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ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان
• روز اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻫﺮ ﺳﺎل روز ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﯾﺎدداﺷﺘﯽ در ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ اﯾﻦ
روز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ …
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از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان در ﯾﮑﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ۱٣۴۷ﺑﯿﺶ از
ﻧﯿﻢﻗﺮن ﻣﯽﮔﺬرد ۵۱ .ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  ۴۹ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻨﺸﻮر و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺳﻨﮓﺑﻨﺎی ﺗﺸﮑﻠﯽ را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ؛ آﯾﻨﻪی ﺗﻤﺎمﻧﻤﺎی ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﻓﺮاز و
ﻧﺸﯿﺐ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﺶ ،در ﻫﺮ ﻟﺒﺎس و
ﻋﻘﯿﺪهای ،ﻫﻤﻮاره در ﺑﺮاﺑﺮ آزادی ﺑﯿﺎن ﺗﯿﻎ ﺑﺮاﻧﺸﺎن را از رو ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ ﭼﻨﺎن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﯿﮏ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ در ﺟﺎیﺟﺎی راه
ﻃﯽ ﺷﺪه ﻧﻘﺶ زﻧﺪان و ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﻗﺘﻞ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و اﻟﺒﺘﻪ
ﮔﺮدنﻓﺮازی ﻗﻠﻢﻫﺎ و ﻗﻠﻢداراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ ﺣﻖ و ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ
رهﭘﻮﯾﺎن اﯾﻦ راه ﭘﺮﻣﺨﺎﻓﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﻪ رﻫﺮو راهﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪهی
ﺳﺎﻧﺴﻮرﭼﯿﺎن و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان آزادی ﺑﯿﺎن .ﭘﺲ درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی
آﻏﺎزﮔﺮان و اداﻣﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ راه ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ و ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﻢ
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺟﺎﻧﻔﺮﺳﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای اﻋﺘﻼی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺪون آزادی
ﺑﯿﺎن ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺣﺼﺮ و اﺳﺘﺜﻨﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
روز اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻫﺮ ﺳﺎل روز ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ .روزی ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺴﯿﺮ ﻃﯽ ﺷﺪه و راه در ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ را و ﻫﺪفﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﻨﺸﻮر را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮﻫﺎ
ﺟﻤﻊ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺮای ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺎپ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺗﻬﯿﻪی ﺗﯽﺷﺮتﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﻧﺠﺎم داد ،ﻫﯿﺌﺖ دﺑﯿﺮان
در ﺳﺎل “ ۱٣۹٣روز ﮐﺎﻧﻮن” را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ۱٣۹۴ﺑﻪ

دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻓﺮوردﯾﻦ ﮐﻪ
ﺟﻤﻊ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺰرگداﺷﺖ “روز ﮐﺎﻧﻮن” را
)ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ( ﺗﺪارک ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻮد؛ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ وﯾﮋه ﮐﻪ
ﻻزم ﺑﻮد ﻣﺮاﺳﻤﯽ درﺧﻮر ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آن ﺗﺪارک ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
از ﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱٣۹۷ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻫﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻧﻮن را در
ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽ و
ﻧﻈﺎرت ﻫﯿﺌﺖ دﺑﯿﺮان ﻫﺮ دو ﮐﺎر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﺮ دو ﮐﺎر در
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺎﻣﻮران درآﻣﺪ.
در اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﭘﻨﺠﺎه
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد در ﻣﺤﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،ﻣﺎﻣﻮران
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺷﻤﺎر ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺖ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﺮدﻧﺪ.
اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۲۷ﻓﺮوردﯾﻦ را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
ﭘﻨﺠﺎهوﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎص داد .اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺷﻤﺎری از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در آﻏﺎز ﯾﺎدداﺷﺘﯽ را ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﻮن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ روز ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد آﯾﺪا ﻋﻤﯿﺪی ﺧﻮاﻧﺪ .در
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﯿﮏ ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺮﯾﺪه و ﺑﺨﺶ ﺷﺪ.
روز ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺮ اﻋﻀﺎ و دوﺳﺘﺪاران ﮐﺎﻧﻮن و ﺑﺮ ﻫﻤﻪی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺎﻧﺴﻮر و
ﻣﺪاﻓﻌﺎن آزادی ﺑﯿﺎن ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺑﺎد!
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎدداﺷﺖ:
ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد!
ﭘﻨﺠﺎه ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی در ﮐﺸﻮری ﻫﻤﻮاره
اﺳﺘﺒﺪادزده اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎ اراده ی
ﺟﻤﻌﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺎﻧﺴﻮر در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﮕﺮه ی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
»ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻌﺮا و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن« ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .اراده ای ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ
ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ را وادار ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﮐﻨﮕﺮه ﮐﺮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدی از آن ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﺮد .ﻫﻤﯿﻦ
اراده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱٣۵۶ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎ و در ﺳﺎل  ۱٣۷۷ﭘﺲ از
ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺠﯿﺮهای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻧﻮن را اﺣﯿﺎ ﮐﺮد و در دورهﻫﺎی
ﻓﺘﺮت ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن را ﮔﺮد ﻫﻢ آورد .اﮐﻨﻮن
ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن و ﺳﯽ ﺳﺎل از دورهی ﺳﻮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

آن ﻣﯽ ﮔﺬرد اراده ی ﺟﻤﻌﯽ و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱٣۴۷ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی
دو اﺻﻞ دﻓﺎع از آزادی ﺑﯿﺎن و دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﻨﻔﯽ اﻫﻞ ﻗﻠﻢ آﻏﺎز
ﮐﺮد .آﻧﭽﻪ در ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ ی ﮐﺎﻧﻮن در ﺗﻮﺻﯿﻒ رﻓﺘﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻫﻨﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎ ﺑﺮ
ﺟﺎﺳﺖ و در ﮔﺬر زﻣﺎن اﺷﮑﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﮐﺎر »ﭘﺮوردن و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی رام و دﺳﺖآﻣﻮز« از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ »ﺗﺮس و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ
و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﭘﻮﯾﻨﺪه ی راه ﮔﺸﺎ« اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﻮن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ ﺳﺎل ﭼﻮن ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺳﺨﺖ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ را
در اﯾﻦ دو ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻤﺪه دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ .و در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره
ﺑﻬﺎی اﯾﺴﺘﺎدن و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﯾﮏ ﺿﺮورت را ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ :ﺿﺮورت آزادی
ﺑﯿﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ »ﺿﺮورت رﺷﺪ آﯾﻨﺪه ی ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎ« اﺳﺖ .در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ی اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻧﺴﻮر ،ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای آﻧﺎن ،ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﭼﻬـﺮه ی ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻬﺎدﻫـﺎی روﺷﻨﻔﮑـﺮی ،ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﻫـﺎی ﭘﯽدرﭘـﯽ و
ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎ و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪن ﻫﺎ ،و ﻗﺘﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن
اﺳﺖ.
در ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﺳﻪ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی
ﮐﺎﻧﻮن ،رﺿﺎ ﺧﻨﺪان ﻣﻬﺎﺑﺎدی ،ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ و ﮐﯿﻮان ﺑﺎژن ،در ﻣﺠﻤﻮع
ﺑﺎ ﻗﺮار وﺛﯿﻘﻪ ی ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در اﻧﺘﻈﺎر دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .وﺛﯿﻘﻪای ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪن ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ دو اﺗﻬﺎم ﻋﻤﺪه ی اﯾﻦ ﺳﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه )ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم و اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ( ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺪی »ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺮان« اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮن در ﭼﻨﺪ دوره ی ﻣﻌﺪود
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻤﺎم دوره ﻫﺎی آن
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ .ﮔﺰارش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪی ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ی ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در ﺳﺮﮐﻮب اﻫﺎﻟﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻗﻠﻢ ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ .ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ و دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯿﺎن ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از
ﺗﺎرﯾﺦ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .اﻗﺪام دوﻟﺖ در ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﺟﺮم
اﻧﮕﺎری ﺗﺄﻟﯿﻒ آﻧﻬﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ
ﺣﺪ از ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪن ﻧﺎم اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭼﻬﺮهی ﺷﻔﺎف آن در
ﻫﺮاﺳﻨﺪ.

ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻋﻠﻨﯽ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻌﺘﺮض آﻏﺎز ﮐﺮده
ﺑﻮد در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و ﺑﺎ وﺿﻮﺣﯽ ﮐﻤﺘﺮ در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن در ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﺟﻮان در ﺳﺎﯾﻪی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ
اﻋﻀﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﺒﺮ از ﮔﺸﻮده ﺷﺪن ﺑﺎبﻫﺎی ﺗﺎزه ای در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﮐﺎﻧﻮن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ی ﭼﻬﺮه ای ﺷﻔﺎف از
ﮐﺎﻧﻮن و اﻫﺪاف آن ،ﺑﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊﺗﺮی از ﻣﺮدم ،در اﯾﻦ روزﻫﺎ اﻣﺮی
ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ،ﻫﻤﺖ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎ را
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ را،
در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎر ادﺑﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﻮری دوﺑﺎره ﺑﺮ اﻫﺪاف و آرﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﺑﯿﻔﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎب ﮔﻔﺘﮕﻮ را
ﺑﺎز ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .اﻫﺪاف و آرﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در روزﮔﺎر آﺷﻔﺘﻪی
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻐﺸﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﯿﺎری روﺷﻦ و ﻧﻘﻄﻪای ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺿﺮورت ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﮐﻮب و
ﺳﺎﻧﺴﻮر را درﯾﺎﺑﻨﺪ .ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﻧﻬﺎدی از آن ﻫﻤﻪ¬ی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺳﺮﮐﻮب اﺳﺖ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان
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