﯽاﺷﺮف
دروﯾﺸﯿﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﻢ ﯾﺎد ﻋﺰﯾﺰان ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻪ ﺳﻌﯿﺪ
ﺳﻠﻄﺎنﭘﻮر ،ﻏﻔﺎر ﺣﺴﯿﻨﯽ ،اﺣﻤﺪ ﻣﯿﺮﻋﻼﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری و ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه
را .ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث آنﻫﺎ را ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺎ رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد دﻣﯽ از ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﯿﻢ.
ﭼﺮاﯾﯽ ِ ﺗﻌﻬﺪ
در ﻧﯿﻢ ﻗﺮﻧﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﯽﮔﺬرد ،و ﺑﻪوﯾﮋه در ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ،
در ﻋﺮﺻﻪی ﻧﻮﺷﺘﺎری و روﺷﻦﻓﮑﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر و
اﺧﺘﻨﺎق و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﻮدهاﻧﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻔﯽ
ﺧﻮد اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﻣﺮارتﻫﺎ و زﻧﺪان ﺷﺪهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ِ ﺧﻼﻗﺶ ﺑﺎ آزادی
ﺑﯿﺎن ﮔﺮه ﺧﻮرده ،ﻫﯿﭻ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﺘﺸﮑﻠﯽ ﺟﺰ ﮐﺎﻧﻮن وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن را ﺑﺪون ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮر
ﮐﻨﯿﻢ .ﺟﺎﻣﻌﻪای در ذﻫﻦﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد ﮐﻪ ادﯾﺒﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﺶ ﺗﻦ
ﺑﻪ ﺳﺘﻢ روزﮔﺎر داده و در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر و اﺧﺘﻨﺎق و اﺑﺘﺬال
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻧﺪادهاﻧﺪ .ﻗﺼﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ
واﻗﻌﯿﺖ ،ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ؛ اﻣﺎ ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﺟﺮای آن ﺳﺮﺑﺎز ﻓﺎﺗﺢ ﻣﻐﻮل و
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﺳﺘﻮر ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮ ﮔﺬر ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮود،
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﯿﺎورد و ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰﻧﺪ .ﻫﺮ دوره ،ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﺮ ﻋﺮﺻﻪای ﮐﻪ
ﺷﮑﺴﺖ را دروﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻄﯿﻊ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺜﺎﻟﯽ از آن ﺷﺨﺺ اﺳﺖ.
ﻋﺮﺻﻪی ادﺑﯿﺎت و روﺷﻦﻓﮑﺮی ِ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺪون “ﮐﺎﻧﻮن” ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪی دﯾﮕﺮی از آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎﻧﺴﻮرﭘﺮور و ﺑﻪﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﻓﻀﺎی ﯾﮏدﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﮐﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﭘﺮوردن آدمﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮش و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮ ﻧﺪارد ،از
دﺳﺖآوردﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪی آن ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ و
ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ را دون ﺷﺄن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
ﮐﺎﻧﻮن “آزادی ﺑﯿﺎن ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺣﺼﺮ و اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن” را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪی

ﻣﻨﺸﻮر ﺧﻮد ﻗﺮار داد و ﺑﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺮﻟﻮﺣﻪای
ﻗﺎﻃﻊ و ﺑﯽﺗﺨﻔﯿﻒ داﺷﺖ و ﻓﻌﺎل و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻬﺎی
ﮔﺰاﻓﯽ ﺑﺎﺑﺖ آن داد ،ﺗﻼش دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ را ﺑﯽﺛﻤﺮ ﮐﺮد؛
اﻋﺘﺒﺎر داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺧﻮشﻧﺎﻣﯽاش ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮازیﺳﺎزیﻫﺎ را در
ﺣﺪ ﻃﺮح ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬارد؛
اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی
اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را در آن و ﺑﺎ آن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ؛

ﺳﺎﻧﺴﻮرﺳﺘﯿﺰ

و

ﻣﻨﺘﻘﺪ

ﮐﻪ

دهﻫﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﺧﻮشﻧﺎم از آﻏﺎز ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ
و ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺸﺎن
ﺗﺪاوم آناﻧﺪ؛
در اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آزادی در اﯾﻦ
ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدیاش ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
آنﭼﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﺷﻪای از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن
ﻣﯽدارد ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮﯾﻢ و اﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺳﺎﻧﺴﻮرﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ ،ﻫﻤﻪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺷﺎﻋﺮان ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺳﺎﻧﺴﻮر ،از ﻫﻤﻪی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ادﺑﯿﺎت و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و
اﻋﺘﻼی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺮان ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .دﻓﺎع از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ ِ زﯾﺴﺖ و ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،دﻓﺎع از آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﺎ در ﮔﺮو ﺟﻤﻌﯿﺖ
و ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺎﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻪ وﺳﯿﻊﺗﺮ ،ﻫﺮﭼﻪ ﻗﻮیﺗﺮ ،ﮐﺎراﺗﺮ! ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻮدن ،ﺑﺮای دﻓﺎع از آزادی ﺑﯿﺎن ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺣﺼﺮ و اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺎز
ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻗﻠﻢ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻻزم اﺳﺖ از ﻣﻨﺸﻮر ﮐﺎﻧﻮن دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ
و ﮔﺮد آن ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺠﺎﺳﺖ ﻧﺎم
ﺗﮏﺗﮏﺷﺎن را ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﺑﻪ اﺣﺘﺮامﺷﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ .ﻻزم اﺳﺖ از ﺑﺎﻧﯿﺎن و
ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﺳﻪ دوره و ﺧﺎﺻﻪ دورهی ﺳﻮم ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﯽﺳﺎل دوام
آورده اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز در ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﯾﺎد ﺷﻮد .ﺑﺮای درک

اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر آنﻫﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺳﺎل  1382ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻬﺎد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﻮن ،ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦﺟﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر
اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل 1377
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد؛ اﻣﺎ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎر آن را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺎت ﻓﺮاوان ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ ،ﺗﺎ اﻣﺮوز ،آوردﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ از ﯾﮑﺎﯾﮏ آنﻫﺎ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ؛ اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﭘﺎداش ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮد را در وﺟﻮد و دوام ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان؛ ﻧﺎﻣﯽ
ﺗﺎﺑﻨﺎک در ﭘﻬﻨﻪی ﺳﺎﻧﺴﻮرﺳﺘﯿﺰی و آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺣﺼﺮ و
اﺳﺘﺜﻨﺎ.
ﻫﯿﺌﺖ دﺑﯿﺮان ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان
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