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سخنرانی نعمت آذرم
در مراسم بزرگداشت چھلمين سالگرد تاسيس
کانون نويسندگان ايران در استکھلم که عمدتا به
تاسيس و سياستھای کانون نويسندگان در
حکومت پھلوی اختصاص دارد.

اطالعيه کانون نويسندگان ايران)در تبعيد(

در سوگ منصور خاکسار
با اندوه بسيار با خبر شديم که منصور خاکسار ،نويسنده و شاعر توانا و
عضو قديمی کانون نويسندگان در تاريخ  ٢٧اسفند ماه  ١٣٨٨در مرگی
خودخواسته اين جھان را وداع گفت.
منصور خاکسار ،يکی از شاعران مردمی بود که در ھر دو رژيم شاه و
جمھوری اسالمی ،در دفاع از آرمانھای بر حق مردم ايران و در پيکار با
بيداد اين رژيمھا به زندان افتاد و ھمچنان تا پايان عمر نيز بر سر پيمانش با
تھی دستان و ستمديدگان باقی ماند.
کانون نويسندگان ايران در تبعيد ،ياد منصور خاکسار را گرامی میدارد و
درگذشت او را به خانواده و به ويژه به برادر ھمراه و ھمرزمش نسيم
خاکسار ،تسليت میگويد و خود را در اين اندوه با آنان شريک میداند.
کانون نويسندگان ايران در تبعيد
 1فروردين ١٣٨٩

اطالعيه کانون نويسندگان ايران
سپاسگزاری از کانون نويسندگان ايران)در تبعيد( و انجمن قلم ايران)در تبعيد(

درود بر شمايان!
سخنانم را با نام شماری از جانباختگان راه آزادی
انديشه و بيان و قلم در يک سدۀ اخير آغاز میکنم:
با نامھای گلگون ميرزا جھانگيرخان صور اسرافيل،
ميرزادۀ عشقی ،فرخی يزی ،محمد مسعود ،کريمپور
شيرازی ،سعيد سلطانپور ،محمد مختاری ،محمدجعفر
پوينده ،احمد ميرعاليی ،غفار حسينی و مجيد شريف...
موضوع صحبتم به فشردگی دربارۀ تاريخچۀ کانون
نويسندگان ايران است .و امسال چھل و دو ساله میشود.
در مجال کوتاھی که داريم ،البته عمدهترين خطوط
موجوديت و ادامۀ کانون را مورد بحث قرار میدھيم.
اين کانون در اساس به يمن احساس وظيفه و جسارت
گروھی از نويسندگان و شاعران پيشرو در  1346نطفه-
اش بسته شد و در فروردين  1347متولد گرديد.
موضوع از اين قرار بود که در بھمن  1346وزارت
دربار و وزارت فرھنگ و ھنر در اطالعيهای مشترک
برگزاری)نخستين کنگرۀ شاعران و نويسندگان و
مترجمان ايران( در پيشگاه اعليحصرتين را در اسفند
ھمان سال اعالم کرد و دعوتنامهھای مربوطه را نيز
برای چھرهھای سرشناس اھل قلم فرستادند .در اينجا
بايد يادآوری کنم که دھۀ چھل در تاريخ ادبيات معاصر
ما ،دھۀ شکوفايی ادبيات مدرن فارسی و به ويژه
گسترش و غلبۀ ادبيات متعھد است .در واکنش به اين
اطالعيه ،به پيشنھاد جالل آلاحمد و ھمگامی به آذين و
چھرهھای ديگری از نام آشنايان ادبيات مدرن ايران،
يادداشتی در سه ماده در اعتراض به برگزاری آن کنگره
تھيه و امضاء میشود .اعتراضکنندگان مینويسند» :از
نظر ما شرط مقدماتی چنين اجتماعی وجود آزادیھای
واقعی نشر و تبليغ و بيان افکار است ،در حالی که
دستگاه حکومت با دخالتھای مستقيم و
صفحه ٣

ياران و ھمکاران ارجمند!
اطالعيه مشترک شما را »درباره سمپاشی عليه کانون نويسندگان ايران« خوانديم.
احساس مسئوليت شما در »دفاع از شرف و آزادگی و مبارزات کانون نويسندگان
ايران« غرورانگيز و دلگرمکننده است ،و وظيفه خود میدانيم که احساس شما را
ارج گذاريم و آن را با احساس متقابل سپاسگزاری پاسخ گوييم.
در مورد سخنان ناروايی که فرد يا افرادی ناشناس و بیھويت در فيسبوک درباره
کانون نويسندگان ايران گفتهاند ،شما به درستی حق مطلب را ادا کردهايد و ما نيازی
به پاسخگويی مجدد نمیبينيم .جان و جوھر کالم ھمان است که شما نيز بر آن
انگشت نھادهايد ،اين که کانون نويسندگان ايران فارغ از ھرگونه ايدئولوژی و بر
اساس منشور خود از آزادی بيان بیھيچ حصر و استثنا برای ھمگان دفاع میکند.
بنابراين ،اتھام اسارت ايدئولوژيک ،آن ھم »ايدئولوژیھای دفنشده در تاريخ
بشر«!! ،به اعضای کانون نويسندگان ايران اتھامی يکسره بیپايه و اساس است و
کمترين شاھدی برای آن نمیتوان يافت .بیپايهتر از اين اتھام -ادعای »مصادره« و
»زنده به گور کردن« کانون -به راستی مضحکتر از آن است که جدی گرفته شود.
با اين ھمه ،و ھرچند آن چه در اين مورد بايد گفته میشد شما گفتهايد ،دريغ است بر
اين نکته خودافشاگر دوباره تاکيد نشود که فرد يا جمعى که اين چنين گستاخ و بی-
آزرم ديگران را به اسارت ايدئولوژيک متھم میکند علیالقاعده خود نبايد
اطالعيهاش را با دم خروسی به بزرگی »به نام يزدان پاک« آغاز کند! ھمين.
بار ديگر احساس ھمبستگی و روحيه مسئوالنه شما را قدر مینھيم ،برایتان
آرزوی موفقيت داريم و دستتان را صميمانه میفشاريم.
کانون نويسندگان ايران
 13اسفند 1388

سال  ،88سالی سخت و پرشتاب!
بھرام رحمانی
ناصر پيمان:

صفحه ٢

معرفی کتاب

صفحه ۵

اکبر ذوالقرنين ،شاعر و عضmو کmانmون نmويسmنmدگmان
ايران در تبعيد
صفحه ٨
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سال  ،88سالی سخت و پرشتاب!
بھرام رحمانی

بانگ

آخر ھر ماه منتشر میشود

سردبير :بھرام رحمانی
آدرس ايميل:
bahram-rahmani@ownit.nu
آدرس سايت کانون:
www.iwae.org
چند توضيح:
 بانگ ،مطالبی را درج میکند که تنھابرای اين نشريه ارسال شدهاند.
 مطالب بانگ ،با »ورد فارسی« تايپشوند و بيشتر از دو صفه آ 4نباشند.
 مسئوليت مطالبی که در بانگ درج می-شوند با نويسندگان آنھاست.
 استفاده از مطالب بانگ ،با ذکر منبعبالمانع است.

منشور
کانون نويسندگان ايران)در تبعيد(
 -١دفاع از آزادی انديشه و عقيده برای ھمه
افراد و گروهھای عقيدتی و قومی بدون ھيچ
حصر و استثناء.
 -٢ھرکس میتواند افکار و عقايدی که خود
میپسندد ،داشته باشد و ھيچ فرد و يا گروه
و يا مرجعی مجاز نيست افکار و عقايد خود
را بر ديگران تحميل و يا از ابراز عقيده و
برخورد آزادانه افکار و عقايد جلوگيری کند.
 -٣دفاع از آزادی بيان و نشر ،و اشاعه
افکار و عقايد و آثار فکری)ھنری ،فرھنگی،
فلسفی و (...با استفاده از کليه وسايل ممکن.
 -۴مبارزه با ھرگونه تبعيض و استثمار
فرھنگی.
 -۵در استقالل کانون از ھمه جمعيت-ھا،
احزاب و سازمانھای سياسی اعم از مستقل
يا وابسته به ھرنوع نظام حکومتی ،کانون
ضمن آن که موظف به دفاع از کليه حقوق و
آزادیھايی است که با آزادی انديشه و بيان و
نشر و رشد فکری و فرھنگی جامعه ارتباط
دارند ،نمیتواند و نمیبايد به ھيچ شکلی
تبديل به ابزار يا محملی برای فعاليت ھيچ
جمعيت ،حزب يا سازمان سياسی خاصی
شود.
 -۶ھمکاری با کليه کانونھا و انجمنھای
مشابھی که بدون داشتن وابستگی به گروه،
جمعيت ،سازمان يا حزب سياسی خاص ،از
آرمانھای عام آزادیھای فرھنگی و
اجتماعی دفاع میکنند...

شروع سال  1389و فرارسيدن طراوت و شادابی بھار را به ھمه کسانی که اين نشريه را
میخوانند ،صميمانه تبريک میگويم .اميدوارم که شھروندان آزادیخواه جامعهمان با وجود
ھمه مشکالت و دردھا و رنجھا ،سال بسيار خوب و زيبايی را آغاز کنند و ھمانطور که
سال گذشته با مبارزه پيگير خود نشان دادند امسال را نيز به سالی سرنوشتساز در جھت
تغييرات اساسی در ھمه عرصهھای اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و فرھنگی به نفع کل
جامعه تبديل کنند .و با اين اميد به تغيير ،نگاھی میاندازيم به وقايع عمومی سال .1388
سال که گذشت اعتراضات خروشان مردم آزاده ايران ،سبب شد که بار ديگر توجه افکار
عمومی جھان ،به تحوالت ايران معطوف شود و اميد به رھايی در افق و چشمانداز نه چندان
دور نمودار گردد.
لحظهھا و روزھا و ماهھای سال  ،1388پر از تناقضات و تالطمات چون ياس و اميد ،غم و
شادی ،ترس و جسارت ،پيشروی و عقبنشينی گذشت .در اين سال ،نفسھا بند آمد؛ ھمه
جای سرزمين ايران زير پای سران و مسئوالن حکومتی داغتر شد و کاخھای ستمگران
لرزيد؛ در آسمان شھرھای ايران بوی گاز اشکآور و سفير گلولهھا آکنده شد و سايه سياه
خود را بر سراسر ايران انداخت؛ جوانان بیشماری در خون خود غلطيدند؛ زندانھا پر از
زندانيان سياسی شد که برخی از آنھا زير تجاوز و شکنجه جان دادند و برخی ديگر به
جوخهھای مرگ سپرده شدند؛ کھريزک به عنوان يکی از قتلگاهھای حکومتی بر سر زبان-
ھا افتاد؛ مقابل زندان اوين ميعادگاه مادران و پدران و فرزندان رنجکشيده و داغديده شد و...
براساس گزارشات نھادھای مدافعين حقوق بشر ايرانی و بينالمللی ،در ماهھای اخير که
اعتراضات مردمی جريان داشت ،دستکم  38894بار نقض ثبت شده موردی حقوق بشر
توسط حکومت اسالمی ايران و ھمچنين  80جانباخته و  18ھزار بازداشت شده و ھزاران
پناھنده ،تنھا بخشی از کارنامه سياه حکومت اسالمی ايران در سال  1388است.
در اعتصابات و تظاھراتھای سال گذشته ،ھزاران جوان معترض ،صدھا روزنامهنگار،
ھزاران فعال جنبش دانشجويی ،جنبش زنان ،جنبش کارگری ،ويالگنويس ،وکالی مدافع،
مدافعين حقوق بشر و اعضای اپوزيسيون بازداشت و زندانی شدند .بسياری از بازداشت-
شدگان در زير شکنجه و بدون دسترسی به وکيل مدافع مستقل وادار به اعترافات ساختگی
شدند .جلسات محاکمه گروھی حدود  ٣٠٠نفر به طور زنده از تلويزيون سراسری ايران
پخش گرديد و دستکم پنج نفر از متھمين به اعدام محکوم شدند.
تجاوز به زندانيان و کشتن آنھا در زير شکنجه به ويژه در بازداشتگاه کھريزک ،در سطح
گستردهای در جامعه پخش شد به طوری که خامنهای دستور بستهشدن اين قتلگاه را داد تا
سر و صداھا بخوابد.
در سال  ،88مجازات اعدام نسبت به سالھای قبل افزايش بيشتری داشته و بيش از 400
نفر در اين سال اعدام شدند که برخی از آنھا در سن  16سالگی به اعدام محکوم شده بودند.
در سال  ،88ھمچنين فشار به اقليتھای مذھبی و ملی نيز شديدتر بود.
سالی که گذشت ھيچکس از تعدی و تعرض سياهپوشان و قدارهبندان حکومتی در امان نماند،
حتا کودکان و مادران و پدران داغديده و حتا »خودیھايشان«.
در سالی که گذشت حکومت اسالمی ،شديدتر از سالھای قبل ،تمام روشھای سرکوب و
سانسور خود را به کار گرفت و ضربات ھولناکی به بشريت و فرھنگ انسانی زد .سال
 ،88برای اھل فرھنگ و ادب و ھنر ھمچون اقشار ديگر جامعه سال سختی بود؛ بسياری از
کتابھا ،روزنامهھا ،فيلمھا و ترانهھا به تيغ سانسور سپرده شدند .نويسندگان و روزنامه-
نگاران و ھنرمندان زيادی تحت تعقيب و زندان و شکنجه قرار گرفتند؛ تعدادی نيز به ناچار
راه تبعيد را در پيش گرفتند تا در نقاط ديگری از جھان به مبارزه خود عليه سانسور و
اختناق حکومت اسالمی ادامه دھند.
در حال حاضر ضوابط عجيب و غريبی در زمينه سانسور کتاب وجود دارد که صبر
بسياری از نويسندگان و شاعران و ديگر ھنرمندان را لبريز کرده است .برای نمونه جواد
مجابی ،شاعر ،نويسنده و منتقد ،چندی پيش در گفتگو با خبرگزاری ايسنا ،گفته است که
بيش از پنج ھزار صفحه از کتابھايش شامل مجموعهھای شعر »در گردش بيشهھای
تابستان«» ،شبانگاھان ايرانی«» ،ترانهھای مجوسان«» ،اين ديوانگان و باران« و »كليات
اشعار« او ،به ھمراه جلد دوم مجموعه مقاالتش با نام »نگاه كاشف گستاخ« و ھمچنين
يادداشتھايی درباره شعر و آثار تجسمی با عنوان »نامھا بين سكوت و صدا« حدود دو سال
است که در انتظار دريافت مجوز به سر میبرند .مميزیھايی از اين دست ،سبب شده که
آثار بسياری از نويسندگان و شاعران منتشر نشود و يا اين که آنان راهھای ديگری را برای
انتشار آثار خود ،از جمله اينترنت جستوجو کنند.
يا اين که علی اشرف درويشيان در جواب سئوال »ايلنا« ،مبنی بر اين که »در سال 89
کتاب جديدی از شما منتشر نمیشود؟« ،میگويد» :يک کتاب تجديد چاپی
صفحه ۶
٢
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سخنرانی نعمت آذرم...
غيرمستقيم خود در کار مطبوعات ،نشر
کتاب و  ...آن آزادیھا را عمال از ميان
برده است «...و میافزايند »چنين کنگره-
ای در معنای درستش ھنگامی میتواند به
وجود آيد که پيش از آن »اتحاديهی آزاد و
قانونی نماينده و مدافع حقوق اھل قلم و
بيان کنندۀ آرای آنان باشد ،به وجود آمدده
باشد .و بر کار آن کنگره نظارت کند و
چون در کار کنگرۀ کنونی دستگاه آزادی
که نمايندۀ اھل قلم باشد ،نظارت و دخالت
نداشته است ،ترتيب کنونی را درست و
مطابق با اصول نمیدانيم و تشکيل چنين
کنگرهای مفيد و ضروری نيست «.و باز
بايد من ھمينجا يادآور شوم که عنوان
»نخستين کنگره شاعران و نويسندگان
ايران« در آن دعوتنامۀ مشترک
وزارت دربار و فرھنگ و ھنر در اساس
عنوانی جعلی بود ،زيرا نخستين کنگرۀ
شاعران و نويسندگان ايران بيست و دو
سال پيش از آن تاريخ ،يعنی در 1325
در تھران از سوی انجمن روابط فرھنگی
ايران و شوروی برگزار شده بود و در
آن کنگره شخصيتھايی در اندازهھای
ادبی و فرھنگی :ملک الشعرای بھار،
صادق ھدايت ،عالمه دھخدا ،بديع الزمان
فروزانفر ،پرويز ناتل خانلری ،احسان
طبری و نيمای بزرگ شرکت داشته
بودند.
اين اعتراضنامه ،البته در ھيچ يک از
روزنامهھای آن روزگار چاپ نشد .اما،
تاثير خودش را کرد؛ به اين معنا که چند
روز مانده به تاريخ تشکيل آن کنگره در
برنامۀ رسمی اخبار کشور از راديو و
تلويزيون اعالم شد که به مناسبت انبوھی
تاريخ
اعليحضرتين،
برنامهھای
برگزاری کنگره به بعد موکول میشود.
تاريخی که تا سقوط سلطنت البته اعالم
نشد .اما ،کانون نويسندگان از فروردين
 1347کار را آغاز کرد ،بین که
رسميت داشته باشد .رسميتی که تا پايان
نظام سلطنتی ،پذيرفته نشد .نشست-ھای
کانون در سالن قندريز ،روبروی دانشگاه
تھران ،ماھانه تشکيل میشد .به اين
ترتيب ،دورۀ نخست فعاليت کانون آغاز
شد و دو سالی بيش نپاييد)از فروردين
 1347تا اسفند  (1368و واپسين جلسۀ
اين دوره در تاريخ جمعه شبی در نيمۀ
دوم اسفند  1348در دبيرستان به آذين در
تھران پارس به پايمردی فريدون تنکابنی،
دبير ادبيات ھمان دبيرستان و عضو
کانون تشکيل شد .چون مدتھا بود که نه
سالن قندريز و نه جای ديگری برای
انجام نشستھای عمومی و ماھانۀ کانون
در اختيار کانون قرار نمیگرفت .اين
دوره از چند نظر قابل مطالعه و تامل

است .نخست اين که در يک سالۀ اول از اين
دو سال ،ميان کانون و سانسور درگيری به
وجود نيامده بود .بنا براين ،کبوتران اھل
پرواز در ھوای صاف و آفتابی بام کانون را
به عنوان قرارگاھی برای پروازھای جمعی
خوش میداشتند ،اما در جريان اقدام کانون
برای ثبت قانونیاش  -که باز ھرگز از
سوی دولت پذيرفته نشد  -و کمکم چھرۀ
عبوس قدرت رخ مینمود ،آھستهآھسته از
پيرامون کانون کاسته میشدند .نگاھی
ترکيب ھيئت دبيران سال اول و سال دوم
کانون و آشنايی به مواضع نظری آنان ،اين
نکته را روشن می-کند که ھر کسی از ظن
خود يار کانون بوده است؛ به اين معنا که
جمعی از ھمان امضاءکنندگان نخستين ،البته
آزایخواه و مخالف سانسور بودند ،اما تا
ھنگامی که اين آزایخواھی و مخالفت با
سانسور ،نشان مزيتی باشد و نه سند
محروميتی .به عنوان نمونه میتوانم اشاره
کنم که آقايان نادر نادرپور ،ھوشنگ
وزيری و يدﷲ رؤيايی که ھمکاریشان با
کانون را در ھمان بازپسين نشست کانون در
نيمۀ دوم اسفند  1348برای ھميشه پايان
بخشيدند ...از کارھای به يادماندنی و
درخشان کانون در دورۀ اول بايد به
برگزاری بزرگداشت نيما در آمفی تئاتر
دانشکدۀ ھنرھای زيبای دانشگاه تھران -در
اسفند  -1347يادآوری کنم .اما ،از ميانهھای
سال  48بادنماھا آغاز توفان را نشان دادند.
دوستانی از ھيئت دبيران که برای ثبت
کانون مامور بودند؛ آقايان سپانلو و اسماعيل
نوری عالء با بیحرمتیھا مواجه شدند و
بگير و ببندھا آغاز شد ...در باز-پسين
جلسۀ کانون در دورۀ اول ،آنچه در
دبيرستان به آذين گذشت برای ثبت در تاريخ
کانون و ھم روشنفکری ايران دارای اھميت
است .در آن نشست ،متنی را که اعضای
جوانتر کانون در اعتراض شديد به سانسور
تھيه کرده بودند برای تصويب در اختيار
رئيس جلسه گذاشتند تا به عنوان اعتراض
به سانسور و توقيف کتابھا و بگير و ببندھا
از سوی کانون منتشر شود .و شگفتا که اين
متن با مخالفت بزرگترھا در ھيئت دبيران
روبرو شد .درست به خاطر دارم که در
بخش نخست نشست که به رياست اسالم
کاظميه بود ،بحث در کم و کيف آن به درازا
کشيد و سرانجام جلسه به عنوان تنفس ختم
شد .بعد از تنفس ،از رئيس جلسه خبری
نبود .اسالم کاظميه رفته بود و از جمله خانم
سيمين دانشور را نيز با خود برده بود .بخش
دوم جلسه به رياست منوچھر ھزارخانی
برگزار شد و سرانجام با بحثھای اقناعی و
تعديلھايی در زبان اعالميه ،تصويب شد که
اين متن از سوی کانون نويسندگان منتشر
شود .اما ،نادرپور به عنوان دبير کانون
انتشار اعالميه را »خطرناک« ارزيابی
میکرد و در مقابل استدالل خواھندگان
انتشار اعالميه منطقش اين بود که اين
اعالميه باز ھم موجب دستگيریھای بيش-
٣

تری خواھد شد و ھيئت دبيران نمیتواند اين
مسئوليت را بپذيرد .مگر اين که ھمه
حاضران در نشست زير اين اعالميه را -به
خالف معمول -امضاء بگذارند تا رفع
تکليف اخالقی از ھيئت دبيران بشود .اما
چند تن از جوانترھا گفتند :اگر شرط انتشار
اعالميه امضای ھمۀ اعضای کانون است،
خود ھيئت دبيران نيز بايد زيز اين دست-
نوشته را امضاء کنند .چون ھمۀ ما اول
عضو کانون ھستيم ،بعد به نوبت به
مسئوليتھايی برگزيده میشويم .بنابراين،
اينجا امضاء برای ھمهگان اجباریست و
ھر کس امضاء نکند ،عضو کانون نيست.
نادرپور ،بالفاصله اعالم داشت که در اين
صورت من استعفاء میدھم .ھوشنگ ابتھاج
نيز چنين گفت و دو سه تن ديگر که اکنون
نامشان را به ياد ندارم .حاال ،پس از 38
سال ،ھنوز آن متن امضاء شده اما انتشار
نيافته ،در ذھن من باد میخورد و باران تند
آن شب که دورۀ اول کانون را شست و برد،
در ذھن من ھنوز میبارد؛ بیآن که خاطرۀ
آن شب را بشويد ،آن باز پسين شب دورۀ
اول کانون را .البته بايد تأکيد کنم که شدت
گرفتن خشونتھا و بگير و ببندھا به فاصلۀ
چند ماه از آن شب ،نشان داد که دل نگرانی
نادرپور بيھوده نبوده است .به ترتيب محمد
علی سپانلو ،به آذين ،سلطانپور ،يلفانی،
رحمانینژاد ،حسن حسام ،نسيم خاکسار و
بندۀ ناچيز و برخی از ما برای ماهھا و
سالھا تا آستان انقالب در زندانھا پذيرايی
شديم .ھمين امشب من با يک حساب
سرانگشتی متوجه شدم که در ده سال اول
عمر کانون نويسندگان -از  47تا  -57که
برابر است با ده سالۀ آخر سلطنت پھلوی،
جمع سالھای زندان اعضای کانون
نويسندگان -به خاطر انتشار کتابھا و
فعاليتھای فرھنگیشان -از جمع مدت
سلطنت پھلوی اول و آخر ،يعنی از  53سال
بيشتر بوده است...
در جمعبندی کارنامۀ دو سال و نيمۀ کانون،
نخست بايد توجه کنيم که خود تاسيس کانون
به عنوان نھادی مستقل از سوی اھل قلم با
مشربھای گوناگون ،اما متحد زير سقف
ضرورت دفاع از آزادی انديشه و بيان،
يعنی دفاع جمعی از حيثيت نويسنده و
فرھنگ کشور ،در تاريخ ميھن ما به کلی
بیسابقه و آغازی خجسته است .سپس می-
بايد به ترتيب از اھميت تاريخی »مرامنامه
کانون« در ارديبھشت  1347ياد کنيم که
سندی تاريخی در تاريخ فرھنگ ايران
است .سپس از بزرگداشت نيما در آمفی
تئاتر دانشکدۀ ھنرھای زيبای دانشگاه تھران
بايد ياد کنم در اسفند ھمين سال .1347
ضمنا تا ميانهھای سال  1348که سالن
قندريز در اختيار کانون بود سخنرانی ھای
خوبی -ماھانه -در بارۀ وجوه گوناگون
فرھنگ و ادب فارسی ايراد میشد.
دورۀ دوم کانون نويسندگان ايران ،از بھار
 1356آغاز شد و در خرداد
صفحه ۴

بانگ

 -صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد

سخنرانی نعمت آذرم...
 1360پس از دوبار حملۀ سربازان گمنام
امام زمان ،به محل کانون -روبروی
دانشگاه تھران ،کوچۀ مشتاق -سرانجام
رسما با حکم دادستانی تعطيل و مھروموم
و اسنادش برده شد...
باری اين دورۀ دوم کانون از بھار 1356
ھمزمان با آغاز »فضای باز سياسی!« به
گونهای غيرعلنی آغاز شد .نشست
نخستيناش در خانۀ مھندس رحمتﷲ
مقدم مراغهای بود و چون کانون محلی
نداشت ،يعنی نمیتوانست داشته باشد،
نشستھای ھيئت دبيران کانون -که در
ھمان خانۀ آقای مقدم برگزار شده بود-
در دفتر کار ايشان ،به طور ھفتگی انجام
میيافت در اين دوره تا پس از انقالب
بھمن که کانون توانست برای خود محلی
بوجود بياورد ،حضور نمادين کانون در
فضای عمومی جامعه از طريق انتشار
بولتنھای زيرا کسی کانون بود که
کميسيون »انتشارات« کانون در می-
آورد که مسئولش من بودم و آقايان محسن
حسام و ناصر ايرانی و يکی دو تن ديگر
با من ھمکاری داشتند ...چشمگيرترين
کار کانون در اين دوره ،برگزاری »ده
شب« بود در باغ وسيع انستيتو گوته از
تاريخ  18تا  28مھر ماه 1356
خورشيدی .در اين شبھا  59نفر شاعر
و نويسنده و پژوھشگر و مترجم ،خطاب
به جمعيتی با ميانگين  15ھزار نفر سخن
گفتند .گزارش کامل آن شب در کتاب »ده
شب« از سوی انتشارات اميرکبير ،به
کوشش ناصر مؤذن آمده است .کارنامۀ
کانون ،از آن تاريخ تا تير ماه  1360که
به عمر دورۀ دوم کانون خاتمه داده شد.
بخش مھمی از تاريخ فرھنگ و انقالب
ايران است :از پاييز  1356تا  22بھمن
 1357به علت درگيریھايش بر سر
آزادی و حقوق انسانی ،با رژيم سلطنتی
که در جريان اين درگيریھای فرھنگی
تنی چند از اعضای کانون ،از جمله خود
بنده از مزايای ضربتی فضای باز سياسی
بھرهمند شديم و در برخی موارد مثل
مورد من که خانم ناطق نيز ھمراھم بود
معجزه گونه از مرگ حتمی نجات يافتيم
و از ھفتهھای نخستين پس از پيروزی
انقالب ،به دليل درگيریاش با استبداد
دينی برآمده از انقالب...
به عنوان مرکز دادخواھی و تظلم اين
نھادھا در برابر سرکوبھای ھر دم
افزون شناخته شده بود .سرکوبھايی که
به گونهای سازمان يافته از سوی »لباس
شخصیھا« ،يعنی نيروھای برانگيخته از
سوی مراکز اصلی قدرت -بيرون از
دولت موقت -مرتبا کليه نھادھای مدنی به
طور عام اعمال میشد .و کانون
نويسندگان تا آنجا که می-توانست ،با

زبان و ادبيات خودش ،بلندگوی اين
اعتراضھا بود ...در کارنامۀ اين دورۀ
کانون ،بزرگداشت صدمين زادروز دکتر
مصدق ،به عنوان نماد دمکراسی،
اعتراضھای مدام کتبی به توقيف مکرر
نويسندگان و فعاالن مدنی ،موضعگيریھای
مکرر در پيوند با حمله به کالسھای درس،
سالنھای تئاتر ،آتش زدن کتابفروشیھا و
توقيف روزنامه مثل »آيندگان« اعتراض به
بازداشت نسيم خاکسار ،سعيد سلطانپور که
در شب عروسیاش توقيف شده بود و تنھا
به دليل عقايدش در تاريخ سی و يکم خرداد
 1360تيرباران شد ،در خور يادآوری
شايان است ،اما تا به خرداد  1360برسم
مھم-ترين چالشی که قريب دو ماه وقت
کانون را گرفت در پاييز  1358دامنگير
کانون شد .و آن برنامه تکرار »ده شب«
سال  1356زير عنوان »شبھای فرھنگ و
آزادی« بود که قرار بود در مھرماه ھمان
سال برگزار شود اما مخالفتھای وقت سوز
اعضای وابسته به حزب تودۀ کانون :به
آذين ،کسرايی ،سايه ،تنکابنی و برومند ،به
اين بھانه که اين برنامه در نھايت به زيان
انقالب و حکومت ضدامپرياليستی اسالمی
است و پس لرزهھای سياسی حاصل از اين
اتھامات به کانون ،اين برنامه را ناکام
گذاشت .اين آقايان البته پس از مناقشات
بسيار در نشست-ھای رسمی کانون در
تاريخ سهشنبه  4دی ماه  ،1358با رای
اکثريت مجمع عمومی فوقالعاده از کانون
نويسندگان ايران اخراج شدند .اين آقايان،
بالفاصله شورای نويسندگان و ھنرمندان را
با ھمياری ھمفکرانشان به وجود آوردند و
شروع به پروندهسازی عليه کانون کردند تا
نوبت خودشان فرابرسد .تکرار میکنم که
کارنامۀ اين دوره از کانون ،به ويژه در
پيوند با انقالب ايران شايستۀ دقت فراوان
است .سطرھايی از واپسين اطالعيۀ کانون
در خرداد  ،1360شعلهھای به خاکستر
نشستۀ آزادی را برای دورهھای بعد و
آيندگان به يادگار گذاشت» :دستگيری
اعضای کانون که سازمانی علنی و
دمکراتيک و در برگيرندۀ طيف وسيعی از
افکار و عقايد مختلف است ،نشان می-دھد
که ادعای رژيم مبنی بر اين که تنھا کسانی
ھدف تعقيب و مجازات قرار میگيرند که به
روشھای قھرآميز متوسل شدهاند ،دروغ
مزورانهی بيش نيست .حکومتی که دو باره
بساط شکنجه را به راه انداخت و سرانجام
گام نھائی را برداشت و دست به محاکمه
سريع و کشتار بیمان زندانيان سياسی بی-
گناه زد «...از تاريخ تير ماه  1360تا
 ،1367سالھای فترت کانون در تھران
است و از سال  ،1361آغاز کار کانون
نويسندگان در تبعيد است که اينجا و اکنون
موضوع گفتار من نيست.

ھشت مارس
و رھائی زنان از اسارت
مناسبات مردساالری
تاريخ مبارزات مردم جھان ،تاريخ پيوستهای
ست که در آن تالش برای رھائی ،با تالش برای
آزادی بيان به عنوان اولين نشانۀ رسيدن به
روزگار نو گره خورده و آن را برجسته کرده
است.
ھشتم مارس  ١٨٥٧ميالدی ،اعتراض بخشی از
زنان کارگر نيويورک که خواھان بھبود شرايط
کار و زندگی خود بودند با تھاجم نيروی پليس به
شدت سرکوب شد و از آن پس اين روز ،به
خصوص در ذھنيت نيمی از مردم جھان ،يعنی
زنان به شکل برجستهای به عنوان سرآغاز يک
دور تازه در مبارزه برای به دست آوردن حقوق
برابر و رھائی از رابطهھای سلطهگری به ثبت
رسيد.
پيوند اين مبارزه برای رھائی و برابری ،با ديگر
مبارزات اجتماعی مانند مبارزات کارگران،
دانشجويان ،مليتھا و ديگر اقشار اجتماعی،
امر آشکاریست که وجود ھر يک از آنھا را
بدون وجود ديگر ناممکن میسازد .سرفصل ھمه
اين مبارزات نيز در گام نخست ،آزادی انديشه و
بيان در ھمه صورتھای گفتاری ،شنيداری و
ديداری آن است.

کانون نويسندگان ايران در تبعيد ،در راستای
منشور ھميشگی خود و در دفاع از حق آزادی
انديشه و بيان؛ فرارسيدن روز خجسته ھشت
مارس را که يادآور و نشانه اراده برای رسيدن
به يک دنيای برابر است گرامی میدارد و
مبارزه زنان را در اين راستا امری دورانساز و
بيان آشکار و در پيوند با رھائی کل جامعه
انسانی از روابط سلطهگری و خفقان و استبداد
می شناسد.
به ويژه در اين شرايط حساس از حيات اجتماعی
زندگی مردم ايران و مبارزات شکوھمندی که در
برابر بیداد و خفقان موجود در جمھوری
اسالمی درگرفته است ،ھشت مارس نشان و
نيروی ديگری است که عليه سی و يک سال ستم
عريان و شديدترين خشونتھا نسبت به زنان
جامعه ما ،جبھه مردمی مبارزه را گسترش می-
دھد و نيروی زنان را بھتر از پيش برای
حضور قاطعتر و سازمان يافتهتر در دفاع از
برابری به ميدان میکشد.
گرامی باد مبارزه زنان در راه رھائی و برابری
کانون نويسندگان ايران در تبعيد
 8مارس ٢٠١٠
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يا بايد زندگی کرد يا بايد آن را نوشت
لويجی پيراندللو)1867ـ (1936
ترجمه :ناصر پيمان
لmويmmجmmی پmيmmرانmmدلmmلmو ،نمايشنامهنويس و
رماننويس بزرگ ايتاليايی در سال
 1867در جزيره سيسيل ،ايتاليا به دنيا
آمد.
وی دو سال قبل از مرگش ،يعنی در سال
 1934موفق به دريافت جايزه نوبل در
ادبيات شد .خانواده او ،ھم از طرف
پدری و ھم از جانب مادری از مبارزان
و شرکتکنندگان در جنگ استقالل ايتاليا
بر ضد اطريشیھا بودند .او ،در دانشگاه
پالرمو -رم و بن به تحصيل پرداخت و با
پاياننامهای به زبان آمانی در مورد
گويشھای زادگاھش از دانشگاه بن
فارغالتحصيل گرديد  .ورشکستگی پدرش
در تجارت که باعث از بين رفتن دارايی
و ميراث مادرش و ازدواج با زنی که
بعدھا شديدا دچار بيماری روانی میشود
شرايط دشواری را برايش به وجود می-
آورند که اثرات آن در کارھايش رسوخ
میکند.
او ،غير از نمايشنامهھايش ،نويسنده بيش
از دويست نوول و ھفت رمان و ھمچنين
دارای چھار مجموعه شعر است .وی،
تاليفات مھمی ھم درباره تاريخ تئاتر
دارد.
در سال  ،1925او ھم مانند بسياری از
ھنرمندان و تحصيل کردهھای ايتاليايی
مرامنامه روشنفکران فاشيست را امضاء
میکند ،ولی بعدھا سرخرده شده و از آن-
ھا فاصله میگيرد.
در سال  ،1921نمايشنامه او با نام »شش
شخصيت در جستوجوی يک نويسنده «
شھرتی ناگھانی برايش به ارمغان می-
آورد .اين اثر در تئاتر باعث به وجود
آمدن حرکتی تازه ھمراه با توسعه و
نوسازیھايی در اين زمينه میشود و
خبر از ظھور تجدد در ھنر و تئاتر غرب
را به ھمراه دارد که در ايران نيز با
ھمکاری انجمن فرھنگی ايتاليا اين
نمايشنامه برای اولين بار در سال 1964
توسط پری صابری و فروغ فرخزاد در

تھران به روی صحنه آمد.
پmmيmmرانmmدلmmلmmو ،نويسندهای بیقرار و منتقد
ارزشھای سننتی و بورژوازی ايتاليای
مدرن بود .در رمانھای نمايشی او نشانه-
ھايی از احساس وحشت و نگرانی و ھم-
چنيين تالش برای بيرون رفتن از پوچی و
بيھودگی ارزشھای اقتصادی و اجتماعی
جامعه بورژوازی به چشم میخورد .اين
عناصر را بعدھا در کارھای سارتر و
سامويل بکت نيز میتوان مشاھده کرد.
اولين آثار پيراندللو ،مجموعه از غزليات او
به ھمراه ترجمهھايی از قصيدهھای سروده
شده گونه از سفرش به ايتاليا است.
رمانھای »پيراندللو« ،در ابتدای کار عمدا
کم و بيش از يک ساختار درونی و منطقی
بر خوردار بودند ،و نوعی اصول و مبانی
رايج در فلسفه ھنر و ادبيات و نقد يونان و
روم باستان در آنھا مشاھده میشد .ولی به
دريج يک نوع طبيعتگرايی به ھمراه
احساسات يا تجربيات شخصی جايگزين
رمانھای اوليه او گرديد و ديگر به مسايل
از زاويه ديد عينی نگاه نکرد .داستانھايش
ارتباط بيشتری با جھان درونی و خيالی
پيدا کردند .فروپاشی جھان عينی ،طنزی
واضح و آشکار به ھمراه ترحم ،آرمانھای
غيرواقعی ،تنھايی انسان ،ناھماھنگی و بی-
ثباتی در روابط اجتماعی ،ضرورت و نياز
به داشتن يک ماسک از جمله ،جزء
مشخصات دايمی کارھای او گرديدند .او
زندگی واقعی را غالبا تلخ و برھنه بر روی
صحنه میآورد و شايد به خاطر ھمين امر
کمدیھايش »ماسکھای برھنه« يا »تئاتر
آيينه« لقب يافتند.
قسمت اعظم آثار »پيراندللو« را نمايشنامه-
ھايش تشکيل میدھند .اصول فلسفه او در
تئاترش بر اساس اين که ديگران انسان را
ھزاران گونه میبينند و او يک شخصيت
مختص به خود را دارا نمیباشد ،بنا شده
است.

***
جديدترين اثر سلمان رشدی ،با عنوان
»زن مسحورکننده فلورانس« ،که به
نيم قرن تاريخ غرب و شرق میپردازد،
بر نکات مشترک فرھنگی ميان ملتھا
تکيه دارد .اين رمان  ۴۴٠صفحهای با
سفر جوانی به نام نيکولو ورسپوچی،
از غرب به شرق آغاز میشود و با
سفر ديگری از شرق به غرب که از
سوی شاھزاده زن زيبارويی صورت
میگيرد ،پايان میيابد .رشدی ھنگام
شرح اين دو سفر ،نيم قرن تاريخ
کشورھای غربی و شرقی را بررسی
میکند و فرھنگ سواحل آفريقا تا ھند،
شرق ميانه تا ايتاليا و سرانجام آمريکا
را بررسی میکند.
۵

چند خبر کوتاه
* در شش ماه اول سال  ٧٣٩ ،٢٠٠٩نفر و
در شش ماه دوم ھمان سال  ١٢٤٢نفر ايرانی
در کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل
برای درخواست پناھندگی ثبت نام کردهاند .يعنی
 ٦٠درصد از افرادی که درخواست پناھندگی
کردهاند در نيمه دوم سال و پس از گسترش
اعتراضات مردمی و سرکوبھای وحشيانه
حکومتی ثبت نام نمودهاند.
افرادی که غيرقانونی وارد ترکيه میشوند ،اگر
در مسير رسيدن به سازمان ملل دستگير شوند،
احتمال اين که بالفاصله ديپورت شوند ،وجود
دارد.
* سخنگوی وزارت کشور آلمان اعالم کرد اين
وزارتخانه برای پذيرش شماری از پناهجويان
ايرانی با وزارت امور خارجه اين کشور
ھمکاری بيشتری خواھد کرد .وی ضمن ابراز
نگرانی عميق آلمان از نقض حقوق بشر در
ايران ھدف از اين اقدام را ھمبستگی با
ايرانیھايی عنوان کرد که در کشور خود
سرکوب میشوند.
در چند ماه گذشته شمار ايرانيانی که در آلمان
تقاضی پناھندگی کردند به طور چشمگيری
افزايش يافته است .در سال  ١١٧٠ ،٢٠٠٩نفر
از شھروندان ايرانى از آلمان تقاضاى پناھندگى
کردهاند که اين ميزان در مقايسه با سال پيش از
آن حدود  ۴۴درصد رشد را نشان مىدھد.
* موسسه بينالمللی »شرايط کار در خارج«-
)ئیسیای  (ECAاستاندارد زندگی در ٢۵۴
شھر بزرگ جھان را بررسی کرده است .برن و
کپنھاک بر سکوی نخست ايستادهاند .بغداد
آخرين رتبه را دارد و تھران تنھا  ٢٣رده از
بغداد جلوتر است.
موسسه معتبر بينالمللی »شرايط کار در خارج«
ھر سال استاندارد زندگی در شھرھايی را که
بازرگانان و نمايندگان شرکتھای بينالمللی به
آنھا رفتوآمد دارند ،زير ذرهبين قرار میدھد.
ھدف اين پژوھش ،کمک به شرکتھا و
موسسهھايی است که نمايندگان خود را به اين
شھرھا میفرستند .آنھا میتوانند بر اساس
يافتهھای موسسه »ئیسیای« حقوق ومزايای
کارکنان خود را تعيين کنند.
نام تھران در بيانيه مطبوعاتی »ئیسیای« برده
نشده است .در پی تقاضای بخش فارسی دويچه
وله ،يکی از مسئوالن اين موسسه ليست کامل
کشورھا و نيز علت اين که چرا استاندارد تھران
اينچنين محاسبه شده را اعالم کرد» .تفاوت
فرھنگی ،تعداد کم خارجيان ،جادهھا و تاسيسات
زيربنايی بد ،کمبود رسانهھای بينالمللی با
کيفيت ،نبود امکانات برای گذراندن وقت آزاد و
مشکل زبانی از جمله معضالتی ھستند که تھران
را به پايين جدول سوق دادهاند .توصيه موسسه
ما برای اضافه حقوق کسانی که قرار است در
تھران کار کنند ٣٠ ،درصد است .اين باالترين
رقمی است که ما برای کشورھايی که استاندارد
زندگی در آنھا پايين است ،توصيه میکنيم«.
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سال ... 88
دارم که نزديک به يک سال و نيم است
در ارشاد مانده است؛ مجموعه مقاالت و
سخنرانیھای من با عنوان »چون و
چرا« و يک شناختنامه ھشتصد
صفحهای از من که انتشارات مرواريد،
قصد انتشار آن را دارد؛ منتھا مجوز
نمیدھند .مجموعه داستانی ھم دارم که
شامل ھجده داستان میشود با عنوان
»تازه داغ« که ھشت سال است در ارشاد
مانده است .میگويند بايد نصف داستانھا
را برداری .من ھم گفتهام که يک خطش
را ھم برنمیدارم .اين کتاب را ھم قرار
است انتشارات چشمه منتشر کند .در حال
حاضر ھم در حال نوشتن يک رمان
ھستم .اما اميدی به چاپ کارھايم ندارم و
نااميدانه مینويسم.
در حالی که سانسور شديدی بر آثار
معروفترين نويسندگان ايران اعمال
میشود اخيرا برخی از مسئولين حکومت
اسالمی ،سياست رياکارانهای را در
عرصه فرھنگ و ھنر و ادب پيش
گرفتهاند .رحيم مشايی ،نور چشم و
مشاور احمدینژاد ،به جشنواره فيلم رفت
و با ھديه تھرانی عکس گرفت و جايزهای
نيز به وی داد.
محسن پرويز ،معاون امور فرھنگی
وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی و
محمدرضا سرشار)رضا رھگذر( ،دبير
جايزه کتاب سال و »نويسنده« محبوب
حکومت اسالمی در اولين ھمايش بانوان
داستان شرکت کردند.
محمدرضا سرشار ،طی سحنانی با اشاره
به »کمکاری زنان در عرصه داستان و
اميد به جبران اين مساله در آينده« ،ادعا
کرد که ھيچ ربطی به مساله زنان و به
ويژه زنان نويسنده ندارد .وی ادعا کرد:
»ھيچ فرقهای به اندازه شيعه باز و راحت
به زن نگاه نکرده و حال آن که در
بعضی فرق بر حضور زنان در نماز
جماعت مساجد ھم تاکيد نشده است .اخيرا
فيلمی از ھمين جريان فتنه عاشورا ديدم
که در آن زنان برای سرکوب فتنهگران
افتاده بودند جلو و نيروی انتظامی پشت
سر آنھا حرکت میکرد و اين حضور
جدی زنان در سايه نظام اسالمی اتفاق
افتاده است .البته بعضی وقتھا حضور
خانمھا در بعضی عرصهھا زياده از حد
ھم شده است؛ مثل دانشگاهھا«.
اين نويسنده حکومتی ،ھمچون رييس
جمھورشان ،روز روشن يک مشت
دروغ تحويل جامعه میدھد .واقعيتھا
نشان میدھد که حکومت اسالمی ،از
ھمان روزھا نخست به قدرت رسيدنش
سرکوب سيستماتيک زنان را با اجباری
کردن حجاب ،اين سنبل اسارت زن ،آغاز
کرد .مگر غير از اين است که ھيچکدام

از مذاھب ،به ويژه اسالم ،زن را به عنوان
انسان کامل و مستقل به رسميت نشاخته
است .از سويی بايد از او ،سئوال کرد که
چرا ايشان صدھا فيلمی را که در آن جوانان
دختر و پسر با شھامت فوقالعادهای در
مقابل نيروھای نظامی ،انتظامی و امنيتی تا
دندان مسلح را ايستادهاند و شعار »مرگ بر
ديکتاتور«» ،زندانی سياسی آزاد بايد
گردد« و ...سر میدھند را نديده و فقط زنان
پليس که با باتوم به زنان معترض ھجوم
میبردند را ديده و از آنھا به عنوان
شھروندان عادی نام میبرد؟! چه کسی
چنين ادعاھای کاذب را میپذيرد؟!
اين نويسنده حکومت جھل و جنايت اسالمی،
برای نشان دادن جايگاه زنان ،با ادبيات
اسالمی خود ،میگويد» :بعد از انقالب
جايگاه زنان در آثار داستانی از يک لکاته
به يک قديسه ارتقاء يافت «.بنابراين ،روشن
است که حضور مسئولين حکومتی در
تجمعات فرھنگی ،نه برای پشتيبانی از
فرھنگ و ادبيات و ھنر کشور ،بلکه با
ھدف سرپوش گذاشتن بر جنايات حکومت و
فرھنگکشی و از سر سياستھای رياکارانه
صورت میگيرد.
مسدود کردن وب سايتھای مخالفين و
منتقدين دولت و شبکهھای سياسی-اجتماعی
توسط حکومت اسالمی به اوج خود رسيده
است .از زمان آغاز دوره دوم رياست
جمھوری محمود احمدینژاد ،از خرداد ماه
 1388تاکنون که منجر به اعتراضات
خودجوش مردمی گسترده در کشور شد،
سران حکومتی اسالمی ،عالوه بر صرف
ھزينهھای ھنگفت برای سانسور و کنترل
نويسندگان و روزنامهنگاران و شبکهھای
ماھوارهای ،سيستمھای ارسال ایميل و
ھمينطور تلفنھای موبايل ،سپاه پاسداران و
پليس را نيز موظف کردند تا اقدامات
گستردهای در جھت سانسور شديدتر و
مسدود کردن ميليونھا وب سايت داخلی و
خارجی ،حتا برخی از خدمات گوگل و
ديگر رسانهھای بينالمللی بزنند.
اکنون که سانسور حکومت اسالمی ،به
راديو و تلويزيونھای فارسی زبان دولت-
ھای غربی چون آمريکا ،انگلستان و آلمان
ھم گسترش يافته ،اتحاديه اروپا و غيره به
فکر اعتراض به سانسور و ايجاد پارازيت
در ايران افتادهاند.
وزيران خارجه  ٢٧کشور عضو اتحاديه
اروپا ،در اجالس روز دوشنبه دوم فروردين
 ،1389درباره اختالل و ايجاد پارازيت از
سوی حکومت اسالمی ايران بر روی امواج
راديو و تلويزيونھايی که از اروپا به ايران
مخابره میشود ،اطالعيهای صادر کردند و
اين عمل دولت ايران را محکوم کردند.
اتحاديه بينالمللی ارتباطات از راه دور،
»آیتیيو« نيز روز جمعه  26مارس
 ،2010در بيانيهای از حکومت اسالمی
ايران خواست به سانسور و ارسال پارازيت
بر روی برنامهھای تلويزيونھای
۶

ماھوارهای خارجی پايان دھد .اين آژانس
زير مجموعه سازمان ملل متحد در بيانيه
خود يادآوری کرده است که »ارسال عامدانه
پارازيت« مخالف قوانين اين نھاد است.
دادسرای عمومی و انقالب تھران روز شنبه
 22اسفند  1388برابر با  13مارس ،2010
با صدور اطالعيهای از »متالشی شدن
تعدادی از شبکهھای سازمان يافته جنگ
سايبری آمريکا در کشور« خبر داد .بنابر
اين اطالعيه ،برخی سايتھای خدمات
رسانی و فعال در زمينه حقوق بشر
»منھدم« شده و  30نفر دستگير شدهاند.
نتايج طرح »آمارگيری از كاربران
اينترنت« كه برای اولين بار در دی ماه سال
گذشته ،توسط مركز آمار ايران به اجرا
درآمد ،نشان میدھد ضريب نفوذ اينترنت
در ايران در سال گذشته ،به  11/1درصد
است .اين طرح نشان میدھد كه در سال
گذشته از مجموع  18/8ميليون خانوار ،در
حدود نيم ميليون خانوار در محل سكونت و
يا در محلھای ديگر از اينترنت استفاده
كردهاند .اين سھم برای خانوارھای شھری
بالغ بر  34/1درصد و برای خانوارھای
روستايی حدود  8/8درصد بوده است .در
دوره مورد نظر ،از كل  71/8ميليون نفر
جمعيت ايران  96/7ميليون نفر كاربر
اينترنت بودهاند .استفاده از اينترنت در نقاط
شھری  ١۵درصد و در نقاط روستايی سه
درصد بوده است .بيشترين ضريب نفوذ
اينترنت در استان تھران با  16/4درصد و
كمترين آن مربوط به استان سيستان و
بلوچستان با  3/3درصد است.
سانسورچيان حکومت اسالمی ،در نه ماه
آخر گذشته ،بيش از  ١١٠روزنامهنگار
بازداشت و زندانی کرده و بيش از ٢٠
نشريه و ھمچنين شماری از نشريهھای
دانشجويی را توقيف نموده است .به گفته
ژان فرانسوا ژوليارد ،دبير اول سازمان
گزارشگران بدون مرز ،تشديد سانسور در
ايران» ،اين کشور را به شکلی خطرناک
در سقوط خود به سه کشور جھمنی برای
آزادی مطبوعات ،يعنی ترکمنستان ،کره
شمالی و اريتره که سالھاست آخرين رده
جدول را به خود اختصاص دادهاند ،نزديک
شده است«.
در سال گذشته ،با وجود اعمال سانسور
شديد بر روزنامهھا ،وبالگنويسھا و
سايتھای اينترنتی ،تويتر ،يوتوب و فيس-
بوک نيز نقش قابل توجھی در خبررسانی
مبارزات جاری مردم ايفاء کردند.
علی خامنهای ،اين معروفترين ديکتاتور
در سطح جھان ،در ھر سخنرانی خود،
ھمواره مبارزه بر حق و عادالنه مردم را به
تحريک »بیگانگان و دشمنان خارجی«
نسبت میدھد در حقيقت عالوه بر فرمان-
ھای رسمی و اداری خود ،از اين طريق نيز
رسما و علنا از انصار حزبﷲ و سربازان
غيبی »امام زمان« نيز میخواھد که
منتقدين
مخالفين و حتا
صفحه ٧
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حکومت را به عنوان دشمنان خارجی در
ھمه جا مورد تھاجم و تعرض قرار دھند.
او ،در پيام نورروزی  1389خود ،باز
ھم مبارزات مردم را به »بيگانگان«
نسبت داد.
سال  1388در شرايطی به پايان رسيد که
اقتصاد ايران تحت حاکميت جمھوری
اسالمی ،عميقا بحرانی است .بدھیھای
سنگين دولت ،قطع ھمکاری شرکتھای
خارجی ،واگذاری صنايع دولتی به سپاه
پايداران و بسيج ،کاھش ظرفيت توليد،
حذف سوبسيدھا ،عدم پرداخت دست-
مزدھای ناچيز صدھا ھزار کارگر،
اخراجسازیھای وسيع کارگران به دليل
ورشکستگی صنايع و کارخانهھای
توليدی ،تورم و گرانی فزاينده و گسترش
فقر و بیکاری و احتمال تشديد تحريمھای
سازمان ملل ،از جمله نمودھای بحران
اقتصادی در اين سال بود .محمد مدد،
رييس اداره آمار ايران ،به دليل اين از
کارش برکنار شد که گفته بود طبق آمار
مرکز آمار ايران 49 ،ميليون شھروند
ايرانی زير خط فقر زندگی میکنند؟...
ھر چند وحشیگریھای حکومت اسالمی
در سال  ،1388به اوج خود رسيد اما
مردم آزاده ايران ،مصمم به ادامه مبارزه
خود در راه کسب آزادیھای اساسی و
تغيير وضع موجود به نفع جامعه ھستند.
با وجود اين ھمه سرکوب و سانسور
شديد دولتی ،نويسندگان ،روزنامهنگاران
و ھنرمندان کشور و در پيشاپيش ھمه
کانون نويسندگان ايران ،در اين شرايط و
سخت و دشوار نه تنھا دست از اعتراض
و مبارزه در راه آزادی نکشيدند ،بلکه با
تمام وجود و به طور مداوم از مبارزات
ميليونی مردم بر عليه حکومت جھل و
جنايت حمايت و پشتيبانی کردند؛ بار
ديگر کارنامه مبارزاتی درخشانی را از
خود در تاريخ ايران ثبت کردند!
ھمه اين وقايع نشان میدھند که سال
 ،1388با ھمه فراز و نشيبھايش سال
سربلندی و سرفرازی مردم ايران و سال
سرافکندگی و ورشکستگی و رسوايی
حکومت اسالمی بود.
اينک در جامعهمان بیداری و آگاھی،
مقاومت و مبارزه بر بیتفاوتی و توھم و
ترس غلبه يافته و آنچنان ھمبستگی و
اتحاد انسانی محکم و با شکوھی شکل
گرفته است که قلب ميليونھا انسان،
سرشار از عشق و اميد به رھايی از ظلم
و ستم و نابرابری ،به استقبال ھوای
دلپذير بھار آزادی میشتابد.
با سپاس و عرض دوباره شادباش
نوروزی به ھمه انسانھای آزاده.

اطالعيه مشترک
کانون نويسندگان ايران)در تبعيد( و
انجمن قلم ايران)در تبعيد(

درباره سمپاشی عليه
کانون نويسندگان ايران
اخيرا افرادی ناشنmاس ،تmاسmيmس نmھmادی بmه نmام
»انجمن قلم ايmران« را در فmيmس بmوک اعmالم و
ضمن دفاع از »انقالب سبز ايرانmيmان« و دعmوت
از »نويسندگان ،متmرجmمmان ،روزنmامmهنmگmاران و
شmmاعmmران« بmmه شmmرکmmت در چmmنmmيmmن نmmھmmادی ،بmmه
ضرورت حضور آنان برای »زايشی نو در دنيای
ادبmيmات ايmران« اشmاره و در عmيmن حmال ،عmلmيmmه
»کانون نmويسmنmدگmان ايmران« نmيmز قmلmم فmرسmائmی
کردهاند.
اين افراد اطالعmيmه خmود را بmا عmنmوان »بmه نmام
پmmزدان پmmاک « آغmmاز کmmرده و نmmوشmmتmmهانmmد» :در
راسmmتmmای شmmکmmلگmmيmmری ايmmران نmmويmmن ،پmmس از
پيرروزی انقالب سبز ايرانيان ،نياز به نmھmادھmای
مدنی خواھيم داشت که گروهھا و اصناف ايرانmی
را نmمmايmنmmدگmی کmنmmنmد .در ايmmن بmيmن نmويسmنmدگmmان،
مترجمان ،روزنmامmهنmگmاران و شmاعmران نmقmشmی
پايmهای بmه دوش خmواھmنmد داشmت در ايmن گmروه
تالش خواھيم کرد تا صاحبان قلmم و دوسmتmداران
نگارش پارسی را گرد ھم آورده و زايشی نو در
دنmmيmmای ادبmmيmmات ايmmران شmmاھmmد بmmاشmmيmmم  .کmmانmmون
نmmويسmmنmmدگmmان ايmmران کmmه خmmود را دارنmmده چmmنmmيmmن
مرکزيتی میداند و در طول ساليان دراز با ھmمmت
بزرگان ادب پارسی پايه نھاده شده بmود ،امmروز
در چنگال گروھی کوچک که اسيmر ايmديmولmوژی-
ھای دفن شده در تاريmخ بشmر ھسmتmنmد ،مصmادره
گرديده و زنده به گور شده است.
پmس از سmmالھmmا تmmالش بmیثmmمmmر بmmرای نmجmmات آن
کانون ،در نھايت به فکر کاشتن نھالی نmو پmا بmه
نام انجمن قلم ايران افmتmاديmم کmه بmا قmلmمزنmیھmای
شما عزيزان تنومند گردد«.
بر خالف ادعای صادر کmنmنmدگmان ايmن اطmالعmيmه،
اعضای کانون نويسندگان در ايران ھرگmز اعmالم
نکردهاند که دارای ايدئولوژی مشmخmصmی ،آنھmم
از نوع »دفن شده در تاريخ بشر« ھستند .ھستmه
اصلی اھداف و منشور اعالم شده کانون ،ھmمmانmا
چيزی جز دفاع از آزادی انديشه و بيان در ھmمmه
صور شنيداری ،گفتاری و ديداری آن نيmسmت کmه
َ
ارزشmmی انسmmانmmی و جmmھmmان شmmمmmول اسmmت و نmmه
ايدئولوژيک.
بنابرايmن ،دادن چmنmيmن نسmبmتھmائmی بmه اعضmای
کنونی کانون بايد ناشی از ناخشنودی ايmن افmراد
از موضعگيریھای اخير کانون نويسندگان ايران
در اطmالعmيmهھmا و دفmاع شmجmاعmانmهاش از مmردم
ايmران در قmبmmال اسmتmmبmmداد و خmmفmقmmان مmوجmmود در
جمھوری اسالمی باشmد  .کmانmون ،ھmماکmنmون زيmر
شديدترين فشار و سانسور موجود ،بر حق مردم
ايران برای برخورداری از آزادی انديشه و بmيmان
پا میفشارد و بيانيهھايش نشانmگmر وفmاداری بmه
آرمان و اھداف و منشور ھميشگی آن است.
در واقmmع کmmانmmون نmmويسmmنmmدگmmان ايmmران بmmه خmmاطmmر
پشتيبانی از مردم در برابر سرکوب بیرحمانmه و
نابکارانهای که در جامعه ما جريان دارد ،مmورد
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خشم اين افراد واقع شmده اسmت .کmانmون ،اکmنmون
نيز مانند ساليان دراز موجوديت خmود ،در دفmاع
از آزادی انديشه و بيان در صmف اول مmبmارزات
جامعه حضور دارد و از عزت و شرف انسmان و
آزادی دفmاع مmیکmنmد  .از ايmنرو ،فmقmط از جmانmب
جرياناتی مورد ھجوم قmرار مmیگmيmرد کmه چmنmيmن
حضور روشن و قاطعی را برنمیتابند و وظmيmفmه
کانون نويسندگان ايران را تنھا بmاقmی مmانmدن در
چارچوب »نگارش پارسی« خالصه میکننmد ،نmه
در مبارزه متشکل نويسندگان با عوامل سانسmور
و آزادی کشی.
ايmmن را نmmيmmز بmmايmmد يmmادآوری کmmرد کmmه کmmانmmون
نويسندگان ايران ،چه در داخل کشmور و چmه در
تبعيد و ھمچنين انجمن قلم ايmران در تmبmعmيmد ،نmه
تنھا ھيچگاه نسبت به فعاليت ديگر گروهھا بmرای
تشکيل کانونھای مشابه ،مخالفmتmی نmداشmتmهانmد،
بلکmه ھmر حmرکmت فmرھmنmگmی و ايmجmاد ھmر نmھmاد
دمکراتيک را با ديده موافقت و ھمmاھmنmگmی مmی-
نگرند و طبعا از گسترش ميدان مبارزه در برابmر
محدوديت آزادی انديشه و بيان استقبال میکنmنmد.
اما وقتی نھادی ادعا میکند که میخواھد بmه نmام
»زايشی نو در دنيای ادبيmات ايmران« بmه حmرکmت
درآيد و اطالعيهاش را ھم با عنوان ايدئولوژيmک
»به نام پزدان پاک « شروع میکند ،بmھmتmر اسmت
به جmای پmرخmاش و دادن نسmبmتھmای نmاروا بmه
کانون نويسندگان ايران ،اھداف و مmنmشmور خmود
را در دفاع از آزادی بيان و مبارزه با سانسور و
استبداد موجود در رژيم جمھوری اسالمی شmرح
دھد و اعالم کند که در قبال سmانسmور و خmفmقmان
کنونی که در سی سال گذشته نmيmز ادامmه داشmتmه
است چه خواھد کرد  .در غير ايmن صmورت ،بmايmد
در حسن نيت و اھmداف ايmن افmراد در دفmاع از
آزادی انديشه و بيان شک کرد.
افزون بر اين ،در ايران انجمنی به نmام »انmجmمmن
قلم ايران« وجود ندارد .چند سال پيش جمھmوری
اسالمی کوشيد تا با تاسيس يک »انmجmمmن قmلmم«
وابسته به خود ،در مقام مقابله با »انmجmمmن قmلmم
ايران در تبعيد« برآيد که مmوفmق نشmد و بmا بmی-
اعتنائی نويسندگان آزاده و مدافع آزادی انmديشmه
و بيان روبرو شد و عمال کارش نگرفت.
از اينرو ،کانون نويسندگان ايmران در تmبmعmيmد و
انجمن قلم ايران در تبعيد ،ضمن دفmاع از شmرف
و آزادگی و مبارزات کانmون نmويسmنmدگmان ايmران،
ھرگونه سم پاشی نسبت به اين نھاد مبارزاتی را
کmmه در ذھmmنmmيmmت مmmردم ايmmران از اعmmتmmبmmار بسmmيmmار
بmmرخmmوردار اسmmت مmmحmmکmmوم مmmیکmmنmmد و آن را در
راستای مبارزات مردم ايران نمیداند.
کانون نويسندگان ايران در تبعيد
انجمن قلم ايران در تبعيد
بيست و دوم فوريه 2010

آدرس سايت و ایميل
انجمن قلم ايران)در تبعيد(:
Www.iran-pen.com
center@iran-pen.com

¬r. 3 - Mars 2010

يکی از اھداف نشريه کانون،
معرفی اعضای کانون نويسندگان
ايران در تبعيد و ھمچنين اعضای
انجمن قلم ايران در تبعيد و آثار
آنھاست.

 -منظومهھای کوچک زندگی؛

پيام نوروزی

 ديلم :ترجمه شعر به سوئدی؛ نمايشنامه بیگانه ،اثر آالن اد وال ،تmوسmطاکبر از سوئدی به فmارسmی بmرگmردانmده شmده
است.

کانون نويسندگان ايران در تبعيد

نوروز خجسته باد

 بيش از پنجاه ترانه با اجرای موسmيmقmی وآوای خوانندگان مختلف ،بmخmش ديmگmری از
آثار اکبر است.
آقای ذوالقرنين ،ھmمچmنmيmن سmه کmتmاب شmعmر
فmmارسmmی و کmmتmmابmmی تmmرجmmمmmه شmmده از شmmاعmmر
سوئدی :دان آندرسون ،آماده چاپ دارد.

»سوگ وارهی ايران«
اکبر ذوالقرنmيmن ،شmاعmر و عضmو
کانون نويسندگان ايران در تبعيد
اکبر ذوالقرنيmن ،سmال  1323در ھmمmدان
زاده شد تا سال  1976ساکن ايmران و از
آن پس تاکنون مقيم کشور سوئد است.
اکبر ،قبmل از تmرک کشmور ،در شmبھmای
شعر گوناگونی از جmمmلmه شmبھmای شmعmر
خوشه ،با کوشش زنده ياد احمد شmامmلmو،
شعرخوانی داشته و در کارگاه شعر مجلmه
فردوسی زيرنظر اسماعيmل نmوری اعmالء
شرکت داشته است.
اکبر در سوئد نيز در بسياری از شبھای
شعرخوانی فارسی  -سوئدی شعmرخmوانmی
داشته و يا خmود دسmتانmدرکmار بmرگmزاری
آنھا بوده است .برخی از شmعmرھmای او،
ترجمه و در جنگھای فرھنmگmی سmوئmدی
به چاپ رسيده است.
ھمچنين مجموعه شعرھmای اکmبmر» ،مmثmل
رھوار نسيم« و »سحر« در ايران منتشر
شده و از سال  ،1976کتmابھmای زيmر از
وی به چاپ رسيده است:
 دنيا سرزمين کوچکی است؛ دنيmای کmوچ مmا ،دو زبmانmه :فmارسmی وسوئدی؛
 -با زبان گلھا؛

جنازه
کنار جنازه
و مرگ
پی اندر پی
شھيدان ناشناخته را
در جستوجوی ھمسر
فرزند
يار
چھره به چھره
کاويدن تا کی
تا کی؟
روز را
در کفن خونين آيهھا پيچيدهاند
و تابوت بزرگ شھر را
بر شانهھای سياه جامگان
به گورستان سرد مويهھا میسپرند
اکبر ذوالقرنين
سوئد

1985

نوروز ،روز نو روزگار ،آن دم فرامیرسد
که با ترنم زنده و شاد طبيعت ،برون و
درونۀ انسانی نيز نو شود و جھانی آزاد از
ستم و بیداد پيش رو باشد.
سالھای تيره حاکميت دژخيمانۀ رژيم
جمھوری اسالمی ،بيش از سی سالگرد
سال نو را در جامعۀ ما به تباھی کشيده
است.
اکنون خيزش مردم ايران برای رھائی از
شر اين سلطۀ بدخيم ديرينه ،نويد جھانی
شاد و آزاد را سر داده است که از پگاه
نوروز سر برمیآورد.
خجسته باد آن دم که جان جھان نو میشود
و دالوری مردم جامعۀ ما در برابر يکی از
ددمنشترين حاکميتھای جھان سلطهگر،
گذار به آزادی ،گشودن زبان نو و سخن
گفتن از داد و آسايش و برابری را ممکن
میکند.
نوروزی شاد و جامعهای آزاد از شر
ھرگونه ستم و بیداد و رسيدن به برابری
و آزادی انديشه و بيان ،به مثابۀ پايهای-
ترين حقوق مردم جھان را برای مردم
ايران و ھمه آنان که در اين جھان در ستم-
اند ،آرزو میکنيم.
کانون نويسندگان ايران در تبعيد
نوروز سال ١٣٨٩

 -نان و ترانه؛

kanoon_dt@yahoo.com

www.iwae.org

