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 سياسی جاری در سطح تحو"ت«ای تحت عنوان بيانيه
 کار نويسنده آزادی انديشه و بيان "زمه ذاتیجامعه و 

اين بيانيه در بانگ شماره .   را منتشر کرده است».است
 در ، نشريه کانون نويسندگان ايران)2010سپتامبر (9

 . تبعيد نيز درج شده بود
، از خانواده حزب توده ايران، »راه توده«جريانی به نام 
پايان، خوردن نان به نرخ روز، آغاز «مطلبی به نام 

 نوشته و به بھانه »ھای مھم در کانون نويسندگان بحث
گشايی کرده که چرا کانون در برخورد به اين بيانه، عقده

ای از حکومت چون نويسندگان توده، ھم57اوايل انقKب 
اسKمی و رھبری آن خمينی، دفاع نکرده است؟ و چرا 

 کند؟امروز از جناح سبز اسKمی حکومت دفاع نمی
 مردم ايران، حزب توده و 57ھای نخست انقKب در سال

نويسندگان وابسته به آن، نخست سعی کردند کانون 
ھای خود و نويسندگان را تسخير کنند و به دنبال سياست

اما ھنگامی که در اين راه .  حکومت اسKمی بکشانند
شکست خوردند، سناريوی سياه متKشی کردن کانون را 

 .در پيش گرفتند
کانون نويسندگان ايران، در بخشی از بيانيه خود که راه 
توده آن را مبنای يورش تازه خود به کانون قرار داده، 

 :چنين نوشته است
-ای پرتنش و سريعجامعه  ما از نظر سياسی جامعه«

التحول است؛ به ويژه در برھه کنونی که تحو"ت 
طبيعی است که اين .  گيرند تری می روزبروز شتاب بيش

تحو"ت در آرايش و مواضع نيروھای سياسی جامعه نيز 
و دور از انتظار نيست که .  آوردتاثيراتی به وجود می

ھايی مانند کانون نويسندگان ايران نيز، که اعضای تشکل
اند و از اعضای آگاه و فعال آن ھم به  عضوی از جامعه

آيند، از تحو"ت سياسی جاری در سطح جامعه  شمار می
برکنار نمانند و در معرض اين تغييرات و تحو"ت قرار 

به اين ترتيب گاه التھابات سياسی مورد بحث از .  گيرند
شود طريق اعضای کانون به درون کانون نيز منتقل می

رو، به طور از اين.  کندھايی پيدا میو در آن بازتاب
طبيعی اين پرسش ھمواره مطرح است که کانون 
نويسندگان ايران، مستقل از فرد فرد اعضای آن و به 
عنوان يک کل واحد، که به موجب منشور و اساسنامه 

خود ھويت و اصول تعريف شده و مشخصی خاص خود 
دارد، با بازتاب اين تحو"ت سياسی بيرونی در درون 
کانون چگونه بايد برخورد کند و موضع آن در برابر 

ھای سياسی پانزده ويژه، تKطم چنين تحو"تی چيست؟ به 
تر کردن موضع ماه گذشته اين مساله و نياز به روشن

تری مطرح کانون در برابر آن را به شکل محسوس
 ».کرد

 

 

 !اما اين خاک ھنوز تازه است
 ایھای زنجيره سال پس از قتل١٢

 
 . در پی ھم  اتفاق افتاد١٣٧٧ھا در خزان سال جنايت

 
ھا را  آن.شان به طرز فجيعی به قتل رسيدندپروانه و داريوش فروھر در خانه

  .سKخی کردند و کشتند
شان به طرز فجيعی به ، پروانه و داريوش فروھر در خانه١٣٧٧شنبه اول آذر 

شنبه بعد جسد دکتر مجيد شريف نويسنده و مترجم معاصر در پنج.  قتل رسيدند
 آذر، ١٢شنبه  ھفته پس از آن، روز پنجيک.  پزشکی قانونی شناسائی شد

محمدمختاری نويسنده و شاعر و عضو جمع مشورتی کانون نويسندگان ايران 
ھا بر  آذر جسدش با خط افتادگی روی گردن و جای ضربه١٩ناپديد شد و 

ھمان روز که جسد محمدمختاری را  .ھا بر مچ دست پيدا شدپيشانی و خراش
ھا خبر  آذر ربودند و روزنامه١٩او را روز .  يافتند، محمدجعفر پوينده گم شد

 .  آذر گزارش دادند٢٣پيدا شدن جسدش را روز 

چنان به انجام جناياتش ادامه داد و ای ھمھای زنجيرهاز آن پس، ماشين قتل
ابراھيم زالزاده، .  ورزان ديگری را در پی ھم کشتفعالين سياسی و فرھنگ

. گان بودنداحمد ميرعKيی، پيروز دوانی، غفار حسينی از جمله اين جانباخته
ھا نيز سعيدی سيرجانی را به خاطر زبان گويا و سر نترسش به پيش از اين

 . شکل ديگری کشتند
اين کشتارھای وحشيانه واکنش مردم جامعه ما را برانگيخت و اعتراضات 

کار جمھوری بسياری در سطح داخل و خارج کشور برپا شد و رژيم تبه
اسKمی را واداشت اقرار کند که ترورھا را اعضای وزارت اطKعات انجام 

 . اندداده
ھا اعتراف داشت، حتی ھائی که به آنرغم جنايتبا اين حال، ھمين رژيم، علی

خواھی خانواده ای را به خاطر دفاع از حقھای زنجيرهوکKی مدافع پرونده قتل
 سال، نه تنھا ھنوز ١٢اينک پس از .  ھا به زندان انداختگان، سالجانباخته

چنان خاک ورزان خشک نشده؛ بلکه ھمگان و فرھنگخاک گور اين جانباخته
پی مورد درشود و جامعه ما پیای برای قربانيان ديگر کنده میگورھای تازه

 ترای ست  که تاريخ کمکار و جنايت پيشهھجوم رژيم ديوانه و تبه
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 :در ادامه اين بيانيه، آمده است

شود که توجه داشته باشيم در  ھنگامی آشکارتر میضرورت بررسی و حل اين مساله«
-ھای سياسی بيرونی بحران تاسفای نه چندان دور نيز بازتاب تضادھا و کشمکشگذشته

پارچگی و موجوديت آن را به خطر انداخت و آوری را در درون کانون پديد آورد که يک
 .سرانجام به جدايی و شکاف در کانون منجر شد

ترديد صنفی تعريف شده است، بی-خود، نھادی فرھنگیاگرچه کانون، به موجب اساسنامه 
ھای صنفی نيست، زيرا نويسنده در ھمان تشکلی غيرسياسی به معنای عرفی ديگر تشکل

نويسنده از نظر عينی در وضع موجود زندگی .  محدوده کار صنفی خود نيز سياسی است
کند اما ذھن او، فراتر از وضع موجود، نگران آينده سرنوشت انسان و آزادی او است و می

اندازھای آينده انسان و ھا، متوجه چشمجا و اکنون و قوانين حاکم بر آننگاه او، فراتر از اين
از سوی ديگر، مرجعی که در سراسر تاريخ، در جھت حفظ ...  اندازھا استترسيم اين چشم

کند مرجع قدرت و تثبيت وضع موجود، آزادی انديشه و بيان را محدود يا سلب کرده و می
ای و صنفی خود، يعنی کار نويسندگی، با جا است که نويسنده حتی در کار حرفهاست، اين

مرجع قدرت رو در  رو و درگير است و به اين مفھوم کار او سياسی، و جايگاه او در نظام 
تواند، مانند بنابراين نھاد صنفی نويسندگان نيز ماھيتا نمی.  اجتماعی، جايگاھی سياسی است

و ھمين خصلت ...  نھاد صنفی رانندگان يا واردکنندگان منسوجات، نھادی غيرسياسی باشد
ھا درگير و نسبت به آن ذاتی کار نويسندگی او را با سرنوشت مردم و حقوق انسانی آن

 »...سازدمتعھد می
 :افزايداين بيانيه، می

اگرچه از لحاظ سياسی ھر يک از اعضا مشرب خود را دارد و ممکن است چپ يا ...  «
رو يا راديکال، مذھبی يا غيرمذھبی، و يا دارای ھر گرايش سياسی ديگری ليبرال، ميانه

باشد، اما تا زمانی که ھمگی به دفاع از مصالح مشترک و عمومی نويسنده و مبارزه در راه 
بنابراين .  بند باشند بايد بتوانند در چارچوب کانون فعاليت کنند آزادی انديشه و بيان پای

جانبداری از يک خط حزبی و جناحی خاص، خKف مقتضای تشکيل و تداوم کانون و مغاير 
پارچگی و تداوم آن را در - آن است و در عمل يک با روح حاکم بر منشور و اساسنامه

ھايی که -ھا و تنش- و کشمکش1358تجربه رويدادھای سال .  دھد معرض مخاطره قرار می
در آن سال سرانجام کانون را به دو پاره تقسيم کرد، و آثار آن ھنوز چون زخمی ناسور بر 

ترديد مخل وحدت  حزبی بی-پيکر کانون باقی است، گواه اين سخن است که غلبه نگاه سياسی
 ».و دوام کانون خواھد بود

رسد که ھمين بخش از بيانيه کانون نويسندگان ايران، خشم گردانندگان راه توده به نظر می
ھای  پايان، خوردن نان به نرخ روز و آغاز بحث«را برانگيخته است که تيتر نوشته خود را 

 .اند، برگزيده»مھم در کانون نويسندگان
 :نويسدراه توده، می

اين انتقادھا که .  ای به انتقادھا پاسخ داد کانون نويسندگان ايران سرانجام با صدور بيانيه«
-ظاھرا از درون کانون با" گرفته، نسبت به مشی ھيئت مديره کنونی آن است که عمK بی

 »...ترين دوران فعاليت کانون در تمام دوران حيات آن را به وجود آورده استخاصيت
بيانيه کانون نويسندگان در توجيه کنار کشيدن کانون از به قول خودشان اين التھابات «

کوشد موضع خود را در برابر اعضای  سياسی است و ھيئت مديره کانون در اين بيانيه می
بيانيه مديريت کانون نويسندگان در توجيه د"يل عدم پشتيبانی از جنبش .  کانون توجيه کند

سو و نقش سياسی آن از صنفی کانون از يک-سبز بحث مفصلی در مورد ماھيت فرھنگی
  »...کند سوی ديگر می

چگونه است که کانون «:  نويسددھد و میراه توده، به کانون نويسندگان نسبت دروغ می
 منتشر 1388ای که چند روز پس از به خيابان ريختن مردم در خرداد  نويسندگان در بيانيه

روی از دولت دھد؟ اين دنباله نام می"  بازی قدرت"و "  نمايش"کرد کل انتخابات را يک 
 :ھای سياسی و جناحی نيست؟ کانون در اين بيانيه نوشت کودتا و وارد شدن در بازی

ھای مختلف ساختار قدرت در  ما بدون توجه به بازی قدرتی که ميان نامزدھا و جناح«
 سئوال از »...جريان است، و جدا از سوداھايی که گردانندگان نمايش انتخابات در سر دارند 

 ! است؟»روی از دولت کودتادنباله«از راه توده، اين است که کجای اين موضع کانون، 
راه توده، در دفاع از يک جناح حکومت اسKمی، نوشته خود عليه کانون نويسندگان ايران 

 1358سال "  زخم ناسور"ولی چه بايد کرد که اگر ھر کس ...  «:  را چنين به پايان می برد
ھمان زخمی که کانون نويسندگان .  اند ھا آن را فراموش نکرده ای را فراموش کرده باشد، توده

-گيریايران را در برابر انقKب قرار داد و به رويارويی با مردم و رھبری انقKب و موضع
  »...ھايی از نوع تحريم قانون اساسی کشاند

 چنين نوشته است کانون نويسندگان ايران چرا از خاتمی دفاع کرد راه توده، ھم

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   

Kanoon_dt@yahoo.com www.iwae.org 
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 بھرام رحمانیھا عليه کانون نويسندگان ايران   ایتوده

 شودآخر ھر ماه منتشر می بانگ
 

 بھرام رحمانی: سردبير
 : آدرس ايميل

bahram-rahmani@ownit.nu  
 :آدرس سايت کانون

www.iwae.org  
 

 :چند توضيح
کند که تنھا بانگ، مطالبی را درج می  -

 .اندبرای اين نشريه ارسال شده
 تايپ »ورد فارسی«مطالب بانگ، با   -

 . نباشند4تر از دو صفه آشوند و بيش
مسئوليت مطالبی که در بانگ درج   -

 .ھاستشوند با نويسندگان آنمی

 منشور 
 )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

 
دفاع از آزادی انديشه و عقيده برای ھمه   -١

ھای عقيدتی و قومی بدون ھيچ گروه   افراد و
 .حصر و استثناء

تواند افکار و عقايدی که خود ھرکس می  -٢
پسندد، داشته باشد و ھيچ فرد و يا گروه و يا می

مرجعی مجاز نيست افکار و عقايد خود را بر 
ديگران تحميل و يا از ابراز عقيده و برخورد 

 .آزادانه افکار و عقايد جلوگيری کند
دفاع از آزادی بيان و نشر، و اشاعه افکار   -٣

ھنری، فرھنگی، فلسفی (و عقايد و آثار فکری
 .با استفاده از کليه وسايل ممکن...) و
مبارزه با ھرگونه تبعيض و استثمار   -۴

 .فرھنگی
ھا، احزاب -در استقnل کانون از ھمه جمعيت  -۵

ھای سياسی اعم از مستقل يا وابسته و سازمان
به ھرنوع نظام حکومتی، کانون ضمن آن که 

ھايی موظف به دفاع از کليه حقوق و آزادی
است که با آزادی انديشه و بيان و نشر و رشد 

تواند فکری و فرھنگی جامعه ارتباط دارند، نمی
بايد به ھيچ شکلی تبديل به ابزار يا و نمی

محملی برای فعاليت ھيچ جمعيت، حزب يا 
 .سازمان سياسی خاصی شود

ھای ھا و انجمنھمکاری با کليه کانون  -۶
مشابھی که بدون داشتن وابستگی به گروه، 
جمعيت، سازمان يا حزب سياسی خاص، از 

ھای فرھنگی و اجتماعی ھای عام آزادیآرمان
 ...کننددفاع می



 
کند؟ اين و اکنون از سبزھا دفاع نمی

دروغ بزرگی است که راه توده به کانون 
اين .  دھدنويسندگان ايران نسبت می

ای از حکومت اسKمی کانون، ھيچ دوره
ھای آن دفاع نکرده است و بنا به و جناح

تواند از اھداف و اساسنامه خود نيز نمی
حکومت سانسور و اختناق دفاع کند؛ به 

. ويژه اين که کانون ضدقدرت ھم ھست
طور که کانون به درستی در اين ھمان

بيانيه مورد بحث خود، تاکيد کرده است 
اعضای کانون به کدام حزب و جناحی از 

دھند امر حکومت سمپاتی نشان می
اما ھر کسی که به ھيات .  خودشان است

دبيران کانون چه در داخل و چه در 
شود موظف است خارج کشور انتخاب می

اھداف کانون را بر اساس اساسنامه آن 
ھای شخصی و پيش ببرد و نه سياست

به خصوص .  ای و يا حزبی خود راسليقه
 »ایھای زنجيرهقتل«ھای موسوم به قتل

طلبان در اوج قدرت جناح اصKح
حکومتی، يعنی در دوره رياست 

آذر ماه .  جمھوری محمد خاتمی روی داد
، برای جامعه ايران، به ويژه ١٣٧٧

-برای روشنفکران، ماھی سياه و تکان
چرا که در اين ماه، ماموران .  دھنده بود

وزارت اطKعات حکومت اسKمی 
ايران، از جمله دو تن از اعضای 
مشورتی و سرشناس کانون نويسندگان 

يادان محمدمختاری و ايران، يعنی زنده
محمدجعفر پوينده را ربودند و سپس 

ھا را در حاشيه کKن جنازه مثله شده آن
ھای خانواده.  شھر تھران رھا کردند

مختاری و پوينده در روزھايی که خبری 
شان نبود و ھر دری را برای از عزيزان

ھايی نيز به زدند، نامهھا میپيدا کردن آن
محمد خاتمی نوشتند که ھيچ جوابی 

 .نگرفتند
باين ترتيب، روشن شد که خشم 
گردانندگان راه توده از کانون نويسندگان 

ھنوز .  ايران، سابقه طو"نی سه دھه دارد
ھا، اما با شرمندگی به کانون ایھم توده

گويند چرا کانون در کنند و میحمله می
چون ، ھم57ھای نخست انقKب سال

نويسندگان وابسته به حزب توده، پشت 
ھای جانيانه خمينی و حکومت سياست

جھل و جنايت، وحشت و تروری که بنياد 
راه توده امروز ھم ھمان .  گذاشت، نرفت

شان ھای قديمی حزب و رھبرانسياست
-کند و از کانون سئوال میرا تکرار می

 »موسوی«ھای کند که چرا پشت سياست
-، اين ياران ديرينه امام نمی»کروبی«و 

 رود؟
ھای حزب توده ايران که اکنون به طيف

کدام از اين مختلفی تقسيم شده است و ھيچ
ھا نيز به طور رسمی و علنی طيف

فعاليت مستقلی حتی در خارج کشور 
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ندارند و فقط ھر از چند گاھی اطKعيه و 
ھای توان در سايتھا را میای از آننوشته

اينترنتی مشاھده کرد يک دليل اصلی اين 
عدم حضور و وجود مستقل آن در عرصه 

 -ایمبارزه سياسی، اين است که طيف توده
اکثريتی در ھمکاری با حکومت اسKمی، 
در مقابل مبارزات مردم آزاده و ھمه 

جو طلب و عدالتنيروھای چپ و برابری
ايستادند و مستقيم و غيرمستقيم در جنايات 

بنابراين، حزب .  اين حکومت سھيم شدند
توده تنھا از حکومت اسKمی دفاع نکرد، 
بلکه بر عليه کانون نويسندگان ايران و ھمه 

سازی نھادھای دمکراتيک مردمی پرونده
ھای سياسی، اجتماعی فعالين سازمان.  کرد

و فرھنگی چپ و سکو"ر مخالف حکومت 
--اسKمی را به مامورين و مقامات امنيتی

-در روزھای سياھی که گروه.  پليسی لو داد
-ھای مذھبی وابسته به حکومت اسKمی، بی

جويان، رحمانه به تجمعات زنان، دانش
خواه کارگران و ديگر نيروھای آزادی

ھا و فروشیبردند؛ روزنامهيورش می
کشيدند؛ در ھا را به آتش میفروشیکتاب

حالی که نيروھای سرکوبگر حکومت 
اسKمی، تعدادی از مردم گنبد و ترکمن 

چنين نقده، قارنا و ايندرقاش در صحرا و ھم
عام کرده بودند و ھمواره کردستان را قتل

ھای شھرھای کردستان را نيز زير بمباران
ھوايی و زمينی خود قرار داده بودند؛ 

دسته جوانان را خلخالی نماينده خمينی، دسته
کرد؛ حزب توده و سازمان فدائيان اعدام می

کردند و اکثريت از سپاه پاسداران دفاع می
ھای سپاه بايد به سKح«:  دادندشعار می

 »...سنگين مسلح شود و
ھايی از مان، به گوشهدر ادامه بحث

ای با برخوردھای خصمانه نويسندگان توده
ھا برای کانون نويسندگان ايران و تKش آن

کردن کانون به حزب توده و يا وابسته
متKشی کردن آن، با حکومت جھل و 

زبان و جنايت، سانسور و اختناق اسKمی ھم
 . کنيمسو شدند، اشاره میھم

، به مناسبت 1358 شھريور سال 17روز 
گرد وقايع خونين ھفدھم شھريور سال سال
 که ارتش و گارد شاھنشاھی مردم را در 56

ميدان ژاله کشتار کرده بودند، کانون 
ای منتشر کرد که در آن، نويسندگان بيانيه

حوادث پرتKطم يک ساله، در ارتباط با 
مبارزات مردم و اھداف انقKبی را نيز 

کانون در اين بيانيه، به .  بندی کرده بودجمع
ضرب و شتم فروشندگان جرايد، ويران 
کردن دفترھای نمايندگان مطبوعات و آتش 

فروشان و بازارھای ھای روزنامهزدن دکه
ھايی که فروشان پرداخته؛ عرصهکتاب

اش دخالت در آن جزو نامهکانون بنا به مرام
 .وظايفش بود، تاکيد کرده است

بندی حوادث پس از انقKب کانون در جمع
ھر چند که در ...  «:   مردم ايران، نوشت57

ھای راديو و تلويزيون ھمان حال دستگاه
دمی از تحقير روشنفکران و عناد با 

انديش مطبوعات آزاد و تحريک عناصر خام

به اعمال خشونت نسبت به احزاب و 
توطئه در ...  آمدنيروھای راديکال کوتاه نمی

کردستان، توطئه در گنبد و ترکمن صحرا، 
 »...توطئه در خوزستان و توطئه در نقده

بندی خود، بار ديگر به کانون در اين جمع
پردازد انتقاد از تصويب "يحه مطبوعات می

ھنوز مرکب امضاء آن «:  نويسدو می
نخشکيده بود که ھجوم به مطبوعات کشور 

تر از يک آغاز شد و در ظرف مدتی کم
ھا روزنامه و مجله به محاق تعطيل ھفته ده

تا «:  گيرد و نتيجه می».و توقيف افتاد
بار برای ھميشه اين درس صاحب قلمان يک

را بياموزند که در اين قلمرو قلم جز در تاييد 
 ».بايد بنويسدقدرت نمی

روشن بود که اين موضع رسمی کانون، 
ای را به دنبال خواھد خشم نويسندگان توده

زيرا حزب توده، به طور مطلق از .  داشت
کارانه آن حکومت اسKمی و اعمال جنايت

ترين کرد و ھر کسی کوچکدفاع می
انتقادی به حکومت داشت عامل 

 . می ناميد»ضدانقKب« و »امپرياليسم«
گذاران کانون نويسندگان ايران، که  بنيان

ھای ھای حکومت پھلوی و شکنجهزندان
ساواک مخوف را تجربه کرده بودند؛ در 

، نقش 57 و 56ساز ھای سرنوشتسال
مھمی در جھت روشنگری و تحو"ت 
انقKبی ايفاء کرده بودند در جامعه از احترام 

بر اين اساس، حتا .  خاصی برخوردار بودند
کردند ھای قبل از انقKب، جرات نمیدولت
اما به محض اين که .  ھا مارک بزنندبه آن

ھا را قلم«حکومت اسKمی به قدرت رسيد 
هللا خمينی، ھمواره از زبان آيت:  »بشکنيد

گذار حکومت جھل و جنايت و ترور بينان
خمينی، دايما به .  شداسKمی شنيده می

گسترش سانسور و اختناق، ترور و وحشت 
در جامعه و سرکوب و اعدام مخالفين تاکيد 

 . کردمی
ھنگامی که حکومت اسKمی، جنايت پشت 

کس احساس امنيت آفريد؛ ھيچجنايت می
ھا، حتی به ھا در خيابانالھیکرد؛ حزبنمی

ھا پاشيدند؛ روزنامهروی زنان اسيد می
ھا را منتشر روزانه ليست طو"نی اعدامی

زدند؛ کردند؛ مطبوعات را آتش میمی
ھای تئاتر و ھای درس و يا سالنسالن

ھا و تجمعات و غيره را به ھم تظاھرات
توانست زدند؛ کانون نويسندگان نمیمی

خراش گر اين وقايع دلساکت بنشيند و نظاره
گيری کانون بر اين اساس، ھر موضع.  باشد

ھای مردم و و دفاعش از حقوق و آزادی
آزادی بيان و انديشه، ھمواره خشم 

ای در کانون را حکومتيان و نويسندگان توده
طور دليل اصلی آن نيز ھمان.  در پی داشت

-که گفتيم دفاع مطلق حزب توده و فرمان
برداری رھبری آن از حکومت اسKمی بود 

. ترين انتقادی نيز به جنايات آن نداشتو کم
چنين مطبوعات و قلم به دستان طرفدار ھم

حکومت اسKمی، که اساس آزادی بيان و 
را قبول نداشتند، قلم و آزادی برای ھمه 

  فرصت يافته بودند که به کانون نويسندگان،

 بھرام رحمانی... ھا عليه ایتوده
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تھمت و افتراھای ناروا بزنند و دشنام 

ای دھند که در اين ميان نويسندگان توده
در .  در کانون نيز آتش بيار معرکه بودند
ھای چنين روندی، نويسندگانی که سال

ھای حکومت پھلوی طو"نی در زندان
اسير بودند و آثارشان زير تيغ سانسور 
قرار گرفته بود ھنوز چند ماھی از 

گيری مذھبيون سرنگونی آن و قدرت
نگذشته بود که کانون نويسندگان را به 

 معرفی کردند »گران"نه توطئه«عنوان 
عامل «، »عامل ساواک«و با القابی چون 

، »عامل صھيونيسم«، »امپريالسم
 و غيره به کانون و »جاسوس آمريکا«

اعضايی که زير بار حکومت اسKمی و 
رفتند، زور و سانسور و اختناق آن نمی

 .کردندحمله می
 مردم ايران، 57از اوايل انقKب 

نويسندگان وابسته به حزب توده، به 
ھا تبعيد از خصوص آنانی که پس از سال

خارج آمده بودند، به کانون مراجعه و 
از جمله .  کردندتقاضای عضويت می

احسان طبری، علی خاوری، رحيم نامور 
برای عضويت به کانون مراجعه ...  و

کرده بودند که ھمه از سران حزب توده 
حتی کيانوری دبيرکل حزب توده .  بودند

. نيز فرم تقاضانامه کانون را پر کرده بود
چنين تعدادی از قلم به دستانی که ھم

جويان ايرانی در عضو کنفدراسيون دانش
خارج کشور بودند به ايران برگشته و 
درخواست عضويت کانون را کرده 

کسانی چون خان بابا تھرانی که از .  بودند
سازمان انقKبی حزب «گذاران بنيان
 بودند که از حزب توده جدا شده »توده

ھا و بودند و امروز در کانون با به آذين
-ھم.  ھا و غيره روبرو شده بودندکسرايی

ھا ھم در چنين نويسندگان طرفدار فدايی
رو، از اين.  کانون وزنه سنگينی داشتند

بينی کرد که در چنين شد پيشمی
وضعيتی اختKفات درون کانون با" 

سياسی -چون که رقبای حزبی.  بگيرد
ديروزی، اختKفات خود را امروز به 

کار به جايی .  درون کانون آورده بودند
آھسته به آذين و رفقای ھم رسيد که آھسته

اش در قالب يک گروه تقريبا خارج حزبی
از موازين ھيات دبيران کانون فعاليت 

کردند و روزبروز اختKفات آشکارتر می
برای نمونه، ھيات دبيران کانون .  شدمی

نويسندگان آقايان احمد شاملو، غKمحسين 
ساعدی، باقر پرھام، اسماعيل خويی و 

، در 58 مھر 24محسن يلفانی، در روز 
محل دبيرخانه کانون نويسندگان ايران 
يک مصاحبه مطبوعاتی ترتيب دادند و 
اعKم کردند که کانون با جلب موافقت 

ھای شعر و سخن دولت، دومين دوره شب
. را در زمين چمن دانشگاه برپا خواھد شد

ای، نه تنھا با برگزاری نويسندگان توده

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   

4 

ھا موافق بودند، بلکه درخواست اين شب
اما .  رانی ھم کرده بودندشعرخوانی و سخن

 مھر ماه، ناگھان وزارت کشور، 26عصر 
ھای شعر و با توجيھاتی با برگزاری شب

سخن کانون مخالفت کرد زمزمه مخالفت 
 .ھا نيز آغاز شدایتوده
ھا، مخالفت دولت ، روزنامه58 مھر ماه 28

به درخواست کانون را منتشر کردند که 
جايی که به از آن«:  توجيھی بيش نبود

موجب تصويب ھيات سرپرستی دانشگاه 
تھران پليس حق ورود به دانشگاه و دخالت 
در امور محوطه دانشگاه را ندارد و با توجه 
به اين که دولت در نظر دارد امنيت 

ھای کانون را به عھده بگيرد، برگزاری شب
اما با توجه به اين مساله که برگزاری 

ھای کانون در محوطه چمن مراسم شب
دانشگاه که از طرف کانون نويسندگان اعKم 
شده است با تضمين امنيت اين مراسم از 
ناحيه دولت تناقض دارد، دولت با تشکيل 
اين جلسات در محوطه دانشگاه موافقت 

 ».ندارد
 مھر ماه، ھيات 29شنبه در تاريخ يک

ای خبر دادند دبيران کانون، طی اطKعيه
ای که نمايندگان کانون روز در مذاکره«:  که

اند  با وزير کشور داشته28/7/58شنبه 
اند که در صورت ايشان صريحا اعKم کرده

ھا يا ھای کانون در دانشگاهبرگزاری شب
ھای مشابه چمن دانشگاه حتی در محل

تھران، مانند ورزشگاه امجديه، دولت امنيت 
 ».تواند تضمين کندبرگزاری جلسات را نمی

کانون، اين بار رو به جامعه اعKم کرد و از 
، به »...ھمه دوستداران فرھنگ و آزادی«

ھا و ويژه از شورای ھماھنگی دانشگاه
جويان خواست که با پيشنھادھای دانش

سازنده خود کانون را در برگزاری ھر چه 
به نحوی که «ھا ياری کنند، زودتر اين شب

مسئوليت دولت در حفظ امنيت و سKمت 
.  شود»کنندگان و نظم جلسات  منتفیشرکت

ھای مثبت به اين درخواست کانون، جواب
زيادی داده شد از جمله شورای ناشران و 

فروشان، کانون مستقل معلمان تھران، کتاب
دانان کانون زندانيان سياسی، جمعيت حقوق

ھر کدام از موضع خود ھم از ...  کشور و
ھای کانون دفاع کردند و برگزاری اين شب

 .ھم اعتراض خود را به دولت نشان دادند
ھای رسيده سرانجام کانون، با اشاره به پيام

 در 58ای که روز دوم آبان ماه در اطKعيه
: روزنامه اطKعات ھم منتشر شد، خبر داد

ھای کانون که قبK اعKم برگزاری شب«
 در زمين چمن 58شده بود از دوم آبان 

برای چند ...  دانشگاه برگزار خواھد شد
 ».روزی به تعويق افتاده است

در حالی که کانون از نيمه دوم شھريور، 
ھمه اعضايش را تشويق کرده بود که 

ھای شعر ای از کارھای برگزاری شبگوشه
به «از جمله .  و سخن را به عھده بگيرند

 نيز به دعوت کانون »کسرايی« و »آذين
ھا حتی در جلسه آن.  جواب مثبت داده بودند

رانی و کميته تدارک، خواھان سخن

شعرخوانی در اين شب کرده بودند و 
ھا به ھيات پيشنھاداتی را نيز برای اين شب

 .دبيران داده بودند
اما به محض اين که دولت با برگزاری 

ھای کانون مخالفت کرد نويسندگان توده شب
در کانون نيز دست به کار شدند تا ھم راستا 

ھای دولت، مانع برگزاری اين با سياست
در جلسه عمومی اول آبان ماه .  ھا شوندشب

کانون، گروه پنج نفره يعنی محمود 
، سياوش کسرايی، )به آذين(اعتمادزاده

، فريدون تنکابنی )سايه(اميرھوشنگ ابتھاج 
ای را به ھيات و محمدتقی برومند، نامه

آقايان «:  بنا به خبرنامه کانون.  دبيران دادند
-چھار روز مانده به شروع برگزاری شب

ھای کانون، ھمين که ديدند وزارت کشور 
در زمينه حفظ انتظامات از خود سلب 

ھای ھا و فعاليتمسئوليت کرده، زمينه چينی
قبلی خود را در کميته تدارک فراموش 
کردند و چنان که گويی از آغاز مخالف 

اند، با قرار دادن ھای بودهبرگزاری شب
ای ھماھنگ، پايه به گونهمسايلی واھی و بی

کوشيدند تا خود و حاميان خود را تنھا مدافع 
انقKب ايران و کانون نويسندگان و ديگر 

خواه را ھای مترقی و آزادیھا و گروهکانون
- ھر روز که می».خصم آن معرفی کنند

ای با گذشت مخالفت نويسندگان توده
ھای شعر و سخن و ھيات برگزاری شب

دبيران کانون شديدتر می شد تا اين که ھيات 
دبيران نتيجه گرفت که کوشش اين افراد، در 

تضعيف کانون و جلوگيری از «جھت 
 صورت »ھای مثبت و سازنده آنفعاليت

اين گروه پنج نفره با حمايت حزب .  گيردمی
ھای شعر توده و با اصرار خود بر لغو شب

و سخن، به معنای واقعی ھيات دبيران را 
در تنگنا قرار داده بودند و اتھاماتی به ھيات 

سو دادند که از يکدبيران و کانون نسبت می
واقعيت نداشت و از سوی ديگر، خوراک 

امنيتی -ھای پليسیخوبی برای ارگان
سازی حکومت اسKمی در جھت پرونده

ھر چه زمان .  عليه ھيات دبيران کانون بود
ھای مکرر اين گروه پنج رفت نامهپيش می

شد و تر مینفره عليه کانون نيز خصمانه
روشن بود که اين گروه سعی دارند کانون 

ھای حزب توده و را به دنبال سياست
حکومت سانسور و اختناق و ارتجاع 

 .بکشانند و يا آن را از درون متKشی کنند
ھايی نظير کيھان، صفحاتی را در روزنامه

اختيار اين گروه پنج نفره قرار دادند که 
سازی برای ھا، پروندهترين انگيزه آناصلی

 آبان روزنامه کيھان، 13روز .  کانون بود
ھايی از نامه گروه پنج نفره عليه قسمت

کانون را منتشر کرد که خود کيھان نيز 
تفسير کوتاھی بر آن نوشته بود که يک 

. دادای میجانبه حق را به نويسندگان توده
ھای  روز بعد ھمين نامه را روزنامه

باين .  منتشر کردنداطKعات و بامداد نيز 
ای خصومت و ترتيب، نويسندگان توده

دشمنی خود با کانون و بحث درونی آن را 
 ھا کشاندند تا کانون رابه رسانه

 بھرام رحمانی... ھا عليه ایتوده
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صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   

5 

 
 .به تغيير ريل وادار کنند

در اين ميان، ارگان حزب توده نيز رسما 
 آبان، 14و علنا وارد عمل شد و در 

، در »گذرد؟جا چه میآن«ای به نام مقاله
 منتشر کرد که رسما »اتحاد مردم«

. سازی حزب توده عليه کانون بودپرونده
ھای گروه  پنج اين مطلب ھمان ديدگاه
دو خط مشی در «نفره را درباره وجود 
داد، ، انعکاس می»ارزيابی انقKب ايران

يکی يا انقKب را ...  «:  کردتاکيد می
چيزی عوض نشده، (کنداصK نفی می

، يا )کندفاشيسم ديگری بر ما حکومت می
آن که آن را شکست خورده و متوقف شده 

-به وسيله عوامل فشار نظام حاکم می
ديگری انقKب را واقعی و پويا .  پندارد

آزادی «اولی مبارزه برای ...  داندمی
 انديشه و بيان نشر و ديگر »مطلق
دوست -ھای فرھنگی را برای ھمه آزادی

حکومت «درباره   -کنديا دشمن فرق نمی
 وظيفه »گردولت اشغال« و »فاشيست

دومی وظيفه کانون را .  شناسدکانون می
ھنگامی با نيروھای انقKبی در مبارزه با 

داند، اگر چه در مواردی می...  ضدانقKب
 ».حيطه مطلق آزادی فردی محدود گردد

به گواھی «:  خوانيمدر ادامه اين مقاله می
در ميان اعضاء کميته ...  ھايی چندقرينه

خواستند و تدارک بودند سرورانی که می
ھا رنگ شديد خواھند به اين شبمی

اعتراضی بدھند و با نوحه سرايی بر 
مرگ آزادی و انقKب، زمينه يک جنبش 

اما اين .  کلی ضدنظام حاکم را پديد آورند
 ».چيزی نبود که بتوان اجازه داد

بينيم که ارگان رسمی حزب توده، می
ھای درونی کانون آگاھانه و علنا،  بحث
ھای دھد که ارگانرا طوری انعکاس می

سرکوب حکومت اسKمی، در کمين 
کانون نويسندگان ايران نشسته بودند و 

گشتند تا به کانون حمله ای میدنبال بھانه
ھای سازیبنابراين، کانون با دسيسه.  کنند
ھا در موقعيت سخت امنيتی قرار ایتوده

سرانجام ھيات دبيران کانون، .  گرفته بود
ناچارا عضويت اين پنج نفر را به حالت 

 .تعليق درآورند
يکی از اعضای ھيات دبيران در جلسه 
عمومی پانزدھم آبان ماه کانون، متن 
تعليق اين پنج نفر را قرائت کرد که در 

به اطKع «:  بخشی از آن، آمده است
-اعضای کانون نويسندگان ايران می

ھای ناموجه با توجه به اعتراض:  رساند
کتبی و شفاھی آقايان به آذين، کسرايی، 
سايه، تنکابنی و محمدتقی برومند، نسبت 

با توجه به ...  ھای کانونبه برگزاری شب
... بردگان فوق از آغاز تدارکاين که نام

ھا وجه مخالف برگزاری شببه ھيچ
و ھر پنج تن تقاضای ايراد ...  نبودند
رانی خود را به کميته تدارک اعKم سخن
اند و اين رويه به کلی مغاير با جار کرده
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و جنجالی است که ناگھان چھار روز مانده 
در کانون ...  ھابه شروع برگزاری شب

بردگان اند؛ با توجه به اين که نامايجاد کرده
ھای کتبی و شفاھی يک از پاسخبه ھيچ

ھيات دبيران و نظريات اکثر اعضاء 
ھايی که مبنی بر توضيح ھدف...  کانون

کانون در تقويت دستاوردھای انقKب 
ھای کانون دنبال خواھد کرد و شب...  ايران

در شرايطی برگزار خواھد شد که امکان 
استفاده برای ضدانقKب باقی گونه سوءھيچ

ترين وقعی ننھاده، به نفاق نماند، کوچک
ھای ھدايت شده خود ادامه افکنی و مخالفت

ھای اعتراضی ضمن انتشار نامه...   اندداده
ھای مستقل و ارگان حزب خود در روزنامه

توده ايران و ديگر مطبوعات وابسته به آن، 
مسايل داخل کانون را نيز به شکلی يک 

با توجه به ...  جانبه و مغرضانه طرح کرده
ای تحت بردگان فوق در مقالهاين که نام

 آزادی مطلق »گذرد؟جا چه میآن«عنوان 
ھای لنديشه و بيان و نشر و ديگر آزادی

فرھنگی را علنا طرد کرده و مخالفت 
صريح و آشکار خود را با اصل نخست 

اند، ھيات نشان داده...  »موضع کانون«
دبيران کانون نويسندگان ايران در جلسه 

 به اين نتيجه رسيد 58 آبان ماه 14دوشنبه 
 و »موضع«مخالف با ...  که اقدامات آقايان

 و کوشش  برای جلوگيری از »اساسنامه«
ھای فرھنگی سالم و سازنده کانون فعاليت

-است، و به اتفاق آراء به تعليق عضويت نام
گيری نھايی بديھی است تصميم.  بردگان داد

در اين مورد با مجمع عمومی کانون خواھد 
 ».بود

اعKم رای تعليق در اين جلسه، با مخالفت و 
چرا که .  مقاومت اين پنج نفر روبرو نشد

دانستند در اين گروه پنج نفره از قبل می
رو، جلسه خلع عضويت خواھند شد از اين

طرح ديگری را آورده بودند تا ھيات دبيران 
کانون و اعضاء آن را در مقابل عمل انجام 

به آذين، نخست به نمايندگی .  شده قرار دھند
شان، متنی را در اعKم از گروه پنج نفره

وفاداری به انقKب و امام خمينی قرائت کرد 
و سپس از حاضران خواست آن را امضاء 

. در اين جلسه کسی آن را امضاء نکرد.  کنند
اين سناريو نيز توطئه آشکاری عليه کانون 

چينی عليه ھيات دبيران و در تکميل توطئه
 .بود

ريزی کرده اين گروه پنج نفره طوری برنامه
شان به خمينی، بودند که نامه اعKم وفاداری

ھا به ھا در روزنامهزمان با خبر تعليق آنھم
متن حمايت از حکومت اسKمی .  چاپ برسد

-و خمينی که در آن روزھا، ھمواره فرمان
ھای سرکوب سيستماتيک زنان، حمله به 

ھا، تجمعات، ھا، کتاب فروشیرسانه
ھای کردستان، گنبد، خوزستان، تشکل

ھا و احزاب سياسی و دمکراتيک و سازمان
-ھای گروھی را صادر میچنين اعدامھم

کرد، به سادگی اشتراک علنی اين آقايان و 
ھای سرکوبگرانه شان با سياستحزب

 . گذاشتحکومت اسKمی را به نمايش می
ھايی از متن وفاداری و چاپلوسی بخشی

. قم«:  گروه پنج نفره به خمينی چنين است
العظمی امام خمينی، هللاحضور عالی آيت

شناس انقKب اسKمی رھبر آزموده و ره
در تاييد سياست استوار .  ايران

ضدامپرياليستی آن بزرگوار، در ھم 
پيوستگی با موج بزرگ و تازه جنبش 

بخش ملت ايران که با اشغال "نه رھايی
انگيزی و جاسوسی سفارت آمريکا از فتنه

جوی ما سوی جوانان عزيز و ارجمند دانش
ما ...  رود تا به اوج قله پيروزی برسدمی

کنندگان زير، اعضای کانون امضاء
داريم که صف نويسندگان ايران، اعKم می

مبارزه ما ھمان صف واحد انقKب به 
چنان رھبری امام است و از اين پس نيز، ھم

که در گذشته، نيروی انديشه و قلم و بيان 
ھر يک ھر يک از ما وقف خدمت به خلق 

 .و انقKب خلقی و اسKمی ايران خواھد بود
با سKم و درود گرم انقKبی؛ محمود 

، سياوش کسرايی، )به آذين(اعتمادزاده
، فريدون تنکابنی، )سايه(اميرھوشنگ ابتھاج

 ».محمد تقی برومند
-جوسازی گروه پنج نفره عليه کانون، ھم

 آبان 24چنان ادامه داشت تا اين که روز 
ای را که اعضای کانون برای ماه، نامه

-ھای ھيات دبيران و پاسخحمايت از برنامه
گويی به جوسازی گروه پنج نفره تھيه کرده 

 امضاء به مطبوعات ارسال 104بودند با 
کيھان، بخشی از آن را چاپ کرد و .  شد

 آبان، متن کامل آن را 26روزنامه بامداد 
 . منتشر کرد

بندی  امضاء، جمع104محتوای نامه 
ای از حوادث و وقايع چند ماھه اخير فشرده

حفظ «:  بود که در بخشی از آن، آمده است
دستاوردھای انفKب ايران و تداوم آن، 

ھای دمکراتيک حراست از موضع و آرمان
کانون و افشای عمل افتراآميز نويسندگان 

، طراحان تشتت و تفرقه ...ھای مذکورنامه
حزبی کردن کانون يا ...  و بررسی و مميزی

 در آخر اين »...ويران کردن آن بوده است
ھای برگزاری شب«:  نامه تاکيد شده است

کانون خواست بر حق اکثريت قريب به 
ھمگان ...  اتفاق اعضاء کانون است

ھرگونه افترا ...  ايم؛مسئوليت آن را پذيرفته
 بازی را محکوم دانسته از زدن و دسيسه

خواھيم که طبق ھيات دبيران مصرانه می
اساسنامه کانون ھر چه زودتر مجمع 

العاده را برای بررسی اين عمومی فوق
مساله و اتخاذ تصميم مقتضی، درباره 
تخلفات آشکار فراکسيون پنج نفره از موضع 

 ».کانون، فراخواند
، مجمع 58 دی 4شنبه سرانجام روز سه

العاده کانون نويسندگان ايران، عمومی فوق
اما جلسه .  شددر تا"ر دبيرخانه آن  تشکيل 

ناتمام ماند و ھيات دبيران اعKم کردند که 
 دی ماه، 11شنبه ادامه جلسه به روز سه

در دومين جلسه مجمع .  شودموکول می
 دی 11العاده کانون در روز عمومی فوق

 نفر شرکت کرده بودند که از حد 137ماه، 
 . تر بودنصاب نصف به عKوه يک بيش

 بھرام رحمانی... ھا عليه ایتوده
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پس از انتخاب ھيات رييسه اعKم شد که 

 عضو 104العاده به درخواست جلسه فوق
برای رسيدگی به مساله گروه پنج نفره 

پس از گزارش ھيات .  برگزار شده است
دبيران، به آذين نيز مطلبی را به 

. نمايندگی از گروه پنج نفره قرائت کرد
سپس بحث حول اين گزارشات آغاز شد؛ 

-ترين و جنجالیای که از آموزندهجلسه
ترين جلسات کانون ترين و جالب

 . نويسندگان ايران بوده است
گيری صورت گرفت که دست آخر رای

تعداد .   نفر رای داده بودند127در آن، 
 81آرای موافق با اخراج گروه پنج نفره، 
ھا، رای؛ تعداد آرای مخالف اخراج آن

 . رای بود4 رای و ممتنع نيز 42
اين گروه پس از اخراج، سناريوی 
متKشی کردن کانون نويسندگان را با 

تری در پيش گرفتند به طوری جديت بيش
ھای حزب که روزنامه کيھان و ارگان

ھا و افتراھای توده، صفحاتی را به تھمت
ای عليه کانون اختصاص نويسندگان توده

 .دادند
ای که از کانون اخراج نويسندگان توده

شده بودند در ادامه تبليغات ھيستريک و 
خصمانه خود عليه کانون نويسندگان، به 

سازی نيز متوسل شدند و آن اعKم بدل
شورای نويسندگان «تدارک برای تاسيس 

بنابراين، حزب .   بود»و ھنرمندان ايران
توده ايران و طرفدارانش در حالی که 

ھای ارتجاعی و سرکوبگرانه سياست
کردند در حکومت اسKمی را تاييد می

عين حال، مخالفين و منتقدين اين حکومت 
 و »امپرياليسم«جانی را عوامل 

 می ناميدند و به اين طريق »ضدانقKب«
گر حکومتی خط به نيروھای سرکوب

ھا، برخورد پليسی دادند تا با آنمی
 .ای داشته باشندقاطعانه

، »شورای نويسندگان و ھنرمندان ايران«
که عمدتا اخراجيان و مستعفيان کانون 

ايستی و  بودند و عموما تفکر توده
سمپاتی به حکومت اسKمی داشتند دھم 

.  اعKم موجوديت کرد1359ارديبھشت 
اين شورا، در سرمقاله شماره اول مجله 

ضرورت «:  ھنری خود، نوشت-ادبی
ای از اھل قلم و ديگر تشکيل اجتماع تازه

ھنرمندان، ھنگامی به قوت محسوس 
پذير بر سر گشت، که اختKف آشتی

-ارزيابی انقKب اسKمی ايران و موضع
گيری بر سر آن، ادامه ھمکاری در 
چارچوب کانون نويسندگان را غيرممکن 

که خصلت ...  کسانی از جمع.  ساخت
خلقی و ضدامپرياليستی را مشخصه عمده 

به تاسيس ...  دانستندانقKب ايران می
 »شورای نويسندگان و ھنرمندان ايران«

 بنابراين، نويسندگان »....ھمت گماشتند
ای، تمام نيروی خود را در دفاع از توده

خمينی و جنايات حکومت اسKمی و 
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خصومت و دشمنی با کانون نويسندگان 
ايران و ھر نھاد دمکراتيک و سازمان 

 .سياسی مخالف حکومت، گذاشته بودند
چنان فضای رعب و حکومت اسKمی، آن

وحشت و ترور در سراسر کشور ايجاد 
کرده بود که ھيچ شھروندی احساس امنيت 

ھا با آن، ھمکاری ایکرد، اما تودهنمی
در اين دوره .  نزديک و تنگاتنگی داشتند

سياه، يکی از ضربات سنگين به کانون، در 
سعيد سلطانپور، .   وارد شد1360سال 

 27عضو ھيات دبيران کانون، روز 
سعيد را سر .  فروردين دستگير و زندانی شد

چند روز بعد، .  سفره عقد دستگير کردند
علی کوچنانی، يکی ديگر از اعضاء کانون 

 .دستگير شد
، جمعی که به گفته يکی 60اول ارديبھشت 

 »هللاعضاء حزب«ھای کانون از بيانيه
. بودند، به داخل کانون ھجوم آوردند

مھاجمين دفتر کانون را به ھم ريختند و 
ھا و اسناد کپیدست آخر ھم نوارھا و پلی

-ديگری را که در آرشيو کانون بودند جمع
ھا، حزب الھی.  آوری کردند و با خود بردند

حتا تصاوير در و ديوار کانون را کندند و 
ھا تنھا پوسترھای خمينی را به جای آن

ھا، زمانی را برای حمله به آن.  چسباندند
تر از پنج کانون در نظر گرفته بودند که بيش
. جا نبودندشش نفر از اعضاء کانون در آن

 نفر از 200ھای ھا کارت عضويتآن
ھا آماده اعضاء را که به تازگی با عکس آن

 .شده بود را نيز با خود بردند
مھاجمين قبل از ترک محل، درھای خانه 

. کانون نويسندگان را نيز "ک و مھر زدند
ھای حزب توده برای باين ترتيب، تKش

اش با متKشی کردن کانون و ھمکاری
حکومت اسKمی، به مرحله حساس و 

 .خطرناکی رسيده بود
خفقان، «اطKعيه کانون، تحت عنوان 

، در اوايل خرداد سال »سرکوب، استبداد
در اين اطKعيه، به موج .   منتشر شد1360

لگدمال «سرکوب و سانسور و اختناقی که با 
، طی دو سال »کردن حقوق اساسی مردم

ھا، توقيف و انھدام اخير، با تعطيل دانشگاه
ھای اجتماعی در نشريات و حذف آزادی

 »تروريسم کوری«و از .  جريان بوده است
آيد که شھرھای گوناگون سخن به ميان می

اصفھان تا رشت «کشور را در برگرفته از 
و مشھد و قزوين و بابل و آمل و قائم شھر و 
گرگان و شھر کرد و بندرعباس و "ھيجان 

ھمه جا به بھانه جلوگيری از تظاھرات ...  و
 را بر کشور »قانون جنگل....  غيرمجاز

حتی جمع محدودی چون «.  مسلط کرده است
کانون نويسندگان ايران که نظر به نوع 
فعاليتش، و بنابراين قلت نسبی اعضايش، به 

توانست از اين سرکوب حساب احتما"ت می
برکنار مانده باشد، سھم خود را دريافت 

سعيد سلطانپور و علی .  کرده است
کوچنانی، دو تن از اعضای اين کانون، 

محل کانون نيز مورد ...  انداکنون در زندان
 و در پايان ».شودگران واقع میھجوم اشغال

ترور و «:  اين اطKعيه، تاکيد شده است

ھای وحشت سياھی که توسط مانده
آخرين ...  شودتدارک ديده می...  ارتجاعی

 است، چنين »عKمت قبل از بروز فاجعه
ھای ھمه افراد و گروه«:  دھندھشدار می

خواھند فردا خواه اگر نمیآزاده و آزادی
شاھد تشيع جنازه آزادی باشند، امروز بايد 

 ».برای پاسداری از آن با تمام توان بکوشند
شد تروريسم حکومتی روزبروز شديدتر می

سعيد .  گرفتو قربانيان زيادی از جامعه می
سلطانپور، پس از تحمل دو ماه زندان، روز 

، ھمراه با گروھی از زندانيان 60 خرداد 31
 .اعدام شد

ای را در کانون نويسندگان ايران، بيانيه
، منتشر کرد، از جمله 1360ھشتم تير 

شورای نويسندگان و ھنرمندان «درباره 
اعتنا به ميثاقی که بی«  : نيز نوشت»ايران

در گذشته به عنوان عذر تقصير با خلق 
بسته و پيمان نھاده بودند که ديگر قلم و 
قريحه خود را در خدمت استبداد و سرکوب 

چون قلم به مزدانی قرار ندھند، بار ديگر ھم
مطيع سرگرم کسب و کار در مطبوعات 

-ھای گروھی دروغغصب شده يا در رسانه
پرداز شدند، يا راه سکوت در پيش گرفتند، 
چندان که گويی به عنوان شاعر، نويسنده، 

نگار، نه در ايران پاره ھنرمند يا روزنامه
که در بيابانی برھوت زندگی ...  ديدهپاره ستم

 ».کنندمی
فشار حکومت اسKمی بر کانون نويسندگان 

شد و تعداد زيادی نيز روزبروز شديدتر می
 بيانيه.  شدنداز اعضاء آن تھديد و زندانی می

 منتشر 1360 شھريور 18کانون، در روز 
: دھدشد که در پايان آن، چنين ھشدار می

جان روشنفکران مبارز و ھمه زندانيان «
به نام حقيقت ...  سياسی ايران در خطر است

و عدالت، به نام آزادی و انسانيت و با اتکاء 
به ھمبستگی و عKقه ميان ھمه اصحاب 

خواھيم که برای خرد و انديشه، از شما می
نجات جان روشنفکران اسير و زندانيان 

از ھيچ کوششی فروگذار ...  سياسی ايران
  ».نکيند

فشار در آن روزھا به حدی زياد بود و 
آمد به چنان سريع پيش میتحو"ت آن

طوری که کانون در اين روز، بيانيه ديگری 
از «اش بود تحت عنوان نيز که آخرين بيانيه

، منتشر »زندانيان سياسی ايران دفاع کنيد
مردم «:  در پايان اين بيانيه آمده است.  کرد

خواه جھان، جان اين آزادی!  مبارز ايران
مبارزان و صدھا و ھزارھا تن از فرزندان 

ناپذير انقKبی گمنام ولی سرسخت و شکست
با مبارزات .  ميھن ما اکنون در خطر است

افشاگرانه خود مانع اعدام اين زنان و مردان 
نگذاريد عمال .  شجاع انقKبی ايران شويد

حکومت ايران خود اين مبارزان راه آزادی 
از زندانيان سياسی  .  را بر زمين بريزند

 »کانون نويسندگان ايران. کنيددفاع 
 عوامل حکومت اسKمی، در تير سرانجام

، به خانه کانون يورش آوردند و 1360ماه 
جا را تخريب و اموال و اسنادش را نيز با آن

اين يورش نيروھای ارتجاع به .  خود بردند
 خانه کانون، نقطه پايانی بود بر 

 بھرام رحمانی... ھا عليه ایتوده

 7 صفحه  



 
آقای کوشان عزيز به نظر شما، عموما *  

نقش و وظيفه آگاھانه و داوطلبانه 
روشنفکران در مقابل حاکمان مستبد و 

چنين تحو"ت جامعه و به خصوص ھم
-نقش آن بخش از نويسندگان، روزنامه

نگاران و ھنرمندان ايرانی در داخل و 
وقفه و پيگير در راه خارج کشور که بی

برقراری آزادی بيان، قلم، انديشه و 
فعاليت متشکل در جامعه ايران، مبارزه 

 کنند، چيست؟می
من فقط .  در پرسش تو، پاسخ ھم ھست  -

توانم به آن اضافه کنم که نقش  می
نگار، تنھا  روشنفکر و نويسنده و روزنامه

مخالفت با .  مقابله با حاکمان مستبد نيست
به ويژه در مورد .  ھر گونه استبداد است

ما ايرانيان اين واقعيت تلخ از ھر منظری 
در درون ھر .  تر است که نگاه کنی، مھم

ايرانی، يک مستبد خفته است و بيدار 
دھد تا  شود يا خود را نشان نمی نمی

 ما،  وظيفه.  يابد زمانی که فرصتش را می
ھا نيست،  ھای حکومت تنھا بيان واقعيت

تر از حکومت ھای تلخ جامعه، کم واقعيت
در واقع اين دو از يک ديگر .  نيست

ھا،  تفکيک ناپذيرند و تا زمانی که ضعف
ھای  فھمی ھا، کج ماندگی ھا، عقب سستی

تک افراد جامعه اصKح جامعه، تک
ھای  نشود، ھرگز حکومت يا دولت

چند .  شوند استبدادی محو و نابود نمی
توانی نام ببری که در مسند  ايرانی را می

 قدرت مستبد نبوده است؟ 
 

آقای کوشان عزيز، آخرين پرسشم اين *  
اکنون مشغول خلق چه آثاری است که ھم

 ھستيد؟
ھای نروژی در ھنگام  يکی از شخصيت  -

  معرفی من در مراسم اھدای جايزه
منصور شخصيتی چند :  اوسيتسکی، گفت

اين را گفت، .  بعدی و مرکز محور است
چون در معرفی من ناگزير بود بگويد 

- نويس، نمايشنامه نويس، داستان رمان
گر، نويس، شاعر، منتقد، پژوھش

سردبير، طراح صحنه، کارگردان تئاتر و 
 اين کارھا  چون من ھمه.  فيلم و گاه مدير

اما .  کنم ام و به مقتضايش باز می را کرده
اگر بخواھم جواب روشنی برای ھم 

ھا در خانه  اکنون بدھم، بايد بگويم شب
  رمانم به نام شاھد را ويرايش و آماده

کنم و روزھا در دفتر کارم  انتشار می
ای را که   صفحه600ھايی کتاب  ساعت

پس از سه سال مدتی پيش تمام کردم، به 
آماده "  جوی خرد ايرانیوجست"نام 

نامه  ھايی فصل کنم و ساعت انتشار می
کنم  جنگ زمان را ويرايش و آماده می

 آن بايد اول زمستان منتشر 8چون شماره 
 . شود
آقای کوشان عزيز، من برای شما و *  

ديگر نويسندگان مردمی در داخل و 

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   
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از .  کنمخارج کشور موفقيت بسيار آرزو می
اين که در اين گفتگو شرکت کرديد 

 . سپاسگزارم
  من نيز از تو سپاسگزارم و برای ھمه  -

 .نويسندگان آرزوی شادمانی و پويايی دارم
 
 
 
 
 
 
 

 
ھای اين دوره کانون نويسندگان فعاليت
 .ايران

ھايی که در باين ترتيب، حزب توده و گروه
اند، نه تنھا سه دھه گذشته از آن جدا شده

ھيچ موقع از مبارزات مستقل نويسندگان و 
نويسان، نگاران و وبKگھنرمندان، روزنامه

جويان، کارگران و به طور کلی زنان، دانش
مردم تحت ستم و آزاده ايران عليه کليت 

-اند، بلکه ھمحکومت اسKمی، دفاع نکرده
چنان به تخريب و توطئه عليه ھمه مبارزان 

نمونه آخريش .  دھندراه آزادی نيز ادامه می
 عليه کانون »راه توده«نيز موضع خصمانه 

نويسندگان ايران است که در با" به آن 
رو، کارنامه حزب توده و از اين.  پرداختيم

ھر گروھی که در اين سه دھه با اين حزب 
 .ھمکاری داشته، سياه و سياه است

 تا 1346کانون نويسندگان ايران، از سال 
 و 77 تا 60، از 60 تا 57، از 57انقKب 

-از آن سال تاکنون، ھمواره فراز و نشيب
ھای مختلفی را پشت سر گذاشته و يک 
مسير طو"نی پرھيجان و سخت و 

بھای زيادی .  خطرناکی را طی کرده است
نيز در طی اين مسير طو"نی خود، پرداخته 

اما در عين حال کانون ھرگز از .  است
مسير اصلی خود، يعنی در دفاع از جوھر 
آزادی بيان و قلم و انديشه و دفاع از 

ھای تحت مبارزات بر حق و عاد"نه توده
ستم جامعه منحرف نشده و دوران 
پرافتخاری را پشت سر گذاشته است؛ به 
ويژه مبارزه موثر کانون در فضای انقKبی 

ھای نخست پس از انقKب   و سال56سال 
ھای شعر و سخن و ، با برگزاری شب57

اش از حرمت انسان و وقفهدفاع پيگير و بی
چنان عظيم است که با سياه ھايش، آنآزادی
-ھا و سانسور و سرکوبایھای تودهنمايی

-ھای مداوم حکومت اسKمی، نه تنھا خدشه
گردد، بلکه به جايگاه و پايگاه محکم دار نمی

اجتماعی و ماندگار تاريخی آن در جامعه 
 .شودنيز افزوده می

 
 
 
 
 

 
 .نظير آن را ديده است

امروزه پس از خيزش عظيم مردم ايران 
داد، برای مقابله با اين موج وحشت و بی

دايره سرکوب و جلوگيری از آزادی بيان به 
-حدی رسيده است که جمھوری اسKمی ھم

چنان در قبال وکKی حقوق بشری که به 
پردازند آغاز به دفاع از موکلين خود می

ھا کرده و دور تازه و وسيعی از دستگيری
در حال حاضر وکKئی چون سارا باغبان، 
مريم کرباسی، کيان ارثی بازداشت و 
بازجويی، و نسرين ستوده در بازداشت 

ھای مخوف نيروھای امنيتی و در زندان
برد و وکKی ديگری چون رژيم به سر می

فر، خليل بھراميان، محمدعلی محمد اوليائی
دادخواه و عبدالفتاح سلطانی در انتظار 

-زاده نيز در بیمحاکمه ھستند و محمد سيف
 سال زندان محکوم شده ٩دادگاه رژيم به 

 . است
ھای حکومت اسKمی ايران، اکنون زندانھم

-نگار، وبمملو از فعالين سياسی، روزنامه
جويی، ھای دانش"گ نويس، فعال عرصه

ھای ملی و چنين اقليتکارگری، زنان و ھم
 .مذھبی است

-کانون نويسندگان ايران در تبعيد، با گرامی
گان، در دفاع از داشت خاطره اين جانباخته

آزادی انديشه و بيان، در دفاع از حق مردم 
ايران برای يک زندگی انسانی و در دفاع از 

چنين برای آزادی وکKی زندانی شده، ھم
ھمه زندانيان سياسی و لغو ھرگونه شکنجه 
روحی و جسمی و اعدام و سنگسار و 
شKق، صدای اعتراض مردم ايران را به 

رساند و از ھمه گوش مردم آزاده جھان می
خواھد که در خواه می-نيروھای آزادی

ھای رژيم جمھور اسKمی و به افشای جنايت
نشينی وادار کردن اين حکومت، مردم عقب

ايران را برای رسيدن به يک زندگی انسانی 
 .و فارغ از ھرگونه ستم ياری کنند

 
  )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

 ١٣٨٩آذر ماه 

 ادامه گفتگو با آقای کوشان

 بھرام رحمانی... ھا عليه ایتوده

 !اما اين خاک ھنوز تازه است
 ایھای زنجيره سال پس از قتل١٢

 
-سايت بنياد ھyوشyنyگ گyلyشyيyری و وبوب

سايyت رسyمyی احyمyد شyامyلyو، نyويسyنyده و 
 .شاعر ايرانی، مسدود شده است

-يکی از نزديکان ھوشنگ گلشيری بyه بyی
سی فارسی گفت که دسترسyی بyه سyايyت بی

بyyنyyيyyاد گyyلyyشyyيyyری، کyyه اداره آن را فyyرزانyyه 
طاھری ھمسر آقای گلشيری برعھyده دارد، 

 آبyان ٢٧شyنyبyه در داخل ايران از روز پنyج
، مyقyدور نyبyوده ٢٠١٠ نوامبر ١٨-١٣٨٩

 .است
چyنyيyن از فyيyلyتyر شyدن خبرھا از ايران، ھyم

 آبyان ٢٢سايت رسمی احمد شاملو از روز 
 .، حکايت دارد٢٠١٠ نوامبر ١٣-١٣٨٩



 
گفتگوی بھرام رحمانی، سردبير 
نشريه بانگ با آقای منصور کوشان 

 ٢٠١٠برنده جايزه اوسيستکی سال 
انجمن قلم نروژ، عضو کانون 

و انجمن )  در تبعيد(نويسندگان ايران
چنين و ھم)  در تبعيد(قلم ايران

 .»جنگ زمان«سردبير نشريه 
 

انجمن قلم نروژ، اين جايزه را روز 
، طی مراسمی به ٢٠١٠پانزدھم نوامبر 

جايزه .  منصور کوشان اھدا کرد
اوسيستکی، پيش از اين به نويسندگانی 
چون جوانا شوارتز، اکسل جنسن، بريت 
کارين "رسن و فخرا سليمی اھدا شده 

 .است
 

-آقای منصور کوشان عزيز، صميمانه*  
من، از اين .  ترين تبريکات من را بپذيريد

 انجمن قلم »اوسيستکی«که شما جايزه 
-بی.  ايد خوشحالمنروژ را دريافت کرده

ای به يکی از  شک اعطای چنين جايزه
تواند بيش نويسندگان ايرانی در تبعيد، می

از پيش توجه افکار عمومی روشنفکران 
غربی را به مبارزه بر حق و عاد"نه 
روشنفکران جامعه ايران و به ويژه 
کانون نويسندگان ايران در عرصه آزادی 
بيان، قلم، انديشه و فعاليت متشکل آنان 

 .جلب نمايد
طور ھمان.  از حسن نظرت سپاسگزارم  -

گويی اھدای اين جايزه به من،  که می
توجه بسياری را برانگيخت و بازتاب 

ای به ويژه در راديو و تلويزيون  گسترده
و بديھی .  جا داشتھای اين و روزنامه

است که در ھر گزارش يا گفتگو بخشی 
 ايران که ناشی  ھای تلخ جامعه از واقعيت

از عملکرد ضد بشری حکومت اسKمی 

کاری شھروند ايرانی است، بازگو  و ندانم
اما اجازه بده که در مورد خودم .  شود می

ام و  بگويم من برای آزادی بيان تKش کرده
دانم دوستانم مختاری و پوينده  کنم و می می

حصر و استثنا برای  ھم برای آزادی بيان بی
ھا تKش کردند و نوشتند، اما  گان سال ھمه

اين به اين معنا نيست که آزادی بيان حتم 
". مبارزه بر حق و عاد"نه"ھمراه است با 

گويم که در سخن تو  اين را به اين دليل می
. اين ترکيب بود يا در سخن و نوشته بسياری

که البته آزادی بيان معنايش ھمين است که 
تو يا من يا ھر کس ديگر ھر چه و ھر گونه 

ھر انسانی .  خواھيم آزادانه بيان کنيم که می
آزاد است که بدون ھرگونه حصر و 
استثنايی انديشه و نظر و برداشت و خيالش 
را بيان کند يا انتشار بدھد، اما اين به معنای 
درست بودن يا عاد"نه بودن يا بر حق بودن 

چه بسا .   او نيست کKم و نوشته و انديشه
ای از  بسيارانی که در جايگاه تعريف شده

طلبانه يا عاد"نه نشستند و   حق مبارزه
ما، به ويژه با .  ھای ضد آزادی زدند حرف

وضعيت امروزمان، بايد به ھر حرف و ھر 
انديشه و ھر حرکتی با ترديد نزديک شويم 

 آن را به خوبی  حتا اگر گوينده يا نويسنده
 حق  به نظرم وقتی از واژه.  شناسيم می

ھای بسياری را پيش  کنيم، مشکل استفاده می
از طرف ديگر، يکی از .  بريم می

ھا  ترين مشکل ما ايرانی ترين و مھم بزرگ
اگر فعاليت متشکلی .  فعاليت متشکل است

در بين ايرانيان وجود داشت که حکومتی آن 
ھم تا اين حد فجيع و زشت و ضد انسانی، 

 . يافت سی سال دوام نمی
 

آقای کوشان، شما برنده جايزه اوسيستکی *  
لطفا مختصری در .  ايد شده٢٠١٠سال 

مورد اين جايزه و اين که اين جايزه در چه 
 گيرد؟ ای تعلق میای به نويسندهپروسه

، 1994پن يا انجمن قلم نروژ در سال   -
 اوسيتسکی   جايزه ای را به نام کميته کميته

ای در  برگزيد تا ھر ساله به يک نويسنده
جھان که در راستای آزادی بيان، حقوق بشر 

ای به عنوان  کند، جايزه و صلح تKش می
جايزه را به نام .  قدردانی اھدا شود

اوسيتسکی گذاشتند چون او نويسنده، 
سردبير و ناشری بود که برای صلح مبارزه 
کرد و در راه آزادی بيان به دست دژخيمان 

  . نازی شکنجه و کشته شد
 

اکنون در مقطع کوشان عزيز، ما ھم*  
سالگرد ترورھای وزارت اطKعات 

ھای قتل«حکومت اسKمی ايران، موسوم به 
، به ١٣٧٧آذر ماه .   قرار داريم»ایزنجيره

ويژه برای جامعه روشنفکری ايران، ماھی 
چرا که در اين ماه، .  دھنده بودسياه و تکان

ماموران وزارت اطKعات حکومت اسKمی 
ايران، کسانی از جمله دو تن از اعضای 

-مشورتی کانون نويسندگان ايران، يعنی زنده
يادان محمدمختاری و محمدجعفر پوينده را 

ھا را در ربودند و سپس جنازه مثله شده آن
نظرتان .  حاشيه کKن شھر تھران رھا کردند

 در اين مورد چيست؟ 
حکومت اسKمی در ايران، با اھرم سرکوب   -

و فشارش که فقط وزارت اطKعات آن نيست، 
و ھر قدرت و صاحب منصب و ارگان و 

ای ھم برای خودش نيروھای  وزارتخانه
سرکوب و بگير و بند دارد، نويسندگان زيادی 

کانون .  را شکنجه داده و کشته است
نويسندگان و شايد بھتر است بگويم جمع 
مشورتی کانون نويسندگان در مجموع بيست 

شدند، اما کشته، زندانی و تبعيدی  نفر ھم نمی
احمدميرعKيی، غفار حسينی در .  بسيار دادند

زمان کوتاھی پيش از محکوم شدن به مرگ 
من و دوستانم در ھيئت ھماھنگی جمع 

 . مشورتی کشته شدند
 

اندرکاران تدوين و شما که يکی از دست*  
ما «آوری امضای بيانيه معروف به جمع

در )   نفر١٣٤متنی با امضاء (»ايمنويسنده
ايران بوديد، آن فضای رعب و وحشت و 
ترور حکومت اسKمی در آن سال را چگونه 

 کنيد؟توصيف می
اگر چه من اکنون در ايران نيستم، اما با   -

ھا، يقين  ھا و خوانده ھا و ديده توجه به شنيده
 رييس  دارم فضای آن روزگار، يعنی دوره

ای و ھاشمی رفسنجانی بسيار  جمھوری خامنه
فراموش نکنيد در آن .  تر از امروز بود مخوف

ھای  زمان بسياری از ھمين شخصيت
طلب امروز، آشکار و پنھان عليه جمع  اصKح

در .  کردند گونه سرکوبی ابا نمیما، از ھيچ
رفتيم  ای می ای به خانه واقع زمانی ما از خانه
 درصد 90شديم که  و دور ھم جمع می

نويسندگان و روشنفکران و کوشندگان سياسی 
جرئت نزديک شدن به ما يا شرکت در 

ھرگز فراموش .  ھای ما را نداشتند جلسه
کنم که چه خون جگری طی چند ماه برای  نمی
. ايم کشيديم آوری امضای متن ما نويسنده جمع

ھا و  ھر کدام از ما، برای ھر امضاء ساعت
رعب و .  گاه روزھا وقت صرف کرديم

گرايی که فرھنگ  وحشت از سويی و مصلحت
ايران و ايرانی را به ذلت کشانده از سوی 

. شد ديگر مانع از اين ھماھنگی و ھمراھی می
تر کسی بود که با محتوای متن يا در واقع کم

انشای آن مخالف باشد، اما به جز تعداد 
شماری، ديگران نخست از امضاء  انگشت

حتم .  رفتند ھايی طفره می کردن به بھانه
دانيد که بعد از انتشار آن در ماھنامه تکاپو  می

که من سردبيرش بودم، تعدادی نويسنده چه 
 . فضاحتی به بار آوردند
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يکی از اھداف نشريه کانون، 
چنين معرفی اعضای آن و ھم

اعضای انجمن قلم ايران در تبعيد 
 . ھاستو آثار آن
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