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نوزدهــم بهمــن ســال جــاری ،وقتــی معــاون فرهنگــی وزیــر
ارشــاد ،آقــای عبــاس صالحــی ،در مصاحبــه بــا خبرگــزاری ایســنا
کانــون نویســندگان ایــران را بــه «پوســتاندازی» فــرا خوانــد شــاید
تصــور هــم نمیکــرد کــه ســخنانش بازتابــی چنیــن گســترده یابــد.
ایــن بازتــاب ،هــم روزنامـهی کیهــان و ســایت صــراط را بــه میــدان
مجادلــه کشــید و هــم نویســندگان تبعیــد شــده را .چنــد روز بعــد مــوج
برخاســته چنــدان قــوی شــده بــود کــه بتوانــد ســد بایکــوت خبــری
کانــون در روزنامههــای رســمی و دولتــی را بشــکند و گفت ـهی عبــاس
صالحــی را تیتــر کنــد کــه« :کانــون نویســندگان بــا پوســتاندازی
میتوانــد فعالیــت کنــد ».ســایتهای اینترنتــی و کاربــران شــبکههای
اجتماعــی آن را بــه موضــوع بحــث بــدل کردنــد.
اگــر قــرار باشــد «داغ»تریــن گفت ـهی هــر یــک از دس ـتاندرکاران
امــور دولــت و حکومــت انتخــاب شــود ،بیتردیــد – و تــا اینجــا
– «داغ»تریــن گفتــهی معــاون فرهنــگ وزیــر ارشــاد ،ســخنی اســت
کــه نوزدهــم بهمــن در مــورد کانــون گفــت« :کانــون نویســندگان یــک
بحــث تاریخــی دارد کــه ایــن بحــث تاریخــی اگرچــه در دورهای از
تاریــخ سیاســی کشــور اهمیــت داشــته اســت ،امــا بــا توجــه بــه ایــن
کــه امــروز برخــی از اعضــای آن یــا از دنیــا رفتهانــد و یــا در شــرایطی
هســتند کــه دیگــر حــال و حوصلــه فعالیــت ندارنــد ،بنابرایــن طبعــ ًا
میتوانــد پوســتاندازی کنــد کــه هــم بــه نفــع کانــون باشــد و هــم
بــه نفــع نویســندگان آن» ایشــان در ادامــه گوشــهي دیگــری از نظــر
خــود را چنیــن بیــان میکنــد« :بــه نظــر میرســد ایــن صبغــه تاریخــی
کانــون کــه بــه نوعــی بــه تاریــخ پیوســته اســت میتواندبــا همــه
فــراز و نشــیبش بــرای درس گرفتنهــا در حــوزه ادبیــات ،سیاســت و
فرهنــگ در جایــی بمانــد ،امــا االن بــا مجموعــه رو بــه جلــو و پرتپــش
نویســندگان جــوان یــا میانســال روبـهرو هســتیم کــه گرچــه آن گذشــته
را دیــده و خواندهانــد ،امــا باالخــره دورهای اســت در گذشــته و االن
نبایــد دوبــاره قاعــده و نســبت آن بــا شــرایط امــروز مــورد بحــث قــرار
بگیــرد .وگرنــه اگــر بنــا باشــد برخــی نهادهــا همچنــان در پوســتههای
گذشــته خــود بماننــد و نوســتالژیک بــه گذشــته نــگاه کننــد ،کارکردهای
گذشــته خــود را از دســت میدهنــد».
در پــی انتشــار ایــن مصاحبــه ،روزنامــهی کیهــان بــه عبــاس
صالحــی ،رقیــب جناحــی خــود ،حملــه بــرد و تیتــر زد« :اتــاق جنــگ
منافقیــن پوســتاندازی میکنــد؟!» در ایــن یادداشــت کانــون متهــم
بــه حمایــت از مجاهدیــن (بــه گفتــهی نویســندهی کیهــان :منافقیــن)
«فدائیــان خلــق» «گروهکهــای مارکسیســتی افراطــی»« ،دامــن زدن بــه
آشــوبهای خیابانــی و غائلــهی گروهکهــا در مناطــق مــرزی» و...
شــده بــود .نویســنده در پایــان یادداشــت خــود کانــون را «گروهــک
شــبه صنفــی» خوانــده بــود .تــو گویــی کــه نــه از یــک کانــون فرهنگــی
بــا ســابقهی شــناخته شــده بلکــه از یــک گــروه سیاســی – نظامــی
زیرزمینــی صحبــت در میــان اســت! ایــن دیگــر بایــد معلــوم شــده
باشــد کــه کین ـهی کیهــان بــه کانــون بــه انــدازهی کین ـهای اســت کــه
بــه آزادی دارد .امــا حســن ایــن یادداشــت بیــان علنــی موضــع کیهــان

اســت و برخــاف عبــاس صالحــی و همجناحیهایــش ســخن در
پــرده نمیگویــد.
گذشــته از روزنامـهی کیهــان خبرگزاریهــا پیرامــون ایــن موضــوع
بــه مصاحبــه و درج گــزارش پرداختنــد .در ایــن میــان روزنامهی آســمان
گ تمــام گذاشــت و از اولیــن شــماره بــه ســراغ ایــن موضــوع رفت
ســن 
و آن را در چنــد شــماره دنبــال کــرد .بیــش از آن ،انتشــار بیانیـهی کانون
بــا عنــوان «کــدام یــک بایــد پوســتاندازی کننــد :آزادیخواهــان یــا
ســرکوبگران؟!» موضــوع را داغتــر کــرده بــود.
در بخشــی از بیانیـهی کانــون کــه در  21بهمــن منتشــر شــد ،آمــده
اســت« :اکنــون بــا توجــه بــه ایــن نــگاه ســریع و اجمالــی بــه ســر
خــط آن چــه در ایــن س ـیوچند ســال بــر کانــون نویســندگان ایــران
گذشــته اســت ،از معــاون وزیــر ارشــاد میخواهیــم وجــدان خــود را
قاضــی کنــد و بــه ایــن پرســش مــا پاســخ دهــد :بــه راســتی کــدام
یــک بایــد پوســتاندازی کنــد :کانــون نویســندگان ایــران کــه پیــرو
منشــورش از همــان آغــاز تأســیس در ســال  1347بــه دفــاع پیگیــر از
آزادی بیــان و مخالفــت بــا سانســور برخاســته اســت یــا ســرکوبگرانی
کــه ســد راه ایــن تشــکل نویســندگان آزادیخــواه و مســتقل شــده و بــا
تمــام وجــود کمــر بــه نابــودی آن بســتهاند؟» بدیــن ترتیــب کانــون در
مقابــل هجــوم ظاهرالصالحــی کــه هویتــش را نشــانه گرفتــه بــود ،نــه
تنهــا بــر مواضــع و فعالیتهــای خــود مهــر تأییــد زد ،بلکــه خواســتار
تغییــر رفتــار حاکمیــت نســبت بــه خــود شــد.
موافقــت و مخالفــت بــا بیانیـهی کانــون بــه دامنــه و تنــوع بحثهــا
و خبرهــا افــزود .از جملــه دو تــن از نویســندگان سرشــناس ،باقــر
مؤمنــی و علیاصغــر حــاج ســید جــوادی ،بــا انتشــار بیانیههــای
جداگانــه از موضــع کانــون حمایــت کردنــد و دیگــران را نیــز بــه ایــن
حمایــت فراخواندنــد.

اگــر قــرار باشــد داغتریــن گفتــهی هــر یــک از
دســتاندرکاران امــور دولــت و حکومــت انتخــاب شــود،
بیتردیــد – و تــا اینجــا – «داغ»تریــن گفتــهی معــاون
فرهنــگ وزیــر ارشــاد ،ســخنی اســت کــه نوزدهــم بهمــن
در مــورد کانــون گفــت:
در ایــن دورهی کوتــاه میــزان مصاحبههــای انجــام شــده پیرامــون
فعالیــت کانــون ،نســبت بــه چنــد ســال اخیــر بینظیــر بــوده اســت.
اگرچــه هیــچ روزنامــه و خبرگــزاری رســمی بــا اعضــای هیئــت دبیــران
و یــا اعضــای فعــال کانــون (بــا یــک اســتثناء) مصاحبــهای انجــام
ندادنــد امــا همــان چنــد عضــو کانــون تیــر کــه طــرف مصاحبــه قــرار
گرفتنــد از مواضــع و منشــور کانــون بــه خوبــی دفــاع کردنــد (جــز
یــک نفــر کــه گویــا هنــگام مصاحبــه پــا بــر زمیــن نداشــته اســت!) از
مصاحبهشــوندگان ایــن نامهــا در خاطــرم مانــده اســت :محمدعلــی
ســپانلو ،منیــرو روانیپــور ،ســیدعلی صالحــی ،فرزانــه طاهــری و حافــظ
موســوی (بــا کمــی امــا و اگــر!) رادیــو فــردا نیــز بــا ناصــر زرافشــان
عضــو هیــأت دبیــران مصاحب ـهای انجــام داد.
از پاســخها و یادداشــتهای تنــی چنــد از اعضــای کانــون کــه
بگذریــم ،مخالفــان پنهــان و آشــکار کانــون فرصــت را غنیمــت شــمردند
تــا در همراهــی بــا عبــاس صالحــی بــه «پوسـتاندازی» ،کانــون کمــک
کننــد .تــاش مشــترک آنهــا در نخســتین گام ارائ ـهی یــک تصویــر از
کانــون بــود .تصویــری چنــان حقیــر و نــازل کــه شــنونده یــا خواننــده
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هیــچ راهــی جــز موافقــت بــا نابــودی اصــل آن نداشــته باشــد .ایــن
تصویــر گرچــه جدیــد نیســت و پیــش از ایــن نیــز گاه وصفاش شــنیده
میشــد .امــا ایــن بــار بــا تصویرســازی نهانــی معــاون وزیــر شــروع،
و اندکانــدک ابعــاد جدیتــری بــه خــود گرفــت .در ایــن تصویــر،
کانــون تشــکلی اســت «متعلــق بــه گذشــته کــه روزگاری فعالیتهایــی
داشــته ،کمکــم اعضایــش پیــر شــدهاند ،تعــدادی از آنهــا مردهانــد،
تعدادیشــان حــال و حوصلــه فعالیــت ندارنــد .ماندهانــد چنــد تــن
معــدود کــه از بازمانــدگان دهههــای چهــل و پنجــاه هســتند و همچنــان
در همــان عوالــم کهنــه و استالینیســتی ســیر میکننــد .خیلــی هــم
رادیــکال میزننــد و اصــ ً
ا بــا خــردورزی و شــرایط و موقعیــت روز
کاری ندارنــد و مشــغول نوســتالژیبافی هســتند .کانــون را پوشــش
کارهــای سیاســی کردهانــد و دنبــال خواســتهای صنفــی نیســتند».
ایــن آن تصویــری اســت کــه بخشهــا و تکههایــش را میشــود
در ایــن یــا آن مصاحبــه و یادداشــت و مقالــه دیــد ،گوشـههایی از ایــن
تصویــر در گفتههــای معــاون فرهنگــی وزیــر ارشــاد در پشــت کلمــات
و جملههــا مســتتر اســت .از منظــر مخالفــان ،تکــرار ایــن تصویــر پیــش
چشــم مخاطــب ،وی را ترغیــب میکنــد کــه بــا برهــم زدن اصــل و
موضــوع تصویــر موافقــت کنــد .میخواهــی چیــزی را نابــود کنــی یــا
بــر آن مســلط شــوی؟ ابتــدا تصویــر حقیــر شــدهای از آن رســم کــن
تــا مقدمـهی نابــودی یــا ســلطه فراهــم آیــد« :چنیــن کانونــی نبودنــش
بهتــر!» حــال چــه بایــد کــرد؟ بلــه ،بایــد طرحــی دیگــر در انداخــت:
کانونــی کــه بــا «مجموعــه رو بــه جلــو و پرتپــش نویســندگان جــوان
یــا میانســال ســاخته شــده باشــد» ،حــس نوســتالژیک نداشــته باشــد،
بدانــد کــه شــرایط کنونــی ماننــد شــرایط دورهی شــروع فعالیــت کانــون
نیســت ،آن چیزهــا بــه تاریــخ پیوســته .ســرش را پاییــن بینــدازد و بــه
امــور صنفــی مشــغول شــود .خــرد یعنــی ایــن! خالصــه ایــن کــه از
منظــر مخالفــان ،حــرف زدن از آزادی بیــان سیاسـیکاری اســت .کانــون
بایــد آن را کنــار بگــذارد! نتیجــه ایــن کــه کانــون از خواســت «آزادی
بیــان بیهیــچ حصــر و اســتثنا» دســت بشــوید تــا یــک کانــون مختــص
امــور صنفــی از دولــت هدیــه بگیــرد!
روزنامـهی آســمان در همــان چنــد شــماره منتشــر شــدهاش نشــان
داد کــه در راه اشــاعهی تصویــر نــازل از کانــون و برپایــی «کانــون
جدیــد» از دیگــران پیگیرتــر و فعالتــر اســت .امــا متأســفانه بــا
توقیــف روبــرو شــد .و ایــن توقیــف خــط بطالنــی بــود بــر آنچــه
«خــرد» و «خردمنــدی» مینامیــد .ایــن توقیــف یــک بــار دیگــر نشــان
داد بــدون آزادی بیــان ،هیــچ تشــکل مســتقلی حتــی بــه صــورت صنفــی
نیــز نمیتوانــد وجــود فعــال داشــته باشــد ،هیــچ روزنامـهای نمیتوانــد
از چارچوبهــای تعییــن شــدهی حکومــت ،ذرهای فراتــر رود .در ایــن
زمانــه و ســرزمین کــه مــا ســاکن آنیــم ،حتــی بــرای فعالیــت صنفــی
صــرف هــم نیــاز بــه آزادی داریــم!
آنهــا کــه کانــون را میشناســند ،میداننــد تصویــر ارائــه شــده
از طــرف مخالفــان کانــون ،ذرهای بــا حقیقــت همخوانــی نــدارد .کــه
اگــر میداشــت چــه لزومــی بــه «پوســتاندازیاش» بــود؟ مــرده
کــه چــوب زدن نــدارد! همیــن قــدر کــه اشــارهی یــک مدیــر دولتــی
بــه کانــون ،موجــی بــه راه انداختــه اســت نشــان از قــدرت و زنــده
بــودن کانــون دارد .کانــون فقــط جمــع جبــری اعضایــش نیســت کــه بــا
کــم و زیــاد شدنشــان چــاق و الغــر شــود .منشــوری دارد ،تاریخــی
دارد ،چهرههایــی داشــته و دارد ،فعالیتهــا داشــته و دارد .کانــون
مجموع ـهای از هم ـهی اینهاســت .آنهــا کــه ســادهلوحانه بــه شــمارش
اعضــای کانــون مشــغولند و تعــداد حاضــران در جلســات و مردههــا و
زندههــا و رفتههــا و ماندههــا را چرتکــه میاندازنــد و میپندارنــد
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آنهــا کــه کانــون را میشناســند ،میداننــد تصویــر
ارائــه شــده از طــرف مخالفــان کانــون ،ذرهای بــا حقیقــت
همخوانــی نــدارد .کــه اگــر میداشــت چــه لزومــی بــه
«پوس ـتاندازیاش» بــود؟ مــرده کــه چــوب زدن نــدارد!
همیــن قــدر کــه اشــارهی یــک مدیــر دولتــی بــه کانــون،
موجــی بــه راه انداختــه اســت نشــان از قــدرت و زنــده
بــودن کانــون دارد.
کانــون یعنــی فقــط اعضایــش ایــن چیزهــا را یــا نمیداننــد یــا خــود
را بــه نادانــی زدهانــد .اگــر بــود و نبــود کانــون صرف ـ ًا بــه اعضایــش،
وابســته بــود ،راه نابــودیاش بــرای مخالفــان ،گرفتــن و بند کــردن و زدن
و ترســاندن و ...بــود و تمــام! امــا زیرکهــا و عاقلهاشــان میداننــد
کــه حتــی در ایــن صــورت بــاز هــم کانــون هســت و دیگرانــی پیــدا
میشــوند کــه «چــراغ»اش را روشــن کننــد و پرچمــش را بــه دســت
گیرنــد .زیــرا آزادی بیــان نیــاز اساســی نویســندگان و هنرمنــدان اســت.
زیــرا تشــکلی چــون کانــون نیــاز جامعــه اســت .پــس صــاح را در
آن دیدهانــد کــه کانــون را بــا کانــون بزننــد ،کــه «کانونــی» ،از دل
کانــون بیــرون بکشــند ،مثــل مــاری کــه پوســت میانــدازد! بنابرایــن بــه
اصــول ،منشــور ،تاریــخ و فعالیتهایــش حملــه میبرنــد؛ بــا کتمــان و
تحریــف و حتــی «تعریــف!»
مــوج امــا هنــوز از جنبــش و جوشــش نایســتاده اســت .هنــوز
اینجــا و آنجــا موضــوع ادامــه دارد .در ایــن میــان کانــون جــز صــدور
بیانیــه حرکتــی نکــرد و ایــن پاســخ کافــی نبــود .پــس بــا وجــود تنگناها
و محدودیتهــا بــر آن شــد بــا انتشــار ایــن ویژهنامــه امکانــی فراهــم
آورد تــا اعضــای کانــون نظــر خــود را در مــورد موضــوع بیــان کننــد
و بــا شــرکت در بحــث بــه روشــنگری بپردازنــد .آنچــه در ایــن
ویژهنامــه چــاپ شــده اســت نظــر نویســندگان آن اســت و لزوم ـ ًا بــا
نظــر و مواضــع کانــون یکســان نیســت امیــد اســت ایــن ویژهنامــه در
نشــاندادن تصویــر واقعــی کانــون نویســندگان ایــران مؤثــر باشــد.
تبریک

احتمــاالً هنگامــی کــه ایــن ویژهنامــه منتشــر میشــود ،هشــتم مــارس ،روز
جهانــی زن گذشــته اســت« .اندیش ـهی آزاد» ایــن روز را بــه هم ـهی زنــان
در سراســر جهــان بــه ویــژه زنــان نویســنده تبریــک میگویــد و آرزوی
روزی را دارد کــه زنــان جهــان بــه آنچــه حــق و شأنشــان اســت برســند.
زنــان در ایــران از ســتمهای بیشــتری در عــذاب هســتند .آنهــا نــه تنهــا
در دنیــای واقعــی و بــه عنــوان ابــژه سانســور میشــوند بلکــه در دنیــای
هنــر و ادبیــات تیــر ســوژهی سانســور شــدهای هســتند .ایــن نیــز عرصـهی
دیگــری اســت کــه زنــان بــرای برابــری بایــد خواســتار نفــی آن باشــند8 .
مــارس گرامــی بــاد!
ســال  1393نیــز در راه اســت .ســال نــو و عیــد نــوروز بــر همــهی
مــردم ایــران مبــارک باشــد!

تسلیت

در آخریــن ســاعاتی کــه ایــن ویژهنامــه آمــادهی چــاپ میشــد ،بــا خبــر
شــدیم علیشــاه مولــوی شــاعر خــوش قریحــه و عضــو کانــون نویســندگان
ایــران بــر اثــر ســکتهی مغــزی درگذشــته اســت .نــزد بعضــی کســان
«عقیــده» و «نظــر» فقــط چیزهایــی بــرای اندیشــیدن و داشــتن هســتند.
امــا بــرای علیشــاه مولــوی اینهــا مایههایــی بــرای عمــل کــردن و پراکنــدن
بودنــد .تســلیت بــه همــهی اعضــای کانــون ،بــه همــهی دوســتداران و
خانــوادهاش!
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کدام یک باید «پوستاندازی» کنند:
آزادیخواهان یا سرکوبگران؟

معــاون فرهنگــی وزارت ارشــاد در گفتوگــو بــا خبرگــزاری ایســنا
اعــام کــرد کانــون نویســندگان ایــران میتوانــد بــرای فعالیــت مجــدد
«پوســتاندازی» کنــد .ایشــان در ایــن مصاحبــه نــکات دیگــری را نیــز بــر
زبــان آورد کــه همــه جــای تأمــل دارنــد ،امــا بگذاریــد پیــش از هــر چیــز
بــه همیــن توصیــهی آقــای صالحــی دربــارهی «پوســتاندازی» کانــون
بپردازیــم .سرگذشــت کانــون نویســندگان ایــران روشــنتر از آن اســت
کــه کســی چــون معــاون فرهنگــی وزارت ارشــاد از آن بیخبــر باشــد؛
یکــی داســتان اســت پُــر آب چشــم کــه جزئیــات آن البتــه درخــور شــرحی
کشــاف و افشــاگرانه اســت ،امــا در اینجــا تنهــا بــه ســرخط تعدیهــا و
اعمــال ســرکوبگرانهی بیشــمار اشــاره میکنیــم کــه در حــق کانــون روا
داشــته شــده اســت ،آن هــم فقــط در زمــان حاکمیــت کنونــی از جملــه
دوران شــکلگیری آن.
از برگــزاری شــبهای شــعر گوتــه در مهرمــاه  – 1356بــرگ زرینــی
از تاریــخ پُرافتخــار نویســندگان آزادیخــواه و مســتقل ایــن ســرزمین کــه
مخالفــاناش و از آن میــان غالمعلــی حدادعــادل ،رئیــس فرهنگســتان
زبــان و ادب فارســی ،بــه ناحــق و عامدانــه زمــاناش را یــک ســال بــه
جلــو میکشــند تــا آن را ثمــرهی بازشــدن فضــای سیاســی جامعــه بــر
اثــر «انقــاب اســامی» جــا بزننــد – تــا کنــون ،کانــون نویســندگان ایــران
همــواره و یکســره در معــرض هجــوم و ســرکوب و کشــتار بــوده اســت.
ســال  ،1360دفتــر کانــون مــورد حملــهی ُعمــال ســرکوب قرارگرفــت ،هــر
چــه در آن بــود بــه غــارت بــرده شــد و ،بدیــن ســان ،کانــون بــرای چنــد
ســال در محــاق فرورفــت .در اواخــر دهــهی  ،60کــه اعضــای پراکنــدهی
کانــون بــه تدریــج گردهمآمدنــد تــا بــه فعالیــت فرهنگــی و ســتیز بــا
سانســور ادامــه دهنــد ،بازهــم مشــمول سیاســت اذیــت و آزار و داغ و
درفــش گردیدنــد .آغازگــر ایــن سیاســت مطابــق معمــول روزنامــهی کیهــان
بــود کــه بــا هتاکیهــا و ناســزاگوییهای خــود راه را بــرای پروندهســازی
و دخالــت مقامــات امنیتــی و قضایــی همــوار کــرد .ســپس ،نوبــت بــه
تهدیدهــا و خطونشــان کشــیدنهای مقامــات امنیتــی -اطالعاتــی رســید.
آنگاه« ،صــدا و ســیما» ،کــه عنــوان نــاروای «رســانهی ملــی» را یــدک
میکشــد ،برنامــهی «هویــت» را بــرای تــرور شــخصیت اهالــی فرهنــگ از
جملــه اعضــای کانــون تــدارک دیــد .اِعمــال فشــار بــر امضاکننــدگان «متــن
 134نویســنده» بــرای پسگرفتــن امضاهایشــان ،اقــدام بــه پرتابکــردن
اتوبــوس نویســندگان بــه اعمــاق دره ،تــرور و تکزنــی ایــن یــا آن
نویســندهی مخالــف و ربــودن یکــی از آنــان در راه ســفر بــه خــارج کشــور،
احضــار اعضــای کمیتــهی تــدارک مجمــع عمومــی کانــون در مهرمــاه 1377
بــه دادگاه و منــع آنــان از برگــزاری مجمــع عمومــی ،و ســرانجام قتــل
تبهکارانــهی محمــد مختــاری و جعفــر پوینــده بــه فاصلــهی اندکــی پــس
از ایــن احضــار همــه و همــه از اِعمــال سیاســت هجــوم و ســرکوب و
کشــتار دربــارهی کانــون نویســندگان ایــران سرچشــمه میگرفتنــد .فضــای
ایجادشــده در جامعــه درپــی کشــتار زنجیــره ِ
ای مخالفــان سیاســی و عقیدتی
و بــه ویــژه آزادیخواهانــی چــون پوینــده و مختــاری ،بــرای دوســه ســال
امــکان ادامــهی ســرکوب را از ســرکوبگران گرفــت ،امــا از ســال  1381بــه
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 نیافتهانــد .ســهل اســت،
در ایــن ســالها برخــی از همیــن اعضــا احضــار و بازجویــی ،ممنوعالقلــم
و حتــی زندانــی شــدهاند .کار ســرکوب کانــون بــه آنجــا کشــیده شــده

کــه حتــی از برگــزاری جلســات جمــع مشــورتی در خانــهی اعضــای آن
نیــز ممانعــت بــه عمــل میآیــد ،کــه آخریــن مــوردش را همیــن چنــدی
پیــش شــاهد بودیــم.
اکنــون ،بــا توجــه بــه ایــن نــگاه ســریع و اجمالــی بــه ســرخط آنچــه
در ایــن ســی و چنــد ســال بــر کانــون نویســندگان ایــران گذشــته اســت ،از
معــاون وزیــر ارشــاد میخواهیــم وجــدان خــود را قاضــی کنــد و بــه ایــن
پرســش مــا پاســخ دهــد :بــه راســتی کــدام یــک بایــد «پوســتاندازی»
کنــد :کانــون نویســندگان ایــران کــه پیــرو منشــورش از همــان آغــاز
تأســیس در ســال  1347بــه دفــاع پیگیــر از آزادی بیــان و مخالفــت
بــا سانســور برخاســته اســت یــا ســرکوبگرانی کــه ســد راه ایــن تشــکل
نویســندگان آزادیخــواه و مســتقل شــده و بــا تمــام وجــود کمــر بــه
نابــودی آن بســتهاند؟ در چنــد مــاه گذشــته و بــه مــوازات تالطمــی کــه در
فضــای سیاســی کشــور دیــده میشــود ،شــاهد اظهارنظرهایــی در زمینــهی
ضــرورت آزادی اندیشــه و بیــان از ســوی وزیــر ارشــاد و حتــی رئیــس
جمهــوری بودهایــم ،اظهارنظرهایــی از ایــن دســت کــه «در وزارت ارشــاد
سانســور نبایــد وجــود داشــته باشــد» یــا «اندیشــه اگــر ســرکوب شــود،
زیرزمینــی خواهدشــد» یــا «هــر انســانی حــق دارد آزاداندیــش باشــد» .آیــا
ایــن گونــه تأکیــد باالتریــن مقامهــای حاکمیــت بــر ضــرورت آزادی بیــان،
حتــی در حــد ســخنگفتنِ صــرف ،بدیــن معنــا نیســت کــه آن کــه بایــد
پوســت بینــدازد حاکمیــت اســت و نــه کانــون نویســندگان ایــران؟ آیــا
معنــای صریــح و آشــکار تغییراتــی کــه مــردم خواهــان آنانــد ،و از جملــه
خــود را در شــعار «آزادی زندانیــان سیاســی» در تظاهــرات پُرشــور مــردم
پــس از انتخابــات اخیــر نشــان داد ،ایــن نیســت کــه در تمــام ایــن ســالها
حــق بــا کانــون نویســندگان ایــران بــوده اســت و آن کــه بایــد پوســت
انــدازد نــه کانــون و امثــال آن بلکــه ســاختار و ســازوکاری اســت کــه بــه
ســرکوب کانــون و دیگــر آزادیخواهــان دســت یازیــده اســت؟
برخــاف احــزاب سیاســی ،کــه فلســفه وجودیشــان کســب قــدرت
سیاســی یــا شــرکت در آن اســت ،کانــون نویســندگان ایــران هیــچگاه در پی
قــدرت سیاســی نبــوده و نیســت .سرشــت آن بــا احــزاب سیاســی تفــاوت
دارد و از ســنخ دیگــری اســت .اعضــای آن نویســندهاند و دغدغهشــان
آزادی بیــان و مخالفــت بــا سانســور اســت .امــا کانــون ،همــان گونــه کــه
بــه دنبــال کســب قــدرت سیاســی نیســت ،تابــع یــا وابســتهی هیــچ دولــت،
حــزب و جناحــی هــم نیســت .تفــاوت ماهــوی کانــون بــا بســیاری از
انجمنهــا و تشــکلهای دیگــر کــه بــه عنــوان زیرمجموعــهی ایــن یــا
آن دولــت یــا حــزب سیاســی بــه وجــود میآینــد و از میــان میرونــد،
در همیــن اســتقالل اســت .اســتقالل در برابــر قــدرت سیاســی حاکــم و
هرگونــه حــزب سیاســیِ اپوزیســیون رکــن رکیــن کانــون نویســندگان ایــران
اســت .در ســوی دیگــر ،و مهمتــر از ایــن رکــن اساســی ،همــان گونــه کــه
گفتــه آمــد ،جانمایــه و دغدغــهی اصلــیِ کانــون قــرار دارد :گــردن ننهــادن
بــه یــوغ خفتبــار سانســور و دفــاع پیگیــر از آزادی بیــان بیهیــچ حصــر
و اســتثنا بــرای همــگان .و از آنجــا کــه عامــل محدودکننــدهی ایــن آزادی
همیشــه قــدرت سیاســیِ حاکــم بــوده اســت ،کانــون نویســندگان ایــران
ناگزیــر بــا قــدرت حاکــم درگیــر میشــود و فعالیــتاش بــه ایــن معنــا
سیاســی میشــود .اینهــا همــه واقعیاتــی اســت کــه نادیدهگرفتنشــان
معنایــی جــز نفــی فلســفهی وجـ ِ
ـودی کانــون نویســندگان ایــران نــدارد .آیــا
منظــور معــاون وزیــر ارشــاد از «پوســتاندازی» کانــون نادیدهگرفتــن ایــن
واقعیــات اســت؟ اگــر چنیــن اســت ،بایــد بگوییــم کــه در ایــن صــورت
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چیــزی از کانــون باقــی نمیمانــد کــه بخواهــد
پوســت بینــدازد .ایشــان میگویــد «برخــی

اعضــای کانــون از دنیــا رفتهانــد یــا در شــرایطی
هســتند کــه دیگــر حــال و حوصلــهی فعالیــت
ندارنــد ،بنابرایــن ،کانــون طبعــ ًا میتوانــد
پوســتاندازی کنــد .»...اعضایــی از کانــون
از دنیــا رفتهانــد و فــرض میکنیــم اعضــای
دیگــری نیــز حــال و حوصلــهی فعالیــت ندارنــد.
ِ
وجــودی کانــون را
امــا واقعیاتــی کــه فلســفهی
رقــم زدهانــد از دنیــا نرفتهانــد ،و از قضــا وجــود
همانهاســت کــه فعالیــت کانــون را بهرغــم
همــهی فشــارها و ســرکوبها تــداوم بخشــیده
اســت .همچنیــن ،همزمــان بــا کنارکشــیدن
اعضایــی کــه بــه زعــم آقــای صالحــی حــال و
حوصلــهی فعالیــت ندارنــد ،جوانــان تازهنفســی
بــه میــدان میآینــد کــه بازهــم بایــد بــر همیــن
واقعیــات تکیــه کننــد ،جوانــان تازهنفســی کــه
حضــور فعــال ،شــورانگیز و رو بــه آیندهشــان در
کانــون ازقضــا جایــی بــرای نــگاه «نوســتالژیک»
بــه کانــون – کــه آقــای صالحــی مطــرح کــرده
اســت – باقــی نخواهــد گذاشــت .تــاش بــرای
آزادی بیــان اساســ ًا نوســتالژیبردار نیســت.
بدیــن ســان ،ایجــاد محدودیــت بــرای فعالیت
کانــون ،ممانعــت از برگــزاری مجامــع عمومــی و
نشســتهای ماهانــه و حتــی جلســات شــعر و
داســتانخوانیِ کانــون ،جلوگیــری از فعالیــت
کانــون بــا بگیــر و ببنــد و کشــتار ،و در یــک کالم
ســرکوب عریــان کانــون ،همــه و همــه نشــان
میدهــد – همــان گونــه کــه فضــای سیاســی
جامعــه نیــز بــه مــا میگویــد – کــه آن کــه بایــد
«پوســتاندازی» کنــد حاکمیــت و از جملــه
وزارت ارشــاد اســت و نــه کانــون نویســندگان
ایــران .در اینجــا ،بــرای آن کــه نشــان دهیــم
منظــور مــا از پوســتاندازی وزارت ارشــاد و
دیگــر نهادهــای حاکمیــت چیســت ،از متولیــان
ِ
نخســت
مربوطــه میخواهیــم بــه عنــوان گام
ایــن پوســتاندازی مانــع برگــزاری مجمــع
عمومــی کانــون نشــوند ،امــری کــه بیــش از ده
ســال اســت بــه تعویــق افتــاده اســت .یــادآوری
میکنیــم کــه مــا پایبنــدی اشــخاص – اعــم از
حقیقــی و حقوقــی – بــه آزادی بیــان و مخالفــت
بــا سانســور را بــا مالکهایــی از ایــن دســت
محــک میزنیــم و نــه بــا سخنســراییهای
صــرف در محافــل و مجالــس آنچنانــی .پــس ،این
گــوی و ایــن میــدان :پوســتاندازی در جهــت
پذیــرش واقعــی و عملــی ضــرورت آزادی بیــان
و الغــای هرگونــه سانســور را بــا عــدم ممانعــت
از برگــزاری مجمــع عمومــی کانــون نویســندگان
ایــران آغــاز کنیــد!
کانون نویسندگان ایران
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سیمین بهبهانی:

خالف منشور است
مــن ،بــه عنــوان دبیــر پیشــین و عضــو همیشــگی کانــون
نویســندگان ایــران ،بــا هــر گونــه دخالــت در آرمانهــای
آزادیطلبانــهی اعضــای ایــن کانــون ارجمنــد مخالــفام.
زیــرا در منشــور آن بــر پاســداری از آزادی «بــی حصــر و
اســتئنا» در امــر نشــر و بیــان و اندیشــه تاکیــد شــده و دخالــت
در اجــرای ایــن مــرام ،خــاف منشــور کانــون اســت.
نکتــهی دیگــر آنکــه مــن «پوســتاندازی» را تنهــا در
مارهــا دیــده بــودم و در مــورد انســانها تصــور نمیکــردم.
ایــن هــم نیــاز بــه یــادآوری و تاکیــد دارد کــه در
موقعیــت کنونــی ،کانــون نویســندگان ایــران موظــف اســت
در برابــر هــر گونــه ســلب آزادی ،ایســتادگی جــدی کنــد.

اندر باب پوست انداختن!
خــدا پــدر بعضیهــا را
بیامــرزد کــه یــک چیزهایــی
در مــخ مــا میکننــد و
معنــی بعضــی چیزهــا را
برایمــان روشــن میکننــد
کــه هرچــه زور میزنیــم
نمیتوانیــم آنهــا را از ذهــن
خــارج کنیــم .همیــن تلنگرهاســت کــه علــم و
فرهنــگ و دانــش بشــری را پیــش میبــرد.
تلنگرهایــی کــه گاه از جانــب کســانی اســت
کــه اصــ ً
ا فکــرش را هــم نمیتوانــی بکنــی
کــه ایــن قــدر دانــش داشــته باشــند! مثلــن
همیــن جملــهی قصــار کــه بیاییــم پوســت
بیاندازیــم .ایــن جملــه آنقــدر در ذهــن مــن
مانــد و مانــد کــه هنــوز کــه هنــوز اســت پــس
از گذشــت چنــد مــاه از گفتـناش ،آرام و قــرار
نــدارم و ســرانجام همیــن جملــه باعــث شــد
در یکــی از کتابخانههــای معتبــر شــهر بنشــینم
و ســاعتها کتابهــا را ورق بزنــم تــا
بفهمــم چــه طــور میشــود پوســت انداخــت.
آیــا اساســ ًا وســیلهیی بــرای پوســتاندازی
هســت؟ یعنــی تکنولــوژی اینقــدر پیشرفــت
کــرده اســت کــه بتوانیــم پوســت بیاندازیــم.
درســت مثــل مارهــا...؟! دیــدم تکنولــوژیاش
نیســت امــا میتــوان کارهایــی کــرد .بعــد
فکــر کــردم آن کــس کــه ایــن پیشــنهاد را داده
اســت چهقــدر بایــد مث ـ ً
ا مثــل «داوینچــی» از
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زمانــهاش جلوتــر باشــد .میگوییــد چهطــور؟
خدمتتــان عــرض میکنــم .بنــده طــی
تحقیقــات مفصــل کــه بــه خاطــر تلنگــر ایــن
حــرف مجبــور بــه انجــاماش شــدم و بــا کلــی
ایــن در و آن در زدن و زحمــات بســیار ،کــه
خــودش داســتانی دارد انــدازهی مثنــوی ،منشــا
ایــن جمل ـهی قصــار را یافت ـهام و قــرار اســت
طــی مقالهیــی آن را در جایــی ارائــه کنــم.
ولــی در ایــن مختصــر چکیدهیــی از یافتههــا
را خدمتتــان عرضــه مــیدارم!
عــارضام بــه حضورتــان کــه بــر مــا
مســلم و مبرهــن شــده اســت (البتــه همیــن
تازگیهــا) کــه پوســتاندازی مختــص
مارهــا نیســت و اگــر هــم زمانــی ایــن چنیــن
بــوده در دوران اخیــر بــا تصویــب نظریــهی
تکامــل دارویــن ،ایــن خصلــت بــه شــخص
شــخیص انســانها نیــز رســوخ کــرده اســت.
البتــه بــا تفاوتهایــی! یعنــی تکامــل انســان
از پوســتانداختن و پوســتاندازی مارهــا
بــه ســوی پوســت کنــده شــدن یــا غلفتــی
پوســت را کنــدن و کلــی چیزهــای دیگــر
رفتــه و درواقــع از زندگــی مارهــا بــه زندگــی
انســانها رخنــه کــرده اســت .امــا آنچــه مهــم
اســت یافتــن درکــی درســت از پوس ـتاندازی
اســت .آنهایــی کــه معنــی پوســت را خــوب
میداننــد متوجــهی ایــن قضیــه هســتند کــه
پوسـتانداختن ،از نظــر تاریــخ مارهــا ،مربــوط

بــه فصــل خاصــی از ســال بــوده و هســت کــه
معمولــن ،بــرای مارهــا البتــه ،در تابســتان اتفاق
میافتــد .از آن موقــع کــه ایــن مســاله بــرای
انســان هــم پیــش آمــد ،ایــن ترتیــب بــه هــم
خــورد .یعنــی دیگــر تابســتانها فصــل خــاص
پوســتاندازی نیســت .اصــ ً
ا هیــچ فصلــی از
ســال نیســت کــه خودبهخــود پوســتمان،
انــدازی بشــود .بلکــه بــا یــک دگردیســی و بــا
توجــه بــه ای ـن کــه پوس ـتها از چــه نوعانــد،
یعنــی کلفتانــد یــا نــازک ،ســفتاند یــا
ُشــل ،زیــر آفتــاب َبرنــزه شــدهاند یــا نــه و
الــی آخــر !...اساس ـ ًا ماهیــت ایــن لغــت تغییــر
کــرده اســت .یعنــی واژهی پوســتاندازی
در لغــت همــان پوســت را انداختــن اســت
امــا طــی ســالها هجــوم اقــوام بیگانــه چــون
اعــراب و مغــول و ...تغییــر ماهیــت داده و بــه
پوســت را ِغلفتــی کنــدن تبدیــل شــده اســت.
پــس نتیجــه میگیریــم بــه خاطــر هجــوم ایــن
اقــوام بیگانــه هــرگاه ایــن واژه گفتــه شــد،
یعنــی «بیاییــم پوســت بیاندازیــم» یــا «بایــد
پوســتاندازی کــرد تــا بشــود کاری کــرد یــا
فعالیتــی را اجــازه داد» و !...درواقــع منظــور این
اســت کــه مواظــب باشــید پوس ـتتان غلفتــی
کنــده نشــود .یــا اگــر آن چــه مــا میخواهیــم
انجــام ندهیــد پوســت خوشــگلتان را غلفتــی
میکنیــم و ایــن باعــث میشــود پوســت
جدیــدی در بیاوریــد .یعنــی ایــن خــودش یــک
کمکــی اســت در رونــد پوســتاندازی تــا
همــه چیــز تروتمیــز و خــوب باشــد! وانفســا
از اینهمــه کمــک در رونــ ِد «نــو» شــدن و
اینهمــه فرهیختگــی!...
حــاال شــما بگوییــد و کالهتــان را قاضــی
کنیــد .بــه نظــر شــما ،شــخصی کــه ایــن جمله
را گفتــه واقعــ ًا حــقاش نیســت کــه بگوییــم
خــدا پــدرت را بیامــرزد بــا اینهمــه ...تدبیــر
و درایــت!
ملحقات:
کامــ ً
ا مبرهــن و مســجل اســت کــه ایــن
تحقیــق بســیار طوالنیتــر از ایــن حرفهاســت؛
چــون ایــن جمل ـهی «بیاییــد پوســت بیاندازیــم»
بیشتــر از ایــن حرفهــا جــای تاویــل و
تفســیر دارد کــه بــه ایــن ســادگیها نمیشــود
حــق مطلــب را ادا کــرد .مــا در اینجــا فقــط
بخــش کوتاهــی از آن را آوردهایــم .متــن کامــل
آن را میگذاریــم بــرای روزی کــه بزرگداشــتی
چیــزی گرفتــه شــود بــرای چنیــن آدمهــای مدبــر
فرهیختهیــی!

کانون نویسندگان ایران
چهگونه جمعی است و چه هدفهایی
را پی میگیرد؟

علیرضا جباری (آذرنگ)

کانــون نویســندگان ایــران در طــول چهــلو پنــج ســال موجودیـ ِ
ـت خــود
بــا دســتگیریها ،شــکنجهها ،اعدامهــا ،قتلهــای زنجیــرهای ،و ســرانجام
غیرقانونــی شــدنها و بازیهــای تبلیغاتــی رو در رو بــوده؛ امــا هی ـچگاه ،حتــی
لحظ ـهای ،از پیشــبرد اهــداف واالی اندیش ـهورزان و نویســندگان متعهــد ایرانــی
بــه دور نمانــده اســت.
اکنــون ببینیــم کانــون نویســندگان ایــران چهگونــه جمعــی اســت و چــه
هدفهایــی را پــی میگیــرد کــه همــواره بــا اینگونــه اقدامهــای بهشــدت
بازدارنــده رو بــه رو بــوده اســت.
کانــون نویســندگان ایــران ،کانــون مســتقل نویســندگان و شــاعران و مترجمــان ایــران ،عضــو
انجمــن جهانــی قلــم ،و مدافــع پیگیــر آزادی اندیشــه و بیــان اســت و درســت بــه همیــن دلیــل بــا ایــن
تاوانهــای بیحســابوکتاب و «خودســرانه» رو بــه رو میشــود.
در میــان دولتمــردان کنونــی نیــز ،همچــون گذشــته ،کســانی یافــت میشــوند کــه مایلانــد توجــه
کانــون را از هدفهــای اصلــی و واقعــی خــود برگرداننــد و آن را بــه نقطــهای رهنمــون شــوند کــه
هدفهایــی ماننــد تاســیس صنــدوق وام و اعتبــار ،و تعاونیهــای مصــرف و مســکن و ...را پــی بگیــرد.
ایــن مامــوران معــذور ،آیــا از ایــن حقیقــت آگاه نیســتند کــه میانگیــن تیــراژ کتــاب از  5000نســخه در
زمــان انقــاب بــه  500نســخه در ســال پایانــی دولــت احمدینــژاد رســید؟ و وضعیــت کتــاب چنــان
وخیــم اســت کــه هیچیــک از نویســندگان عضــو کانــون حتــی تــوان پرداخــت حــق عضویــت ناچیــز
خویــش را هــم ندارنــد چــه رســد بــه اینکــه بخواهنــد در ایــن گونــه نهادهــای تعاونــی ارقــام درخــور
توجــه ســپردههای پولــی را بــه صــورت ســرمایه نگهــداری کننــد؟ آیــا ایــن وابســتگان بــه دولــت
آگاه نیســتند کــه شــرایط بــه گون ـهای پیــش رفتــه اســت کــه مــردم ایــران از تامیــن هزینههــای اصلــی
زندگــی ،شــامل خــوراک و پوشــاک و مســکن نیــز فــرو میماننــد چــه رســد بــه اینکــه بخواهنــد
کتــاب و نشــریه بخرنــد یــا بــه ســینما ،تئاتــر و کنســرت و ...برونــد؟ و همیــن نکتــه دلیــل اصلــی بــی
رونــق مانــدن پهنههــا و آثــار هنــری و فرهنگــی کشــور و کاســتی اســتقبال متقاضیــان از آثــار فرهنگــی
و هنــری بــوده اســت؟
آیــا ایشــان نمیداننــد کــه ممیــزی کتــاب و مطبوعــات ،هنرهــای تجســمی و ...عامــل دیگــر کاهــش
اســتقبال مردمــی از اینگونــه آثــار ،بــه دلیــل نبــود امــکان انتخــاب میــان آهــا بــر پایـهی ذوق و ســلیقهی
فــردی شــهروندان بوده اســت؟
اگــر ایــن فــرض حقیقــت داشــته باشــد ،کــه دارد ،پــس چهگونــه اســت کــه میخواهنــد
نویســندگان و هنرمنــدان از پیگیــری حــق انتخــاب آثــار ادبــی و هنــری بــر پایــهی ذوق و ســلیقهی
خویــش چشــم بپوشــند و بــه اقدامهــای ناممکــن ،امــا در نفـ ِ
ـس خــود بایســتهی موردنظــر ایشــان ،رو
کننــد کــه محصــول محدودیتهــا و ممنوعیتهــا و محرومیتهــای پیشگفتــه اســت ؟
ایشــان میپرســند :چــرا کانــون نویســندگان جایــی از آن خویــش نــدارد کــه هزینــ ه برگــزاری
نشسـتهای جمــع مشــورتی بــه دوش اعضــای آن نیفتــد؟ مگــر نــه ایــن اســت کــه بارهــا بــه صــورت
مکتــوب و در تماسهــای تلفنــی اعــام کردهانــد کانــون نویســندگان ایــران غیرقانونــی اســت و حــق
برگــزار کــردن نشسـتهای مجمــع عمومــی خــود را نــدارد؛ و مگــر اکنــون منــع برگــزاری نشسـتهای
جمــع مشــورتی را نیــز بــر آن نیفزودهانــد کــه از مــکان تجمــع مختــص بــه کانــون ،بــا هزینههــای کالن
مترتــب بــر آن ،ســخن میگوینــد؟
ســخن از گرفتــن مجــوز بــرای قانونــی کــردن فعالیــت کانــون بــه میــان میآورنــد؛ امــا مگــر فراموش
کردهانــد کــه پــس از وقــوع قتلهــای زنجیــرهای در ده ـهی هفتــاد ،و از جملــه جــان باختــن همراهــان
مــا :محمــد مختــاری ،محمــد جعفــر پوینــده ،غفــار حســینی ،احمــد میرعالیــی و  ...آقــای مهاجرانــی،
وزیــر ارشــاد وقــت ،خواهــان درخواســت مجــوز بــرای فعالیــت کانــون نویســندگان ایــران شــد و قــول
صــدور آن را داد؛ امــا پــس از پیگیــری چندتــن از اعضــای فعــال کانــون ،پرونــدهی مربــوط بــه ایــن
اقــدام مســکوت مانــد؛ و نماینــدگان کانــون بــه ناگزیــر پیگیــری خــود را دربــارهی آن رهــا کردنــد؟
و آیا اصل بیست و ششم از فصل سوم قانون اساسی را فراموش میکنند که گفته است:
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«احــزاب ،جمعیتهــا ،انجمنهــای سیاســی و صنفــی و انجمنهــای
ن کــه اصــول
اســامی یــا اقلیتهــای دینــی شناختهشــده آزادنــد؛ مگــر ای ـ 
اســتقالل ،آزادی ،وحــدت ملــی ،موازیــن اســامی و اســاس جمهــوری
اســامی را نقــض کننــد .هیــچ کــس را نمیتــوان از شــرکت در آنهــا منــع
کــرد یــا بــه شــرکت در یکــی از آنهــا مجبــور ســاخت؟»
آیــا ایشــان ایــن نکتــه را فرامــوش کردهانــد کــه در دو دورهی
چهارســالهی حکومــت اصالحــات ،کمکهایــی قابــل توجــه بــه ناشــران،
از راه خریــد کتــاب بــه همــت وزارت ارشــاد ،پرداخــت میشــد کــه بــه
طــور غیرمســتقیم در زندگــی اهــل قلــم نیــز تأثیــر میگذاشــت؟ و مگــر نــه
ایــن اســت کــه در دورههــای چهارســالهی پــس از آن و تــا بـ ه امــروز ایــن
کمکهــا تنــزل چشــمگیر یافتــه اســت؛ و ایــن خــود یکــی از دلیلهــای
کاهــش تیــراژ کتــاب بــوده اســت؟
فراموششــان شــده اســت کــه هنــوز هــم مبالغــی هنگفــت بــرای کمــک
بــه کتابهــای مــورد توجــه دولــت و کتابهــای تبلیغاتــی تخصیــص
مییابــد؛ امــا نهادهــای انتشــاراتی و تبلیغاتــی مســتقل یــا دگراندیــش از
دریافــت آن بیبهــره میماننــد و بــه همیــن دلیــل از تــوان رقابــت بــا
نهادهــای مشــابه وابســته یــا همــگام بــا ســلیقه و خواســت دولتیــان محــروم
میشــوند؟
میپرســند :چــرا کانــون انتخابــات خــود را کــه سالهاســت بــه تعویــق
افتــاده برگــزار نمیکنــد و زمانــی هــم کــه تصمیــم بــه ایــن کار میگیــرد
تنهــا شــماری انــدک از اعضــای آن بــه نامــزد شــدن بــرای تصــدی وظایــف
در هیئــت دبیــران یــا پذیــرش وظایــف دیگــر در جنــب هیئــت دبیــران
تمایــل نشــان میدهنــد؟
آیــا از ســرآغاز ایــن نوشــته یــا از آنچــه تــا بــه امــروز بــر ســر فعــاالن
کانــون آمــده اســت آگاه نیســتند؟
کانــون در ســالهای دهــهی هفتــاد نیــز گاه نشســتهای جمــع
مشــورتی خــود را ،حتــی بــا حضــور  12نفــر ،برگــزار کــرد؛ امــا حتــی در
آن شــرایط نیــز کــه ســرانجام بــه قتــل ناجوانمردان ـهی یــاران مــا انجامیــد
هرگــز دوران فتــرت اعــام نکــرد؛ زیــرا دلیلــی بــرای ایــن کار نمیدیــد و
در تحقــق خواس ـتهای بهحــق خــود پیگیــر بــود .تــا بــه امــروز نیــز ایــن
نشســتها ،بــا وجــود تقاضاهــای نابهجــا بــرای تعطیــل مجمــع عمومــی
کانــون یــا نبــودن متقاضیــان تــازه بــرای نامــزد شــدن در انتخابــات هیئــت
دبیــران تــداوم یافتــه اســت.
مســئوالن دولتــی ،حتــی در دو دورهی دشــوار حکومــت احمدینــژاد
نیــز ،هرگــز بــرای کانــون ایــن پیــام را نفرســتادند کــه بایــد نشســتهای
جمــع مشــورتی را تعطیــل کنــد ،وگرنــه در خانــهای را کــه جمــع در آن
برگــزار شــده اســت پلمــپ خواهنــد کــرد؛ امــا ایــن پیــام ،پــس از ســالهای
بســیار ،در روزهــای پایانــی حکومــت احمدینــژاد و روزهــای آغازیــن
حکومــت روحانــی شــنیده شــد؛ بــا وجــودی کــه رئیسجمهــور جدیــد
پیوســته نهادهــای مردمــی و دانشــجویی را بــه تحــرک و دســت کشــیدن از
ســکوت و مطالبـهی حقــوق خــود فــرا میخوانــد .آیــا ایــن سیاســت یــک
بــام و دو هــوا نشــان ســردرگمی یــا بــروز اختــاف عمیــق در نگرشهــای
دولتمــردان نیســت؟
کانــون نهــاد سیاســی خــاص نیســت؛ امــا مطالبــات صنفــی آن بهذاتــه
بــه سیاســت پهلــو میزنــد؛ زیــرا نهــادی برســاخته از اندیشــهورزان
بهطوراخــص و شــهروندان بهطوراعــم اســت ،کــه وظیفــه و حــق دخالــت
در سرنوشــت خویــش را دارد و بــر آن اســت کــه دولتمــردان بایــد بهســان
نماینــدگان هم ـهی اقشــار و طبقــات و گروههــای گونهگــون اجتماعــی بــه
آن توجــه کننــد و ســرانجام نیــز ،دیــر یــا زود ،ناگزیــر بــه ضــرورت چنیــن
توجهــی گــردن خواهنــد نهــاد .آیــا پایبنــدی کانــون بــه اساســنامه ،منشــور
و خطمشــی خویــش و تعهــد دیرپــای بــه آزادی اندیشــه و بیــان بــدون
حصرواســتثنا دلیــل ایــن موضــوع نبــوده اســت کــه کانــون را برخــوردار از
محتــوای سیاســی خــاص بنگرنــد؟
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آیــا برخــورد اندیشــهها در جامعــه ،پدیــد آوردن امــکان رقابــت
میــان آنهــا در محیطــی امــن و آزاد ،و حکومــت اکثریــت بــا رعایــت
دیدگاههــا و حقــوق اقلیــت ،ضامــن پیشــبرد منافــع همــگان ،نــه گروهــی
انگشتشــمار از صاحبــان قــدرت و ثــروت ،نیســت؟
چــرا بــه فرمــان دولــت همـه مــردم باید شــبیه آن بیندیشــند و بــه راه آن
برونــد؟ و در ایــن راه از هم ـهی درخواستهایشــان چشــم بپوشــند؟ آیــا
منافــع و خواس ـتهای دولــت و صاحبــان ثــروت و قــدرت ،درهمهحــال،
بایــد پیــرو منافــع و خواسـتهای همـهی اقشــار مــردم کشــور قــرار گیــرد
یــا آنهــا بایــد بــه دیدگاههــا و خواســتهای دولــت ،کــه در ذات خــود
نماینــدهی آنهاســت ،تــن ســپارند؟
و اگــر چنیــن باشــد ،آیــا ایــن تــن ســپردن بــه زوال دمافــزو ِن شــرایط
زندگــی فرودســتان و ســرانجام همــهی شــهروندان کشــور نخواهــد
انجامیــد؟ هم ـهی ایــن پرس ـشها پاســخ بایســتهی خــود را در دامنگســتر
شــدن مردمســاالری راســتین مییابنــد کــه در آن شــهروندان ،صرفنظــر
از باورهــای سیاســی و صنفــی خــاص خــود ،بــه تعییــن سرنوشــت کشــور
بیندیشــند و از ایــن راه هم ـهی شــهروندان ،بــدون دخالــت امــا بــا توجــه
دولــت ،در پیشــرفت همهجانبــهی کشــور ســهیم شــوند.

کانــون نهــاد سیاســی خــاص نیســت؛ امــا مطالبــات
صنفــی آن بهذاتــه بــه سیاســت پهلــو میزنــد؛ زیــرا
نهــادی برســاخته از اندیشــهورزان بهطوراخــص و
شــهروندان بهطوراعــم اســت ،کــه وظیفــه و حــق
دخالــت در سرنوشــت خویــش را دارد.
حــال کــه دولتمــردان مدعیانــد آزادی و دمکراســی را بــرای هم ـهی
مــردم میخواهنــد ،آیــا مقیــد کــردن مفــاد قانــون بــه بهانــهی التــزام بــه
اصــول شــریعت و قوانیــن ثانویــه بــه مفهــوم نفــی ایــن مدعــا و بازگذاشــتن
دســت دولتمــردان بــرای هرگونــه اقــدام ممکــن در راســتای نفــی آن
نیســت؟
اکنــون پــس از بیــان ایــن کلیــات دربــارهی کانــون ،بــه طــرح برخــی
از ســخنان آقــای ســیدعباس صالحــی ،معــاون فرهنگــی وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی دربــارهی ضــرورت پوســتانداختن کانــون و برخــی از
نکتههــای مطرحشــده در پاســخ آقــای حســین ســناپور ،عضــو کانــون،
بــه آنهــا میپــردازم.
آقــای صالحــی در خــال ســخنان خــود دربــارهی کانــون از جملــه
گفــت« :کانــون نویســندگان یــک بحــث تاریخــی دارد کــه ایــن بحــث
تاریخــی ،اگرچــه در دورهای از تاریــخ کشــور اهمیــت داشــته اســت ،امــا
بــا توجــه بــه اینکــه امــروز برخــی از اعضــای آن یــا از دنیــا رفتهانــد
و یــا در شــرایطی هســتند کــه حــال و حوصل ـهی فعالیــت ندارنــد ،طبعــا
میتوانــد پوســتاندازی کنــد کــه هــم بــه نفــع کانــون باشــد و هــم بــه
نفــع نویســندگان آن».
آقــای ســناپور ،عضــو کانــون نویســندگان ایــران ،در پاســخ بــه ســخنان
آقــای صالحــی برخــی از نکتههــای مثبــت و منفــی آن را پیــش کشــید:
«چــرا اصــا یــک مقــام دولتــی بایــد توصیــه یــا رهنمــود بــه یــک نهــاد
غیردولتــی بدهــد؟» ایــن نکتــه از نــگاه مــن نیــز همچــون آقــای ســناپور
اهمیــت دارد :چــرا آقایــان ،از جملــه آقــای صالحــی ،در جایــگاه یــک مقــام
دولتــی ،و از مســئوالن درجــه اول وزارتخانـهی دخیــل در رابطه با نویســنده
و نــگارش ،بخواهــد در کار نهــادی غیردولتــی وارد شــود کــه ســالهای
دراز اســیر قوانیــن و مقــررات دســتوپاگیر دولتــی و کنشهــای آشــکار
و نهــان دولتمــردان بــوده اســت و اکنــون خــود او میخواهــد گوشــهی
چشــمی بــه آن نشــان دهــد؟ آیــا ایشــان ناشــر ،مولــف ،شــاعر یــا مترجــم،

و بــه هرحــال ،عضــوی از اعضــای کانــون اســت کــه چنیــن کاری را
وظیف ـهی خــود شــمرده اســت؟
آقــای ســناپور در نوشــتهاش افــزوده اســت ...« :البتــه ایــن عــدم
شــرکت [در نشســتهای کانــون -نگارنــده] هــم خودخواســته بــوده و
از نظــر مــن بــه دلیــل تعییــر کیفــی جلســات کــه آن هــم خــود بــه همــان
دلیــل محــدود شــدن افــراد بــه آدمهایــی خــاص بــوده اســت ».پرســش مــن
از آقــای ســناپور ایــن اســت:
ِ
نفــری کانــون در دهــهی هفتــاد
شــما کــه در نشســتهای12-10
شــرکت نداشــتهاید و پــس از همــوارشــدن راههــا بــه کانــون پیوســتهاید،
چهگونــه میخواهیــد دربــارهی تغییــر کیفــی کانــون نظــر بدهیــد؟ آیــا
نمیدانیــد کــه مــراد و آمــوزگار پیشــینتان ،زندهیــاد هوشــنگ گلشــیری،
نیــز در همیــن جلســات  12-10نفــری کــه شــما هنــوز در آنهــا حضــور
نداشــتید شــرکت میکــرد؟
دومیــن پرســش مــن از آقــای ســناپور ایــن اســت کــه چــرا ایــن
ی هــای تــازه را ســربرزده از تغییــر کیفــی در کانــون میدانــد؛ و
دشــوار 
سمتوســوی دولتــی ایــن داســتان را بــه حــال خــود رهــا کــرده اســت؟
آیــا او بــه راســتی آگاه نیســت زمانیکــه در نشس ـتهای کانــون حضــور
نمییافــت کانــون چــه خطــی را پــی میگرفــت؛ و همــان کســانی در
نوشــتن اساســنامه و منشــور کانــون و متــن «مــا نویســندهایم» شــرکت
داشــتند و آنهــا را تصویــب کردنــد و امضایشــان را پــای ایــن اســناد
نهادنــد کــه خــود او نیــز در رونــد زندگــی ادبـیاش بــا آنــان همــراه بــوده
اســت؟ کســانی کــه همــهی آن دشــواریها را تــاب آوردنــد؟ و چــرا
ایشــان بــه ایــن موضــوع نمیاندیشــد کــه امــروز نیــز همــان اســناد در
کانــون بــه اجــرا در میآیــد و تبلیــغ میشــود؟
چــرا بــه ایــن حقیقــت نمیاندیشــید کــه اکنــون کــه طبــل توفــان از
نــوا افتــاده اســت برخــی از دولتمــردان بخواهنــد همــان راهو رســمهای
پیشــین را برقــرار کننــد کــه پــس از اعــام موجودیــت صریــح و دوبــارهی
کانــون برقــرار کــرده بودنــد؟ و بــه دلیــل وجــود ایــن راه و رســمها
بســیاری از اعضــای کانــون ،موقعیــت خــود را بــا حضــور در جمــع
کانونیــان در خطــر میبیننــد؟ آقــای ســناپور در جــای دیگــر نوشــت...« :
اینهــا هــم [مقصــود باقیمانــدگان در صفــوف کانــون اســت – نگارنــده]
اغلــب نــه اهــل ادبیــات (کــه بــه نظــرم مهمتریــن و درگیرتریــن شــاخهی
فعالیتهــای نویســندگی اســت) کــه بیشتــر وکال ،اهــل علــوم انســانی و
اقتصاددانــان یــا مترجمــان علــوم انســانی بودنــد ،و کمتــر حتــی مترجمــان
ادبیــات؛ و اغلــب هــم گرایشهــای فکــری نزدیــک بــه هــم داشــتند»...
باقیمانــدهی ایــن بخــش از نوشــتهی ســناپور نیــز بــه همیــن منــوال اســت.
چنــد نکتــه در ایــن بخــش از بحــث بــه نظــرم مهــم آمــد :نخســت
اینکــه نظــر ایشــان بــرای مــن ،و شــاید بــرای بســیاری از دیگــر اعضــای
کانــون نیــز ،محتــرم و درخــور اعتناســت؛ امــا متاســفانه حقیقــت چیــزی
جــز آن اســت .اساســنامهی کانــون داشــتن دسـتکم دو کتــاب منتشرشــده
و عــدم حضــور در دســتگاه سانســور را دو شــرط عضویــت نویســندگان در
کانــون میدانــد .دوم ،تــا آنجــا کــه مــن میدانــم بیشتــر کســانی کــه در
نشس ـتهای جمــع مشــورتی شــرکت میکننــد اهــل ادبیاتانــد .ســوم ،در
هیــچ جــای اساســنامهی کانــون پیشبینــی نشــده اســت کــه اعضــای کانــون
بایــد همفکــر باشــند یــا نباشــند و اگــر همفکــر بــا بیشتــر کانونیــان
نیســتند نبایــد در نشسـتهای کانــون شــرکت کننــد .از ایــن رو ،اگــر شــما
و دوســتانی چــون شــما در کانــون فعــال نیســتید شــاید دلیلــش ایــن باشــد
کــه نمیآییــد تــا نقــش خــود را در تغییــر ترکیــب کانــون بیافزاییــد؛ شــاید
بدیــن ســبب کــه از رودررو شــدن بــا فعــاالن کنونــی کانــون یــا کســانی
دیگــر در جهــت وارو ِن حرکــت آن میهراســید؛ و خودتــان هــم ایــن را
گفتهایــد« :بهخصــوص اهــل ادبیــات حوصلــهی درگیــری بــا نهادهــای
حکومتــی از یــک طــرف و از طــرف دیگــر بــا گرایشــاتی در خــود کانــون
را نداشــت کــه بیشتــر از آنکــه بــه کتــاب و نشــر فکــر کننــد بــه آزادی

بیــان بهطورکلــی فکــر میکردنــد».
آقــای ســناپور عزیــز! عضویــت در مجمــع صنفــی بــه پیگیــری شــما
نیازمنــد اســت .شــما بــه مجمــع صنفــی وارد میشــوید کــه در آنجــا از
حقــوق صنفــی خــود دفــاع کنیــد .البتــه همــان طــور کــه خــود گفتهایــد:
خــودِ ادبیــات ،شــعر و داســتان و ترجمــه ،نیــز در چنیــن مجمعــی جــای
خــود را دارد و بایــد هــم داشــته باشــد؛ امــا ایــن حقیقــت نافــی ضــرورت
پیگیــری ریشـهایترین حــق کانونیــان ،یعنــی آزادی اندیشــه و بیــان بــدون
حصــر و اســتثنا کــه اســناد کانــون بــرآن تاکیــد مبــرم روا داشــتهاند نیســت؛
و ایــن کاری اســت کــه همــواره انجــام شــده اســت و هــم اکنــون نیــز
میشــود.
آنچــه در دو پاراگــراف آخــر نوشــتهی آقــای ســناپور آمــده اســت
همــان ســخنانی اســت کــه تأییــد اکثریــت قریــب بــه اتفــاق اعضــای
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
نقدپذیــر در آن نمیتــوان یافــت.
ســخنی دربــارهی «پوس ـتانداختن کانــون» نیــز الزم اســت بــه میــان
آیــد .بــا تاییــدی بــر گفتــهی آقــای ســناپور «پوســتانداختن کانــون»
مســتلزم وجــود فضایــی آزاد اســت کــه در آن هرکــس بتوانــد ســخناش را
بگویــد و اثــرش را در معــرض داوری و بهرهگیــری همگانــی قــرار دهــد.
چهگونــه اســت کــه آقــای صالحــی از کانــون میخواهنــد یــا رهنمــود
میدهنــد کــه پوســت بیانــدازد ،تــا دولــت برگزیــدهی مــردم پیــاماش را
بشــنود و بــه آن فرصــت ابــراز وجــود بدهــد؟ ایــن نکتــهای اســت کــه
در متــن ســخنان ایشــان نیامــده ،امــا میتــوان از فحــوای کالمشــان بــه
آن رســید .در جــ ّوی دشــوار کــه بــا گذشــت زمــان در ایــران شــکل
گرفتــه اســت ،چهگونــه میتــوان از مجمعــی صنفــی بــا هدفهــا و
مقصودهــای معیّــن انتظــار داشــت کــه بــدون وجــود شــرایط الزم و کافــی
پوســتاندازی کنــد؟
پرســش دیگــرم از آقــای صالحــی و حکومــت برآمــده از آرای
مــردم ایــن اســت کــه چــرا اول دولتیــان پوســت نمیاندازنــد و بــا
پوستانداختنشــان زمینههــای پوســتانداختن کانــون و همــهی مــردم
ایــران را فراهــم نمیکننــد؟ آیــا تقویــت مالــی نهــاد نشــر ،بــدون داشــتن
هیچگونــه انتظــارات نابجــا ،آزادی اندیشــه و بیــان ،مطبوعــات ،قلــم،
تشــکلهای صنفــی و سیاســی و ...زمینــهی پوســت انداختــن کشــور را
فراهــم نمــیآورد؟
پرســش دیگــر مــن از ایشــان ایــن اســت :گیــرم کــه برخــی از
اعضــای کانــون درگذشــتهاند (و بــر آن میافزایــم کــه برخــی نیــز بــه
خــارج ازکشــور رفتهانــد) یــا حالوحوصلــهی فعالیــت ندارنــد .آنــان
ی خــود را بــه جوانترهــا دادنــد؛ امــا آنــانکــه
کــه درگذشــتند جــا 
رفتهانــد چــرا رفتهانــد؟ آیــا در پهنــهی گســتردهی ایــران جایــی بــرای
مانــدن نیافتهانــد؛ یــا اینکــه فشــارها و اقدامهــای بازدارنــدهی برخــی
از دولتمــردان آنــان را تارانــده اســت؟ اگــر دلیــل رفتنشــان ایــن نیســت،
پــس چیســت و چــرا پــس از برقــراری شــرایط دشــوار رفتهانــد؟ آیــا
کنـشو واکنــش دولتمــردان دلیــل ایــن تحــوالت نبــوده اســت؟ آیــا کاســتی
ِ
درصــدی تیــراژ کتــاب نبــوده اســت؟ جوانهــا چــرا
بحرانــی و90
بیحو صلها نــد ؟
پاســخ ایــن پرســشها و آسیبشناســی پیامدهــای تحــوالت
بازدارنــده را بــه عهــدهی مقامــات دولتــی مینهــم و میگویــم:
زمینههــای پوس ـتاندازی سراســر ایــران را فراهــم کنیــم و پیامدهــای
ایــن اقــدام را بــر عهــدهی تاریــخ ،ضرورتهــای بایســته ،و تصمیــم
سرنوشتســاز مــردم در حــق تعییــن سرنوشــت خویــش واگذاریــم.
92/12/6
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شکل شمایل شب
فرخنده حاجی زاده
هوهــوی بــاد ،ســقف بلنــد ،دیوارهــای کاهگلــی
و شــبهای وهمآلــودِ روســتای کودکــیام را بــه
یــاد دارم؛ همــراه بــا سوســوی فانوســی کــه تاریکــیِ
درندشــت بیــرون را برجســته میکــرد و صــدای کســی
را کــه میگفــت «بچــه بخــواب! اگــه نخوابــی لولــو
مییــاد!»
نــام لولــو خــواب را از چشــم خــوابزدهام میپرانــد و هشــیار و بیــدار
مینشــاندم وســط رختخــواب.
از خوابهــای معصومانــهی کودکــی کــه فاصلــه گرفتــم رفتهرفتــه
لولوهــای فرضــی شــکل عــوض کردنــد و عینــی شــدند؛ شــکل شــمایل
شــب.
و حــاال صــدای کســانی از لولویــی جدیــد میترســاندم« :کانونــی
مــوازی» .دوســالی اســت ایــن صداها بــا الحان مشــفقانه و گاه هشــداردهنده
بــه شــیوههای گوناگــون میگوینــد «کانونیــان بشــتابید! اگــر مواضعتــان را
تغییــر ندهیــد کانونــی مــوازی از راه خواهــد رســید؛ و بــاد شــما را خواهــد
بــرد ».و نمیداننــد کــه میدانیــم ،خــوب میدانیــم؛ سالهاســت تــاش
بــرای پرورانــدن نویســندگان مــوازی ،شــاعران مــوازی ،نشــریات مــوازی،
انجمنهــای مــوازی ،ناشــران مــوازی ،روزنامهنــگاران مــوازی آغــاز شــده
اســت تــا نویســندگان ،شــاعران ،ناشــران ،روزنامهنــگاران و نشــریات
مســتقل بــه حاشــیه رانــده شــوند؛ غافــل از اینکــه کلمــات حرمــت دارنــد.
بــرای مانــدن بایــد حرمــت کلمــه را دریافــت و ن َفــس نــگارش را شــناخت،
چــون تاریــخ ادبــی غربالبهدســت از راه خواهــد رســید.
جهــت یــادآوری ،در ایــن ســالها مگــر ندیدهایــم عکسهــای
تمامقــ ِد از راه رســیدگانی را بــر جلــد یــا صفحــهی نشــریهای در کنــار
عکــس  3×4نیمــا ،هدایــت یــا فــروغ .امــا دیدیــم کــه هیچیــک از ایــن
کارهــا ذرهای از ارج نیمــا ،هدایــت و فــروغ نکاســت ،تنهــا دســتآورد
آن شــاید شــهرتی 15دقیقــهای بــرای حمایتشــوندگان بــود .یــا روشــن
اســت کــه جایزههــای بهظاهــر خصوصــیِ غیردولتــی چهگونــه بــرای
بیــان ارادت خــود بــه دریافتکننــدگان از کیس ـهی ادبیــات خــرج میکننــد
ِ
دســت تبلیغــات رســانهئی و تیراژهــای غیرواقعــی خبــر
تــا دســت در
از روابــط فراادبــی بدهنــد .ایــن مســائل بــر کســی پوشــیده نیســت امــا
مگــر میشــود جلوههــای هســتیِ اجتماعــیِ چهلوچندســالهی «کانــون
نویســندگان ایــران» را بــه بایگانــی تاریــخ ســپرد یــا بــه نســیان واگذاشــت.
وظیفــه داریــم نســبت بــه آزادی بیــا ِن همــگان و مبــارزه بــا سانســور ،کــه
رکــن اصلــی منشــور کانــون اســت و مطالبــهای بهحــق و تغییرناپذیــر،
وجدانــی آگاه داشــته باشــیم .زیــرا نیــاز بــه آزادی یــک ضــرورت اســت
نــه ســرگرمی .از ایــن رو بــر ایــن بــاورم کــه ماهیــت وجــودی کانونــی
مــوازی کــه کانونیــان را از آن میترســانند از دو حــال خــارج نیســت .یــا
قــرار اســت از راه برســد و مبنــایاش مبــارزه بــا سانســور و تــاش بــرای
آزادی بیــان بــرای همــگان باشــد کــه حضــورش غنیمــت اســت و زهــی
ســعادت .یــا میخواهــد ادامهدهنــدهی انجمنهــا و محفلهــای دورهئــیِ
خــودی باشــد کــه مبارکشــان بــاد؛ و روزی روزگاری اگــر خــدای ناکــرده
بــه تعطیلــی کشــیده شــد یــا آزادی هــر یــک از اعضایــش بــه خطــر افتــاد
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همیــن کانونــی کــه بــه زعــم آنهــا جــز ارســال بیانیــه کاری از آن ســاخته
نیســت چــون همیشــه از حقوقشــان دفــاع خواهــد کــرد.
تاســف امــا زمانــی قــوت میگیــرد کــه بدانــی کســانی روزی بــا
آگاهــی از منشــور و اساســنامهی «کانــون نویســندگان ایــران» درخواســت
عضویــت آن را امضــا کردهانــد؛ امــا امــروز هــم بــر ایــن عضویــت پــا
میفشــارند و هــم درخواســت آزادی بیــان را از طــرف «کانــون نویســندگان
ایــران» عاملــی منفــی و منافــی بــا نشــر و چــاپ کتــاب میداننــد .بایــد
بــه ایــن اعضــای گرامــی یــادآوری کــرد کــه نمیشــود آزادی بیــان را در
چارچــوب آثــار شــخصی خــود خواســت و مــرگ را بــرای همســایه؛ یــا
ســالهای بســیار طوالنــی هــم عضــو مانــد و هــم کنــار نشســت تــا آبهــا
از آســیاب بیفتــد و بــا ایــن توجیــه کــه اعضــای حاضــر در کانــون فــان
دیــدگاه را دارنــد کنــاره گرفــت؛ دوســت عزیــز تــو خــود میدانــی کــه
کانــون نــه م ِ ِ
لــک طلــق هیچیــک از اعضــا اســت ،نــه حــزب سیاســی.
کانــون نهــادِ صنفــی نویســندگان اســت بــا ســایق مختلــف و دیدگاههــای
متفــاوت و بــه هیــچ حــزب ،دســته و گروهــی وابســته نیســت .هرچنــد
تعــدادی از اعضــای آن ممکــن اســت بیــرون از جلســات کانــون تعلقــات
سیاســی داشــته باشــند ،امــا هســتند کســانی در میــان اعضــای آن کــه
بــه هیــچ حــزب یــا جریــان سیاســی وابســتگی و تعلــق خاطــر ندارنــد.
آنچــه آنــان را گــرد هــم آورده پایبنــدی بــه منشــور کانــون اســت و بــس.
پــس چــرا بــا حضــور و مشــارکت فعــالات پــا بــه میــدان نمیگــذاری؟
نمیشــود کنــار گــود نشســت و پیوســته ســاز مخالــف زد.

اعضــای گرامــی شــاید بــه دلیــل ســالها دوری فرامــوش کردهایــد
کــه کانــون بــا چــه تنگناهایــی روبــهرو اســت .مگــر میشــود از کســی
کــه دســتو پایــش را بســتهاند خواســت در مســابقهی دو شــرکت
کنــد .دوســتان عزیــز همانطــور کــه میدانیــد تمــام دارایــی کانــون را
میشــود در یــک کالســور جــا داد و در کولهپشــتی نهــاد ،چــون کانــون
بــرای حفــظ اســتقاللش از هیــچ شــخص ،نهــاد یــا جریانــی کمــک مالــی
دریافــت نمیکنــد؛ پــس نمیتوانــد صنــدوق مالــی تشــکیل دهــد یــا
تعاونــی مســکن؛ همانطــور کــه قــدرت اجرایــی نــدارد کــه از ایــن
یــا آن ناشــر درخواســت چــاپ کتــاب اعضــای خــود را داشــته باشــد؛
صــدور بیانیههــایاش بــه اقتضــای شــرایط اســت .همــان شــرایطی کــه
«ش ـبهای شــعر و داســتان»اش را بــه تعطیلــی کشــاند و جلــوی مراســم
بزرگداشــت بــزرگاناش را گرفــت و راه هــر نــوع فعالیــت صنفــی را بــر آن
بســت و مانــع برگــزاری محمــع عمومـیاش شــد .بگذریــم  ...بــه هرحــال
هــر کســی در ذهــن خــود لولویــی دارد! لولــوی ذهــن یکــی آزادی بیــان
اســت ،لولــوی ذهــن دیگــری کانونــی مــوازی و  ...لولــوی ذهــن مــن ،امــا،
همچنــان شــمایل شــب اســت!

صورت مسئله را عوض نکنید!
آقــای صالحــی ،معــاون فرهنگــی وزارت ارشــاد جمهــوری اســامی،
اعــام کــرد کــه کانــون نویســندگان ایــران بــرای آن کــه بتوانــد «فعالیــت
مجــدد» کنــد بایــد «پوســتاندازی» کنــد .پاســخ کانــون بــه معــاون ارشــاد
تحــت عنــوان «کــدام یــک بایــد «پوســتاندازی» کننــد :آزادیخواهــان
یــا ســرکوبگران؟» بــر ایــن نکتــهی اساســی مبتنــی اســت کــه تصــور
آقــای صالحــی از مســئلهی مــورد بحــث ،وارونــه اســت .صــورت واقعــی
مســئله ،چنــان کــه کانــون بیــان کــرده اســت ،تقابــل «آزادیخواهــی» و
«ســرکوبگری» (اســتبداد) اســت .امــا ،از نظــر آقــای صالحــی ،مســئله
عبــارت اســت از تقابــل «سیاســیکاری» و «صنفــیکاری» .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
وهن ـ ِر روزنامــهی «آســمان» کــه پرســیده اســت« :آیــا مشــخص ًا منظورتــان
از «پوســتانداختن» کانــون ایــن اســت کــه فعالیــت سیاســی نکنــد؟»
چنیــن گفتــه اســت« :عمدتـ ًا همیــن اســت .یکــی از نکتههــا همیــن اســت،
نــه تمــام نکتههــا[ .کانــون نویســندگان ایــران] میتوانــد یــک کانــون
صنفیتــر بــا اعضــای فراگیرتــر باشد(».آســمان ،شــمارهی اول 26 ،بهمــن
 .)1392چنــان کــه میبینیــم ،منظــور معــاون ارشــاد از «پوســتاندازی»
کانــون دســت کشــیدن کانــون از بســیاری چیزهاســت کــه فقــط یکــی از
آنهــا «فعالیــت سیاســی» اســت .امــا حتــا اگــر منظــور معــاون ارشــاد را
بــه همیــن یــک نکتــه محــدود کنیــم ،منظــور ایشــان از «پوســتاندازی»
کانــون ایــن اســت کــه کانــون حــرف آزادی بیــان را نزنــد .زیــرا پُــر واضــح
اســت کــه آنچــه فعالیــت کانــون را «سیاســی» میکنــد دفــاع او از آزادی
بیــان اســت ،و کانــون بــرای آن کــه فعالیــتاش «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
و دغدغــهی اصلــی» اوســت و در صــورت منتفیشــدن ایــن امــر اساســ ًا
چیــزی از کانــون باقــی نخواهــد مانــد کــه نیــازی بــه پوســتانداختن یــا
نینداختــن داشــته باشــد .امــا بیاییــد ایــن فــرض محــال را مطــرح کنیــم کــه
کانــون دســت از مبــارزه بــرای آزادی بیــان بــردارد و فقــط بــه «فعالیــت
صنفــی» بپــردازد .امــا ،اوالً ،مگــر یــک وجــه همیــن «فعالیــت صنفــیِ »
نویســندگا ِن عضــو کانــون اعتــراض بــه سانســور کتابهایشــان از
ســوی وزارت ارشــاد نیســت؟ پــس ،میبینیــم کــه مقابلــهی نویســندگان بــا
سانســور بــه عنــوان یــک خواســت «صنفــی» بــه گونــهای اجتنابناپذیــر
مســتلزم «فعالیــت سیاســی» آنــان اســت ،زیــرا نهــادی کــه اِعمــال سانســور
میکنــد ،دولــت اســت .بــه ســخن دیگــر ،دوگانــهی دروغیــن و غیرواقعــیِ
«سیاســیکاری» و «صنفــیکاری» در همــان قــدم نخســت جــای خــود را بــه
تقابــل واقعــی «آزادیخواهــی» و «ســرکوبگری» میدهــد .ثانیــ ًا ،آیــا بــه
راســتی آقــای صالحــی از مــا میخواهــد بــاور کنیــم کــه تشــکلی مســتقل
چــون کانــون نویســندگان ایــران در مــورد خواســتهای رفاهی(کــه
بهغلــط بــه «صنفــی» مشــهور شــدهاند*) همچــون حقالتألیــف و
حقالترجمــه ،بیمــهی نویســندگان ،مســکن و نظایــر آنهــا ،کــه بــه نظــر مــن
اهمیــت آنهــا بــه هیچوجــه کمتــر از آزادی بیــان نیســت ،مشــکلی نخواهــد
داشــت؟ کانــون نویســندگان ایــران و جانمایــهی آن یعنــی آزادیخواهــی را
کنــار بگذاریــم .آیــا در ایــن ســی و چنــد ســال وزارت ارشــاد بــه مســائل
«صنفــیِ » ناشــران مســتقلی کــه مشــکل اساسیشــان نــه آزادیخواهــی
بلکــه صرفــ ًا مســائل مربــوط به«صنف»شــان اســت و مســائل «صنفــیِ »

محسن حکیمی

ناشــران وابســته بــه دولــت بــه یــک چشــم
نــگاه کــرده اســت؟ بایــد از دنیــای واقعــی
خیلــی پــرت بــود تــا بتــوان بــه ایــن پرســش
پاســخ مثبــت داد .کیســت کــه ندانــد کــه حتــا
در زمینــهی خواســتهای «صنفــیِ » محــض
نیــز تشــکلهای جامعــهی مدنــی بایــد
کامــ ً
ا و یکســره وابســته بــه دولــت باشــند
ً
تــا بتواننــد اساســا بهرســمیت شــناخته
شــوند ،چــه رســد بــه ایــن کــه بتواننــد بــه
ایــن خواســتها دســت یابنــد! نمونــهی
آن ســندیکای کارگــران شــرکت واحــد اســت ،کــه بــه هــزار زبــان قســم
خــورده اســت و همچنــان قســم میخــورد کــه حرفــی جــز مطالبــات
«صنفــی» از قبیــل افزایــش دســتمزد و نظایــر آن نــدارد .فقــط خواجــه
حافــظ شــیرازی نمیدانــد کــه چــه بالیــی بــر ســر ایــن تشــکل «صنفــیِ »
مســتقل و فعــاالن آن آوردنــد! بنابرایــن ،متأســفم کــه بایــد بــه آقــای
معــاون وزیــر ارشــاد بگویــم کــه ایــن ســخن کــه تشــکلهای مســتقل و
«غیرخــودی» همچــون کانــون نویســندگان ایــران مشــکلی بــرای فعالیــت
«صنفــی» نخواهنــد داشــت بیشــتر بــه شــوخی شــبیه اســت تــا ســخنی
جــدی.
بدیــن ســان ،آقــای صالحــی بــا طــرح مســئله بــه صــورت تقابــل
دروغیــن «سیاســیکاری» و «صنفــیکاری» تــاش کــرد کــه امــری
غیرواقعــی را بــه جــای واقعیــتبنشــاند و در واقــع بــه نویســندگان آدرس
غلــط داد و آنهــا را پــی نخــود ســیاه فرســتاد .کانــون نویســندگان ایــران
در بیانیــهی خــود کوشــید کــه ایــن آدرس غلــط را تصحیــح کنــد ،یعنــی
مســئلهای را کــه روی ســرش قــرارداده شــده بــود روی پــا برگردانــد و بــا
بیــان شــمهای 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 آزادیخــواه را ســرکوب کــرده اســت
و ،بنابرایــن ،آن کــه بایــد «پوســتاندازی» کنــد حاکمیــت اســت نــه کانــون
نویســندگان ایــران.

امــا بیاییــد ایــن فــرض محــال را مطــرح کنیــم
کــه کانــون دســت از مبــارزه بــرای آزادی بیــان
بــردارد و فقــط بــه «فعالیــت صنفــی» بپــردازد.
امــا ،اوالً ،مگــر یــک وجــه همیــن «فعالیــت صنفـ ِ
ـی»
ِ
ـندگان عضــو کانــون اعتــراض بــه سانســور
نویسـ
کتابهایشــان از ســوی وزارت ارشــاد نیســت؟
امــا مســئله در حــد ســخن معــاون ارشــاد و پاســخ کانــون باقــی نمانــد.
روزنامــهی «آســمان» بــه نمایندگــی از جریانــی وابســته بــه حکومــت
کــه هیــچگاه آزادیخواهــی و اســتقالل کانــون نویســندگان ایــران را
برنتابیــده اســت و کانــون را همچــون خــود خاضــع در برابــر سانســور
و وابســته و آویــزان بــه حاکمیــت میخواهــد بیدرنــگ دســت بــه کار
شــد و بــه گونــهای ظریــف و زیرکانــه سیاســتی را در مــورد کانــون بــه
نمایــش گذاشــت کــه بیــراه نرفتــهام اگــر آن را سیاســت تــاش بــرای بــه
حاشــیهراندن کانــون بــه کمــک تشکیالتســازی مــوازی بنامــم .چنیــن

11

بــود کــه در کنــار سیاســت ســرکوب کانــون سیاســت دیگــری خــود را
عیــان ســاخت کــه هــدفاش خنثاســازی و بــه حاشــیهراندن کانــون
نویســندگان ایــران از طریــق ایجــاد تشــکل «صنفــی» نویســندگان اســت.
محــور ایــن سیاســت همــان عــوض کــردن صــورت مســئله بــه شــیوهی
معــاون ارشــاد اســت ،یعنــی تــاش بــرای جایگزیــن کــردن تقابــل واقعــیِ
آزادی و اســتبداد بــا دوگانــهی دروغیــن «سیاســیکاری» و «صنفــیکاری»،
بــا ایــن تفــاوت کــه «آســمان» خــود کوشــید بــا طــرح یــک دوگانــهی
کاذب دیگــر بــه دوگانــهی مــورد نظــر معــاون ارشــاد مبنــای نظــری و
ِ
روشــنفکری ســارتری» و
در واقــع ایدئولوژیــک ببخشــد :دوگانــهی «راه
ِ
ـنفکری آرونــی» .همیــن جــا و پیــش از ادامــهی بحــث بگویــم
«راه روشـ
کــه کانــون نویســندگان ایــران نــه تنهــا بــا ایجــاد ایــن یــا آن نــوع تشــکل
«صنفــی» نویســندگان مخالــف نیســت بلکــه از آن کامـ ً
ا اســتقبال میکنــد،
بــه شــرط آن کــه ایــن تشــکلها مســتقل و غیردولتــی باشــند و واقعـ ًا از دل
تــودهی نویســندگان جوشــیده و بیــرون آمــده باشــند ،نــه آن کــه ســرنخ آنها
در دســت حکومــت و جریانهــای
وابســته بــه آن باشــد.
امــا تــاش «آســمان» بــرای
جایگزینــی تقابــل آزادیخواهــی و
ســرکوبگری بــا دوگانــهی «سیاســی
کاری» و «صنفــی کاری» در همــان
شــمارهی نخســت ایــن روزنامــه
خــود را نشــان داد ،بهطــوری کــه
یــک صفحــهی کامــل را بــه ایــن
مطلــب اختصــاص داد و در آن از
قــول نویســندهای جــوان کانــون
نویســندگان ایــران را «کانونــی بــرای
سیاســتبازی» نامیــد .خبرنــگار
گــروه ادب و هنــ ِر «آســمان» در
ادامــهی نقــل قــول فــوق از معــاون
ارشــاد نوشــت...« :نســل جدیــد نویســندگان و شــاعران ایرانــی معتقدنــد
دامــن زدن بــه رویکردهــای ایدهآلیســتی در فضــای اجتماعــی -سیاســی
ایــران راه بــه جایــی نمیبــرد و معتقدنــد بایــد بــا تشــکیل نهــاد صنفــی
و تقویــت آن از رهگــذر تعامــل و چانهزنــی بــه جــای تقابــل ،راه را بــر
فعالیــت نویســندگان در ایــران همــوار کــرد .از این رو ،در بخشــی از اعضای
کانــون نویســندگان و همچنیــن نویســندگان و شــاعران جــوان رویکردهــای
رادیــکال هواهخــواه نــدارد و خواهــان تغییــر ایــن مشــی هســتند ...بــه
اعتقــاد بســیاری از فعــاالن ادبیــات در ایــران ،کانــون نویســندگان همــهی
مطالبــات اهالــی قلــم را در حــذف سانســور خالصــه کــرده اســت ،در
حالــی کــه سانســور بــه عنــوان یکــی از مشــکلهای عمــدهی نویســندگان
ایــران مطــرح اســت .در ایــن شــرایط ،بــا درنظرگرفتــن خواســت عمــوم
نویســندگان و شــاعران و منافــع حداکثــری آنهــا و پرهیــز از دامــن زدن
بــه رویکردهــای ایدهآلیســتی ،ضــرورت بازنگــری در ایــن مشــی بیــش
از گذشــته احســاس میشــود؛ موضوعــی کــه بســیاری از نویســندگان
نســل جــوان و برخــی از پیشکســوتهای عضــو کانــون انتظــار
دارنــد و داشــتن نهــادی صنفــی را حــق خــود میداننــد .البتــه بــه نظــر
میرســد اعضــای کنونــی کانــون نویســندگان بــه آن تــن نمیدهنــد و
البــد جوانترهــا را بــر آن مــیدارد در آینــدهی دور یــا نزدیــک تشــکیالتی
صنفــی را بــرای پیگیــری حقــوق و مطالباتشــان راهانــدازی کننــد .عمــده
دلیلــی کــه تــا کنــون فعــاالن جوانتــر را از ایــن اقــدام بازداشــته ،وجــود
کانــون نویســندگان اســت( »...همانجــا).
هــر کــس کــه بــا منشــور کانــون نویســندگان ایــران و عملکــرد چهــل
و پنــج ســالهی ایــن تشــکل نویســندگان آزادیخــواه آشــنا باشــد میدانــد
کــه منظــور از «رویکردهــای ایدهآلیســتی» و «رویکردهــای رادیــکال»
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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 لولوخورخــورهای تبدیــل کنــد
کــه بایــد از آن فاصلــه گرفــت و بــه جــای پیوســتن بــه کانــون  -کــه گویا با
«سیاســتبازی» خــود بــه مانــع «عمــده»ی تشــکیالت «صنفــی» نویســندگان
تبدیــل شــده اســت  -بــه طــرف ایجــاد ایــن «تشــکیالت صنفــی» رفــت.
روزنامــهی «آســمان» طــوری از جوانــان از جملــه «نویســندگان و شــاعران
جــوان» ســخن میگویــد کــه گویــی آنــان هیــچ میانــهای بــا آرمانخواهــی
و رادیکالیســم ندارنــد و همــه همچــون سیاســتگذاران ایــن روزنامــه
دربســت ســینهچاک سیاســتهای دولــت «اعتــدال و تدبیــر» روحانــی و
کشــتهمردهی «تعامــل و چانهزنــی» بــا ایــن دولــت هســتند .غافــل از آن کــه
همیــن جوانــان و از آن میــان خیــل نویســندگان و شــاعران جــوان بودنــد که
در تظاهــرات پرشــور پــس
از انتخابــات اخیــر شــعار
رادیــکال و آرمانخواهانــهی
«آزادی زندانیــان سیاســی» را
در خیابانهــا فریــاد زدنــد،
شــعاری کــه بیــان یکــی
از مطالبــات پایــهای مــردم
اســت و دولــت روحانــی
از جملــه بــا وعــدهی آن
توانســت روی کار آیــد.
امــا نکتــهی مهمتــری
کــه در نقــل قــول فــوق بــه
چشــم میخــورد و بایــد
حتم ـ ًا مــورد نقــد و بررســی
قــرار گیــرد ایــن اســت کــه
گویــا نویســندگان میتواننــد
بــدون ورود بــه عرصــهی سیاســت بــه مطالبــات «صنفی»شــان دســت پیــدا
کننــد .حتــا اگــر بپذیریــم کــه سانســور فقــط «یکــی از مشــکالت عمــدهی
نویســندگان ایــران» اســت ،چنــان کــه جلوتــر اشــاره کــردم ،مقابلــه بــا
سانســور بــه عنــوان یــک مطالبــهی «صنفــی» در گــرو ورود بــه عرصــهی
سیاســت اســت ،کــه «آســمان» آن را «سیاســتبازی» مینامــد .در مــورد
ســایر مطالبــات «صنفــی» چــه طــور؟ آیــا تــاش بــرای دســتیابی بــه
آنهــا نیــز مســتلزم فعالیــت سیاســی نیســت؟ یکــی از خواســتهای
صنفــی نویســندگان بیمــه اســت .در مــورد کارگرانــی کــه بــه اســتخدام
کارفرمــا درمیآینــد ،قانــون کارفرمــا را موظــف کــرده اســت کــه کارگــران
را بیمــه کنــد (بیمــهی بازنشســتگی و درمانــی) .کارفرمــای نویســنده ،ناشــر
اســت .امــا چــون ناشــر نویســنده را اســتخدام نمیکنــد ،مشــمول قانــون
نمیشــود ،یعنــی مجبــور نیســت نویســنده را بیمــه کنــد .از ســوی دیگــر،
نویســندگان فاقــد قــدرت متحــد و متشــکلی هســتند کــه بتوانــد دولــت را
مجبــور بــه بیمــهی درخــور و شایســتهی آنــان کنــد .بنابرایــن ،نــه کارفرمای
خصوصــی و نــه دولــت هیــچ یــک بــه طــور قانونــی موظــف نیســتند
نویســندگان را بیمــه کننــد .از چنــد ســال پیــش (در دولــت خاتمــی)،
وزارت ارشــاد نقــش کارفرمــا را برعهــده گرفــت و تحــت «قــرارداد بیمــه
صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد» ،کــه شــرایطی یکســره متفــاوت بــا بیمــهی
اجبــاری دارد ،اقــدام بــه بیمــهی «پدیدآورنــدگان آثــار» کــرد .طبــق بیمــهی
اجبـ ِ
ـاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،ماهانــه معــادل  30درصــد دســتمزد هــر
کارگــری بابــت بیمــهی کارگــران بــه ایــن ســازمان پرداخــت میشــود23 :
درصــد کارفرمــا 7 ،درصــد کارگــر .دربیمــهی صاحبــان حــرف و مشــاغل
آزاد ،ایــن ســهمبندی بــه صــورت زیــر اســت :کل مبلغــی کــه از درآمــد

هــر کــس کــه بــا منشــور کانــون نویســندگان ایــران
و عملکــرد چهــل و پنــج ســالهی ایــن تشــکل نویســندگان
آزادیخــواه آشــنا باشــد میدانــد کــه منظــور از
«رویکردهــای ایدهآلیســتی» و «رویکردهــای رادیــکال»
کانــون چیــزی نیســت جــز همــان مخالفــت بــا سانســور
و دفــاع از آزادی بیــان.
ماهانــهی بیمهشــدگان کســر میشــود  20درصــد اســت کــه  18درصــ ِد
آن را بیمهشــده و  2درصــ ِد دیگــر را دولــت میپــردازد .درعیــن حــال،
بیمــهی بیــکاری و نیــز بســیاری از خدمــات مربــوط بــه بیمــهی اجبــاری
بــه بیمــهی صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد تعلــق نمیگیــرد .تنهــا کاری
کــه وزارت ارشــاد بــه عنــوان کارفرمــا بــرای پدیدآورنــدگان آثــار کــرد ایــن
بــود کــه پرداخــت حــدود  55درصــد از  18درصــد ســهم بیمهشــده را
برعهــده گرفــت .میبینیــم کــه در بیمــهی پدیدآورنــدگان آثــار ،کــه شــامل
نویســندگان نیــز میشــود ،مبلغــی کــه پدیدآورنــده بایــد بپــردازد بیشــتر و
خدماتــی کــه بــه او تعلــق میگیــرد بســیار کمتــر از بیمــهی اجبــاری اســت.
در مقابــل ،ســهمی کــه وزارت ارشــاد بــه عنــوان کارفرمــا میپــردازد بســیار
کمتــر از ســهم کارفرمایــان دیگــر اســت و طبع ـ ًا خدماتــی کــه بیمهشــدگان
دریافــت میکننــد بســیار کمتــر از خدمــات بیمهشــدگان اجبــاری اســت.
بســیاری از نویســندگان از ســر ناچــاری پرداخــت ایــن ســهم بیشــتر و
دریافــت خدمــات کمتــر را پذیرفتهانــد ،زیــرا ایــن بیمــه را اســبی پیشکشــی
میداننــد کــه قاعدت ـ ًا نبایــد دنــداناش را شــمرد .چنیــن اســت ماجــرا فقــط
در مــورد یکــی از مطالبــات «صنفــی» نویســندگان ،مطالبــهای کــه ایــن گونــه
گــروگان قدرتمــداران حاکــم شــده اســت و دولــت هــر زمــان کــه بخواهــد
میتوانــد حتــا از ایــن اســب پیشکشــیِ فاقــد دنــدان همچــون حربــهای
علیــه نویســندگان آزادیخــواه و مخالــف اســتفاده کنــد .آیــا ،بــه نظــر
شــما ،درخواســت شــرایط بهتــر یــا حداقــل برابــر بــا کارگــران از دولــت
در گــرو ورود بــه عرصــهی سیاســت نیســت؟ مگــر در ســالهای اخیــر
شــاهد ناتوانــی دردآور نویســندگان بیمــاری چــون شــهرام شــیدایی و محمــود
اســتادمحمد از پرداخــت هزینههــای سرســامآور درمــان خــود نبودیــم؟ آیــا
اگــر کانــون نویســندگان ایــران بــرای مقابلــه بــا ایــن خفــت و حفــظ شــأن
و کرامــت انســانیِ نویســنده وارد عرصــهی سیاســت شــود« ،سیاســتبازی»
کــرده اســت؟
امــا ،عــاوه بــر دوگانــهی «سیاســیکاری» و «صنفــیکاری» ،دوگانــهی
دیگــری کــه «آســمان» کوشــید آن را جایگزیــن تقابــل واقعــیِ آزادیخواهــی
و اســتبداد کنــد دوگانــهی «ژانپــل ســارتر» و «ریمــون آرون» بــود .روشــن
اســت کــه منظــور «آســمان» تقابــل ایــن دو متفکــر در مرحلــهی واپســین
زندگــی آنهاســت ،یعنــی زمانــی کــه ســارتر از مارکسیســم دفــاع میکــرد
و آرون از لیبرالیســم« .آســمان» میخواهــد بگویــد راه کانــون نویســندگان
ایــران راه مارکسیســم اســت ،حــال آن کــه بایــد راه لیبرالیســم را بپیمایــد.
بــه زعــم «آســمان» ،راه نخســت راه «شــور و هیجــان» اســت و راه دوم راه
«اعتــدال و خــردورزی»...« :درایــن روزگار کــه چنیــن رویــهای نیــز بیــن
بخشــی از بدنــهی روشــنفکرانهی ایــران بــه وجــود آمــده اســت ،شــاید بایــد
ِ
ـنفکری هیجــانزدهی
انتخــاب کرد...بیــن شــور ســارتری و خــرد آرونی...روشـ
ِ
ـنفکری تفســیرگرای بردبار...مــن رفتــار روشــنگرانهی
مانیفســتدهنده و روشـ
رمــون آرون را بــه واقعیــت دنیــای خــود نزدیکتــر میبینــم؛ رفتــار
روشــنفکرانهای کــه بردبــار اســت و تفســیری ،و صــد البتــه ایــن یــک منــش
اعتدالیســت و دور از هیجــان و رادیکالیســمی کــه در لحظــه شــاید باشــکوه
بــه نظــر برســد امــا دود میشــود و بــه هــوا مــیرود ...نوســتالژی رفتــار
رادیکالــیِ ســلبی پرونــدهای کــه دورا ِن بایگانــیاش رســیده است(».آســمان،
ســرمقالهی شــمارهی  28 ،3بهمــن .)1392

مــن ،بــی آن کــه بخواهــم وارد ایــن بحــث شــوم کــه در تقابــل بیــن
مارکسیســم و لیبرالیســم حــق بــا کــدام طــرف اســت و ایــن کــه آیــا واقع ـ ًا
شــور و هیجــان و رادیکالیســم لزومــ ًا بــا خــردورزی مغایــرت دارد یــا
نــه ،بــه عنــوان یکــی از دبیــران کانــون اعــام میکنــم کــه تــا آنجــا کــه
بــه کانــون نویســندگان ایــران بــه ویــژه دورهی ســوم فعالیــت آن مربــوط
میشــود دوگانــهی «مارکسیســم» و «لیبرالیســم» دوگانــهای یکســره دروغیــن
و غیرواقعــی اســت و هیــچ جایگاهــی در تعییــن مواضــع کانــون نــدارد.
مواضــع کانــون نویســندگان ایــران طبــق منشــور آن و بــر اســاس همــان
رویارویــی عینــی ،واقعــی و مــادی بیــن آزادی بیــان و سانســور تعییــن شــده
و میشــود 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 مطالبــهی آن آزادی بیــان بیهیــچ حصــر و اســتثنا
بــرای همــگان اســت .اعضــای آن ممکــن اســت دارای ایــن یــا آن ایدئولــوژی
باشــند ،امــا کانــون در مقــام تشــکل جنبــش اجتماعــیِ آزادی بیــان فراتــر از
هرگونــه ایدئولــوژی اســت .ایــن تشــکل نویســندگان آزادیخــواه و مســتقل
بــر اســاس تقابــل آزادی و اســتبداد شــکل گرفتــه اســت و تــاش بــرای
جایگزیــن کــردن صــورت مســئلهی واقعــی کانــون نویســندگان ایــران بــا
دوگانــهی غیرواقعــی و کاذب «مارکسیســم» و «لیبرالیســم» همــان قــدر عبــث
اســت کــه کوشــش بــرای تعویــض آن بــا دوگانــهی دروغیــن «سیاســیکاری»
و «صنفــیکاری» .صــورت مســئلهی واقعــی کانــون هیــچ وقــت ایــن نبــوده
و ایــن نیســت کــه راه مارکسیســم را بپیمایــد یــا راه لیبرالیســم را؟ همــان
گونــه کــه گفتــم ،مــن در اینجــا نمیخواهــم وارد ایــن بحــث شــوم کــه
مارکسیســتها درســت میگوینــد یــا لیبرالهــا .امــا فــرض کنیــم حــق
بــا لیبرالهــا باشــد و آنــان همــان گونــه باشــند کــه «آســمان» گفتــه اســت:
ِ
پردازی هیجــانزده .مشــکل آنهــا تــازه
خــردورز و بردبــار ،بــدور از مانیفســت
از اینجــا بــه بعــد شــروع میشــود ،زیــرا آنهــا میخواهنــد کانــون نــه راه
مارکسیســم (کــه بــه زعــم آنهــا راه کنونــیِ کانــون اســت) بلکــه راه لیبرالیســم
را بپیمایــد .یعنــی دیــدگاه لیبرالهــا ایــن نیســت کــه تشــکل نویســندگان
اساسـ ًا نبایــد ایدئولوژیــک باشــد .مشــکل آنهــا فقــط مارکسیســتی بــود ِن ایــن
ایدئولــوژی اســت .بــه عبــارت روشــنتر ،آنهــا میخواهنــد ایدئولــوژی
لیبرالیســم را جایگزیــن ایدئولــوژی مارکسیســم کننــد.
بدینســان ،پرسشــی کــه نویســندگان بایــد بــه آن پاســخ دهنــد چنیــن
اســت :کانــون بــه مثابــهی تشــکل جنبــش واقعــی آزادی بیــان در برابــر
ســرکوبگران آزادیســتیز ،یــا بــه عنــوان تشــکل روشــنفکران ایدئولوژیپــرداز
اعــم از مارکسیســت و لیبــرال؟ پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه صــف
نویســندگان آزادیخــواه و مســتقل را از صــف نویســندگان وابســته بــه
حکومــت و توجیهگــران و مجیزگویــان دســتگاه سانســور جــدا میکنــد .تــا
آنجــا کــه ایــن صفبنــدی رعایــت شــود ،تمــام نویســندگان آزادیخــواه و
مســتقل اعــم از مارکسیســت و لیبــرال و مذهبــی و ...میتواننــد در کنارهــم و
در قالــب کانــون نویســندگان ایــران بــرای آزادی بیــان مبــارزه کننــد .کانــون
از ایــن تنــوع آرا و عقایــد نــه تنهــا آســیب نمیبینــد بلکــه هــر دم شــکوفاتر
و رزمندهتــر میشــود .آســیب آن گاه بــه کانــون وارد میشــود کــه ایــن
ـی مشــترک از میــان بــرود و نویســندگان مارکسیســت و
بســتر واقعــی و عینـ 
لیبــرال و مذهبــی در کســوت رقیــب بــه جنــگ حیــدری -نعمتــی بــا یکدیگــر
بپردازنــد و کانــون را شقهشــقه کننــد ،پــروژهای کــه موازیســازیها و
بدیلســازیهای «آســمان» و شــرکاء بــرای خدمــت بــه آن طرحریــزی
شــده انــد.
اسفند 1392

پانوشت
*«صنــف» را واژهنامههــا معمــوالً مجموعــهی افــراد شــاغل در یــک حرفــهی
واحــد تعریــف میکننــد .امــا ایــن تعریــف کلیتــر از آن اســت کــه چیــزی را
روشــن کنــد .مــی تــوان «خودروســازی» را یــک حرفــهی واحــد در نظرگرفــت
و ایــن نتیجــه را بــه دســت آورد کــه مجموعــهی افــراد شــاغل در خودروســازی
«صنــف خودروســازی» را تشــکیل میدهنــد .در همــان حــال ،مــی تــوان گفــت در
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خودروســازی دههــا «حرفــهی واحــد» مثل جوشــکاری،
تراشــکاری ،برقــکاری و ...وجــود دارد و منظــور از
صنــف مجموعــهی افــراد شــاغل در هــر یــک از ایــن
حرفههاســت :صنــف جوشــکار ،صنــف تراشــکار،
صنــف برقــکار و . ...تعریــف بــاال نشــان نمیدهــد کــه
منظــور از «صنــف» کــدام یــک از اینهاســت .تــا آنجــا
کــه متــون تاریخــی نشــان میدهنــد« ،صنــف» بــه
مجموعــهی افــرادی گفتــه میشــود – اعــم از صنعتگــر
یــا کاســب – کــه نــه بــر اســاس رابطــهی اجتماعــی
ســرمایه (خریــد و فــروش نیــروی کار) بلکــه بــر پایهی
رابطــهی اجتماعــی اســتاد -شــاگردی فعالیــت تولیــدی
یــا توزیعــی یــا خدماتــی میکننــد .بــه عبــارت دیگــر،
صنــف مقولــهای ماقبــل ســرمایهداری و قــرون وســطایی
اســت .بــه ایــن معنــا ،اکنــون در ایــران حتــا تولیــد و
توزیــع خُ ــرد نیــز تولیــد و توزیــع ســرمایهدارانه (خُ ــرده
بورژوایــی) اســت و نمیتــوان مجموعــهی افــرادی کــه
در ایــن زمینههــا فعالیــت میکننــد صنــف نامیــد.
قابــل ذکــر اســت کــه جمهــوری اســامی میکوشــد
رابطــهی اســتاد -شــاگردی را زنــده کنــد ،بــه طــوری
کــه اخیــرا ً طرحــی را تحــت عنــوان «آمــوزش اســتاد-
شــاگردی» تصویــب کــرد کــه بــر اســاس آن کارگــران
بــه عنــوان شــاگرد یــا کارآمــوز چنــد ســال بــه طــور
رایــگان بــرای ســرمایه داران کار میکننــد .روشــن
اســت کــه ایــن طــرح بیحقوقــی کارگــران و ارزانــی
نیــروی کار را بیــش از پیــش تشــدید میکنــد.
امــا آنچــه در ایــران اتفــاق افتــاده ایــن اســت
کــه در حالــی کــه رابطــهی اســتاد -شــاگردی از نظــر
اقتصــادی جــای خــود را بــه رابطــهی خریــد و فــروش
نیــروی کار داده اســت (زیــرا نظــام مــزدی محصــول
انحــال نظــام اســتاد -شــاگردی اســت و کارگــر بایــد
از ســلطهی قیــد و بنــد اصنــاف و قواعــد و مقــررات
آنهــا بــرای شــاگردان رهایــی یابــد تــا بــه کارگــر
مــزدی تبدیــل شــود ،ابتــدا در مانوفاکتــور ســپس در
صنعــت بــزرگ) و اکنــون حضــور رابطــهی اســتاد-
شــاگردی در اقتصــاد ایــران حضــوری کام ـ ً
ا جزئــی و
حاشــیهای و بیاهمیــت اســت ،فرهنــگ ســرمایهداری
صنعتــیِ مــدرن – بــه ویــژه در تولیــد خُ ــرد – بــه
طــور کامــل جــای فرهنــگ ســنتی و قــرون وســطاییِ
اســتاد -شــاگردی را نگرفتــه اســت .کاربــرد مقولــهی
صنــف از ســوی جمهــوری اســامی و تدویــن قانــون
نظــام صنفــی و نامگــذاری تشــکل کارگــری بــه عنــوان
انجمــن صنفــی در قانــون کار بــا هــدف حفــظ و
اشــاعهی فرهنــگ ســنتی و قــرون وســطایی در مقابــل
فرهنــگ ســرمایهداری صنعتــی مــدرن اســت .ممکــن
اســت گفتــه شــود کــه واژهی «صنــف» در ایــن قوانیــن
نــه بــه معنــای قــرون وســطاییِ آن بلکــه بــه معنــای
«حرفــه» بــه کار رفتــه اســت .ایــن ،توجیهــی بیــش
نیســت .زیــرا صنــف و حرفــه دو مفهــوم متفاوتانــد و
آنهــا را نمــی تــوان بــه جــای هــم بــه کار بــرد .حرفــه
بــه معنــای شــغل یــا پیشــه اســت ،حــال آن کــه صنــف
جمعــی از افــراد اســت کــه ،همــان گونــه کــه گفتــم،
بــر اســاس رابطــهی اســتاد -شــاگردی فعالیــت تولیــدی
یــا توزیعــی یــا خدماتــی واحــدی انجــام میدهنــد .بــه
بیــان دیگــر ،صنــف نوعــی تشــکل اســت ،هرچنــد بــه
معنایــی اولیــه و ابتدایــی .مفهــوم معــادل صنــف نیــز
در زبــان انگلیســی نــه ( tradeحرفــه) بلکــه guild
اســت کــه بــه انجمنهــای اصنــاف قــرون وســطا
گفتــه میشــد .در زبــان انگلیســی  trade unionبــه
معنــای اتحادیــهی ایــن یــا آن حرفــهی صنعتــی بــه کار
مــیرود و نــه بــه معنــای تشــکل اصنــاف قــرون وســطا
یعنــی انجمــن یــا اتحادیــهی صنفــی .بــه ایــن ترتیــب،
برخــاف آنچــه قوانیــن جمهــوری اســامی و ابــواب
جمعــی «خانــهی کارگــر» میگوینــد« ،انجمــن صنفــی»
بــه هیــچ وجــه معــادل و واژهی مناســبی برای «ســندیکا»
و «تریــد یونیــون» نیســت ،بلکــه معــادل «گیلــد» یعنــی
همــان انجمــن صنفــی قــرون وســطا اســت .بــه ایــن
اعتبــار« ،صنفــی» نامیــدن کانــون نویســندگان ایــران و
خواســتهای رفاهــی آن نادرســت اســت.
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خدای مهربان من نیازی به حمله و دفاع ندارد
بیگمــان نادرشــاه ،هیتلــر ،چنگیــز،
تیمــور و دیگــر پادشــاهان خونریــز
میتوانســتند آدمهــای مهربانــی باشــند ،یــک
کشــا ورز نمونــه یــا یــک راننــدهی تاکســی
مهربــان ،امــا خــاک آنهــا را در کمــرگاه
پــدری وا نهــاد و در زهــدان مــادری کــه در
جغــر افیــای خاصــی بودنــد بــه موجودیــت
رســاند و آنــان روزی بــه ناتوانــی انســانها و
گمراهــی آنــان پــی بردنــد و بــا هــر اشــاره
انســانی و انســانهایی را از هســتی ســاقط
کردنــد .طالبــان؛ القاعــده و سیاســتمداران
جنــگ در نقــاط مختلــف خاورمیانــه هــم بــر
ایــن باورنــد کــه خدایشــان داناتــر و محقتــر
اســت .همانگونــه کــه هموطنــان فرهیخت ـهی
مــا در نشــریهی پــر فــراز کیهــان میپندارنــد
ایــن گربــه فقــط متعلــق بــه آنــان اســت و
بــا هــر اشــارهی آنــان بایــد چنگهایــش را
در دل و روح خــود فــرو کنــد و فرزندانــش
را آوارهی د نیــا کنــد .بســیاری از همیــن
هنرمنــدان مبلنشــین یــا آنــان کــه روی دو
صندلــی نشســته و یــا بــزرگان هنری کــه روی
تلســوختهی خــاک ایــن مملکــت نشســتهاند
دانایــی خــود را مرهــون قلــم اســتادانی نظیــر
هدایــت ،درویشــیان ،شــاملو ،دولتآبــادی،
بــه آذیــن و قاضــی و فــروغ و دیگــر بزرگانــی
هســتند کــه اکثــرا ً اعضــای محتــرم کانــون
نویســندگان ایــران بــوده و هســتند  .کانــون
نویســندگان ایــران آخریــن بازمانــدهی
آرزومنــدی حریــت ایرانیــان اســت کــه هنــوز
بــا تــن و روح مجــروح بــرای حفــظ حرمــت
و بقــای آزادی و معنــای آن علمــی را افراشــته
نــگاه داشــته اســت .اگــر شــمایان حکــم و
ابــاغ و دســتور پوســتاندازی میدهیــد؛
نــه در موضعــی انســانی و برابــر؛ کــه متکــی
بــه مــرگ و محبــس و انحصــار ایــن کار را
میکنیــد  .در غیــر ایــن صــورت چگونــه
بــه خــود اجــازه مــی دهیــد دســتور تغییــر
ماهیــت جمعــی؛ انســانهایی را بدهیــد کــه
بــه هــزار و یــک دلیــل از صاحبــان اصلــی
ایــن ســرزمین بــه شــمار میرونــد .مــن یــک
تــازه از راه رســیدهام و میدانــم کســانی در
ایــن بیــن بــه نــام زیبایــی انســان اشــتباهاتی
مرتکــب شــدهاند؛ امــا بیــن شــما و اعضــای
کانــون چــه کســی دســت بــه خــون دیگــران
آغشــته اســت؟
مــن امــا هیــچ کــس را  /در شــبی
تاریــک و توفانــی نکشــتم  /مــن امــا راه

قباد حیدر
بــر مــرد رباخــواری
نبســتم  /مــن امــا
نیمههــای شــب ز
بامــی بــر ســر /بامــی
نجســتم (شــاملو )
محمــد
آیــا
مختــاری و پوینــده
هــر یــک هــزاران نبودنــد؟ چــه کســی
بایــد پوســت عــوض کنــد؟ شــمایی کــه
در برنامــهی چــراغ و امثالهــم بــوق و کرنــا
بــه دســت گرفتهایــد آیــا فرصتــی بــه پنــج
میلیــون آواره از وطــن خــود خواهیــد داد
کــه از آرزوهــا و رنجهایشــان در تلویزیــون
میلــی شــما بگوینــد؟ دگراندیــش کیســت؟
مایــی کــه بــه تمامــی ایرانــی هســتیم یــا شــما
کــه وابســته بــه انــواع عقایــد برونمــرزی و
مهاجــر و مهاجــم هســتید؟ قصــدم شــعار دادن
نیســت امــا بدانیــد مــا آخریــن بازمانــدهی
انســانهایی هســتیم کــه هنــوز آزادی را
فرامــوش نکردهانــد بــرای بــا مــا مانــدن
بــا یــد گذشــتهی نــه چنــدان دور شــما هــم
آنالیــز شــود .در ایــن جــا هنــوز خونهایــی
میجو شــد
اندیشــه را ســرند میکننــد /
دانههــای ریــز  /از ســوراخهای مشــبک
گذشــتهاند  /دانههــای درشــت بایــد /
شکســته شــوند (احمــد حیدربیگــی)
چــرا مــا را شکســته میخواهیــد ؟ اگــر
میخواهیــد قومــی را بشناســید بــه ســراغ
آثــار ادبــی آنهــا برویــد .همــه میداننــد
در ایــن ســرزمین کســانی هســتند کــه دارای
افــکاری مگــر عقایــد شــما هســتند و شــما
بــه آنــان امــر میکنیــد پوســت بیندازنــد
و هــم رنــگ شــما شــوند .امــا مــن معنــا و
تأثیــر کانــون نویســندگان ایــران را بدیــن
گونــه برایتــان ترجمــه میکنــم .یــک عضــو
کانــون بــه نــام حکیــم ابوالقاســم فردوســی
باعــث شــد برخــاف تمــام ملــل مغلــوب کــه
تــن بــه زبــان و فرهنــگ عربــی دادهانــد؛ مــا
هنــوز پارســی میگوییــم ،اندیشــه میکنیــم
و زندگــی .نــه نمیشــود عزیــزان مــن،
تاریــخ را شــما نمینویســید ایــن ماییــم
کــه روزهایــی کــه بــر مــا گذشــته را بــرای
آینــدگان مکتــوب میکنیــم و آوارههــای
وطــن از رنجهایشــان خواهنــد نوشــت.
ایــن مــا هســتیم کــه ماندهایــم بــا کشــوری
دردمنــد و ایــن همــه شــاهپور غالمرضــا.
شــمایان خــوش باشــید.

پوستاندازی یا غربال هدفمند؟
حکایــت آنچــه ایــن روزهــا نــام کانــون
نویســندگان را بــر ســر زبــان انداختــه ،حکایــت غــم
انگیزیســت کــه نمیتــوان بــی مــرور چندبــارهی
تاریــخ ایــن مــرز و بــوم متوجــه تلخــی آن شــد .امــا
اگــر بخواهیــم در یادداشــتی کوتــاه بــه عمیــق تریــن
نقطــه ایــن تلخــی برســیم بایــد ایــن ســوال را مــدام از
خــود بپرســیم کــه چگونــه میشــود در ســرزمینی کــه
شــعر و ادبیــات در آن همــواره مایــه فخــر ایــن گربـهی
دوســت داشــتنی روی نقشــه شــده اســت نویســندگانش
نتواننــد حتــی در حــد یــک گردهمایــی فامیلــی دور
هــم جمــع بشــوند؟
و حیــرت آور اینکــه کســانی کــه خــود بــا
افتخــار از عــدم مجــوز برگــزاری جلســات ایــن
جمــع صحبــت میکننــد هــر از گاهــی گویــا بــر
زخــم کهنــهای کــه زدهانــد نمــک میپاشــند تــا
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
فرامــوش کننــدگان بزرگیــم .مــا عــادت کردهایــم
روی تکــه تکههــای تاریخمــان کــه امــروز مــا را
شــکل دادهانــد چشــم بپوشــیم.
بــه اعتقــاد مــن در روزهــای اخیــر آنچــه بیــش از هــر
چیــز رنــج آور بــود نــه صحبــت برخــی مقامــات دولتــی،
کــه صحبتهــا و رفتارهــای جمعــی از مثــا دوســتان
نویســنده اســت کــه گویــا پرچمشــان را در ســمت بــاد
قــرار دادن بــرای آنــان بــدل بــه شــغل شــده اســت.
امــا پیــش از آنکــه بخواهــم بــه ایــن ســخنان
واکنــش نشــان بدهــم ناگریــزم یــک مســئله را کــه
دســتکم بــرای مــن ســوال شــده بــا صــدای بلندتــری
بــا خــودم و یــا مردمــان هــم عصــرم مــرور کنــم
کــه وقتــی مثــا یــک مقــام دولتــی از لــزوم پوســت
انــدازی کانــون ســخن میگویــد آیــا هماننــد
مایــی کــه ابزارمــان کلمــه اســت متوجــه بــار
معنایــی کلماتــش میشــود؟ کــه در ایــن صــورت
مگــر نــه آن کــه در معنــا کــردن پوســت انــدازی و
تغییــر ســاختار کانــون نویســندگان مفهــوم تغییــرات
و یــا در نــگاه خوشــبینانه اش جوانگرایــی در بدنــه
کانــون نهفتــه اســت؟ و اتفاقــا ســوال اصلــی همینجــا
رخ میدهــد کــه چگونــه تشــکلی کــه حتــی اجــازه
برگــزاری جلســاتی محــدود و خصوصــی و همانطــور
کــه گفتــم گاه در حــد یــک دور هــم نشــینی دوســتانه
ماننــد تمامــی اقشــار ایــن جامعــه نــدارد میتوانــد
خــود را بــه قــول آنــان بــه روز رســانی کنــد؟ آیــا
وقتــی کســی از لــزوم پوســت انــدازی کانــون ســخن
میگویــد متوجــه اســت کــه ایــن پوســت انــدازی
گام اولــش حضــور جوانــان در ایــن تشــکل و اجــازه
برگــزاری جلســاتی عمومــی بــرای تعییــن هیــات
دبیــران اســت؟ وقتــی حتــی نــام بــردن از کانــون نیــز
تبعــات در بــر دارد چگونــه میتــوان توقــع داشــت
ایــن تشــکل خــود را در زمانهــای مختلــف مثــا بــه
روز رســانی کنــد؟
امــا ســوال مهمتــر مــن ایــن اســت کــه وقتــی از
طرفــی بحــث پوســت انــدازی را مطــرح مــی کنیــم
و بعــد اجــازه همــان جلســات محــدود را هــم از
ایــن تشــکل میگیریــم آیــا بحــث پوســت انــدازی
در معنــا ،بــه پوســت کنــی و غربــال هدفمنــد بــدل
نمیشــود؟ مســئله ای کــه دســتکم کانــون نویســندگان
و اعضــای آن از بــدو تاســیس تاکنــون بــا آن بیگانــه

رضا حیرانی

هــم نبودنــد.
از ســوی دیگــر قســمت
شــاید کمیــک ماجرا آنجاســت
کــه حتــی وقتــی بــرای نشــان
دادن یــک فضــای بــاز سیاســی
گاهــی ،گــداری بنــا میشــود
کســی از دولتمــردان نامــی از
کانــون ببــرد ،مــا شــاهد آن هســتیم کــه ایــن افــراد
معمــوال جایــگاه دولتیشــان هیــچ قــدرت اجرایــی
مناســب بــرای وعدههایــی کــه میدهنــد نــدارد.
بطــور مثــال جنابــی کــه اخیــرا از لــزوم پوســت
انــدازی کانــون ســخن گفتهانــد آیــا میتواننــد تعهــد
دهنــد در صــورت تغییــر ،درهــای چهارمیــخ شــده بــر
روی کانــون و اعضایــش بــاز شــده و انــواع و اقســام
محدودیتهــا از ســر راه ایــن تشــکل قدیمــی و
شــریف و اعضــای آن کــه هــر کــدام اعتبــاری بــی
چــون و چــرا در فضــای ادبیــات و فرهنــگ ایــن
ســرزمین دارنــد کنــار بــرود؟
مگــر نــه اینکــه در دولــت اصالحــات نیــز
آنچــه بــر ســر اعضــای کانــون نویســندگان از جملــه
مختاریهــا و پویندههــا آمــد همزمــان بــا شــعارهای
جذابــی بــود کــه وزارت ارشــاد وقــت ســر م ـیداد؟
چــرا بــرای یکبــار هــم کــه شــده آنانــی کــه
عامــل محدودیتهــا هســتند زبــان نمیگشــایند
تــا دســتکم بطــور رســمی و علنــی پــای تصمیمــات
خــود درارتبــاط بــا کانــون نویســندگان و اعضایــش
بایســتند؟
اگــر کانــون نویســندگان اجــازه برگــزاری مجمــع
عمومــی خــود را از طریــق فراخــوان رســمی داشــته
باشــد چــه بســا در یــک انتخابــات آزاد هیــات دبیرانــش
تغییــر کنــد مســئلهای کــه همیشــه و همــواره تمامــی
اعضــای هیــات دبیرانــش از بــدو تاســیس بــر آن تاکیــد
داشــته و سابقهشــان نیــز همیــن را نشــان میدهــد.
پــس واقعیــت ایــن اســت مســئله محــدود کننــدگان
کانــون هیــات دبیــران ،ســوابق فــردی دبیــران کنونــی
نیســت .مســئله وجهــه اجتماعــی تشکلیســت کــه
اعتبــارش را از یکــی دو تــن از اعضایــش هرگــز نگرفتــه
و همــواره تاریــخ ادبیــات شــریف ایــن ســرزمین را بــه
عنــوان پشــتوانه اعتبــاریاش بــا خــود همــراه دیــده
اســت.
کانــون نویســندگان ایــران یــک دکان دو نبــش
نیســت کــه بتــوان آن را بــه صــرف یــک بخشــنامه
پلمــپ کــرد و یــا جــوازش را از یــک فــرد بــه فــرد
دیگــری انتقــال داد .کــه اگــر اینگونــه بــود غیــاب
شــاملوها و گلشــیری هــا و مختاریهــا آن را از
ســالها پیــش از اعتبــار انداختــه بــود.
اگــر هنــوز وجهــه اجتماعــی کانــون پابرجاســت
بــه واســطه آن اســت کــه اهالــی راســتین و شــریف
ادبیــات ایــن ســرزمین از رودکــی و فردوســی تــا
امــروز همــواره خــود را تنهــا و تنهــا وامــدار مردمانــی
دانســتهاند کــه بــه اینجــای تاریــخ رسیدنشــان ثمــره
رنجهــا و مقاومتهایشــان بــوده اســت .کمااینکــه در
تاریــخ پــر تحــول ایــن ســیاره چــه بســیار فرهنگهــا
و زبانهــا کــه آمــده و رفتهانــد امــا زبــان فارســی
و فرهنــگ پــر افتخــار ایــن ســرزمین از غبــاری چنــد
هــزار ســاله عبــور کــرده و اینگونــه راســت قامــت
ایســتاده اســت.
و چــه کسیســت کــه ندانــد ایــن مانــدگاری

زبــان و فرهنــگ ،تنهــا بــه پشــتوانه تــاش آنانــی
شــکل گرفتــه کــه امــروز ادامــه دهنــدگان راهشــان
اگرچــه یکــی در میــان میتواننــد بــا هــر دشــواری
کتــاب منتشــر کننــد امــا حــق جمــع شــدن بــه دور
یکدیگــر را ندارنــد.
امــا همانطــور کــه گفتــم بــه شــخصه بــرای مــن
بخــش غــم انگیــز ماجــرا آنجاییســت کــه برخــی از
دوســتان هــم صنــف مــا بــا فرامــوش کــردن تمامــی
پیــچ و خمهــای جــادهای کــه مــا بــه اینجایــش
رســیدهایم کانــون را متهــم بــه فرامــوش کــردن
وظایــف اصلــیاش کــرده و بــه دروغ آن را تنــزل
یافتــه بــه ســطح یــک حــزب سیاســی متهــم میکننــد.
حیــرت آور اســت کــه ایــن دوســتان ،از تشــکلی
کــه حتــی حــق برگــزاری جلســاتی محــدود نــدارد
بــه فــرض توقــع دارنــد در بحــث اختــاف میــان
مولــف و ناشــر ورود پیــدا کــرده و از آن ســو وظیفــه
صیانــت از شــرافت قلــم را جــزو اســاس غیــر قابــل
حــذف کانــون نویســندگان اســت را اضافــات غیــر
ضــروریای دانســته کــه بایــد کنــار گذاشــته شــود.
ســوال مــن بــه عنــوان یــک نویســنده و شــاعر
کــه حتــی عضــو رســمی کانــون نویســندگان هــم
نیســت ایــن اســت کــه مگــر ایــن نویســندگان و
شــاعران بودنــد کــه در سیاســت ورود پیــدا کردهانــد؟
آیــا مــا تــا بدیــن انــدازه فرامــوش کار شــدهایمکــه
بــه یــاد نیاوریــم اگــر در نقطــهای کانــون در مســیر
سیاســت افتــاده اســت ،ایــن سیاســت و سیاســت ورزان
بودهانــد کــه بــا ورود بــه حــوزه فرهنــگ و گاه حتــی
حریــم خصوصــی اهالــی آن ،فرهنــگ را بــر پیــچ و
تــاب سیاســت گــره زدهانــد.
بــه اعتقــاد مــن حــاال کــه بــه هــر دلیــل بحــث
هرچنــد غیــر واقــع بینانـهای در بــاب کانــون و چگونــه
رفتــار کردنــش پیــش آمــده و بــا وجــودی کــه بــه
شــدت معتقــدم حتــی بــه کار بــردن لفــظ پوســت
انــدازی در شــان تشــکلی کــه اعضایــش فرهیختــگان
ایــن ســرزمینند نبــوده و نیســت ولــی آنــان کــه بــا
لبخنــد زخــم میزننــد بــد نیســت بــرای اثبــات
حــرف خودشــان هــم کــه شــده اجــازه دهنــد کانــون
نویســندگان ماننــد هــر تشــکل صنفــی بــا یــک
فراخــوان رســمی و بــدون عواقــب ،مجمــع عمومــی
خــود را تشــکیل داده تــا اگــر حتــی بــه فراخــور
زمــان نویســندگان ایــن ســرزمین نیــاز بــه تغییــر در
بدنــه اجرایــی کانــون را احســاس میکننــد خودشــان
طبــق اساســنامه کانــون بــه آن دســت بیابنــد.
چــرا کــه اهالــی راســتین فرهنــگ میداننــد تنهــا
بخشــی کــه نمیتــوان بــه زور بخشــنامه و دســتور
هدفمنــد کــرد فرهنــگ اســت .فرامــوش نکنیــم یــک
نویســنده بــرای آنکــه آنچــه را کــه بــاور دارد ثبــت
کنــد نــه نیــاز بــه ســالنهای ســینما دارد و نــه در
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
بــه آثــار ادبیمــان کافیســت بــا صــدای بلنــد فکــر
بکنیــم .و فــروغ چــه خــوب گفتــه اســت کــه "تنهــا
صداســت کــه میمانــد".
پــس یــک بــار هــم کــه شــده آنانــی کــه معتقــد
بــر نتیجــه بخــش بــودن سیاســت قهــری و حذفــی در
حــوزه فرهنــگ هســتند بداننــد ،حــذف فرهنـ ِ
ـگ مبتنــی
بــر کلمــات قطعــا غیــر ممکــن اســت و جــز بدنامــی
ثمــرهای دیگــری نخواهــد داشــت زیــرا تاریــخ را
سیاســت پیشــگان نمینویســند بلکــه ایــن فرهنگیــان
و هنرمنداننــد کــه تاریــخ را بــه شــکل درســت و
حقیقــیاش ثبــت میکننــد.
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فریبرز رئیس دانا

از ایــن کــه مدتــی اســت کانــون نویســندگان
ایــران نــزد روزنامــه هــای رســمی بــه موضــوع روز
بــدل شــده خوشــحال هســتم .ایــن حقــی اســت کــه
همیشــه از کانــون نویســندگان ایــران ســلب شــده
اســت .منظــورم حــق ابــراز وجــود در ســطح رســمی
و عمومــی جامعــه اســت .در پــرده قــرار گرفتــن
کانــون از ســوی مخالفــان صاحــب قــدرت باعــث
شــده اســت اهــداف ،فعالیتهــا و دیدگاههــای آن از چشــم جامعــه و بــه
ویــژه جامعــهی فرهنگــی پنهــان بمانــد یــا چنــان کــه بایــد و شــاید بازتــاب
نیابــد .کمااینکــه در چنــد هفتــه اخیــر بــا رفــع موقــت ممنوعیــت نــام
بــردن از کانــون در روزنامههــای رســمی  ،بعضــی کســان چنــان ســخنان
نامربــوط در مــورد کانــون گفتهانــد و انتظــارات نابجایــی از آن دارنــد کــه
در خوشبینانهتریــن حالــت میشــود آن را بــه بیاطالعــی زیادشــان
نســبت داد .در ذهــن ایــن دســته ،کانــون تشــکلی از کار افتــاده  ،تعطیــل
بــا اعضایــی منفعــل اســت .امــا ایــن ذهنیــت بــه انــدازهی سرســوزنی بــا
واقعیــت همخوانــی نــدارد .چنیــن نتیجهگیــری اگــر ناشــی از غــرض
نباشــد قطعــا برآمــده از بیاطالعــی اســت .مــن خــود از نزدیــک شــاهد
تالشهــای کانــون بــودهام .بــه ویــژه میخواهــم بــر ایــن نکتــه تاکیــد
کنــم کــه از شــروع دورهی ســوم تــا اکنــون کانــون هیــچگاه فعالیــت خــود
را متوقــف نکــرده و بــا وجــود انبــوه مشــکالت و موانــع بســیاری کــه یــر
ســر راهــش قــرار میدادنــد بــرای رســیدن بــه اهدافــش کوشــیده اســت.
در ایــن میــان غمانگیزتریــن برخوردهــا از جانــب ســنگاندازانی اســت
کــه» میداننــد و میاندازنــد!»
ســختی رهــروان را غربــال میکنــد .هــر چــه مشــقت بیشــتر باشــد
و راه ناهموارتــر ،روزنههــای غربــال فراختــر میشــود .از آنهــا کــه از
ســوراخهای غربــال فروافتادهانــد گلــهای نیســت .اعتراضــی هــم اگــر
هســت بــه شــرایط ســخت و برپاکننــدکان آن اســت .امــا ایــن نیــز منصفانــه
نیســت کــه جامانــدگان و دوریگزیــدگان بــه ادامهدهنــدگان راه درشــت
گوینــد و تهمــت زننــد.
گــر چــه داور نهایــی زمــان اســت امــا تــا همیــن جــا نیزبــا اطمینــان
میتــوان گفــت کــه کانــون بــر ســر میثــاق خــود؛ یعنــی آزادی اندیشــه و
بیــان ،اســتوار ایســتاده اســت .همیــن اســتواری اســت کــه حتــی مخالفــان
جــدیاش را واداشــته بــه ارزشــمندی کانــون اقــرار کننــد .ایجــاد خلــل
در همیــن اســتواری هــدف مخالفــان اســت .آنهــا بــا انــواع شــیوهها و
حیلههــا میکوشــند کانــون را از هویــتاش ،کــه ضدیــت بــا سانســور و
خواســتاری آزادی بیــان اســت ،تهــی کننــد .اگــر چنیــن شــود آنگاه کانــون
پدیــدهای 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 میانــدازد
و مــا ،اعضــای کانــون ،بایــد مراقــب باشــیم جــان نگیــرد.
مــن بــه عنــوان عضــوی از هیئــت دبیــران کانــون و نویســندهای کــه
ســالهایی زیــاد از تیــغ سانســور زخــم خــورده اســت ،از بهتــر شــدن
شــرایط آفرینــش و انتشــار کتــاب حمایــت میکنــم ،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
چیــز بــه آزادی بیــان نیــاز دارد ،زیــرا آنچــه کانــون را هویتــی فرهنگــی
– آزادیخــواه بخشــیده اصــل اول منشــور آن اســت کــه میگویــد :آزادی
اندیشــه و بیــان بیهیــچ حصــر و اســتثنا !
اسفند 1392

«جامعــه ای کــه اساســش بــر ســاخت
اســتبدادی قــدرت اســت  ،مشــخصات و مختصات
افــرادش را نیــز مطابــق نمونــه هــای مطلــوب
رفتــاری و پنــداری مــی آرایــد  . . .ایــن ســاخت و
اســتبدادی  ،کل انســان و جهــان را مــاک روابــط
آدمــی قــرار نمــی دهــد  ،بلکــه روابــط انســانها
را تنهــا مطابــق ارزشــهای تعییــن شــده توســط
بخشــی از انســانها معیــن مــی کنــد  . . .قــدرت
اراده و آزادی آدمــی را بــه عاملــی دیگــر وابســته
مــی دارد  .و یــا آن را تنهــا بــه امــکان و حرکــت وکنشــی در محــدوده ی
یــک نظــام اندیشــگی و اجتماعــی  ،محــدود و معیــن مــی کنــد ».
محمد مختاری  :انسان در شعر معاصر

16

هــر کــس حــق دارد دربــاره ی کانــون نویســندگان ایــران نظــر بدهــد
 ،چــه عضــو کانــون باشــد  ،چــه نباشــد  ،چــه نویســنده ی حرفــه ای
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
دارد کــه بیشــتر معیــار اخالقــی  ،بــه ویــژه شــجاعت اخالقــی و شــرافت
قلمــی و وجــدان انســانی دارد و آن  ،منصفانــه بــودن اظهارنظــر اســت و
اســتقالل آن از فراینــد تخریــب و برانــدازی ای کــه  45ســال اســت علیــه
کانــون نویســندگان ایــران همــراه بــا نوســانهایی جریــان دارد و حــاال بــاز
تــب آن بــاال گرفتــه اســت  .ایــن بــاال گرفتــن هــم بــه هیــچ روی نــا
مرتبــط بــا مجموعــه ی سیاســتهای دولتــی کــه بــه روی کار آمــده اســت تــا
بحرانهــای ســخت اقتصــادی  ،اجتماعــی و سیاســی ایــران را از راه هایــی
دیگــر و عمدتـ ًا از راه آشــتی جویــی بــا جهــان غــرب حــل کنــد  ،نیســت
 .در همیــن ارتبــاط چنــد نکتــه را بــاز گــو مــی کنــم :
 .1رئیــس جمهــور میگویــد  -و مــرد سیاســی قدیمــی قدرتمنــد و
مــراد ایــن رئیــس جمهــور یعنــی هاشــمی رفســنجانی نیــز بــه زبــان دیگــر
میگویــد  -بگذاریــد انتقــاد و حــرف گفتــه شــوند ،تــا زیــر زمینــی نشــود.
همـهی مــا ســابقهی کســان زیــادی را کــه ایــن گونــه حــرف میزننــد امــا
در ســرکوب آزادیهــا و آزادی خواهــان ،نوشــتهها و نویســندگان ،اندیشــه
منــدان و دگراندیشــان مشــارکت داشــتهاند بــه یــاد داریــم .و هم ـهی مــا
هــم دیــده ایــم هیــچ نشــانهی واقعــی از بــروز نخســتین جنبههــای واقعــی
در ایــن گفتههــا در دســت نیســت ،بلکــه بــر عکــس آثــار و کتابهــای
زیــادی از گفتــن و بیــان شــدن بازماندهانــد و انــواع ســخت گیــری و
ســرکوبها فزونــی گرفتــه اســت .منتقــدان کانــون ،یعنــی آن چنــد نفــر
کاس ـهی داغ تــر از آش کدامشــان بــه تحلیــل ایــن تضــاد پرداختــه انــد؟
تقریب ـ ًا هیــچ کــدام.
 .2وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی میگویــد در ایــران سانســور
نداریــم بلکــه قانــون سانســور داریــم .آن حکایــت یادتــان اســت کــه گفــت
حرفــش را نــزن خــودش را بیــار .مــن یکــی شــک دارم کــه اگــر همیــن
مصوبههــای اساسـ ًا ضدحقــوق مردمــی و حتــی ضدقانــون اساســی وجــود
نداشــتند ایــن آقایــان وزیــران ارشــاد ،قانونــی بــرای سانســور اختــراع نمــی
کردنــد .چنیــن اســت زیــرا نویســندگی و آفرینندگــی آزاد از نظــر ایشــان
«ذاتــ ًا ممنــوع» اســت .ضمنــ ًا بــا کــدام قانــون کتابهــای نویســندگان بــی
ارائ ـهی هیــچ دلیــل مکتــوب یــا حتــی شــفاهی در وزارت ارشــاد «گیــر»
میکنــد .ایــن شــد قانــون ؟ مثــ ً
ا کتــاب مــرا کــه ترجمــه ای اســت در

بــارهی خشــونتهای تحریــک شــده از ســوی آمریــکا و انگلســتان و
قدرتمنــدان و باندهــای مافیایــی در همـهی جهــان و نوشــته شــده از ســوی
ســیزده پژوهشــگر نــام آور دانشــگاههای جهــان ،میگیرنــد و بیــش از
شــش مــاه نگــه میدارنــد تــا اساس ـ ًا کهنــه و نــا بــه روز شــود .اســمش
هــم ایــن اســت کــه هنــوز سانســور نکردهانــد و فقــط جوابــی تاکنــون بــه
آن نــداده انــد .نــام ایــن کار سانســور پیچیــده شــده در لفــاف ریــاکاری
اســت .علــت خــاص آن در گذشــته هــر چــه بــوده اســت حــاال گمــان
مــن ایــن اســت کــه امــروز بنــا بــه سیاســت روز نبایــد روشــنفکر مســتقل
در زمانـهی تدبیــر و امیــد و مذاکــره بــه نقــد «آمریــکا» بپــردازد .مــن ایــن
جــور فکــر میکنــم اصــل قــدرت و صاحبــان میــز سانســور یــا بازبینــی
اگــر جــور دیگــر میاندیشــند بــه حــرف بیاینــد .میگوییــد وقتتــان تنــگ
اســت خــب مگــر مجبوریــد بــا ایــن حقوقهــای بــاال کــه میگیریــد و بــا
ایــن وقتــی کــه از خودتــان و مــا تلــف میکنیــد بــه ایــن شــغل ناموجــه
ادامــه دهیــد .تــازه ،رئیــس ایــن قســمت و مأمورانــش مشــهورند کــه کتــاب
را ورق میزننــد یــا بــو میکشــند و دستشــان میآیــد کــه در آن چــه
نوشــته شــده اســت .پــس چــرا معطــل میکنیــد ؟
 .3معــاون وزارت ارشــاد میگویــد کانــون بایــد بــرود پوســت بینــدازد
و از حالــت نوســتالژیک دســت بــر دارد .پاســخ درســت و نخســتین بــه
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.
اص ـ ً
ا شــما را چــه کــه مــا دلمــان بــرای آرزوهایمــان کــه آرزوی نــاکام
مانــدهی بشــری در ایــن ســرزمین اســت میتپــد ،یعنــی بــرای «آزادی
اندیشــه و بیــان بــی هیــچ حصــر و اســتثنا» و بــرای ایــن کــه «بــا هــر گونــه
تبعیــض و حــذف در عرص ـهی چــاپ و نشــر و پخــش آثــار بــه هم ـهی
زبانهــای 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 همـهی شــیوههای سانســور باشــیم ،آنهــم
بنــا بــه خواســت معــاون وزیــر کــه حالــت نوســتالژیک را دوســت نــدارد
(و تــازه مفهــوم درســت نوســتالژی را نیــز نمــی دانــد ،زیــرا مــا دلتنــگ
گذشــتهها نیســتیم ،بیمنــاک آینــدهی تاریــک فرزنــدان ایــن ســرزمین و
ایــن جهانیــم) وظیفـهی معــاون و کارکنــان او و بــاال دســت هایــش حفاظت
از آزادی مــا اســت نــه دخالــت و بازدارندگــی .وظیفـهی آنــان ایــن اســت
کــه نگذارنــد بــرای تشــکیل مجمــع عمومــی و نشســتهای خــاص مــا
و امثــال مــا مزاحمــت و مانــع بســازند و از حرکــت آزادیخواهانــه و
مســالمت آمیــز بازمــان دارنــد.
 .4شــماری بســیار انــدک از اعضــا کانــون کــه (میتواننــد بــا نوشــتن
نامــه و گذاشــتن نــام خــود شمارشــان را نیــز بشناســند) و شــماری هــم
از کســانی کــه عضــو نیســتند (و مــن ایــن گــروه اخیــر را بــه دلیــل تکــرار
در نادرســتی و هــم آرایــی بــا دســتگاههای ســرکوب و سانســور قطعــ ًا
دارای ســمت و ســوی ضــد کانونــی و مأمورانــه میدانــم) بــر آننــد کــه
کانــون تنــد روی میکنــد .بســیار خــوب اگــر ایــن کســان واقعــ ًا هنــوز
خــود را از اعضــای کانــون میداننــد اخــاق و شــرافت و معرفــت حکــم
میکنــد کــه ســری بــه جمــع دوســتان بزننــد و بــه جــای انتقادهــای
پراکنــده و نادرســت بیاینــد و بنشــینند و در نوشــتن بیانیــه هایــی کــه
بــه زعــم آنــان تنــد روانــه اســت بــا کنــدروی خــود کار را بــه اعتــدال
بکشــانند .ایــن چنــد نفــر سالهاســت آفتابــی نشــده انــد ،حــق عضویــت
نــداده انــد ،ذره ای همــکاری و همدلــی نکردهانــد در هــر کجــا نشســتهاند
اعضــای هیئــت دبیــران و کانونیهــای وفــادار و مقــاوم را بــه شــکلهای
مختلــف مــورد برخوردهــای نادرســت و گاه ناجوانمردانــه قــرار داده
انــد ،حاضــر نشــدهاند بــرای بــه عهــده گرفتــن وظایــف اساســنامه ای
پیــش قــدم شــوند ،از ایــن کــه روشــنفکران بــه ویــژه جوانــان نقدشــان
کننــد هراســان بــه گوشــه رفتهانــد و در عــوض خــود را زینــت بخــش و
ســتارههای محافــل قــدرت میکننــد ،امــا بــاز میگوینــد هیئــت دبیــران

بنــد  7منشــور مــا میگویــد کانــون
نویســندگان ایــران مســتقل اســت و بنــد 9
نیــز میگویــد کانــون میتوانــد بــا اشــخاص و
نهادهایــی کــه همــکاری بــا آنهــا بــا اصــول مواضــع
کانــون مغایــر نباشــد در زمینههــای حقــوق،
اهــداف و آرمانهــای منشــور همــکاری کنــد.
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
تــرس خوردگــی و وابســتگی تنــدرو مینامیدشــان ،اص ـ ً
ا پــس از ســالها
کارکــردن ،نامــزد عهــده دار شــدن وظایــف نیســتیم پــس شــما وارد میــدان
شــوید .ایــن هیئــت دبیــران بــی تردیــد پرکارتریــن ،خطــر پذیرتریــن و
هزینــه داده تریــن هیئــت دبیــران تاریــخ کانــون نویســندگان ایــران بــوده
اســت .در جایــی کــه خانمهــا ،آقایــان حاشــیه ای امــن خــواه بــرای اعــام
انحــال کانــون تدبیــر جویــی میکردنــد ،ایســتادند و مکافــات دیدنــد.
ایــن هیئــت دبیــران البتــه کــه بــا یــاری اعضــای فعــال راه و ســلیقهی
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خــود را دارد و البتــه کــه آمــاده بــوده و آمــاده اســت کــه بــا آن شــمار
معــدود بــرای فعالیــت هــم هماهنــگ باشــد .امــا کجائیــد ای نغمــه پــردازان
بــی ثمــری.
 .5و امــا آن شــماری کــه در نشــریههای موظــف وابســته بــه قــدرت
سیاســی ،امنیتــی و وابســتگان قــدرت اقتصــادی علیــه کانــون مــا مینویســند
و موظفــ ًا یاوههــای تکــراری میگوینــد و ُچغلــی میکننــد و پرونــده
میســازند ،کافــی اســت بداننــد کــه نــه ســواد و نــه قــدر و ارزش و نــه
آبــروی مخالفانــی را دارنــد کــه در طــول ســالیان علیــه کانــون نوشــتند.
چندتایــی از آنــان خودشــان میداننــد کــه در پــی دعــوت رئیــس جمهــور

اصــ ً
ا فــرض کنیــد مــا «انجمــن شــاعران مردهایــم »
آیــا بایــد آن دو ســه نخبــگان مطبوعاتــی ،ارقههــای
رســانه ای و مغبچههــای قــدرت و سانســور کارشــان را
بگذارنــد کنــار و علیــه چنیــن انجمنــی قلــم بزننــد.
از نویســندگان خــودی و چســبیده بــه دامــن قــدرت بــرای مشــارکت در
امــر ممیــزی آثــار ادبــی و هنــری و اندیشــگی ،بــه مــوج بســیار حقیــر و
مواجــب بگیــران مخالــف خوانــی پیوســتهاند 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 کینـهی 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 ســابقهی پنــج نفــر
از آنــان را بــه خوبــی و روشــنی و مســتند دارم .امــا آیــا نیــازی اســت بــه
افشــای ایــن عناصــر شــناخته شــدهی قلمــی ســرکوب کــه خــود را در
حــوزهی مطبوعــات چپانــده انــد .نــه ،نیــازی نیســت ،زیــرا بــه جــای آن
میتــوان از آنــان در برابــر افــکار عمومــی پرســید بــه شــما چــه ربــط دارد
کــه شــماری از اعضــای کانــون مردهانــد مگــر از کســان و پیــش کســوتان و
همــکاران شــما ،اعــم از مــزدوران ظاهرالصالح گفتــاری و چالــه گنددهانان،
کســانی نمــرده انــد .بــه شــما چــه مربــوط اســت کــه شــماری از اعضــا پیــر
شــدهاند مگــر خیلــی از مــرادان شــما در عرصـهی ایدئولــوژی ،سیاســت و
مطبوعــات پایشــان لــب گــور نیســت .مگــر بایــد فهرســت خیــل جوانــان
عالقمنــد بــه عضویــت در کانــون نویســندگان ایــران را در اختیــار شــما
بگذاریــم کــه ببریــد بگذاریــد کــف دســت آمرانتــان .اص ـ ً
ا فــرض کنیــد
مــا «انجمــن شــاعران مــرده ایــم » آیــا بایــد آن دو ســه نخبــگان مطبوعاتــی،
ارقههــای رســانه ای و مغبچههــای قــدرت و سانســور کارشــان را بگذارنــد
کنــار و علیــه چنیــن انجمنــی قلــم بزننــد .خودتــان بــا تــرس و لــرز
میدانیــد کــه مــا زنــده ایــم چــون اســب مــرده را کــه شــاق نمــی زننــد.
تمــام حکمــت ایــن کار ایــن اســت کــه خــوب میدانیــد مــا زندهایــم و
در البــای هــر کتــاب منتشــر شــده یــا نشــده نهالهــای مقاومــی را کاشــته
ایــم .خشــکاندن ایــن جنــگل نــا شــدنی اســت.
امــا مواجــب بگیــران هراســان ماندهانــد کــه چــرا مــا هنــوز هــم در
شــرایطی هســتیم کــه بــا صــدای رســا بــه تعطیلــی روزنامـهی ضــد کانــون،
یعنــی آســمان ،اعتــراض میکنیــم .ایــن واماندگــی آزادی ســتیزان ،نــه بــه
خاطــر وجــدان باقــی مانــده در ایشــان ،بلکــه بــه خاطــر هــراس آنــان از
فردایــی اســت کــه دارد از راه میرســد.
 .6و امــا دســت نگــه داریــد .مــا انجمــن زنــده هائیــم .مردههــای
مــا هــم از هــزاران ایــن چنیــن زنــدگان وراج خبــر چنیــن زنــده ترنــد.
مردههــای مــا آل احمــد ،ســیمین دانشــور ،احمــد شــاملو ،جاهــد
جهانشــاهی ،هوشــنگ گلشــیری ،ســعید ســلطانپور ،محمــد مختــاری ،محمد
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جعفــر پوینــده ،منصــور کوشــان و دیگــران انــد .برخــی از آنــان کشــته و
شــهید شــدهاند و همــه شــان رنــج دیــدگان از ســتم کاری هاییانــد کــه
اکنــون بــاز از درهــای دیگــر بــا هیاهــو وارد میشــوند .از زنــده هامــان
نمــی گویــم کــه هــر یــک خالــق آثــار و ترجمههــای درخشــان و مانــدگار
عرصــهی ادبیــات و نقــد و آگاهــی بخشــی بــوده انــد .مــا ســر بلنــد و
اســتوار و َســرو گــون ،کــه شــاخ و برگشــان در زمســتان ســبز میمانــد،
مــا ندیــده ایــم .بــرای مــا تبعیــض گــذاری بــرای خــودی ،هــم قومــی،
هــم مذهبــی ،هــم حزبــی ،هــم ســازمانی ،هــم بســتگی بــه ارکان آشــکار
و مخفــی قــدرت – پیــر و جــوان ،زن و مــرد معنایــی نــدارد ،زیــرا مــا در
متــن دموکراتیســم ریشــه دار درون کانــون جــای داریــم .البتــه بــرای مــا
عضــو کانــون بــودن افتخــار اســت و مــا را موظــف بــه دفــاع از اعضــای
خــود میکنــد .اعضــای کانــون در بیــان آزادی خــود آزادنــد .مــا کانونــی
بــرای هــم اندیشــان و همــکاران در عرصـهی آزادی اندیشــه و بیــان ،دفــاع
از فرهنــگ و زبانهــای ایــن ســرزمین و پــی گیــری حــق همــگان بــرای
نوشــتن و نقــد آزاد هســتیم .طبیعــی اســت کــه انســانهایی ایــن چنیــن ،خــار
چشــم بــی مایــگان وابســته میشــوند .امــا ایــن انســانها ،چــه از میــان مــا
رفتــه باشــند و چــه نــه و چــه از مــرز ســنی دلخــواه دســتگاههای امنیتــی
گذشــته باشــند و چــه نــه ،اگــر بــا مــاک و معنــای بقــای انباشــتههای
انســانی نــگاه گنیــم ،در واقــع نمــی میرنــد ،امــا نقــد میپذیرنــد .مــا
کــه زنــده ایــم ،تــا آخریــن لحظــه کانونــی میمانیــم ،مگــر زمانــی کــه
بــه انتخــاب خــود نخواهیــم چنیــن باشــیم .مــا تــا آن زمــان کــه کانونــی
میمانیــم ناگزیــر و بنــا بــه ماهیــت کارمــان پــر تــاش ،جســتجوگر،
یادگیرنــده ،نــوآور ،متکــی بــه ارزشهــای ادبــی ،هنــری ،فرهنگــی و
مــادی انســانها در ایــن جهــان و ایــن ســرزمین ،بــه ویــژه در دورهی هــم
عصــران ارزش آفریــن شــگرف خــود بــوده و خواهیــم بــود .مــا راه خــود
را در تاللــوی اختــران تابناکمــان و یادگارهــای ســتارههای ســوخته خــود
مییابیــم .مــا بــا فــرو مایــگان وابســته و ظلمــت پرســتانی کــه میخواهنــد
نگذارنــد کــه مــا در ظلمــت شــب نگیــن صبــح روشــن را بــه روی پایـهی
انگشــتر فــردا بنشــانیم بــی پــروا رو در رویــی میکنیــم ؛ در ســنگر بیــان
ادبــی و هنــری و نقــد و بــاز هــم بــا هــدف رهایــی و آزادی بــی حصــر و
اســتثنای همگانــی بــرای انــواع بیــان و نقــد ریشــه ِ
ای هــر نهــاد قــدرت کــه
بخواهــد مانــع بالندگــی آدمهــا شــود.
مــا تاکنــون چنیــن کــرده ایــم .آیــا بــرای ایــن حــق انســانی ،بــه
ویــژه در ســرزمینمان ،کســی کمــی تردیــد دارد کــه مــا در حــد توانمــان
نکوشــیده ایــم .آیــا در نقــد لحــن بلکــه محتــوای بــی پــروای مــا کســی
بــه حقانیــت مــا هــم تردیــدی کــرده اســت ؟ کســی لحــن آرامتــری
را ،بــرای همیــن هــدف و خواســت ،بــه کار بــرده اســت بــی آن کــه
حقیقــت ،همــان حقیقــت کتمــان شــدهی دههــا ســاله ،را از ســوی قــدرت
پایمــال یــا باژگونــه ســازد؟ آیــا کســانی هســتند کــه راههــای بهتــری را
برگزیــده انــد ،اســتقالل و مناعــت طبــع خــود را پــاس داشــته انــد،
زنجیــر از پــای ابتالتــات انزجــارآور خــود گشــودهاند و پــای در راه
حــذف سانســور نهــاده و مقاومــت کــرده و جزیــی از رنــج کانونیــان
وفــادار را بــه جــان خریدهانــد ؟ اگــر هســتند بــه مــا نشانشــان دهیــد .مــا
مــی خواهیــم آنهــا در پــرده نماننــد ،اصالــت کارشــان بــه نیرویــی
واقعــی تبدیــل شــود و در میــان دودوزه بــازان جــای نگیرنــد .بنــد 7
منشــور مــا میگویــد کانــون نویســندگان ایــران مســتقل اســت و
بنــد  9نیــز میگویــد کانــون میتوانــد بــا اشــخاص و نهادهایــی کــه
همــکاری بــا آنهــا بــا اصــول مواضــع کانــون مغایــر نباشــد در زمینههــای
حقــوق ،اهــداف و آرمانهــای منشــور همــکاری کنــد .ببینیــد چــه کســانی
مــا را بــه انــزوا گرایــی ،تنــدروی ،پرخاشــگری و تکــرار راه و روش
همیشــگی متهــم میکننــد  :بــی عمــا ِن ســطحیِ وابســته و زیــاده گــوی
و کســالت بــار.

کانون؛ سارتر یا آرون؟!
اظهــارات مــاه پیــش آقــای ســید
عبــاس صالحــی دربــاره کانــون نویســندگان
ایــران ،چنــان کــه دیدیــم ،واکنــش ایــن
کانــون و افــزون بــر آن ،واکنــش بســیاری
از نویســندگان و روشــنفکران مســتقل درون
و بیــرون کشــور را برانگیخــت .امــا قضیــه
منحصــر بــه همیــن واکنشهــا نبــود .کســان
دیگــری هــمدنبالــهی اظهــارات معــاون فرهنگــی
وزارت ارشــاد را گرفتنــد .گویــی بــرای آغــاز حرکــت
خــود منتظــرایــن عالمــت بودنــد .اینــان میگوینــد
جوانــان «اعتدالگــرا» شــدهاند و چــرا کانــون بــه
یــک محفــلانــس فــارغ از هــر گونــه نــگاه سیاســی
و اجتماعــی تبدیــل نمیشــود تــا ایــن جوانــان هــم
جــذب آنشــوند؛ چــرا کانــون بــه جــای پیگیــری
امــوری از قبیــل بیمــه ،مســائل مربــوط بــه حــق
ـم و
التألیــف ،راهانــدازی جوایــز خصوصــی و ...همــه هـ ّ
غــم خــود را متوجــه آزادی بیــان و لغــو سانســور کــرده
اســت .حتــی در میــان اعضــای کانــون هســتند برخــی
کســان کــه در نتیجــه محدودیتهــا و فشــارهاییکــه
بــه ایــن تشــکل وارد میشــود ،دیگــر در جلســات آن
حضــور نمییابنــد ،امــا بــه جــای انتقــاد ازخــود ،از
زمیــن و زمــان انتقــاد میکننــد کــه چــرا در ســالهای
اخیــر شــمار کســانی کــه پیگیــر جلســاتکانــون
هســتند و در نشســتهای آن شــرکت میکننــد کمتــر
و « محــدود بــه آدمهــای خاصــی شــدهاســت» .و دبیــر
گــروه ادب و هنــر یــک روزنامــه نــو رســیده صبــح هم،
ضمــن مقایســه ســارتر وریمــون آرون بــا یکدیگــر،
ســارتر را راوی هیجانهــا و شــور روزگار خــود کــه
دود میشــود وبــه هــوا مــیرود ،و در مقابــل آرون
را نمــاد خردگرایــی معرفــی کــرده اســت و کانــون را
بــه پرهیــز از منــش رادیــکال و پیــش گرفتــن منــش
«اعتــدال» توصیــه کــرده اســت!دربــاره ســارتر و آرون
و مقایســه آنهــا ،خــواه ایــن مقایســه ناشــی از ناآگاهــی
نویســنده باشــد و خــواهبــه قصــد مســخ کــردن چهــره
ســارتر و تطهیــر آرون ،بعــدا ً بــه تفصیــل موضــوع را
بررســی خواهیــمکــرد ،زیــرا مجالــی بیــش از ایــن
یادداشــت میطلبــد و برخــاف تصــور نویســندهی
آن روزنامــه،زندگــی ،عملکــرد و سرگذشــت ایــن دو
زمین ـهای اســت کــه بــا مــرور آن مفهــوم روشــنفکری
مســتقل و روشــنفکری خــادم قــدرت را بهتــر و
روشــنتر میتــوان شــناخت.امــا بــرای دیگرانــی
کــه کانــون نویســندگان ایــران را «انجمــن ادبــی
ســوزنی ســمرقندی» میخواهنــد،ناگزیریــم تکــرار
کنیــم کــه کانــون البتــه یــک تشــکل صنفــی اســت،
نــه یــک تشــکل سیاســی؛ امــا نویســندهبــه جهاتــی،
در انجــام همــان کار نویســندگی ،یعنــی کار حرفــهای
خــود نیــز -بــه مفهــوم مشــخصی -خواهناخــواه
سیاســی میشــود؛ زیــرا بــا انســان و سرنوشــت او و

ناصر زرافشان

چشــماندازهای آینــدهاش ســر و کار دارد.
کســی کــه بــه ایــن معنــا هــم نویســنده را
غیرسیاســی میخواهــد ،نــه از سیاســت
چیــزی میدانــد و نــه از نویســندگی .امــا
کانــون بــه ایــن معنــا غیرسیاســی اســت کــه
وارد هیــچ یــک از دســتهبندیهای حزبــی،
جناحــی مــورد نظــر برخــی از ایــن منتقدیــن
نخواهــد شــد و اصــوالً نویســنده را بــاقــدرت سیاســی
و «مزایــای قانونــی» آن کاری نیســت.بحــث پیــر و
جــوان را پیــش کشــیدهاند .گویــی کانــون نویســندگان
را بــا ســالن کشــتی یــا باشــگاه تکوانــدواشــتباه
گرفتهانــد ،یــا شــاید بــه همــان راحتــی کــه میتــوان
بــرای یــک جــوان تــازهکار آرون را نمــادخــردورزی
و ســارتر را هیجانــی و هوچــی معرفــی کــرد ،نتــوان
بــرای یــک نویســندهی پــا بــه ســنگذاشــته کــه ایــن
هــر دو را میشناســد ،تاریــخ معاصــر را اینگونــه
تحریــف کــرد .میتــوان یــار و همــراه روزهــای
آرامــش و عافیــت کانــون بــود .اگــر کانــون فرصتــی
فراهــم کــردشــعر یــا قصــهای خوانــد و خــودی
نشــان داد؛ و اگــر بــوی خطــر استشــمام شــد ،از ایــن
کانــون بالخیــز فاصلــه گرفــت .امــا نمیتــوان بــر
آنهــا کــه در روز خطــر هــم ایســتادهاند تــا کانــون
را ســر پــانــگاه دارنــد خــرده گرفــت کــه چــرا در
ســالهای اخیــر شــمار کســانی کــه در نشســتهای
آن شــرکت میکننــد کمتــر و «محــدود بــه آدمهــای
خاصــی شــده اســت» .خاصیــت ایــن آدمهــای خــاص
فقــط درایــن اســت کــه میــدان را خالــی نکردهانــد.
هیئــت دبیــران کانــون هــم از کــره مریــخ نیامــده و ایــن
کانــونرا اشــغال نکــرده اســت؛ بلکــه بــا رأی اعضــای
ایــن کانــون انتخــاب شــده و در زمــان ایــن انتخــاب هم
نــه بــرای رأی دادن هیــچ کــس مانعــی وجــود داشــته
اســت و نــه بــرای اینکــه نامــزد عضویــت درهیئــت
دبیــران شــود.بــه مــا میگوینــد پوســت بیندازیــد تــا
بتوانیــد بــه حیــات تــان ادامــه دهیــد .مگــر طــی چنــد
دهــهی گذشــتهچــه عاملــی غیــر از مرجــع قــدرت
مانــع فعالیــت کانــون بــوده اســت؟ پــس اگــر ایــن
ممانعــت و ســرکوبنباشــد ،چــه نیــازی بــه پوســت
انداختــن مــا اســت؟ مگــر ایــن پوســت انداختــن
کانــون بــرای ایــن کــه بتوانــدبــه حیــات خــود ادامــه
دهــد ،چــه معنایــی غیــر ازایــن دارد کــه در چارچوبــی
کــه قــدرت بــرای آن تعییــنکــرده اســت قــرار گیــرد؟
و حــرف آخــر اینکــه ادب و هنــر فقــط از مســیر ذاتــی
و طبیعــی خــود متحمــل تغییــر و تحــول میشــود
و ایــن مســیر ذاتــی و طبیعــی دســتورپذیر و تابــع
تصمیمــات خارجــی نیســت کــه فیالمثــل ماننــد یــک
اداره یــا دســتگاه دولتــی بتــوان بــا یــک بخشــنامه یــا
دســتورالعمل راه آن را عــوض کــرد .نویســنده،آین ـهی
زندگــی و روزگار خویــش اســت .شکســتن ایــن آینــه
زندگــی و روزگار را عــوض نمیکنــد.


به دو شرط!
سید علی صالحی

"یــک عــده مردهانــد،
یــک عــده پیــر و خســته ،یــک
عــده منــزوی ،یــک عــده بــه
هجــرت"! ... .
بــه بــاور معاونــت وزیــر
چنیــن کانونــی تــازه بایــد
"پوســت هــم بینــدازد" . . .
"چشــم!" فقــط دو شــرط دارد:
بــا نظــر بــه بــاور شــما کــه
همــه بــا هــم یــا مــرده یــا پیــر
و خســته یــا منــزوی و مهاجــر ،
دیگــر چــه مانــده از ایــن کانــون
کــه بایــد پوســت هــم بینــدازد.
بــه زحمتــش نمــیارزد.
کانــون مهیــای پوســت
انــدازی مطلــق اســت ،امــا از
آنجــا کــه دیگــر بــه بــاور شــما
چیــزی در چنتــه نــدارد ،لطفــا
مــردگان مــا را زنــده کنیــد،
پیــران خســتهی مــا را شــفا
دهیــد ،اهــل انــزوا را از خانــه
بــه خیابــان بخوانیــد ،و ســفر
کــردگان را تضمیــن دهیــد کــه
برگردنــد .در صــورت اجــرای
چنیــن آرزویــی کانــون از پــس
قریــب بــه چهــل ســال و انــدی
بلــوغ فرهنگــی دوبــاره بــه دنیــا
میآیــد .امــا از آنجــا کــه رشــد
چنیــن صنفهایــی بســیار آرام
و صبــور امــکان پذیــرد ،چهــل
ســال و انــدی طــول میکشــد
تــا دوبــاره بالــغ شــده و بــه
ســن و ســال پوســت انــدازی
برســد ایــن وهلــه بــه آزمونــش
مــیارزد .ببینیــم پوســت انداختن
چــه حسوحالــی دارد .فقــط بــه
همیــن دو شــرط. . .
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با کانون نویسندگان ایران متمدنانه رفتار کنید!
نسرین ضیائی
بگذاریــد بحــث را از واقعیــت شــرایطی امــکان دارد کــه کانــون شــرایطی کــه کانــون نویســندگان
ســاده و مســلمی شــروع کنیــم کــه حداقــل بتوانــد جلســات خــود آمــاج تهمــت هاســت و اعضــای
همــه از نویســندگان از هــر نــوع را بــدون نگرانــی و بــا شــرکت آن دســتگیر و زندانــی مــی شــوند،
طــرز فکــری گرفتــه تــا حکومــت آزادانــه و بــدون واهمــه اکثریــت حتــی خفــه میشــوند و بــه بیابــان
بــرآن اذعــان دارنــد .نویســندگان اعضــای خــود برگــزار کنــد .کانــون انداختــه میشــوند ،شــهامت
تشــکیالتی دارنــد بــه نــام کانــون نویســندگان بارهــا بــرای برگــزاری داشــت ،ایســتادگی کــرد و برحــق
نویســندگان ایــران کــه از ســال مجمــع عمومــی خــود تــاش آزادی بیــان و اندیشــه پــای فشــرد.
 1347تــا کنــون بزرگتریــن کــرده اســت .امــا هربــار بــا تهدیــد وایــن کاری اســت کــه اعضــای
و مطرحتریــن نویســندگان و ممانعــت مقامــات امنیتــی روبــه فعــال کانــون نویســندگان در تمــام
معاصــر ایــران ،مفاخــر شــعر و رو شــده اســت .هیئــت دبیــران ایــن ســالها کردهانــد .کانــون را
ادب ،نویســندگانی شــهره بــه کنونــی کانــون نویســندگان کــه زنــده نگهداشــتهاند و بــرای آن
آزادیخواهــی و عــدم وابســتگی بنــا بــه اساســنامه کانــون بایــد در هزینــه دادهانــد .خــوب دوســتان
بــه دســتگاه حاکمــه در هــر دو موعــد مقــرر بــا تشــکیل مجمــع منتقــد بفرماییــد ،ایــن گــوی و ایــن
رژیــم گذشــته و حــال عضــو آن عمومــی و برگــزاری انتخابــات میــدان .بفرماییــد مجمــع عمومــی
بودهانــد .در تمــام ایــن ســالها ،جــای خــود را بــه هیئــت دبیــران تشــکیل دهیــد .انتخابــات برگــزار
مبــارزه بــا اســتبداد و سانســور و جدیــد مــیداد حــدود پنــج کنیــد ،عضــو هیئــت دبیــران شــوید
تــاش بــرای آزادی وجه مشــخصه ســال اســت کــه در تــاش بــرای و کار سیاســی نکنیــد .مطمئــن
فعالیــت کانــون نویســندگان بــوده برگــزاری مجمــع عمومــی اســت.
باشــید همــه اعضــای کانــون از ایــن
اســت .کشــیدن تیــغ سانســور بــر در ایــن مــدت چنــد تــن از اعضــای
تــاش شــما اســتقبال میکننــد.
آثــار ایــن نویســندگان و ممانعــت هیئــت دبیــران کانــون دســتگیر،
البتــه کــم نبودهانــد نویســندگان
از نشــر آزادانــه آثــار ایشــان از یــک بازجویــی و محاکمــه شــدهاند و
جوانــی کــه در همیــن ســالها و
ســو ،و تهمــت و تهدیــد و ارعاب و دو تــن از آنــان مــدت یــک ســال
بــا وجــود همــه ایــن فشــارها بــه
بگیــر و ببنــد و حتی کشــتن اعضای را در زنــدان گذراندنــد و از ادامــه
کانــون پیوســتند ،در تالشهــای
کانــون از دیگــر ســو شــیوه برخورد فعالیــت در کانــون نویســندگان منــع
آن مشــارکت کردنــد
معمــول حاکمیــت
بســیار روشــن اســت کــه ایــن معضــل
و بــه تــوان فکــری
جمهــوری اســامی
از روز نخســت تنهــا یــک راه حــل دارد :اجــازه دهیــد کانــون
و عملــی آن افزودند.
بنابرایــن ،بســیار
تــا کنــون بــا ایــن نویســندگان مجمــع عمومــی خــود را تشــکیل
روشــن اســت کــه
قشــر از فرهیختگان دهــد ،انتخابــات برگــزار کنــد ،بــه طــور
ایــن معضــل تنهــا
ملــت و نماینــدگان قانونــی فعالیــت کنــد و آزادانــه بــه نشــر
یــک راه حــل دارد:
ر و شــنفکر ی آثــار خــود بپــردازد.
اجــازه دهیــد کانــون
آن بــوده اســت
تــا بــه هــر نحــو ممکــن مانــع شــدند .امــا هیچیــک از این فشــارها نویســندگان مجمــع عمومــی خــود
فعالیــت آنــان شــود .بــه هــر مانــع ادامــه فعالیــت اعضــای آن در را تشــکیل دهــد ،انتخابــات برگــزار
شــیوه ممکــن از برگــزاری دفــاع شــجاعانه و پیگیرانــه از حــق کنــد ،بــه طــور قانونــی فعالیــت
جلســات و نشســتهای کانــون آزادی بیــان وحــق تشــکل نشــد .کنــد و آزادانــه بــه نشــر آثــار خــود
ممانعــت بــه عمــل آمــده ،حتــی از ایــن رو ،بیانصافــی اســت بپــردازد .مگــر دولــت بــا همیــن
از برپایــی جلســات شــعرخوانی و کــه برخــی نویســندگان کــه خــود امیدهــا و همیــن شــعارها نبــود کــه
داســتانخوانی آن نیــز جلوگیــری هرگــز تالشــی در جهــت رفــع از مــردم رأی گرفــت؟ حــاال وقــت
کردهانــد .طبیعــی اســت کــه در ایــن موانــع نکردهانــد کانــون را آن اســت کــه بــه خواســت مــردم
چنیــن شــرایطی فعالیــت کانــون «سیاســی کار» مــی خوانند.تــاش از جملــه آزادی تشــکلهای مســتقل
متمرکــز شــود بــر مبــارزه بــرای بــرای رفــع ایــن موانــع هیــچ معنــی و آزادی بیــان گــردن نهــد .دیگــر
آزادی بیــان و حــق تشــکل مســتقل .دیگــری نــدارد جــز ایــن کــه بایــد زمــان آن رســیده اســت کــه دولــت
بــی تردیــد پیگیــری حقــوق در مقابــل اســتبداد ایســتاد و از هــم بــه شــیوهی متمدنانــهای جــز
صنفــی اعضــای کانــون از بیمــه و حــق تشــکل مســتقل نویســندگان زور و داغ و درفــش بــا مــردم و
مســائل مربــوط بــه دســتمزد گرفتــه و آزادی بیــان و نشــر آثــار آنــان بــا نویســندگان و فرهیختــگان ایــن
تــا کپــی رایــت و گســترش آثــار دفــاع کــرد ،و همیــن اســت کــه ملــت ســخن بگویــد.
ادبیــات ایــران و معرفــی آن بــه کار نویســنده و کانــون نویســندگان
اسفند 1392
جهــان و آمــوزش اعضــا و ...در را سیاســی میکنــد .بایــد در
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اگر این پوسته
آخرین حفاظ باشد چه؟!
فرزانه طاهری

آقــای صالحــی تأکیــد
کردهانــد کــه بــه عنــوان
شــخصیتی حقیقــی ســخن
گفتهانــد نــه شــخصیت
حقوقــی یعنــی معــاون
فرهنگــی وزیــر ارشــاد.
مــن هــم بــا ایشــان بــه
عنــوان یــک فــرد ســخن
میگویــم .از پوســتاندازی در مــورد ارگانیزمــی
بایــد ســخن گفــت کــه شــرایط بودوبــاش طبیعــی
برایــش فراهــم باشــد .نمیشــود کــه پوســت یــک
ارگانیــزم را بارهــا کنــده باشــند ،تکههایــیاش را
بریــده باشــند و بعــد انتظــار فراینــدی را داشــته
باشــیم کــه در یــک ســیر طبیعــی بایــد رخ دهــد،
آن هــم بــه مقتضایــی درونــی و ارگانیــک و نــه بــه
توصیــهی بیرونــی .از ایشــان بــه عنــوان فــردی
کــه از همیــن چنــد جملهشــان مایلــم بنــا را بــر
حســن نیتشــان بگــذارم میخواهــم کالهشــان را
قاضــی کننــد -قاضــی بــه معنــای واقعــی و ســزاوار
کلمــه  -و آنچــه را کانــون در چنــد دهــهی اخیــر
گفتــه و کــرده در یــک کفــه بگذارنــد و آنچــه را
بــا کانــون کردهانــد و بــا اعضــایاش در کفــهی
دیگــر .همیــن کافــی اســت کــه بگویــم آن «حســن
نیـ ِ
ـت» چنــد ســطر بــاال در پاســخ بــه ردیــف نکــردن
انــواع اتهامــات ریــز و درشــت و آوردن پســوندها
و پیشــوندهای مرســوم ایــن ســالها بــرای کانــون
از جانــب ایشــان ،بــه زبانــم آمــد .ببینیــد کــه بــه
کجــا رســاندهاندمان .پروژههــای طاقوجفــت و
گاه هولنــاک کــه منشــأ میگرفــت از توهمــات و
داستانســراییهای اذهانــی کــه هنــوز هــم البتــه
فعالانــد و کار را بــه آنجــا رســاندند کــه لکــهی
ننگــی شــد بــر دامــان تاریــخ ایــن مملکــت کــه بــه
حــذف فیزیکــی اهــل قلـماش انجامیــد -چــرا؟ چون
پاســخ کالم ،کالم اســت ،پاسخشــان را
میگفتنــد
ِ
بــا طنــاب دادنــد؟ چنــد ماهــی امــکان نشس ـتهای
عمومــی بــود و انتخابــات هیئت دبیــران و این ســیری
طبیعــی بــود کــه اگــر ادامــه مییافــت و اعضــا از
پیــر و میانســال و جــوان بــی هـ ِ
ـراس داغ و درفــش
و ســناریوهای گروتســک میآمدنــد ،و نوآمدگانــی
عضــو میشــدند ،شــاید اکثریــت اعضــا حتــی راه
پوســتانداختن را برمیگزیدنــد بــه ضرورتــی
درونــی .امــا کردنــد آنچــه کردنــد و شــد آنچــه
شــد .وقتــی کار بــه حیــات و ممــات آدمهــا برســد،
و «صدازدنهــا» و حبسهــا و انذارهــا ،نــه «حــال
و حوصلــه نداشــتن» یــا کِبَــر ســن ،یــا درگذشــتن
از جهــان فانــی ،چــه فرصتــی بــرای پرداختــن بــه
دغدغههــای دیگــر اهــل قلــم میمانــد؟ هیــچ
ارگانیــزم زنــدهای در شــرایط طبیعــی راه رشــد و
تحــول و گســترش خــود را بــا مانــدن در پوســتهاش
یــا چســبیدن «نوســتالژیک» بــه گذشــته نمیبنــدد.
امــا اگــر ایــن پوســته آخریــن حفاظــش باشــد چــه؟
و اگــر پوســتی کــه قــرار اســت یــا بایــد بینــدازد تــا
«مقبــول» بیفتــد اصــل اساســی موجودی ـتاش باشــد
چــه؟  -همــان اصــل دفــاع از آزادی اندیشــه و بیــان!

ایــن روزهــا بــا گشــایش هایــی -ولــو انــدک -کــه
در عرصــه ی فرهنــگ اتفــاق افتــاده  ،بیشــتر از
پیــش بســیاری از اهــل فرهنــگ بــه آینــده امیــد
بســته انــد .طبعـ ًا مــن و خیلی هــای دیگرهــم از آن
دســته ایــم .بایــد امیــدوار باشــیم و اصـ ً
ا چــارهای
جــز ایــن نداریــم ،ولــی از دیگرســو همزمــان عمیقاً
بیمنــاک هــم هســتیم ،بیمنــاک از پافشــاری پیــدا و
پنهــان بســیاری بــر تــداوم وضــع موجــود و چــه
بســا تنــگ تــر کــردن بیشــتر فضــا و
حلقـهی محدودیتهــا .در همیــن زمینه،
برخــی مســئوالن بــه جــای درنظــر
گرفتــن فضــای جامعــه و پاســخ بــه
مطالبــات بــه حــق اهــل فرهنــگ،
ســخنانی ابــزار مــی کننــد کــه جــای
شــگفتی دارد ،فیالمثــل ابــراز مــی
دارنــد کــه کانــون نویســندگان بایــد
پوســت انــدازی کنــد و البــد  -از نظــر آنهــا-
پوســت انــدازی بــه عبارتــی یعنــی گذشــتن از
برخــی خواســتها بــرای ادامــه دادن بــه فعالیــت!
نفــس پوســت اندختــن البتــه کار نیکــی اســت
کــه همــه ی آدمهــا وســازمانها بایــد مــدام بــه آن
تــن بدهنــد ،وگرنــه درجــا مــی زننــد.و
چــه خــوب کــه متولیــان امــر ،لــزوم آن
را دریافتــه انــد! ولــی ایــن پیــش شــرط ،
بیشــتر از آنکــه در مــورد کانون و موسســات
مســتقل فرهنگــی دیگــر صــادق و ضــروری
باشــد ،بــرای خــود حاکمیــت هــم از نــان
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،
همچنــان مــی نویســند ،بــا بیــم و امیــد
منتظــر روزی هســتند کــه فضــا بــاز شــود
و حاکمیــت هــم در تلقــی و نــگاه خــود
بــه اهــل فرهنــگ ،بــه جــای دشــمن انگاشــتن
شــان ،همــکاری ،همدلــی و رواداری را پیشــه کنــد
و بــا فرهنــگ ســازان ایــران ،مهربــان باشــد .مــا
میدانیــم کــه قطعـ ًا زمانــی فضــا بازخواهــد شــد و
در برابــر ضرورتهــای تاریخــی نمــی تــوان ایســتاد.
ولــی در عیــن حــال نبایــد دســت انــدرکاران طوری
عمــل کننــد کــه روســیاهی بــرای زغــال بمانــد.
نگارنــده بــه شــخصه ،بــا آنکــه سانســور را
در هیــچ مرحلــه ای -نــه پیــش و نــه در میانــه
و نــه پــس از چــاپ و نشــر -قبــول نــدارد و
بــه آزادی بیــان بــی هیــچ حصــر و اســتثنا بــرای
همــگان بــاور دارد ،ایــن را هــم درک مــی کنــد

کــه تالشــهای 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
در مبــارزه بــا آن و در جهــت محدودســازیش را
بــه بایگانــی تاریــخ ســپرده انــد ،ولــی شــوربختانه
هنــوز بــرای مــا رســیدن بــه آن آرزویــی اســت

علی
دور .در کنــار ایــن امیــدواری "معلــق" چــون
"گام لــک لــک" ،آنچــه همیشــه مــن و خیلــی
هــای دیگــر را شــگفت زده مــی کنــد و هرگــز

درک اش نکردهایــم ،ســخت-جانی و پافشــاری
عجیــب بانیــان و دوســتداران یــا حتــی شــیفتگان
محدودســازی فضــا و اعمــال محدودیــت بــر
صاحبــان فکــر اســت.آیا ایــن دوســتان یــک بــار
هــم کــه شــده بــه برآینــد تالشــهای خــود در ســی
و انــدی ســال گذشــته اندیشــیده انــد؟ اندیشــیده
انــد کــه ایــن فشــارها چــه دســتاوردی بــرای
فرهنــگ معاصرمــان داشــته و دارد و خــود آنهــا از
آنهمــه پافشــاری ،اکنــون چــه در چنتــه دارنــد؟ آیــا
جامعــه در پــی ایــن اقدامــات اخالقــی تــر شــده
اســت؟ یــا آمــار کتابخوانــی بــاال رفتــه؟ چنــد
شــاهکار در زمینــه ی آنچــه خــود دوســتان بــه آن

قائلنــد ،بــه وجــود آمــده کــه
مــا و جهانیــان از خواندنــش
لــذت ببریــم؟ و...صدهــا
پرســش دیگــر.
تاریــخ محدودیــت و فشــار
بــر فرهنگســازان پرپیشــینه
اســت البتــه ،ولــی آیــا مغضوبــان و مطــرودان
ایــن عرصــه بــرای همیشــه محــو شــده انــد و
فقــط آنهایــی مانــده انــد کــه فضــا را
بســته مــی خواســته انــد؟ امــروزه نــام
بســیاری از آزاداندیشــان خارجــی و
ایرانــی ،بزرگانــی ماننــد فردوســی،
خیــام ،مولــوی ،حــاج ،ســهروردی،
گالیلــه ،عیــن القضــات  ،هدایــت و
صدهــا مغضــوب دیگــر ،بــه گــوش
مردمــان آشــناتر اســت یــا نــام و نشــان
عبداللهی طردکننــدگان شــان؟ و مهمتــر از ایــن
هــا ،همیــن محدودســازان فضــا ،وقتــی
قــرار باشــد از پیشــینه ی خــود داد ســخن بدهنــد،
در بیــان مفاخــر گذشــته ،بــه کدامیــک مــی بالنــد
و ریاکارانــه بــه چــه کســانی چنــگ مــی زننــد ،و
حاضرنــد در صــف کدامیــک قــرار بگیرنــد:
در صــف فردوســی و دیگــر مطــرودان
آزاداندیــش یــا در صــف محدودگــران و
طردکننــدگان شــان کــه منطقــ ًا دوســتان
قدیمــی همیــن محدودگــران امــروزی بــه
شــمار مــی رونــد؟
صــرف هزینــه هــای مــادی و معنــوی
بســیار از جیــب مــردم و جــد وجهــد فــراوان
بــرای محدودســازی اینترنــت و نیــز بــه جــان
خریــدن تبعــات نامیمــون آن ،چــه حاصلــی
دارد وقتــی یــک فیلترشــکن ناقابــل ،بخــش
عظیمــی از آن تالشــها و ســرمایه هــا را بــاد
هــوا مــی کنــد؟ و همینطــور محدودســازی
چــاپ رســمی کتابهــا ،وقتــی فایلهــای "پــی
دی اف" آثــار دســت بــه دســت مــی چرخــد
و نیــز کتابهــای زیرمیــزی ،نــه تنهــا سانســور
را بــه ریشــخند مــی گیــرد ،بلکــه فقــط حقــوق
مــادی و معنــوی نویســنده را بــه جیــب دالالن
ســرازیر مــی کنــد و الغیــر و در عــوض خواننــده
ی مشــتاق ،شــوربختانه آثــار را بــا کیفیــت بســیار
بــد مــی خوانــد!
بیهودگــی محدودســازی روز بــه روز عیــان تــر
مــی شــود ،و مــا نیــز ســخت بــه تحقــق آرمــان
آزادی امیدواریــم ،و صــد البتــه در ایــن امیــدواری
از متولیــان فرهنــگ هــم انتظــار داریــم شــرایط
را درک کننــد و از تاریــخ عبــرت بگیرنــد ،زیــرا
"آنکــه نامــوزد ز گشــت روزگار /هیــچ نامــوزد ز
هیــچ آمــوزگار!"
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حاشیهیی بر یک حاشیه
چنــان کــه انتظــار میرفــت ســخنان عبــاس صالحــی ،معــاون فرهنگــی
وزیــر ارشــاد ،دربــارهی «امــکان فعالیــت مجــدد کانــون نویســندگان ایــران»
واکنشهــای گســتردهیی در محافــل فرهنگــی داخــل و خــارج از کشــور
در پــی داشــت .روزنامــهی توقیــف شــدهی «آســمان» در شــش شــمارهیی
کــه منتشــر شــد تقریبــا در هــر شــماره صفحهیــی یــا دســتکم بخشــی از
صفحههــای خــود را بــه بازتــاب دیدگاههــای صالحــی اختصــاص داد .از
جملــهی ایــن مطالــب یکــی هــم نقــل صحبتهــای حســین ســناپور بــود از
ســایت دولتــی «ایســنا» .ســناپور بــه گفتــهی خــودش از  1379عضــو کانــون
نویســندگان ایــران اســت و در یادداشــتی کــه بــرای «ایســنا» نوشــته شــرح
دســتوپا شکســتهای از فعالیتهــای ده پانــزده ســالهی اخیــر کانــون بــه
دســت میدهــد و بعــد میگویــد کــه چــون جلســههای کانــون کــه در
کتابفروشــی «پــکا» برگــزار میشــد امــا نتوانســت دیگــر در آن جــا برگــزار
شــود (و البتــه نمیگویــد چــرا «نتوانســت») و «ناگزیــر مدتــی در کافــهی هتــل
نــادری نــو برگــزار شــد و آن هــم بــه شــکل دیدارهــای دوســتانه و تقریبــا
بــدون هیــچ بحــث و فعالیتــی» (و بــاز صــد البتــه نمیگویــد کانــون چــه طــور
میتوانســت در یــک کافــه تریــای عمومــی «بحــث و فعالیــت» کنــد) و «آن
جــا هــم عــذرش را خواســتند» (و بــاز نمیگویــد چــرا و چــه کســانی یــا
چــه دســتگاههایی «عــذرش را خواســتند») ،داســتان را بــه آن جــا میکشــاند
کــه «و بعــد از آن تــا جایــی کــه مــن میدانــم [جلســهها] در خانــه برگــزار
شــده؛ جلســاتی کوچــک و بــا جمعــی بســیار محدودتــر از قبــل ،کــه بســیاری
از اعضایــش ،مثــل خــود مــن ،دیگــر در آن شــرکت نداشــتند ...ایــن عــدم
شــرکت هــم خودخواســته بــوده و هــم بــه دلیــل کیفــی جلســات ،کــه آن
هــم خــود بــه دلیــل محــدود شــدن افــراد بــه آدمهــای خــاص بــوده اســت».
ســناپور در دنبالــهی یادداشــت خــود نتیجــه میگیــرد «طبعــا بــا ایــن شــرایط
برگــزاری مجمــع عمومــی ســاالنهی کانــون هــم منتفــی شــده اســت».
آقــای ســناپور وارونهگویــی میکنــد ،روایــت او از ایــن ده پانــزده
ســال اخیــر آکنــده از بدفهمــی ،افواهیــات و بیاطالعــی محــض اســت
(در خوشبینانهتریــن تعبیــر) ،اگــر نــه تحریــف و جعــل و التبــاس (در
بدبینانهتریــن صــورت تفســیر) .ایشــان هیــچ از جلوگیــری نیروهــای امنیتــی
از برگــزاری مجمــع عمومــی کانــون در ســال  1381و در پــی آن جلوگیــری از
برگــزاری جلســههای جمــع مشــورتی در کتابفروشــی «پــکا» ،بــر هــم زدن
جلســههای بزرگداشــت شــاعر بــزرگ ایــران ،احمــد شــاملو ،و توقیــف
اتوبــوس حامــل شــرکتکنندگان در مراســم بزرگداشــت و مراســم ســالگرد
قتــل زندهیــادان محمــد مختــاری و محمــد جعفــر پوینــده نمیگویــد ،امــا
بــه نادرســت علــت برگــزار نشــدن مجمــع عمومــی کانــون را بــه محــدود
شــدن کانــون بــه افــراد خــاص جلــوه میدهــد .ســناپور از کوشــشهای
مســتمر بــرای برگــزاری مجمــع عمومــی
پــس از ســال  1381هیــچ نمیگویــد ،از
جلوگیــری از برگــزاری مجمــع عمومــی
کانــون در منــزل یکــی از اعضــا در
ســال  1385هــم چیــزی نمیگویــد.
از احضارهــا ،محاکمههــا ،بــه زنــدان
انداختنهــا و تهدیدهــا ،ممنوعالقلــم
و ممنوعالنشــر کردنهــا کلمهیــی
نمیگوید.آیــا خبــر نــدارد یــا صرفــه
در ایــن اســت کــه پردهپوشــی کنــد؟
میگویــد «ممانعتهــای دولتــی
از برگــزاری جلســات عمومــی در
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مکانهــای عمومــی کار را بــه جایــی رســاند کــه عمــا
فقــط عــدهی محــدودی (گمانــم بیــن بیســت تــا ســی
نفــر) پیگیــر جلســات شــدند  ...اینهــا هــم اغلــب نــه
اهــل ادبیــات (کــه بــه نظــرم مهمتریــن و درگیرتریــن
شــاخههای فعالیتهــای نویســندگی اســت) ،کــه
بیشتــر وکال ،اهــل علــوم انســانی و اقتصاددانــان یــا
در نهایــت مترجمــان علــوم انســانی بودنــد و کمتــر
حتــی مترجــم ادبیــات .اغلــب هــم گرایشهــای فکریسیاســی نزدیــک بــه
هــم داشــتند».
از ســناپور میپرســیم ایــن حکــم را از کجــا بیــرون کشــیدهاید کــه «اهــل
ادبیــات  ...مهمتریــن و درگیرتریــن شــاخههای فعالیتهــای نویســندگی
اســت»؟ در کشــوری کــه حتــی دو درصــد از نویســندگان ادبیــات داســتانی
و شــعر از راه ادبیــات و نشــر داســنان و شــعر گــذران زندگــی نمیکننــد،
چــرا ایــن شــبهه بــرای شــما پیــش آمــده کــه «اهــل ادبیــات  ...مهمتریــن و
درگیرتریــن شــاخههای فعالیتهــای نویســندگی اســت»؟ یعنــی بــرای شــما
بــه راســتی روشــن نیســت کــه پرداختــن بــه تاریــخ سیاســی چهــل پنجــاه
ســال اخیــر ( یعنــی آن چــه بــه حــوزهی علــوم انســانی مربــوط اســت) بــا
چــه مانعهــا ،ســدها و بــه اصطــاح «خــط قرمز»هایــی روبهروســت؟ بــرای
نمونــه ،آیــا فهــم ایــن نکتــه دشــوار اســت کــه طــی همیــن هشــت ســال
گذشــته بــه ســبب اَلــم شــنگهیی کــه بــر ســر «هولوکاســت» برپــا شــد آوردن

آقــای ســناپور وارونهگویــی میکنــد ،روایــت
او از ایــن ده پانــزده ســال اخیــر آکنــده از
بدفهمــی ،افواهیــات و بیاطالعــی محــض
اســت (در خوشبینانهتریــن تعبیــر) ،اگــر نــه
تحریــف و جعــل و التبــاس (در بدبینانهتریــن
صــورت تفســیر).
ایــن کلمــه در کتابهــا جــزو محرمــات بــود؟ وانگهــی ،آقــای ســناپور ،شــما
داریــد دربــارهی فعالیتهــای کانونــی ســخن میگوییــد .کجــای منشــور و
اســاسنامهی کانــون نویســندگان ایــران برتــری و تمایــزی میــان اهــل ادبیــات
و اهــل علــوم انســانی و اجتماعــی و نویســندگان و مترجمــان قایــل شــده
ـر ِح اســاسنامهی کانــون کســانی کــه »:دســتکم
اســت؟ بنــا بــر مــواد مصـ ّ
دارای دو اثــر چــاپ شــده بــه صــورت کتــاب در حوزههــای فرهنگــی زیــر
باشــند» میتواننــد بــه عضویــت کانــون درآینــد .ایــن حوزههــا عبــارت انــد
از« :داســتان ،شــعر ،مقالــه ،نمایشنامــه ،فیلمنامــه ،نقــد ادبــی و زندگینامــه،
تالیــف و تحقیــق یــا ترجمــه در همــهی عرصههــا (ادب ،زبــان ،فلســفه،
دیــن ،علــوم انســانی و اجتماعــی ،فرهنــگ عامــه ،حقــوق ،علــوم سیاســی و
اقتصــادی ،علــم ،هنــر ،موســیقی ،ســینما و غیــره)» .گویــا ســناپور حتــی یــک
بــار اســاسنامه و منشــور کانــون را کــه پذیــرش آن شــرط اول عضویــت بــه
شــمار مــیرود ،بــه دقــت نخوانــده اســت .میپرســیم ،بــا ایــن تفصیــل ،چــه
تــرک اوالیــی صــورت گرفتــه اســت؟ در ایــن ده پانــزده ســال کــه ایشــان
بــه دلیــل کوچکتــر شــدن جمــع و انتقــال ناگزیــر جلســهها بــه خانههــا
حضــور نداشــتهاند چــه اتفــاق ناگــواری رخ داده کــه بــر خــاف روح و
ـص اســاسنامه و منشــور کانــون بــوده اســت .گذشــته از ایــن ،ســناپور البــد
نـ ّ
میدانــد کــه برخــی از برجســتهترین اعضــای کانــون در دورههــای گذشــته

اهــل حوزههایــی جــز ادبیــات و شــعر بــوده انــد و بــاز البــد منکــر تأثیــر
بیچونوچــرای امثــال باقــر پرهــام ،منوچهــر هزارخانــی ،باقــر مومنــی،
محمــد جعفــر پوینــده ،علیاصغــر حاجســیدجوادی ،ا.ح .آریانپــور و ...
نیســتند؟
و امــا نکتهیــی هــم دربــارهی «عــدم شــرکت» ایشــان در نشســتهای
جمــع مشــورتی «بــه دلیــل کیفــی جلســات» و «محــدود شــدن افــراد بــه
آدمهــای خــاص» .تــا جایــی کــه مــا میدانیــم و تــا جایــی کــه میتوانیــم
ادعــای ســناپور را دربــارهی شــرکت شــان در جلســههای جمــع مشــورتی در
کتابفروشــی «پــکا» بپذیریــم ،جلســههای جمــع مشــورتی هیــچگاه محــل
بحــث ادبــی و شــعرخوانی و داســتانخوانی نبــوده اســت .کانــون کارگروههــا
یــا کمیســیونهایی دارد کــه وظیفــهی آنهــا تــدارک جلســههای شــعرخوانی
و داســتانخوانی اســت .در همیــن ده پانــزده ســال اخیــر کــه کانــون بــا
دشــوارترین تنگناهــا و فشــارها روبــهرو بــوده اســت ،بیــش از پانــزده جلســه
شــعرخوانی و داســتانخوانی بــه ناگزیــر در خانههــا برگــزار کــرده اســت
امــا هرگــز ایــن مجلسهــا را بــا جلســههای بحــث و گفتگــو و مشــورت
دربــارهی ادارهی امــور کانــون بــه هــم نیامیختــه اســت .امــا تاجایــی کــه
مــی دانیــم ایشــان نــه فقــط در هیــچ یــک از ایــن جلســات جمــع مشــورتی
شــرکت نداشــته انــد بلکــه در تمــام مــدت عضویــت خودنیــز در هیــچ
امــری از امــور کانــون مشــارکتی نکردنــد و تــا جایــی کــه نویســندهی ایــن
ســطور بــه یــاد دارد حتــی یکبــار نــه بــرای انجــام دادن کاری داوطلــب
شــدند و نــه حتــی اظهــار نظــر و پیشــنهادی کردنــد .گذشــته از ایــن ،از
ســناپور میپرســیم جلســههای کانــون بــه کــدام «آدمهــای خــاص» محــدود
شــد؟ آیــا ایــن کســان بیــرون از دایــرهی شــمول موردهایــی بودنــد کــه در
اســاسنامهی کانــون آمــده اســت؟ آیــا ســراغ داریــد کــه حتــی یــک غیــر
عضــو در جلســهها شــرکت کــرده باشــد؟ و راســتی ایــن «آدمهــای خــاص»
کیــان انــد؟
امــا تــا ایــن جــای کار ظاهــرا فقــط بــا شــکوه و شــکایت کســی ســروکار
داریــم کــه از دور دســتی بــر آتــش داشــته اســت و حــال در شــلوغبازار
کنونــی چیزهایــی شــنیده اســت و گمــان میکنــد فضایــی بــاز شــده و
میشــود کاری کــرد کــه در اوضــاع بــه بنبســت رســیدهی کنونــی راهــی
بــه دهــی ببــرد .امــا ،نــه! ســناپور جــان کالم را در پایــان ســخن گفتــه اســت:
«واقعیــت ایــن بــود و هنــوز هــم هســت کــه بــه خصــوص اهــل ادبیــات
چنــدان حوصلــهی درگیــری بــا نهادهــای سیاســی از یــک طــرف و از
طــرف دیگــر بــا گرایشهــای در خــود کانــون را نداشــت کــه بیشتــر از
آن کــه بــه کتــاب و نشــر فکــر کننــد ،بــه آزادی بیــان بــه طــور کلــی فکــر
میکردنــد و چــه بســا فعالیتهایــی را کــه نمیتوانســتند در حوزههــای
دیگــر سیاســیاجتماعی دنبــال کننــد ،در کانــون دنبــال میکردنــد» .اهــل
ادبیــات را نمیدانــم (نمیتوانــم ماننــد ایشــان بــه یکبــاره حکــم کنــم کــه
تمامــی «اهــل ادبیــات چنــدان حوصلــهی درگیــری بــا نهادهــای سیاســی »...
را ندارنــد) ،امــا دربــارهی نویســندگان عضــو کانــون ،میدانــم کــه وظیفــهی
مقــدم ایشــان دفــاع از منشــور کانــون نویســندگان ایــران و از جملــه ایــن
اصــل اســت« :آزادی اندیشــه و بیــان در همــهی عرصههــای فــردی و
اجتماعــی ،بــی هیــچ حصــر و اســتثنا حــق همــگان اســت .ایــن حــق در
انحصــار هیــچ فــرد ،گــروه یــا نهــادی نیســت و هیــچ کــس را نمیتــوان از
آن محــروم کــرد» .آشــکار اســت کــه در ایــن جــا نکتــه بــر ســر «آزادی بیــان
بــه طــور کلــی» اســت .گمــان نمیکنــم ســناپور آن قــدر ســادهدل باشــد کــه
تصــور کنــد بــرای نمونــه میشــود اتحادیههــای کارگــری و تشــکلهای
مســتقل کارگــری ،تشــکلهای مســتقل زنــان و جوانــان را و احــزاب سیاســی
غیــر حکومتــی را ســرکوب کــرد و آن گاه جزیرهیــی خــوش آبوهــوا در
میانــهی هاویــه برپــا کــرد کــه وظیفــهی نخســت و اصلــیاش رفــع هرگونــه
سانســور ،دســتیابی بــه آزادی بیــان فقــط بــرای اهــل شــعر و داســتان و
ادبیــات باشــد .و تــازه مگــر گمــان کردهانــد کــه نهــاد صنفــی نویســندگان

ماننــد برخــی از صنفهاســت 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 حاکمیتهــای
اســتبدادی و ســرکوبگری برخــورد میکنــد کــه نفعشــان در حفــظ وضــع
موجــود اســت و حــال آن کــه نفـ ِ
ـس کار نویســنده ایجــاب میکنــد کــه هرگــز
کار خــود را بــه وضــع موجــود منحصــر نکنــد و همــواره از مرزهــا گــذر کند.
حکومتهــا نمیخواهنــد صدایــی جــز صــدای خودشــان بشــنوند ،چــرا کــه
نفعشــان در جهــل و بیخبــری مــردم اســت .از همیــن روســت کــه کانــون
«بــا تکصدایــی بــودن رســانههای دیــداری ،شــنیداری و رایانهیــی مخالــف
اســت و خواهــان چندصدایــی شــدن رســانهها در عرصههــای فرهنگــی
اســت» و ایــن یعنــی صــدا بخشــیدن بــه بیصدایــان ،بــه نویســندگان،
شــاعران ،هنرمنــدان ،روشــنفکران ،کارگــران ،زنــان ،جوانــان و در یــک کالم
بــه همــهی ســرکوفتگان.

آشــکار اســت کــه در ایــن جــا نکتــه بــر ســر
«آزادی بیــان بــه طــور کلــی» اســت .گمــان
نمیکنــم ســناپور آن قــدر ســادهدل باشــد
کــه تصــور کنــد بــرای نمونــه میشــود
اتحادیههــای کارگــری و تشــکلهای مســتقل
کارگــری ،تشــکلهای مســتقل زنــان و
جوانــان را و احــزاب سیاســی غیــر حکومتــی را
ســرکوب کــرد و آن گاه جزیرهیــی خــوش
آبوهــوا در میانــهی هاویــه برپــا کــرد کــه
وظیفــهی نخســت و اصلــیاش رفــع هرگونــه
سانســور ،دســتیابی بــه آزادی بیــان فقــط
بــرای اهــل شــعر و داســتان و ادبیــات باشــد.
بخــش دوم حرفهــای ســناپور ،یعنــی « :چــه بســا فعالیتهایــی را
کــه نمیتوانســتند در حوزههــای دیگــر سیاســیاجتماعی دنبــال کننــد،
در کانــون دنبــال میکردنــد» همــان اتهــام پیشپــا افتــاده و دســتمالی
شــده و دروغینــی اســت کــه در ایــن ســی ســال اخیــر از نویســندگان دولتــی
و حکومتــی گرفتــه تــا مقامهــای امنیتــی همــواره بــر کانونیــان بســتهاند
و درســت بــه همیــن بهانــه در پاییــز ســال  1377دو تــن از یــاران مــا را
بــه مســلخ بردنــد .خــوب بــود آقــای ســناپور ،اگــر «حوصلــهی درگیــری
بــا نهادهــای سیاســی» را ندارنــد و نمیخواهنــد بــا ُدم شــیر بــازی کننــد،
دســتکم نمــک بــه زخــم اعضایــی نمیپاشــیدند کــه در ایــن ده پانــزده
ســال اخیــر از زندگــی ،کار ،خانــواده و هســتی خــود مایــه گذاشــتند تــا
«چــراغ» کانــون نویســندگان ایــران را روشــن نگــه دارنــد .و راســتی آقــای
ســناپور اگــر همــه مثــل شــما فکــر میکردنــد و «حوصلــهی درگیــری بــا
نهادهــای سیاســی» و کانونیــان را نمیداشــتند و در ســه دولــت خاتمــی و
احمدینــژاد و روحانــی بــا گروههــای فشــار و امنیتــی درگیــر نمیشــدند
آیــا حتــی ذرهیــی احتمــال داشــت کــه کانــون چنــدان پایــدار بماند و خــود را
بــه حاکمیــت موجــود تحمیــل کنــد کــه اکنــون حکومــت از «پوســتاندازی»
کانــون ســخن بــه میــان آورد و شــما هــم در میانــهی معرکــه بخواهیــد از
کانــو ِن مدافــع آزادی بیــان یــک «انجمــن صنفــی» بیخاصیــت بتراشــید کــه
نــه «حوصلــهی درگیــری بــا نهادهــای سیاســی» را داشــته باشــد و نــه تــاب
بحثهــای درون کانــون را بیــاورد؟
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حاکمیت از كانون نويسندگان ايران چه ميخواهد؟
موضــو ِع تأثیــر فعاليــت كانــون نويســندگان
ايــران پــس از گذشــت نزديــك بــه نيــم قــرن از
تاســيس و بارهــا توقيــف و برخــورد بــا آن ،از يــك
ســو بــراي حاكميتــي كــه سیاس ـتهای فرهنگ ـی آن
در بخشهــای مختلــف را رادیکالتریــن گروههــا
تدویــن میکننــد ،مبــدل بــه مســئلهاي شــده كــه
عبــور از آن اولویــت بــه حســاب میآیــد تــا
آنجاكــه متوليــان و پيگيريكننــدگا ِن ايــن طــرح
در نهادهــاي امنيتــي در احضارهــا و بازخواس ـتهاي
خــود بهروشــنی آن را بيــان ميكننــد ،و از ســوي
ديگــر (کانــون) بــراي نويســندگان تبديــل بــه نمــادي
از اســتقالل فكــري و فرهنگــي نويســنده و مقاومــت
در برابــر تــن دادن بــه سانســور و مميزي شــده اســت،
ف آن بــه منزل ـهی فــرو
كــه مصالحــه دربــارهی اهــدا 
ريختــن آخريــن ديــوار محافــظ نويســنده در قبــال
تهدیــد سانســور اســت.

كانــون راديــكال يــا كانــون زیــر فشــار

سانســور!

کانــون نویســندگان ایــران ،در شــرايطي كــه شــهروند
ايرانــي در تمــام امــور زندگــی تــا بُندنــدان نیازمنــد
اعتبارهــاي دولتــي ،حاكميتــي و ...تربیــت میشــود
و هيــچ رســانهی مســتقل و نيمهمســتقلي در كشــور
بــدون رعايــت تمــام حــدود و اصــول موردنظــر
حاكميــت امــكان انتشــار و تــداوم يافتــن نــدارد،
بــرای برگــزاري جلســات محــدود خانگــيِ جمــع
مشــورتي دچــار مشــکالت عدیــده اســت ،و منــع و
حصرهــای مختلفــی برایــش در نظــر گرفتــ ه شــده
کــه از عصــر اصالحــات تــا عصــر اعتــدال هیــچ
تغییــری در رویــهی آن مشــاهده نمیشــود .طبيعــي
اســت کــه كانــون در چنیــن شــرایطی نتوانــد بــه
بســياري از وظايــف مشخصشــده در منشــور خــود
بهخصــوص موضــوع دفــاع از حقــوق نويســندگي
جامــه عمــل بپوشــاند و جنبههــاي راديــكال فعالیــت
آن در مبــارزه بــا سانســور بيشتــر بــه چشــم
بیایــد .همچنانکــه در ايــن شــرايط بســياري از
متقاضيــان فعاليــت بهویــژه نســل جــوان امــكان
حضــور مســتمر خــود در كانــون را از دســت دادهانــد،
محدوديتهــا بهطــور معمــول باعــث پُررنگشــدن
راديكاليســم انتقــادي و روشــنفكري ميشــود كــه
در كانــون بــه عنــوان ماهيــت اصلــي شــكلدهندهی
آن همــواره وجــود داشــته اســت؛ اينجاســت كــه
میتــوان ادعــا کــرد اگــر مخالفــان فعاليــت كانــون در
لباسهــاي مختلــف خواهــان برچيــده شــدن مبــارزه
بــا سانســور هســتند ،معنــاي نهفتــه در خواستهشــان
بيــش از آ ن كــه دغدغــهای دلســوزانه و فرهنگــي
جهــت پُررنگشــد ِن دیگــر فعاليتهــا بــه حســاب
بيايــد ،روشــي آرام بــراي ســركوب آخريــن وجــه
حضــور و فعاليــت موثــر كانــون نويســندگان ايــران
اســت.
بنابرایــن میتــوان طبــق شــواهد مدعــی شــد،
كانــون نویســندگان ایــران در ايــن ســالها بيــش از
آنکــه از درون درگیــر رادیکالیســم باشــد ،از بیــرون
زیــر فشــار راديكاليســمي بــوده كــه خواهــان تعطیــل
شــدن فعالیتهــای آن بــه عنــوان نهــاد صنفــی
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مســتقل نویســندگان بــوده ،نهــادی کــه خواســتهاش
حــق اولیــه نویســنده ،یعنــی برچیــده شــدن ممیــزی
اســت.

پوســت انــدازي كانــون ،يــا تغییرديــدگاه

فرهنگــي حاكميــت!

نگارنــده بــه عنــوان يكــي از اعضــاء جــوان
كانــون نويســندگان ايــران ،ايــن مطلــب را بــراي
تحليــل تعبيــر معاونــت هنــري وزارت ارشــاد از لــزوم
پوســتاندازي كانــون ،يــا پوســت انداختــن كانــون
بــراي عبــور از بحــران مشــروعيت نوشــتهام ،تــا
روشــن شــود معنــاي نهفتــه در آن نــگاه و انتظــارات
طرحشــده در دامنــهی آن چيســت .آنچــه آقــاي
صالحــي از آن بــه پوســت انداختــن كانــون بــراي
فعاليــت يــاد ميكنــد ،در واقــع مشــابه همــان
تالشــی اســت كــه نويســندگان وابســته بــه نهادهــاي
حاكميتــي در دهههــاي شــصت ،هفتــاد و هشــتاد در
برابــر كانــون بــه صــورت نهــادی مــوازي داشــتند ،اين
تــاش تــا آنجــا بــود كــه ایــن گــروه بــا راهانــدازي
اتحاديــه نويســندگان مســلمان و عناوينــي از ايــن
دســت و برخــورداری از حمايــت كامــل دولتــي اعــم
از مالــي و معنــوي در ايــن مســير ،تئــوری حــذف
نویســندهی معانــد را در دو بخـ ِ
ـش نشــر اثــر و حیــات
اجتماعــی تعریــف کــرد ،و در واقــع میکوشــید بــه
روشــی دیگــر پوســتاندازي موردنظــر معاونــت
فعلــي را بــرای ســاقط كــردن نــگاه منتقــد و معتــرض
بــه سانســور در كانــون نويســندگان اجرایــی کنــد؛ امــا
در گــذر زمــان هميــن نهادهــا نيــز بــا روبــرو شــدن
متوليانشــان بــا انــواع محدوديتهــا و سانســور دچــار
انشــعاب شــدند و سرنوشتشــان عمــ ً
ا تعطیلــی و
انــزوا بــود ،يعنــي در محــاق محدوديتهــاي سياســي
و ســليقه ِ
اي حاكميتــي تــازه (نســل دوم رادیکالهــای
حکومتــی) فــرو رفتنــد؛ تعطيــل شــدن دفتــر شــعر
جــوان وابســته بــه خانــه شــاعران ،كــه يكــي از
نوآورانهتريــن ايدههــاي فرهنگــي بــراي جلــب
برنامهريزيشــدهی نســل جــوان و ايجــاد پايــگاه
ِ
مــوازي نــگاه كانونــي و بــا
ترويجــي بــراي شــعر
بهرهگيــري از فرصــت فراهمشــده بــراي ايشــان در
نتيج ـهی فقــدان امــكان فعاليــت كانــون بــراي نســل
جــوان بــود ،يكــي از نمونههــاي روشــن بــراي رقــم
خــورد ِن همــان سرنوشــتي اســت كــه بــه حــال و
محالــش اشــاره شــد.
بــا ايــن توضيــح روشــن اســت منظــور از
پوســتاندازي كانــون در نــگاه متوليــان فرهنگــي
بيــش از آنكــه تبديــل كانــون بــه نهــادي پويــا و فعال
باشــد ،بخشــي از تئــوري حاكميــت بــراي خنثــي
كــردن تاثيــر حضــور تنهــا نهــاد مســتقل و مدافــع
اصــل مبــارزه بــا سانســور و حقــوق نويســندگي
اســت ،زيــرا اگــر متوليــان دولتــي در اجــراي نظريــه
پوســتاندازي(جلب جوانــان) مدنظــر خــود بــا
تئوريهــا و روشهــاي فعليشــان موفــق بودنــد،
طبيعتــ ًا نهادهــاي تاسيسشــده و حمايتشــده بــه
واســطهی ايشــان ميتوانســتند در جلــب و تــداوم
بــا چنــان روشــي پايــدار بماننــد .اينجاســت كــه
ميتــوان گفــت بــر خــاف آنچــه آقــاي صالحــي

داریوش معمار

مطــرح كردهانــد ،آنكــه بايــد
پوســتاندازي كنــد تفكــر حاكــم
بــر متوليــا ِن پيــدا و پنهــان فرهنگــي
اســت كــه هيــچ حــق و آزادي را
بــراي نويســنده بيــرون از اهــداف،
برنامههــا و ايدئولــوژي مــورد
تاييــد خــود نميشناســند ،و در
مســير احقــاق ايــن حــق حاضــر بــه اعمــال هــر فشــار
و محدوديتــي بــر نویســنده و بســتن هــر اتهامــی بــه
وی هســتند ،تــا آنجــا كــه در دورههايــي منجــر بــه
صــدور مجــوز بــراي حــذف فيزيكــي نويســندگان
مخالــف ايــن نظــر شــد.
حكومــت از كانــون چــه ميخواهــد؟ خواســته
اصلــی ،برچیــده شــدن تفکــر آرمانخــواه و خــاق
نویســندگی و تبدیــل آن بــه ابــزاری تبلیغــی اســت.
و اینجاســت کــه بایــد گفــت متولــی حاکمیتــیِ
فرهنــگ و تفكــر راديــكال مداخلهجويــي كــه خــود
را مشــخصكنندهی معيارهــاي حداقلــي و حداكثــري
فرهنگــي بــا ابزارهــاي محدودكننــده و نظارتــیِ در
اختيــارش ميدانــد ،بيــش از نویســندهی روشــنفكر
ِ
خواســت آزادي بيــان و
و آرمانخواهــي كــه بــا
عبــور از سانســور خــود را در معــرض انــواع فشــارها
و تهديدهــا قــرار ميدهــد ،نيــاز بــه پوســتاندازي
دارد.
ِ
خواســت حاكميــت از كانــون پيــش از آنكــه
احقــاق حقــوق نويســندگان باشــد ،بــا تئــوري
پوســتاندازي؛ تعطيــل شــدن كانونــي اســت كــه
خــود را مدافــع حقــوق نويســندگي و مانــع بــر
مســير اعمــال فشــارهاي غيرقانونــي بــر نويســندگان و
سانســور ايشــان ميدانــد .كانــون نويســندگان ايــران
امــروز بــا وجــود همــه محدوديتهايــي كــه بــر ســر
راهــش قــرار دارد ،بــا وجــود همــهی تالشهــای
امنيتــي مهندسيشــده كــه بــراي وارونــه جلــوه
دادن شــرايط آن در جريــان اســت ،نهتنهــا نهــادي
رادیــکال بــا مشــی منفــی و بیاثــر نيســت كــه
يكــي از اصيلتريــن نهادهــاي نويســندگي اســت
كــه بــه صــورت طبيعــي در ميــان نســل جديــد طــي
ســه دهــه زیــر فشــار بــودن جایــگاه دارد و پیــش از
آنکــه طبــق گفتـهی معاونــت فرهنگــي وزيــر ارشــاد
بــه پوســتاندازي نيــاز داشــته باشــد تــا مبــدل بــه
بخشــي از برنامههــای حاکمیــت فرهنگــی شــود ،نیــاز
بــه حفــظ اســتقالل خــود در همیــن شــرایط و دفــاع
مســتمر از حقــوق اولیــه نویســندگی دارد کــه همــان
آزادی نوشــتن اســت.
نميتــوان كتمــان كــرد کــه اعمــال فشــار،
احضارهــا ،مرعــوب كردنهــا و تهديدهــا و زنــدان
و قتــل نويســندگان ،در ساختهشــدن تصويــري
مغلــوب از حــدود فعاليــت و حضــور كانــون بــه
عنــوان رادیکالیســم فرهنگــیِ جریــان مســتقل ادبیــات
ایــران تاثيــر داشــته اســت ،امــا کانــون در مســیر
خــود بــرای عبــور از ایــن بحــران نهتنهــا نیــاز بــه
پوســتاندازی نــدارد کــه نیــاز بــه حفــظ پوســتهی
خــود و تــداوم روشهــای فعلــی تــا برچیــده شــدن
کامــل محدودیتهــای اعمالشــده دارد.

چرا ما نتوانیم ؟
بعدازصحبتهــای معــاون فرهنگــی ارشــاد
دربــارهی کانــون نویســندگان ایــران ،مجتبــی
پورمحســن از روزنامــهی آســمان بــا مــن
مصاحبــهای کــرد کــه در نخســتین شــمارهی آن
روزنامــه چــاپ شــد .آن طــور کــه مــن اطــاع
پیــدا کــردم مطالــب عنوانشــده در آن مصاحبــه
اخیــرا در جمــع مشــورتی کانــون مــورد بحــث قــرار
گرفتــه و یکــی دو نفــر از دوســتان حاضــر در آن
جلســه نســبت بــه بخشهایــی از صحبتهــای
مــن انتقاداتــی را مطــرح کردهانــد .اگرچــه مــن
از چندوچــون آن انتقادهــا مطلــع نیســتم ،مایلــم در
ایــن یادداشــت ضمــن تاییــد کلیــات آن گفتوگــو
نکاتــی را کــه در جمــع داخلــی کانــون راحتتــر
میتــوان بیــان کــرد بــر آن گفتههــا بیفزایــم.
نخســت اینکــه معتقــدم پــس از انتخابــات
اخیــر بــه هــر حــال تحوالتــی در کشــور رخ داده
و فضــای سیاســی اندکــی بازتــر شــده اســت و
بهویــژه در سیاســتهای فرهنگــی دولــت کنونــی،
کــه بــا موضــوع فعالیــت مــا اهلقلــم و کانونمــان
ارتبــاط مســتقیم دارد ،گشــایشهایی مشــاهده
میشــود .برداشــت مــن از صحبتهــای معــاون
فرهنگــی ارشــاد ایــن اســت کــه دســتکم خــود
او و احتمــاال وزیــر ارشــاد قصــد دارنــد در برابــر
کانــون نرمشــی از خــود نشــان بدهنــد؛ وگرنــه هیــچ
ضرورتــی نداشــت کــه او وارد ایــن بحــث شــود.
موضعگیــری شــدیداللحن رســانههای جنــاح
تنــدرو علیــه ســخنان معــاون فرهنگــی ارشــاد کــه از
آن بــه عنــوان چــراغ ســبز بــه کانــون نویســندگان
تعبیــر کردنــد ،مــرا بیشتــر متقاعــد میکنــد کــه بــا
دیــد مثبــت ،یــا دســتکم کمتــر منفــی ،بــه ایــن
ســخنان و تاثیــری کــه میتوانــد در فعالیــت کانــون
داشــته باشــد بیندیشــم .خوشــبختانه پیــش از ایــن
هــم در دورهی وزارت مهاجرانــی یــک بــار دیگــر
کانــون چنیــن تجرب ـهای را از ســر گذرانــده اســت
و میتوانــد از آن تجربــه اســتفاده کنــد .اغلــب
دوســتان احتمــاال بــه خاطــر دارنــد کــه در آن دوره
بحثهــای مفصلــی دربــارهی پیشــنهاد مهاجرانــی
بــرای ثبــت کانــون درگرفــت کــه بهرغــم
اختالفنظرهــای جــدی نهایتــا در مجمــع عمومــی
ماقبــل آخــر کانــون کــه در ســالن اجتماعــات
اتحادیــه ناشــران برگــزار شــد بــه هیئــت دبیــران
منتخــب ماموریــت داده شــد کــه بــرای ثبــت کانــون
اقــدام کنــد و چنــدی بعــد ایــن مصوبــه بــه صــورت
نصفهنیمــه توســط هیئــت دبیــران وقــت پیگیــری
شــد و نهایتــا بــه نتیجــه نرســید .صرفنظــر از ایــن
کــه آیــا آن تصمیــم درســت بــود یــا نــه ،کانــون
توانســت در آن دوره از شــرایط نســبتا مســاعدی
کــه پیــش آمــده بــود اســتفاده کنــد و بــه تجدیــد
ســازمان و عضوگیــری و گســترش فعالیتهــای
دموکراتیــک و فرهنگــی و صنفــی خــود بپــردازد
کــه در مجمــوع نتایــج خوبــی بــه همــراه داشــت.
ارزیابــی مــن از اوضــاع کنونــی ایــن اســت کــه بــار
دیگــر فرصتــی ایجــاد شــده کــه اگــر واقعبینانــه بــا

حافظ موسوی

آن برخــورد کنیــم میتوانیــم
از آن بــه نفــع کانــون بهــره
بگیریــم .بــه نظــر مــن در
حــال حاضــر بایــد از طریــق
مذاکــره وزارت ارشــاد را
مجــاب کــرد کــه امنیــت
برگــزاری مجمــع عمومــی
کانــون را تضمیــن و تامیــن
کنــد .مــن مطمئــن نیســتم کــه گرفتــن چنیــن
تضمینــی عملــی هســت یــا نــه .امــا فکــر میکنــم
اگــر اکثریــت اعضــای کانــون بــا ایــن پیشــنهاد
موافــق باشــند و ایــن خواســته را در رســانههای
عمومــی مطــرح و پیگیــری کننــد و بهویــژه اگــر
چهرههــای شــاخص فرهنگــی و هنــری و ادبــی،
اعــم از اعضــای کانــون و دیگرانــی کــه عضــو کانــون
نیســتند ،از ایــن خواســت مــا پشــتیبانی کننــد ،وزارت
ارشــاد ناچــار بــه پذیــرش آن خواهــد شــد.
محــور اصلــی حرفهــای مــن در گفتوگــو
بــا روزنامـهی آســمان هــم ایــن بــود کــه حتــی اگــر
بخواهیــم پیشــنهادِ اندکــی غیرمودبانــهی معــاون
فرهنگــی ارشــاد را بپذیریــم الزمــهاش ایــن اســت
کــه مانــع برگــزاری مجمــع عمومــی کانــون نشــوند.
چنــد روز بعــد از آن مصاحبــه در گفتوگویــی کــه
بــا ایبنــا داشــتم بــاز هــم تاکیــد کــردم کــه اگــر
وزارت ارشــاد در مواضعــی کــه اعــام میکنــد
صداقــت دارد بــه دســتگاههای امنیتــی و انتظامــی
بقبوالنــد کــه مانــع برگــزاری نشســتها و مجمــع
عمومــی کانــون نشــوند .نمیدانــم دوســتانی کــه
در نشســت جمــع مشــورتی کانــون بــه مــن انتقــاد
داشــتهاند بــا کدامیــک از ایــن یــا آن حرفهــا
مخالفانــد .آیــا بــر ایــن باورنــد کــه کانــون بــا
وضعیــت فعلــی میتوانــد از عهــدهی وظایــف
خویــش ،آنطــور کــه در منشــور و اساســنامهاش
بــه تصویــب رســیده اســت ،برآیــد؟ آیــا اکثریــت
نویســندگان کشــور کــه اعضــای بالقــوهی کانونانــد
بــا ادامــهی وضــع فعلــی موافقانــد؟ مــن شــخصا
ایــن طــور فکــر نمیکنــم و تــا جایــی کــه اطــاع
دارم و از صحبتهــای دیگــران برداشــت کــردهام
اکثریــت نویســندگان مســتقل کشــور خواهــان
کانونــی هســتند کــه حضــوری محســوستر و
موثرتــر در جامعــه داشــته باشــد .مــن زحمتهــای
دوســتانی را کــه در ســالهای اخیــر بهرغــم
تمــام دشــواریها چــراغ کانــون را روشــن نگــه
داشــتند و هرجــا کــه الزم بــود از آزادی قلــم
و بیــان دفــاع کردنــد ارج مینهــم؛ امــا بایــد
بپذیریــم کــه انتظــار جامع ـهی اهــل قلــم و بهویــژه
نویســندگان جــوان از کانــون نویســندگان ایــران
بســی فراتــر از اینهاســت .از حــدس و گمــان
شــخصی هــم کــه بگذریــم ،بــه ثبــت رســاندن و
ایجــاد امــکان فعالیــت علنــی کانــون ،بــه تصویــب
مجمــع عمومــی رســیده اســت و ایــن مصوبــه در
هیــچ مجمــع عمومــی دیگــری لغــو نشــده و هیئــت
دبیــران فعلــی مکلــف بــه پیگیــری آن اســت و اگــر

چنیــن اقدامــی را بــه صــاح نمیدانــد بایــد مجمــع
عمومــی را فــرا بخوانــد تــا بــه اقتضــای شــرایط
فعلــی تصمیــم جدیــدی گرفتــه شــود .عــاوه بــر
ایــن حتــی اگــر بحــث ثبــت یــا عدمثبــت را هــم
نادیــده بگیریــم تشــکیل مجمــع عمومــی یکــی از
مهمتریــن وظایــف هیئــت دبیــران اســت .مــن
و اغلــب اعضــای کانــون اطــاع داریــم کــه در
چندیــن ســال گذشــته ،هیئــت دبیــران محتــرم بارهــا
بــرای برگــزاری مجمــع عمومــی تــاش کــرده و
هربــار بــا ممانعــت دســتگاههای امنیتــی و انتظامــی
مواجــه شــده اســت .در همــان گفتوگــوی
روزنامــهی آســمان در پاســخ بــه پرســش انتقــادی
مصاحبهکننــده بــر ایــن موضــوع تاکیــد کــردهام
کــه منتقــدان کانــون حــق ندارنــد هیئــت دبیــران
فعلــی را در عــدم برگــزاری مجمــع عمومــی مقصــر
بداننــد .امــا اکنــون حــرف مــن ایــن اســت کــه
آیــا بهتــر نیســت در مقابــل موضعگیــری اخیــر
معــاون فرهنگــی ارشــاد کــه نرمشــی در آن دیــده
میشــود ،بــه جــای داد ِن پاســخی دندانشــکن بــه
او ،درخواســت معقــول خودمــان را بــرای فراهــم
شــدن امــکان برگــزاری مجمــع عمومــی مطــرح
کنیــم؟ ایــن درخواســت خوشــبختانه در بیانیــهای
کــه کانــون در پاســخ بــه اظهــارات معــاون فرهنگــی
ارشــاد صــادر کــرد مطــرح شــده اســت .مــن اگرچــه
بــا لحــن آن بیانیــه موافــق نیســتم و معتقــدم کــه
میشــد پاســخی کاربردیتــر بــه آن اظهــارات داد
و درخواســت مجــوز برگــزاری مجمــع عمومــی
کانــون را بــا صراحتــی بیشتــر مطــرح کــرد ،امــا
معتقــدم کــه همــان بیانیــه میتوانــد مبنــای عمــل
مــا قــرار گیــرد و انتظــار مــا از هیئــت دبیــران
محتــرم ایــن اســت کــه هماننــد دو دورهی قبــل کــه
از وزارت ارشــاد بــرای برگــزاری مجمــع عمومــی
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
درخواســت موافقــت نخواهــد کــرد ،کمــا اینکــه
در دورهی مهاجرانــی هــم گرفتــن مجــوز کار آســانی
نبــود و پیگیــری و دوندگــی بســیار میطلبیــد ،بــا
ایــن حــال همانطــور کــه پیشتــر گفتــم اگــر
بتوانیــم پشــتوانه و پشــتیبانی وســیعی بــرای ایــن
درخواســت فراهــم کنیــم احتمــال موافقــت ارشــاد
دور از ذهــن نیســت.
دوســتانی کــه جلســات جمــع مشــورتی
کانــون در ســالن اجتماعــات پــکا را بــه یــاد
دارنــد و بــه خاطــر دارنــد کــه چهگونــه ماهــی
یکبــار شــاخصترین و محبوبتریــن شــاعران
و نویســندگان و مترجمــان کشــور در کنــار همکاران
و همقلمــان جــوان خــود زیــر یــک ســقف
جمــع میشــدند و بــه گفتوگــو مینشســتند،
بهخوبــی میتواننــد مجســم کننــد کــه مــن -شــاید
خوشباورانــه -بــه چــه رویایــی میاندیشــم .آن
نشســتها و امــکان آن گفتوگوهــای صمیمانــه
و رو در رو را امثــال گلشــیری ،مختــاری ،پوینــده،
علیاشــرف درویشــیان و ســیمین بهبهانــی بــرای
مــا جوانهــای آن ســالها فراهــم کردنــد .چــرا مــا
نتوانیــم چنیــن امکانــی را بــرای نویســندگان جــوا ِن
امروزمــان مهیــا کنیــم؟
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آنچــه در ایــن صفحــه میخوانیــد بخشــی از مطالــب و اخبــاری اســت
کــه پیرامــون موضــوع فعالیــت کانــون در خبرگزاریهــا ،ســایتها یــا
روزنامههــا منعکــس شــده اســت.

طاهری ،سپانلو و صالحی درباره کانون نویسندگان:

پوستاندازی کانون
به معنای «ننویس» و «نگو» نشدنی است
اصــل و اســاس کانــون نویســندگان کــه همانــا
اصــلِ آزادی بیــان اســت ،تغییرناپذیــر اســت /اگــر
جــال آلاحمــد زنــده بــود ،بــا اندیشــههای او
نیــز مشــکل داشــتند /تمــام مشــکالت دولتهــا بــا
کانــون ،از مســالهی سانســور نشــات گرفتــه اســت.
ایلنــا :چنــدی قبــل ســیدعباس صالحــی؛ معــاون امــور فرهنگــی وزارت
ارشــاد؛ طــی گفتوگویــی ،درمــورد وضعیــت کانــون نویســنگان اظهــار نظــر
کــرد .او ضمــن اشــاره بــه جایــگاه تاریخــی و سیاســی ایــن کانــون و بــا
عنــوان کــردن ایــن دلیــل کــه اعضــای پیشــین کانــون نویســندگان یــا از دنیــا
رفتهانــد یــا دیگــر حوصل ـهی فعالیــت در قالــب ایــن کانــون را ندارنــد ،بــر
لــزوم پوس ـتاندازی ایــن کانــون تاکیــد کــرده اســت.
ایــن درحالیســت کــه صالحــی در توضیــح خــود ،بــه جزئیــات و
مباحــث پیرامــون کانــون نپرداختــه و نگفتــه کــه آیــا ایــن پوســتاندازی
صرفــا بــه معنــای تغییــر اعضــای کانــون اســت یــا تغییــر مشــی و مواضــع
آن؟ همچنیــن در ایــن اظهارنظــر ،اشــارهای نشــده کــه درصــورت محقــق
شــدن ایــن «پوس ـتاندازی» ،آیــا کانــون اجــازهی فعالیــت رســمی خــود را
بازخواهــد یافــت یــا خیــر؟
* محمدعلــی ســپانلو :کانــون نویســندگان؛ یــک آرمــان تغییرناپذیــر
ا ست
محمدعلــی سپانلو(شــاعر و از بنیانگــذاران کانــون نویســندگان) نیــز
معتقــد اســت :بــا شــرایط موجــود و رویههــای فرهنگــی و سیاســی در
کشــور ،انتظــار فعــال شــدن کانــون نویســندگان بــه هیــچ وجــه وجــود نــدارد.
وی بــا اشــاره بــه اظهــارات اخیــر معــاون امــور فرهنگــی وزارت ارشــاد
درمــورد کانــون نویســندگان اظهــار داشــت :ایشــان گویــا تصویــر درســتی
از ســوابق کانــون نــدارد .زیــرا در فضایــی کــه هنــوز سرشــار از امــر و
نهیهــای «نکــن»« ،نگــو» و «ننویــس» اســت ،کانــون نویســندگان نمیتوانــد
بــه صــورت رســمی فعــال شــود.
وی ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه کانــون بایــد بــه آرمانهــای بنیادیــن
خــود و بنیانگذارانــش وفــادار بمانــد ،گفــت :کانــون نویســندگان نســبت بــه
مــردم و نویســندگان متعهــد اســت ،نــه بــه دولتهــا .بنابرایــن نمیتوانــد بــه
خواســت و نظــر دولتهــا تغییــر موضــع بدهــد.
ایــن شــاعر و مترجــم در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه «مــراد از
پوس ـتاندازی کانــون کــه توســط معــاون وزیــر ارشــاد مطــرح شــده ،چــه
میتوانــد باشــد؟» افــزود :شــاید منظورشــان از ایــن حــرف ایــن بــوده کــه
کانــون بــا مســالهی «سانســور» کنــار بیایــد؛ امــا ایــن شــدنی نیســت .زیــرا
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کانــون نویســندگان از ابتــدای تاســیساش (از ســال  )1347همــواره آرمــان
آزادی بیــان و قلــم را بــرای جامع ـهی نویســندگان را دنبــال کــرده و از ایــن
آرمــان دســت برنخواهــد داشــت.
وی کــه معتقــد اســت «شــرایط ممیــزی و سانســور در زمانـهی مــا ،هیــچ
ســنخیتی بــا آرمــان آزادی بیــان نــدارد» ادامــه داد :البتــه شــاید مواضــع جدیــد
ارشــاد ،از ســر حســن نیــت باشــد امــا مشــکل اینجاســت کــه وزیــر ارشــاد
و مســووالن ایــن وزارتخانــه ،فکــر میکننــد بــا جابجایــی چنــد کلمــه در
مقــام ممیــزی ،میشــود داعی ـهدار آزادی بیــان بــود .در صورتــی کــه اتفاقــا
مشــکل سانســور از همینجــا آغــاز میشــود.
ســپانلو بــا اشــاره بــه مواضــع کانــون نویســندگان در مــورد آزادی بیــان،
گفــت :مــا میگوییــم هــر نویســندهای حــق دارد نوشــتههایش را بــدون
ممیــزی و سانســور چــاپ کنــد .امــا اگــر بعــد از چــاپ ،شــکایتی وجــود
داشــت ،تنهــا قــوهی قضائیــه بــه عنــوان مرجــع حقوقــی و قضایــی مســوول
رســیدگی بــه آن اســت؛ نــه وزارت ارشــاد یــا هــر نهــاد دیگــری.
وی ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه اگــر جــال آلاحمــد امــروز زنــده
بــود ،بــا اندیشــههای او نیــز مشــکل داشــتند ،بــا مخاطــب قــرار دادن
مســووالن دولتــی ،اظهــار داشــت :بــا ایــن وضعیتــی کــه توســط اعمــال
سانســورها و ممیزیهــا در فضــای فرهنگــی کشــور بــه وجــود آمــده ،از
کانــون نویســندگان چــه انتظــاری داریــد؟ آیــا انتظــار داریــد کــه شــرایط
موجــود را بپذیریــم؟
ایــن مترجــم اضافــه کــرد :تمــام مشــکالت دولتهــا بــا کانــون ،از
همیــن مســالهی سانســور نشــات گرفتــه اســت .طبیعتــا وقتــی یــک انجمــن
صنفــی بــرای حفــظ حقــوق نویســندگان تشــکیل میشــود ،در مواجهــه بــا
مســالهی سانســور ،سیاســی برخــورد میکنــد و متحمــل برخوردهــای امنیتــی
میشــود.
ســپانلو خاطرنشــان کــرد :قصــد و منظــور کانــون نویســندگان در هیــچ
دورهای ،شکســتن مرزهــای ارزشــی ،توهیــن بــه مذهــب ،ترویــج نژادپرســتی
و از ایــن دســت مســائل نبــوده امــا همانطــور کــه گفتــم آزادی بیــان ،مطالبـهی
همیشــگی و تغییرناپذیــر کانــون بــوده و هســت.
*ســیدعلی صالحــی :نمیشــود در قفــس را بســت و ســپس بــه
کبوتــر فرمــان پــرواز داد
ســیدعلی صالحی(شــاعر) نیــز در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه طــرح ایــن
موضــوع ازســوی معــاون وزیــر فرهنــگ ارشــاد اســامی بــه چــه معناســت،
گفــت :بعضــی دوســتان گفتهانــد خیــر اســت و نیــت خیــر در کار اســت.
مــن البتــه قــادر بــه نیتخوانــی نیســتم امــا اگــر هشــیار باشــیم میتوانیــم
بــا مونتــاژ همــه ســیگنالهای دو ســه ســال اخیــر متوجــه شــویم کــه انــگار
طــرح و نقشــه راه و نوعــی اهــداف گــذاری در کار اســت کــه امــروز ،در
ایــن بزنــگاه معاونــت وزارتخانــه میآیــد و دربــاره کانــون نظــر میدهــد.
تــا مدتــی پیــش حــس میشــد کــه تکلــم عنــوان «کانــون» بــرای مســئولین
ذیربــط بــا اکــراه همــراه بــوده اســت.
صالحــی گفــت :از دو ســه ســال پیــش ،هــم در مقــام نقــد ،هــم بــا چهــره
دلســوزانه و مرحمتمنــد؛گاه میشــنیدیم کــه جوانــان را راه نمیدهنــد،
کانــون شــده کارگاه صــدور بیانیــه و حیــف اســت کانــون کــه ایــن همــه
سیاســی شــده ،و حتــی کلمــه دگردیســی (همیــن پوســت انداختــن) را هــم
پیشــترها میشــنیدیم .مــن اهــل «شــک» هســتم و از کنــار هــم چیــد ِن ایــن
حرفهــا بــه دو نتیجــه میرســم .اول؛ منتقدیــن نمیداننــد کانــون در
تنگناســت؟ و بــا همیــن نواقــص و محدودیتهــا ،علیالظاهــر کانــون را
ناتــوان «جلــوه» میدهنــد! دوم :چــرا ایــن پیغامهــا همــه شــبیه هــم هســتند.
انــگار از یــک اتــاق فکــر؛ دســتهبندی میشــوند و امــروز جمعبنــدی

همـهی آن اشــارات را صریحـ ًا میشــنویم کــه کانــون بایــد پوســت بینــدازد!
وی دربــاره کاربــرد واژهی پوس ـتاندازی بــرای کانــون گفــت :دوســتان
و بســیاران؛ شــاید از ســر بیدقتــی بــه ایــن نــوع پیشــنهادات پنــاه میبرنــد.
مگــر کانــون حــزب سیاســی بــا مرامنامــهی حزبــی اســت کــه رهبــران
حــزب تشــخیص بدهنــد بنــا بــه شــرایط و منافــع و بقــاءبایــد گــروه بــه
گــروه شــوند و پوســت بیندازنــد!؟ کانــون مــا یــک صنــف فرهنگــی اســت و
نــه حزبــی سیاســی .طــی ایــن نیــم قــرن اخیــر احــزاب و گروههــای سیاســی
بودنــد کــه بنــا بــه شــرایط دچــار تغییــر اخــاق و روش و رفتــار شــدند،
یعنــی ایــن پوســت انداختــن .امــا صنــف فرهنگــی کــه یــک تــوده فشــرده در
یــک پکیــج عقیدتــیِ معیــن نیســت کــه بخواهــد خانــه تکانــی کنــد .کانــون،
محــل تضــارب آراء و اختــاف ســایق و تفــاوت عقایــد اســت .چنیــن
جمعیتــی براســاس اراده اعضــاء پیــش مــیرود .ایــن جملــه «کانــون بایــد
پوســت بینــدازد!» شــبیه ایــن خواســت اســت کــه بگوییــم« :ای اهــل قلــم و
شــاعران! لطفــ ًا از فــردا فقــط قصیــده بگوییــد؛ مینیمــال بنویســید و همــه
پســت مــدرن شــده ،پوســت بیندازیــد» آیــا چنیــن امــری میســر اســت؟ مــن
منظــور معاونــت را درک میکنــم؛ 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 ،ارادهای 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
فــردا هــزاران حــدس را مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار بدهــم .امــا هــر
کانونــی بــا نــام و تابلویــی بــه دنیــا بیایــد و صاحــب همیــن «منشــور کانــون
نوســیندگان ایــران» باشــد؛ مکــث نخواهــم کــرد و اگــر بپذیرنــد ،بــه آنهــا
میپیونــدم .هرچــه تعــداد ایــن نهادهــای مردمــی و مســتقل بیشــتر شــود؛
مــا بــه سرمشــق آزادی و آزادی بیــان نزدیکتــر میشــویم .نــه؛ مــن هــر
روشــنفکر مســتقلی از تاســیس و حضــور چنیــن صنــوف و ســازمانهایی
اســتقبال میکنــد؛ امــا اگــر طــرح و بــازی و شــوخی و «وســیله» باشــد ،آن
قــدر مشــام مــا تیــز هســت کــه از آن فاصلــه بگیریــم.
* فرزانــه طاهــری :پوســت انــدازی بــرای یــک ارگان زنــده ممکــن
ا ست
فرزانـه طاهری(مترجــم و از اعضــای کانــون نویســندگان) در واکنــش بــه
اظهــارات ســیدعباس صالحــی و در توصیــف جایــگاه و خــط و مشــی اصلــی
کانــون نویســندگان خاطرنشــان کــرد :اعمــال ایــن رویکــرد بــه شــیوهی
مصنوعــی ،یعنــی بــا اعمــال نظــر و تصمیمــات از بیــرون ،نشــدنی نیســت.
وی در اینبــاره بــه خبرنــگار ایلنــا گفــت :پوســتاندازی تنهــا در
شــرایطی میتوانــد 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 دورههایــی و
بــه فراخــور شــرایط ،دچــار تحوالتــی شــود امــا انتظــار پوس ـتاندازی بــه
قیمــت فعــال شــدن ایــن کانــون ،انتظــار منطقــی نیســت.
طاهــری ضمــن بیــان ایــن مطلــب از سرشــوخی کــه «بــه انــدازهی کافــی
در دورههــای مختلــف پوســت کانــون را کندهانــد» افــزود :بایــد توجــه
داشــت کــه اصــل و اســاس کانــون نویســندگان کــه همانــا اصــلِ آزادی بیــان
اســت ،همیشــگی و تغییرناپذیــر اســت .اتفاقــا وجــود چنیــن نهــاد مدنــی کــه
پیگیــر مســالهی آزادی بیــان باشــد ،اتفــاق عجیبــی نیســت و در همهجــای
دنیــا چنیــن نهادهایــی وجــود دارنــد.
همســر زندهیــاد گلشــیری بــا اشــاره بــه وضعیــت کانــون در ســالهای

گذشــته اظهــار داشــت :تــا آنجــا کــه میدانــم بحــث درخواســت مجــوز
فعالیــت بــرای کانــون نویســندگان ،از ســالها قبــل مطــرح بــوده و بــه نتیجـ ه
نرســیده اســت .بنابرایــن اگــر رویکــرد دولــت جدیــد ،رویکــردی مثبــت
اســت بایــد حداقــل اجــازهی برگــزاری نشسـتهای مجمــع عمومــی کانــون
را بدهنــد و بگذارنــد افــراد بــدون تــرس در ایــن جلســات شــرکت کننــد.
وی ادامــه داد :اگــر ایــن هــراس برداشــته شــود ،کانــون میتوانــد عــاوه
بــر پرداختــن بــه مســائل مربــوط بــه آثــار ادبــی و ...بــه مســائل صنفــی و
حقــوق قانونــی نویســندگان نیــز بپــردازد .همچنیــن اعــام موضعهــای
رســمی توســط کانــون در مــوارد مختلــف نیــز منــوط بــه بــاز شــدن فضــا و
بــه رســمیت شــمردن کانــون اســت.
طاهــری در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه «تعبیــر شــما از طــرح مســالهی
کانــون توســط یــک مدیــر دولتــی چیســت؟» خاطرنشــان کــرد :دقیقــا
نمیدانــم .شــاید منظــور ایشــان از پوس ـتاندازی کانــون ،فعــال شــدنش بــه
شــرط خنثــی شــدن باشــد .امــا بــدون شــک کانــون نویســندگان ،نمیتوانــد
در قالــب یــک نهــاد تزئینــی و بیاثــر فعالیــت کنــد.
ایــن مترجــم همچنیــن بــا اشــاره بــه پیشــینهی فعالیتهــای کانــون در
دوران اصالحــات گفــت :در دورهی آقــای خاتمــی ،جلســات کانــون در محــل
پــکا ،بــدون هیــچ مشــکلی برگــزار میشــد و افــراد بــدون تــرس و دلهــره در
ایــن جلســات حاضــر شــده و بــه تضــارب آراء میپرداختنــد .بــه نظــر مــن در
ادامـهی آن مســیر ،برخوردهــای بــدی کــه بــا کانــون صــورت گرفــت ،بیشــتر
مشــکل ســاز بــود تــا خــود کانــون .اگرچــه برخــی واکنشهــای کانــون در
مــوارد مختلــف ،منطقــی و در پاســخ بــه برخــی رویدادهــا بــوده اســت.
گزارش :هادی حسینینژاد

نامهی باقر مؤمنی

به کانون نویسندگان ایران
دوستان گرامی کانون نویسندگان ایران
با درود
ایــن یــار کوچــک شــما سرســختی و دالوریهایتــان را در راه
آزادی قلــم و ســخن ،کــه همچنــان بــدون پوســتاندازی ادامــه دارد،
ســتایش میکنــم .مــن بــر ایــن بــاورم کــه در شــرایط کنونــی کــه
دســتگاه قــدرت بــا ســخنانی آراســته در تــدارک انتخاباتــی و همچنیــن
بــا «سخنســرانیهای صــرف در محافــل و مجالــس آن چنانــی»
میخواهــد چهــرهای موجــه از خــود نشــان دهــد ،میتــوان و بایــد
بــا بــه کار بــردن شــیوهی «نافرمانــی مدنــی» در برابــر دســتگاههای
آزادیســتیز و قانونشــکن قــدرت در «دفــاع پیگیــر از آزادی بیــان
بیهیــچ حــد و حصــر و اســتثناء بــرای همــگان» و «شکســتن یــوغ
خفتبــار سانســور» عمــل کــرد.
دوســتان پایــدار و رزمنــدهی کانــون ،آیــا نمیتــوان براســاس
«اســتقالل در برابــر قــدرت سیاســی حاکــم» و بــا تکیــه بــر اصــول آزادی
در برابــر قانونشــکنان فــارغ از اجــازهی مقــام امنیتــی و سانســور ،بــه
تشــکیل مجامــع عمومــی و شــورایی کانــون و انتشــار آزادانــه و بــدون
سانســور کتــاب و نشــریات اقــدام کــرد؟
میدانــم کــه میدانیــد در ایــن مبــارزه تنهــا دســتگاه اســتبداد و
خفقــان اســت کــه بازنــده اســت.
با آرزوی موفقیتهای روزافزون
دوستدار شما – باقر مؤمنی
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حمایت علی اصغر حاج سید جوادی
از اعالمیه کانون نویسندگان ایران
علــی اصغــر حــاج ســید جــوادی طــی بیانیــهای کــه در
اینترنــت انتشــار یافــت ،نوشــت:
حمایــت از کانــون نویســندگان ایــران در مقابــل وزارت
ارشــاد بــا وزارت تفتیــش عقایــد تکلیــف همــه آزادیخواهــان
و طرفــداران حــق حاکمیــت ملــت بــر سرنوشــت خویــش
است.
حــاج ســید جــوادی در ادامــه مینویســد :بــه عنــوان یکــی از
قدیمیتریــن اعضــای مؤســس کانــون نویســندگانی کــه از دوران
ســلطنت مطلقــه پهلــوی تــا امــروز همــواره قربانــی جــادان
اندیشــه و زبــان و بیــان بــوده اســت ،بــا اعــام حمایــت خــود از
بیانیــه کانــون نویســندگان در پاســخ بــه پیشــنهاد معــاون وزارت
تفتیــش عقایــد از تمامــی خواســتاران آزادی عقیــده و آزادی
وجــدان مقیــم داخــل و خــارج کشــور بــا توجــه بــه مــاده دوم
اعالمیــه حقــوق بشــر و بنــد ششــم و بنــد نهــم از اصــل ســوم
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ،تقاضــا دارم کــه بــا قلــم و
بیــان خــود بــه دفــاع از بیانیــه کانــون نویســندگان برخیزنــد زیــرا
دفــاع از کانــون نویســندگان واجــب عینــی اســت و نــه واجــب
کفایــی ،زیــرا طبــق مــاده اول اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر تمــام
افــراد بشــر آزاد بــه دنیــا میآینــد و از لحــاظ حیثیــت و حقــوق

باهــم برابرنــد؛ همــه دارای عقــل و وجــدان میباشــند و بایــد
نســبت بــه یکدیگــر بــا روح بــرادری رفتــار کننــد.
حــاج ســیدجوادی ســپس از اســتبداد مینویســد :اســتبداد،
بــه قــول فقیــه جامعالشــرایط دوران انقــاب مشــروطیت،
میــرزای نایینــی ،اعــم از اســتبداد سیاســی یــا اســتبداد دینــی
وجــود آزادی در وجــدان و در قلــم و زبــان را برنمیتابــد ایــن
نویســنده و عضــو قدیمــی کانــون در زمینــهی مشــکالتی کــه
بــه هنــر و ادبیــات مربــوط میشــود عقیــده دارد :اکنــون کــه
بــار دیگــر نظــام سیاســی در گــرداب تــازهای از بنبســتها و
مشــکالت داخــل و خــارج درمانــده شــده ،بــار دیگــر زبــان کهنــه
و ســنتی زورمــداران شکســت خــورده کــه یکــی بــه نعــل و
یکــی بــه میــخ زدن اســت بــه کار افتــاده کــه تفــاوت بیــن حــرف
کاردار وزارت تفتیــش عقایــد بــا رییــس جمهــور خــود دربــاره
هنــر و هنرمنــدان از آن جملــه اســت ،اولــی بــه کانــون میگویــد
پوســت خــود را عــوض کنیــد امــا جــرأت بیــان کیفیــت پوســت
کانــون و شــیوه تعویــض آن را نــدارد و دومــی میگویــد در هنــر
و خالقیــت هنــری ،مــرزی وجــود نــدارد .طبعــا حــرف نگفتــه
مفتــش عقایــد ایــن اســت کــه در موازیــن اســامی ،هنــر بــدون
پوســت اســامی وجــود نــدارد و حــرف رییــس جمهــور ایــن
اســت کــه ادعاهــای روشــنفکرانه ذوحیاتینــی کــه مــن باشــم
فاقــد پشــتوانه اســت.
در پایــان نیــز حــاج ســید جــوادی از اقشــار مختلــف
میخواهــد کــه از بیانیــه کانــون حمایــت کننــد« :دفــاع همــه
جانبــه قشــرهای اجتماعــی ایــران از بیانیــه کانــون نویســندگان
در فراســوی همــه تنوعــات و گرایشهــای فکــری و عقیدتــی
و اجتماعــی خــود گامــی اســت در پاســخ بــه همیــن پرســش در
جهــت حرکــت جمعــی بــدون خشــونت بــه ســوی آزادی بــا
یــک زبــان مشــترک بــرای خــروج از مــرز موازیــن مصنوعــی
قدرتطلبــان انحصارگــر بــه ســوی حکومــت قانــون».

موضع معاون فرهنگی ارشاد درباره «کانون نویسندگان» [ایران]
معــاون فرهنگــی وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی موضعــش را دربــاره کانــون
نویســندگان ایــران اعــام کــرد .بنــا بــر نظــر
او ،ایــن کانــون بــا نوعــی پوســتاندازی
میتوانــد امــکان فعالیــت دوبــاره خــود را
محتمــل ســازد.
ســیدعباس صالحــی در گفتوگــو بــا
خبرنــگار ادبیــات خبرگــزاری دانشــجویان
ایــران (ایســنا) ،دربــاره احتمــال فعالیــت
مجــدد کانــون نویســندگان ایــران در دوره
دولــت یازدهــم ،اظهــار کــرد :کانــون
نویســندگان یــک بحــث تاریخــی دارد کــه
ایــن بحــث تاریخــی اگرچــه در دورهای از
تاریــخ سیاســی کشــور اهمیت داشــته اســت،
امــا بــا توجــه بــه اینکــه امــروز برخــی از
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اعضــای آن یــا از دنیــا رفتهانــد و یــا در
شــرایطی هســتند کــه دیگــر حــال و حوصلــه
فعالیــت ندارنــد ،بنابرایــن طبعــا میتوانــد
پوسـتاندازی کنــد کــه هــم بــه نفــع کانــون
باشــد و هــم بــه نفــع نویســندگان آن.
او در ادامــه گفــت :بــه نظــر میرســد
ایــن صبغــه تاریخــی کانــون کــه بــه نوعــی
بــه تاریــخ پیوســته اســت ،میتوانــد بــا همــه
فــراز و نشــیبش بــرای درس گرفتنهــا در
حــوزه ادبیــات ،سیاســت و فرهنــگ در جایی
بمانــد ،امــا اآلن بــا مجموعــه رو بــه جلــو و
پرتپــش نویســندگان جــوان یــا میانســال
روبــهرو هســتیم کــه گرچــه آن گذشــته را
دیــده و خواندهانــد ،امــا باألخــره دورهای
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 پوســتههای گذشــته
خــود بماننــد و نوســتالژیک بــه گذشــته
نــگاه کننــد ،کارکردهــای گذشــته خــود را از
دســت میدهنــد.
صالحــی همچنیــن اظهــار کــرد:
بهعنــوان یــک عالقهمنــد در حــوزه
ادبیــات فکــر میکنــم فــارغ از نگاههــای
سیاســی ،نبایــد خیلــی نوســتالژیک بــه
کانــون نویســندان ایــران نــگاه کــرد ،گرچــه
قــدر و ارزش آنهــا هــم وجــود دارد .البتــه
در مــورد کانــون ایــن اظهــار نظــر شــخصی
مــن بهعنــوان شــخص حقیقــی اســت؛ نــه
حقوقــی.

