اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻣﺸﺘﺮﮎ
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان »در ﺗﺒﻌﻴﺪ« و اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ اﻳﺮان »در ﺗﺒﻌﻴﺪ«

در ﺑﺎرﻩ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان
اﺧﻴﺮا اﻓﺮادﯼ ﻧﺎﺷﻨﺎس ،ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﻬﺎدﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ اﻳﺮان« را در ﻓﻴﺲ ﺑﻮﮎ اﻋﻼم و ﺿﻤﻦ دﻓﺎع
از »اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ اﻳﺮاﻧﻴﺎن« و دﻋﻮت از »ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﺷﺎﻋﺮان« ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدﯼ ،ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر ﺁﻧﺎن ﺑﺮاﯼ »زاﻳﺸﯽ ﻧﻮ در دﻧﻴﺎﯼ ادﺑﻴﺎت اﻳﺮان« اﺷﺎرﻩ و
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،ﻋﻠﻴﻪ »ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان« ﻧﻴﺰ ﻗﻠﻢ ﻓﺮﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
اﻳﻦ اﻓﺮاد اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺰدان ﭘﺎﮎ« ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ  » :در راﺳﺘﺎﯼ ﺷﮑﻞ
ﮔﻴﺮﯼ اﻳﺮان ﻧﻮﻳﻦ ،ﭘﺲ از ﭘﻴﺮروزﯼ اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهﺎﯼ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﮔﺮوﻩ هﺎ و اﺻﻨﺎف اﻳﺮاﻧﯽ را ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و
ﺷﺎﻋﺮان ﻧﻘﺸﯽ ﭘﺎﻳﻪ اﯼ ﺑﻪ دوش ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ در اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﺗﻼش ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﻠﻢ و
دوﺳﺘﺪاران ﻧﮕﺎرش ﭘﺎرﺳﯽ را ﮔﺮد هﻢ ﺁوردﻩ و زاﻳﺸﯽ ﻧﻮ در دﻧﻴﺎﯼ ادﺑﻴﺎت اﻳﺮان ﺷﺎهﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﮐﺎﻧﻮن
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان ﮐﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﮐﺰﻳﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز ﺑﺎ هﻤﺖ ﺑﺰرﮔﺎن
ادب ﭘﺎرﺳﯽ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻬﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،اﻣﺮوز در ﭼﻨﮕﺎل ﮔﺮوهﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ اﺳﻴﺮ اﻳﺪﻳﻮﻟﻮژﯼ هﺎﯼ دﻓﻦ ﺷﺪﻩ
در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ هﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺼﺎدرﻩ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و زﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺳﺎل هﺎ ﺗﻼش ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﺑﺮاﯼ ﻧﺠﺎت ﺁن ﮐﺎﻧﻮن ،در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻧﻬﺎﻟﯽ ﻧﻮ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ
ﻗﻠﻢ اﻳﺮان اﻓﺘﺎدﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ زﻧﯽ هﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰان ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﮔﺮدد« .
ﺑﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎﯼ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ اﻃﻼﻋﻴﻪ ،اﻋﻀﺎﯼ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن در اﻳﺮان هﺮﮔﺰ اﻋﻼم ﻧﮑﺮدﻩ
اﻧﺪ ﮐﻪ داراﯼ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﯼ ﻣﺸﺨﺼﯽ ،ﺁن هﻢ از ﻧﻮع »دﻓﻦ ﺷﺪﻩ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ« هﺴﺘﻨﺪ .هﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ
اهﺪاف و ﻣﻨﺸﻮر اﻋﻼم ﺷﺪﻩ ﮐﺎﻧﻮن ،هﻤﺎﻧﺎ ﭼﻴﺰﯼ ﺟﺰ دﻓﺎع از ﺁزادﯼ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺑﻴﺎن در هﻤﻪ ﺻﻮَر
ﺷﻨﻴﺪارﯼ ،ﮔﻔﺘﺎرﯼ و دﻳﺪارﯼ ﺁن ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ارزﺷﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل اﺳﺖ و ﻧﻪ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮏ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ،دادن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ هﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎﯼ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدﯼ اﻳﻦ اﻓﺮاد از ﻣﻮﺿﻊ
ﮔﻴﺮﯼ هﺎﯼ اﺧﻴﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان در اﻃﻼﻋﻴﻪ هﺎ و دﻓﺎع ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ اش از ﻣﺮدم اﻳﺮان در ﻗﺒﺎل
اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻔﻘﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﻧﻮن ،هﻢ اﮐﻨﻮن زﻳﺮ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎر و ﺳﺎﻧﺴﻮر
ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﺧﻮردارﯼ از ﺁزادﯼ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺑﻴﺎن ﭘﺎ ﻣﯽ ﻓﺸﺎرد و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ هﺎﻳﺶ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﻓﺎدارﯼ ﺑﻪ ﺁرﻣﺎن و اهﺪاف و ﻣﻨﺸﻮر هﻤﻴﺸﮕﯽ ﺁن اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺑﮑﺎراﻧﻪ
اﯼ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺟﺮﻳﺎن دارد  ،ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ اﻳﻦ اﻓﺮاد واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﻮن  ،اﮐﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎن
دراز ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺧﻮد ،در دﻓﺎع از ﺁزادﯼ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺑﻴﺎن در ﺻﻒ اول ﻣﺒﺎرزات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻀﻮر دارد و
از ﻋﺰت و ﺷﺮف اﻧﺴﺎن و ﺁزادﯼ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از اﻳﻦ رو ﻓﻘﻂ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﻮرد هﺠﻮم ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر روﺷﻦ و ﻗﺎﻃﻌﯽ را ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪ و وﻇﻴﻔﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان را ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در ﭼﺎرﭼﻮب »ﻧﮕﺎرش ﭘﺎرﺳﯽ« ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ در ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺁزادﯼ ﮐُﺸﯽ.
اﻳﻦ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدﺁورﯼ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان ،ﭼﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﭼﻪ در ﺗﺒﻌﻴﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ اﻳﺮان در ﺗﺒﻌﻴﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ هﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﮔﺮوﻩ هﺎ ﺑﺮاﯼ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﺎﻧﻮن هﺎﯼ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ هﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮهﻨﮕﯽ و اﻳﺠﺎد هﺮ ﻧﻬﺎد دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ را ﺑﺎ دﻳﺪﻩ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و
هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ و ﻃﺒﻌﺎ از ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزﻩ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺁزادﯼ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺑﻴﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﻬﺎدﯼ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »زاﻳﺸﯽ ﻧﻮ در دﻧﻴﺎﯼ ادﺑﻴﺎت اﻳﺮان« ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ درﺁﻳﺪ و اﻃﻼﻋﻴﻪ اش را هﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮏ »ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺰدان ﭘﺎﮎ« ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﭘﺮﺧﺎش و دادن ﻧﺴﺒﺖهﺎﯼ ﻧﺎروا ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان ،اهﺪاف و ﻣﻨﺸﻮر ﺧﻮد را در
دﻓﺎع از ﺁزادﯼ ﺑﻴﺎن و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر و اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮح دهﺪ و
اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺧﻔﻘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ

ﮐﺮد .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ و اهﺪاف اﻳﻦ اﻓﺮاد در دﻓﺎع از ﺁزادﯼ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺑﻴﺎن
ﺷﮏ ﮐﺮد.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ  ،در اﻳﺮان اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ اﻳﺮان« وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯼ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻳﮏ »اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ« واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ،در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ »اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ اﻳﺮان در
ﺗﺒﻌﻴﺪ« ﺑﺮﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ و ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺁزادﻩ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺁزادﯼ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺑﻴﺎن روﺑﺮو ﺷﺪ و
ﻋﻤﻼ ﮐﺎرش ﻧﮕﺮﻓﺖ.
از اﻳﻦ رو ،ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان در ﺗﺒﻌﻴﺪ و اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ اﻳﺮان در ﺗﺒﻌﻴﺪ ،ﺿﻤﻦ دﻓﺎع از ﺷﺮف و
ﺁزادﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان ،هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ را ﮐﻪ در
ذهﻨﻴﺖ ﻣﺮدم اﻳﺮان از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺁن را در راﺳﺘﺎﯼ ﻣﺒﺎرزات
ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻧﻤﯽ داﻧﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ اﻳﺮان در ﺗﺒﻌﻴﺪ

ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان در ﺗﺒﻌﻴﺪ
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