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فرهنگ توسعه راه " ارنمایِ  ت" ( پيک نت " منتشر کرد  و ديروز " به آذين " ، مصاحبه ای را با   " " نشريهء 
" ( پيک نت" را عينا به نقل از  " ) کانون " در رابطه با ( درابتدا بخش هائی از اين مصاحبه . آنرا نقل " ) توده 

کسانی را " استعفانامهء " را می آورم و بعد ) باهمان رنگی يا برجسته کردن بخشی از مصاحبه با رنگِ  قرمز  
و بعدها تعدادی در داخل وتعدادی ديگر در خارج به بخشِ  ( جدا شدند" دگان کانونِ نويسن"  از ۵٨که در سالِ  

را " جدائی " ، به نقل از کيهانِ  همان سال و سرآخر می خواستم تمامِ  داستانِ  اين ) ی پيوستند " تبعيد " 
ننده اگر امکانش را دارد ام متاسفانه اجازه ندادند وخوا" فنی " مسعود نقره کار بيآورم که امکاناتِ  " به نقل از 

 ، ٢٠٠٢،  نشر باران ، چاپ اول ، ساِل "بخشی از تاريخ جنبشِ  روشنفکری ايران "  کتابِ  او با نامِ  ٢به جلد 
  .   مراجعه کند ٢٣٢ـ١۶١صص 

  ايل بيگی. م

 ٠٣ اکتبر ٩ / ٨٢ مهر ١٧

 

 سال زندان ، مدت ها انتظارش می رفت٨انتشارگفتگوئی که پس از

  

   

http://www.peiknet.com

  

 آبـان  ٢٦با توجه به اين آه اعضای آانون نويسندگان در آخـرين مجمـع عمـومی خـود در تـاريخ                  :  فرهنگ توسعه 
 آانون که بموجب آن کانون نويسندگان به دو شاخه          ١٣٥٨مصوبه سال   [  ميل وافری به لغو مصوبه آانون        ١٣٧٩

 آه آانون نويسندگان آماآـان شـما   آه حكايت از آن دارد] تبديل شد و عضويت اعضای حزب توده در آن لغو شد        
 می داند و قرار اسـت آـه ايـن پيـشنهاد اعـضا در جلـسه مجمـع عمـومی بـه بحـث و ارزيـابی                              را عضوی از خود   

http://www.peiknet.com/
http://www.peiknet.com/1382/page/05mehr/p378azin.htm


 

  »نويسندگاِن ايران کانوِن « و » به آذين «      

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

ته در جلسه ی عمومی آانون نويسندگان درباره تعليـق عـضويت و اخـراج پـنج                 از بحثی آه سال گذش    : به آذين 
تن از اعضای آانون درگرفت و در آن پيشنهاد شد آه آن مصوبه لغـو شـود، مـن پـس از چنـدماه از زبـان يكـی از            

نسل تازه ی اهـل قلـم، بـه رغـم باقيمانـده هـای آن                نشان ميدهد آه    . حرآت جالبی است  . دوستان خبر يافتم  
 و بر همين اساس، مصوبه ای را آه به انگيزه ی آينـه         ران، احترام صادقانه تری به تفاوتهای عقيدتی ميگذارد       دو

  . توزی سياسی صادر شده بود خالف اصول و مردود ميشمارد

  . ماند و ديد بايد . به هر حال، آار بی آشمكش نخواهد گذشت

مختـاری اسـت و نيـز         دگان آه يادگـار زنـده يـاد محمـد         نظر شما درباره اساسنامه آانون نويسن     : فرهنگ  توسعه  
  فعاليت دوره جديد آن چيست؟ 

من آزادی عقيده و بيان و قلم و نشر را آه می بايد بدون حصر و استثنا تضمين گردد، اگـر در عمـل بـه               : به آذين 
 در طـول سـالها      معنای آزادی بی حد و مرز گرفته نشود و در واآنش، آـل آزاديهـای مـدنی را بـه خطـر نينـدازد،                       

گذشته از اين اصل بنيادی آه رعايت دستور و حفظ انضباط آن            . فعاليت آانون همواره تأييد و بر آن تأآيد آرده ام         
  .  اساسنامه اشكالی نمی بينم را الزم می دانم، در ديگر مواد

د و تجربـه هـای      با توجه به اين آه شما مـدتها عـضو هيـأت دبيـران آـانون نويـسندگان بـوده ايـ                     : فرهنگ توسعه 
   برداشت؟  بسياری در اين زمينه داريد، برای تشكيل آانون يا اتحاديه نويسندگان ايران چه گام هايی بايد

برابر دانستن حق همه سـبكهای ادبـی ـ هنـری يـا عقيـده هـای سياسـی ـ فلـسفی ـ اجتمـاعی در             : به آذين
شناختن حق يكسان هر اهل قلم و هنر به گزينش و عرضه داشت آزادانه از راه بيان و قلم و ديگر وسايل، و نيز      

سعی در اشاعه ی نظرهـای خـاص خـويش، هميـشه مـی توانـد محـوری باشـد آـه نويـسندگان و شـاعران و                            
  . منتقدان و ديگر هنرمندان گرد آن فراهم آيند و از منافع صنفی خود پاسداری آنند

  
ــواقص منفــی اساســنامه آــانون نو  : فرهنــگ توســعه ــران چيــست؟ و وضــع آــانون   از نظــر شــما ن ــسندگان اي ي

  نويسندگان را در دوره ی جديد چگونه ميبينيد؟ 

نخستين و مهمتـرين گـام،      . شد  در مرحله ی عمل است آه ضعفها و آمبودها نمايان و مرتفع خواهند              : به آذين 
رم همگـان در    اميـدوا . پس از آن، يكديگر را انديـشيده و صـادقانه تحمـل آـردن             . گرد آمدن و شكل پذيرفتن است     

 .دوره تازه فعاليت آانون چنين آنند و چنين باشد

 راه برون رفت آانون از مشكالت نشر و پخش چيست؟: فرهنگ توسعه

مطبوعـات، ناشـران،    .  روبـه رو نيـست     گرفتاريهای نشر و پخش   تنها آانون نويسندگان با دشواری ها و        : به آذين 
دشـواريها فعاليـت بيــشتر و   راه بـرون رفـت از ايــن   . رد گرفتارنــدچاپخانـه داران و توزيـع آننـدگان نيــز بـه همـين د     

 هماهنگ همه اين صنف هاست

به نظر شما آانون نويسندگان تا آجا می تواند از نويسندگان نو قلـم حمايـت آنـد و راه آـاری                      : فرهنگ توسعه .
   می آنيد چيست؟  آه شما پيشنهاد



 

  »نويسندگاِن ايران کانوِن « و » به آذين «      

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

تشكل صنفی نويسندگان، به هر نامی آه خوانده شود و فعاليت آند، برای مانـدگاری در نوگـشتگی،                  : به آذين 
بايد ضمن راهنمايی مشفقانه ی آسـان پـذير در آـاربرد            . نمی تواند از پرورش استعدادهای نوخاسته سرباز زند       

 در چـاپ و انتـشار آثـار بـديع شـان ،              زبان و پاسداری آن از آميختگی های ناسـاز دسـتوری و لغـوی، نوقلمـان را                
  . اگرچه آمی خام يا نامتعارف به نظر آيند، ـ ياری و از ايشان پشتيبانی آرد

ــا اســـت؟   : فرهنـــگ توســـعه ــاده تنظـــيم شـــده واقعـــی و گويـ ــانون آـــه در ده مـ   بـــه نظـــر شـــما منـــشور آـ
 .در جريان تدوين منشور آانون نوگشته نبوده ام و نظری نميتوانم داشت: به آذين

آيا درست است در زمانی آـه شـما مـسئول آـانون نويـسندگان بوديـد بـه اتفـاق تنـی چنـد از                          : فرهنگ توسعه 
ــد؟       ــی آرديــ ــل مــ ــی را منتقــ ــات حزبــ ــط نظريــ ــی و فقــ ــانون را سياســ ــضای آــ ــی، فــ ــسندگان حزبــ   نويــ

ی بـه هنگـام تأسـيس و در دوران آوتـاه فعاليـت اولـی آـانون نويـسندگان ايـران، مـن آمتـرين رابطـه                            : به آذيـن  
امـا، بـا    . هيچ رهنمودی از آن سو و هيچ گزارشی از سوی من در آار نبود             . سازمانی با حزب توده ايران نداشتم     

مختصر آشنايی ام بـا تئـوری مارآسيـسم و در چـارچوب تاآتيـك آن بـرای شـرآت مارآسيـست هـا در فعاليـت                           
 در حد مقـدور، بـر همـان الگـو     سازمانهای صنفی موجود طبيعی است آه شيوه ی آارم در هيأت دبيران آانون،           

 اتهام قرار    و باز طبيعی است آه مخالفان، از هر رنگ سياسی يا سازمانی آه بوده باشند مرا مورد                . بوده باشد 
  . دهند و به من حمله آنند

بـا پيـروزی انقـالب و پديـد آمـدن           . در دوره ی دوم فعاليت آانون هم، نزديك به دو سال آار بـر همـين منـوال بـود                   
 يك سال بـه حـزب پيوسـتم، در           ن فعاليت علنی و قانونی حزب توده ايران، باز حتا هنگامی آه پس از حدود              امكا

بـا سـابقه ی چنـد سـاله ام در           . تصميم گيريها هرگز نيازی به مشورت يا آسب تكليف از رهبری حـزب نداشـتم              
ضای زمان و لزوم پرهيز از افراط آاری  به اقت .  اعتماد بوده و به استقالل عمل می آردم         هيأت دبيران آانون، مورد   

و زياده خواهی آگاه بودم آه برای حفظ موجوديت آـانون و ادامـه ی فعاليـت آن مـسير آـم خطـری را پيـشنهاد                           
اما ائتالف چپ روهای افراطی، هواداران شناخته غرب و برخی وابستگان رژيم گذشته آار را به شكاف در                . آنم

  . صف آانون آشاند و شد آن چه شد

ساله اخير آانون نويسندگان دوران طاقـت فرسـايی را پـشت سـر گذرانـد آـه مـرگ          در اين چند  : فرهنگ توسعه 
برای اين آه نويسندگان ايران هزينه های اين چنينی را نپردازند           . شهادت گونه مختاری و پوينده از اين جمله اند        

 با توجـه بـه ايـن آـه ذات آلمـه        انديشه شود؟و امنيت آنان مثل دنيای پيشرفت تامين باشد چه تمهيداتی بايد          
   ذاتا سياسی باشد؟  سياسی است، روند حرآتی آانون آيا بايد

گفته شد آه هر تشكل صنفی، ـ از جمله تشكل اهل قلم در سازمان هايی نظير آانون نويسندگان يا  : به آذين
. واه نـاخواه معنـای سياسـی هـم دارد         شورای نويسندگان و هنرمندان، گذشته از فعاليت در راه منافع صنف، خ           

نويسنده در بازنمايی رويدادهای زندگی مردم به صراحت يا به تلـويح، بـه ارزيـابی نظـام اجتمـاعی و سياسـی                       
در .  يا انكار آن ميپردازد، و به واقع، غيرمستقيم نيروهايی را به هواخـواهی يـا مخالفـت برميـانگيزد                    حاآم و تاييد  

عادلی آلی بويژه در مرحله رونق اقتصادی به سر ميبرد، مخالفت اگر هـم باشـد فعـال                 روزگارانی آه جامعه در ت    
راه انتقـاد و حتـا مخالفـت خـوانی بـه روی نويـسنده بـاز گذاشـته                   . حكومـت بـه آسـانی چـشم ميبنـدد         . نيست

 توسـل بـی     نظام حاآم خود را در خطر عاجل ببيند، بی پرده و بی ترديد، با گذراندن قـانون و بـا                   ميشود، اما اگر    
 آـه    آشاآش رويارو از دو سو در برمی گيرد و هزينه هايی به بـار ميـآورد               محابا به زور، راه را بر نويسنده ميبندد         

  . آيا ميارزد؟ بايد به درستی سنجيد و آن گاه خطر آرد يا نكرد. بدان اشاره آرده ايد

يتهای هنری تـان در آـانون نويـسندگان         شما به عنوان يك روشنفكر خالق درباره عملكرد و فعال         : فرهنگ توسعه 
    ايران در دهه های گذشته چه فكر می آنيد؟
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 .وسواس بازنگری و فرصت فكر آردن به اين مسئله را ندارم: به آذين

  در پايان اگر نكته ای داريد بفرماييد؟ : فرهنگ توسعه

  . به سالمت باشيد. گفتنی ها گفته شد: به آذين

   ١٣٨٠ فروردين ١٧تهران 

  : انوشتپ

 )واژه مازندرانی است( مانگديم ـ ماه صورت ـ ١
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