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چکیده :این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که کانون نویسندگان ایران
و اعضای آن ،چه رویکردی در دو دهۀ پایانی حکومت پهلوی در پیش گرفتند
و چه اقداماتی از سوی اعضای این نهاد فرهنگی انجام شد؟ نتایج تحقیق بیانگر
آن است که کانون نویسندگان ایران در واکنش به سیاستهای فرهنگی حاکمیت
پهلوی شکل گرفت .تفوق فکری در کانون با اندیشههای چپگرایانه بود ،اما
گرایشهای فکری دیگری نیز کموبیش حضور داشتند .عموم اعضای کانون
افزون بر شخصیت فرهنگی ،تعلقات برجستۀ سیاسی داشتند و عضویت بیشتر
آنان در گروههای سیاسی همچون حزب توده ،جامعۀ سوسیالیستها و جبهۀ ملی
خواه ناخواه کانون نویسندگان را از یک نهاد محافظهکار و بیتحرک به مجمعی
حساس در مواجهه با مسائل سیاسی و فرهنگی جامعه تبدیل کرده بود .این کانون با
وجود رویکرد فرهنگی ،در برههای از تاریخ ایران ،در کشاکشهای سیاسی وارد
شد و تأثیراتی در شعلهور شدن اعتراضات به حکومت پهلوی داشت ،اما اختالفات
اعضای آن در بحبوحۀ انقالب بهویژه در انتخاب اعضای هیأت دبیران دورۀ دوم و
نوع مواجهه با تحوالت انقالبی بهویژه اصرار برخی اعضاء بر ماهیت صنفی کانون،
اثرگذاری آن را محدود کرد.
کلیدواژهها :کانون نویسندگان ایران ،آل احمد ،پهلوی دوم ،مبارزه

تاریخدریافت | 1398/10/23:تاریخپذیرش1398/12/12:

تاریخ نامة انقالب | سال سوم ،دفتر اول تا چهارم | بهار  -زمستان  | 1398شمارة پیاپی  | 4صص | 157-178

نقش کانون نویسندگان و اعضای آن در پیشبرد
مبارزات با حکومت پهلوی

مقدمه

کانون نویسندگان ایران از نهادهای فرهنگی غیررسمی بود که فعالیتهایش خالف مسیر

حاکمیت پهلوی بود و بیشتر اعضای آن گرایشهای سیاسی و فکری مغایر با جریان
فرهنگ رسمی داشتند .این نهاد در طول حیات خود در دورۀ پهلوی ،اقداماتی انجام
داد که عمدتاً صبغۀ فرهنگی داشت و بعضاً نیز به فعالیتهای سیاسی تمایل نشان میداد.
دربارۀ کانون تحقیقات اندکی انجام شده و به جز بیان اقدام کانون در برگزاری شبهای
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شعر گوته ،دیگر فعالیتهای آن مجمع ،بهویژه فعالیتهای سیاسی اعضای برجسته
آن بررسی نشده است .از میان تحقیقات انجام گرفته ،مقالة مفصلی از محمد قبادی با

عنوان «کانون نویسندگان ایران» است که نویسنده سیر تاریخی شکلگیری و عملکرد
کانون را توضیح داده است ،اما اتکای آن به روایتهای یکی از اعضای کانون ،بهویژه
محمدعلی سپانلو از اعتبار آن کاسته است .قبادی ،حتی زمانی که از براهنی مطلبی را

نقل میکند به سپانلو ارجاع میدهد (قبادی  )243 :1383در حالی که نویسنده میبایست با
اطالع از اختالفات این دو و کشاکشهای لفظیشان ،این موضوع را مدنظر قرار میداد.
نکتۀ دیگر اینکه ،با وجود اسناد سودمندی که قبادی برای نخستین بار از آن بهره برده،

اشارهای به افکار و اندیشههای اعضای کانون نکرده و همچنین بسیاری از خاطرات
روایی را نادیده گرفته است .از جمله مهمترین آنها میتوان به خاطرات داریوش آشوری
و رضا براهنی اشاره کرد که از پیشگامان کانون بودند و در هر فرصتی بخشی از خاطرات

خود را بیان کردهاند .افزون بر تحقیق پیشین ،مسلم نجفی نیز در کتابی با عنوان سیری
در کانون نویسندگان ایران که در سال  1383منتشر شده ،عملکرد این مجمع فرهنگی
را بررسی کرده است .در این تحقیق ،با وجود اشاره مناسب به پیشینۀ شکلگیری کانون
158
و برخی روایتهای متناقض دراینباره ،قضاوتهای غیرمنصفانه و پیشداوری بسیار
به چشم میخورد (نجفی  )93-92 :1383که این موضوع به اعتبار علمی کتاب مذکور
آسیب زده است .افزون بر این تحقیقات ،مسعود نقرهکار نیز در مجموعه چند جلدی ،به
بررسی سرگذشت کانون نویسندگان پرداخته است .این نوشته نیز ،اگرچه از حیث منابع
و دادههای تاریخی در خور توجه است ،اما نویسنده آن دچار ارزش داوری زودهنگام
و قضاوتهای عجوالنه شده و نتوانسته هواداریاش از کانون را در بررسی تحقیقی

خود کنار بگذارد .همچنین این کتاب ،انباشتی پیرایه نشده از نقلقولهای طوالنی از
اعضای کانون است و نویسنده ،خاطرات اشخاص گوناگون را برای ارائ ه یک روایت

جامع و منسجم ،نقد و بررسی نکرده است( .نقرهکار  1381 /2002ج )149 :2در کنار
کردهاند که در این میان ،کتاب سرگذشت کانون نویسندگان نوشتة محمدعلی سپانلو از
همه جامعتر است .اما برخی اعضای کانون ،نقدهایی جدی به محتوای آن وارد کردهاند

که ازجمله مهمترین این افراد میتوان از رضا براهنی و فریدون تنکابنی نام برد .تنکابنی

دراینباره در نامهای به مجلة بخارا مینویسد:

این کتاب از آنجا که کام ً
ال یکطرفه است و آقای سپانلو هرچه دل تنگش
خواسته گفته ،چندان مستند نیست .اساس این کتاب بر تئوری توطئه بنا شده
است و نویسنده میخواهد به خواننده چنین القا کند که از روز نخست تشکیل
کانون نویسندگان ایران ،بهآذین و دوستانش (البته به دستور حزب تودۀ ایران)
به قصد توطئه و خرابکاری به کانون آمده بودند! (تنکابنی .)426 :1383

وجه تمایز پژوهش پیشرو این است که از روایتهایی بهره برده که پس از چاپ
این تحقیقات منتشر شده و نویسنده کوشیده است در حد توان ،یک روایت تقریباً جامع

و منسجم از فعالیتهای کانون نویسندگان ارائه دهد.
علل و انگیزههای شکلگیری کانون

دربارۀ علت تشکیل کانون نویسندگان ،تاکنون به مواردی اشاره شده که عمومیت یافته

و پذیرفته شده است .برخی نویسندگان اصلیترین علت تأسیس کانون نویسندگان ایران
را واکنش آنی روشنفکران و اهل قلم غیرحکومتی ،به تشکیل «کنگرة ملی شاعران

و نویسندگان ایران» که قرار بود در بهمن  1346با حضور فرح پهلوی برگزار شود،

دانستهاند (قبادی 245 :1383؛ سپانلو  .)12 :2002دولت با این اقدام در نظر داشت افکار

و اندیشههای اهل قلم را در جهت منافع و اهداف حکومت هماهنگ کند (بیگدلو

 .)375 :1396بر اساس گفت ۀ شمس آلاحمد ،نخستین بار برادرش یعنی جالل ،ضرورت
کنارهگیری و اعالم موضع در برابر اعالم تشکیل کنگرۀ جهانی نویسندگان در تهران را

نقش کانون نویسندگان و اعضای آن در پیشبرد مبارزات با حکومت پهلوی

این تحقیقات ،برخی اعضای کانون نیز به انتشار خاطراتشان از این نهاد فرهنگی اقدام
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بیان کرده بود (آل احمد  )322 :1369با تحریم آن ،کنگره از سوی عدهای از نویسندگان
در منزل داریوش آشوری برای تأسیس این نهاد ،اولین قدم برداشته شد (پروژه ملی تاریخ

شفاهی و تصویری ایران معاصر گفتگو با داریوش آشوری  .)5 :2009بااینحال ،با تدبر بیشتر

در تأسیس آن ،میتوان عوامل دیگری را نیز در آن دخیل دانست .ازجمله این عوامل،
تشکیل نخستین کنگرة نویسندگان ایران در انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی بود
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که نمونهای هر چند ناکافی برای تأسیس کانون نویسندگان به شمار میآمد .اگرچه
کنگرة نویسندگان ایران ،در فضای نسبتاً باز سیاسی پس از سقوط رضاشاه در سال

 1325تشکیل شد و تقریباً تقابلی با حاکمیت نداشت و در حضور نخستوزیر وقت
(قوامالدوله) برگزار شد ،اما مباحثی از سوی سخنرانان این کنگره بهویژه کسانی چون

احسان طبری ،ناتل خانلری و عبدالحسین نوشین در نقد سخنان علی اصغر حکمت که
از کارگزاران برجستۀ فرهنگی دوره رضاشاه بود ،مطرح شد که افزون بر نقدهای ادبی،

فضای خفقان و سانسور به چالش کشیده شد (نخستین کنگره نویسندگان ایران .)41 :1326
ناتل خانلری در نقد خود به حکمت چنین گفت:

در دورة دیکتاتوری فشار پلیس و سانسور به حدی شدید بود که ذوق را در
دلهای نویسندگان و شاعران خاموش میکرد .شهربانی دستور میداد که
اشعار غمانگیز ممنوع است و همه باید در شعر خشنودی و رضایت را بیان
کنند .حتی در آن زمان شاعری در وصف جنگل شعری سروده بود و پلیس به
بهانه آنکه ممکن است این همان جنگلی باشد که میرزا کوچکخان در آن
بوده است انتشار آن شعر را اجازه نداد .در چنین وضعی ادبیات نمیتوانست
رواج یابد و رواج نیافت و نکاتی که سخنران [آقای حکمت] فرمودند
هیچیک در ترویج شعر و ادب مؤثر واقع نگردید (نخستین کنگره نویسندگان
ایران )50 :1326

مهمتر از فضای نقادانه این کنگره که الهامبخش مؤسسان کانون نویسندگان

میتوانست قرار گیرد ،بند آخر قطعنامۀ کنگره بود که بر «تالش پیگیر برای به وجود
آمدن تشکلی فراگیر برای دفاع از نویسندگان به صفت نویسنده» تأکید داشت .جالل

آلاحمد نیز از مدعوین این جلسه بود و به گفت ۀ برخی در این جلسات شرکت کرده بود

(میرعابدینی  1369ج ،)126-121: 1اما عدۀ دیگری معتقدند وی حضور نیافت (براهنی

 .)2012بااینهمه ،برای تشکیل کانون نویسندگان ایران احتمال تأثیرپذیری آلاحمد از
این کنگره وجود داشت .با همۀ این اوصاف ،برخی معتقدند که نباید کنگرۀ نویسندگان
دولتمردان در آن گردهمایی ،شائبه نداشتن استقالل در آن هر چند کمرنگ مطرح است

(عنقایی  )40-39 :1378این موضوع اگرچه درخور تأمل است ،اما محتوای سخنرانیها که
بخشی از آن آورده شد ،تقریباً استقالل رأی نویسندگان را میرساند.

در مجموع ،کنگرۀ نویسندگان ایران در سال  1325پیش زمینه ذهنی مناسبی برای

نویسندگان فراهم کرد و با اقدام حکومت پهلوی برای برگزاری کنگرۀ نویسندگان،
زمینۀ عملی آن نیز تقریباً فراهم شد .البته باید به بیاعتنایی اعضای مؤسس کانون
نویسندگان به انجمن قلم ایران که در سال  1336از سوی زینالعابدین رهنما تأسیس

شد نیز اشاره کرد .نزدیکی و همکاری رهنما با حکومت پهلوی و حمایت دولتمردان
از این انجمن ،تبلیغ دستاوردهای حکومت پهلوی از سوی این نهاد فرهنگی و در کنار

آن حضور شخصیتهای دولتی در برخی جلسات مجمع انجمن (رنجبر عمرانی :1386

 )110-109سبب عضو نشدن و شرکتنکردن بسیاری از شخصیتهای فرهنگی در آن
شده بود .بنابراین افتراق و دوری از این انجمن نیز انگیزۀ دیگر اعضای مؤسس کانون

نویسندگان بود تا با تأسیس انجمن مشابهی مخالفت خود را با برنامههای انجمن قلم
اعالم کرده باشند .افزون بر این موارد ،روایت یگانهای دراین باره است که گویا ابتدا

نقش کانون نویسندگان و اعضای آن در پیشبرد مبارزات با حکومت پهلوی

ایران را سرآغاز مناسب برای کانون نویسندگان ایران دانست؛ چراکه بهدلیل حضور

طرح تحریم کنگرۀ نویسندگان از سوی جامعه سوسیالیستهای ایرانی در اروپا آغاز

میشود و پس از آن آلاحمد به فکر راهاندازی کانون و امضاء گرفتن از نویسندگان در

تحریم کنگره میافتد (جاللآل احمد به روایت اسناد ساواک  .)87 :1379روایت دیگری
که مؤید این مطلب است و تأثیرپذیری نویسندگان ایرانی از تحوالت بینالمللی را نشان

میدهد ،مجموعه رخدادهای بینالمللی اعتراضی در جهان است .از جمله این حوادث،

جنگهای استقاللطلبانه در کشورهای جهان سوم ،اشغال انجمن ادبی محافظهکاران در
فرانسه به دست جوانان بود (امیرینژاد و فرجی .)206-205 :1394
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درنهایت ،روز اول اردیبهشت  ۱۳۴۷پس از امضاء و انتشار بیانیهای در پاسخ به دعوت

برای کنگرۀ نویسندگان و شاعران از سوی ن ُه نفر (محمدعلی سپانلو ،بهرام بیضایی ،داریوش

آشوری ،فریدون معزی مقدم ،جالل آل احمد ،اسالم کاظیمه ،اسماعیل نوری عالء،

هوشنگ وزیری و نادر ابراهیمی) (اکبریانی و مجاهد نقی  ،)257-256 :1395کانون نویسندگان
ایران در خانۀ جالل آلاحمد رسماً فعالیت خود را آغاز کرد (روزنامۀ کیهان  9شهریور .)1357

در بخشی از بیانیه ،دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم حکومت در کار مطبوعات ،کتاب و
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نشریات و دیگر زمینههای فعالیتهای فکری و فرهنگی محکوم شده بود (اکبریانی و مجاهد

نقی .)257 :1395

بنابر پیشبینی اساسنامۀ ۴۹ ،تن از امضاکنندگان بیانیۀ اول اسفند  - ۱۳۴۶که در

جلسه حضور داشتند  -هیأت مؤسس نامیده شدند و از میان آنها کمیسیونی مأمور شد
که مقدمات انتخابات هیأت دبیران کانون را ،مطابق اساسنامه فراهم آورد (جواهری

گیالنی 1381ج .)492 :3در جلسات کانون ،جالل آل احمد ،سیمین دانشور ،نادر پور،
آشوری ،ساعدی ،سپانلو ،نوری عال ،ابراهیمی و براهنی حضور دائمی داشتند (اوجی

 .)305 :1379بااینحال ،فعالیت دو شخصیت برجسته یعنی جالل آلاحمد و بهآذین
(اعتمادزاده) در کانون که به لحاظ فکری نیز چندان قرابتی با هم نداشتند (عظیمی و

طیه  ،)1082 :1391اما رویارویی و مخالفت با حاکمیت آنان را در کنار هم نشانده بود،
در عضوگیری و استواری پایههای این حرکت فرهنگی تأثیر به سزایی داشت .جلسات

کانون در تاالر قندریز (روبهروی دانشگاه تهران) تشکیل میشد و سخنرانیهای ماهانه
از آذر  1347با سخنانی دربارۀ آزادی بیان از سوی بهآذین ،آشوری و رضا سیدحسینی
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شروع شد( .شروقی.)138 :1393

کانون نویسندگان از بدو تشکیل بهدلیل جمع ناهمگون ،مستعد اختالف و درگیری

بود .شرح بگو مگوهایی که پیش از شکلگیری این انجمن در خانه سپانلو میان جالل

آلاحمد و نادر ابراهیمی [ختم به خیر شد] و غالمحسین ساعدی و چنگیز پهلوان [جنجال
برانگیز شد و هر دو به قهر از جلسه بیرون رفتند] (سپانلو  )17-15 :2002/1381نمونههایی
از این اختالفات بود که درنهایت و در ادامۀ فعالیت کانون ،به تحدید اثرگذاری این نهاد

فرهنگی بهویژه در بحبوحۀ انقالب منجر شد.

بررسی پیشینۀ سیاسی و گرایشهای فکری بیشتر مؤسسان کانون نشان میدهد

شکلگیری چنین انجمنی هر چند در آغاز با اهداف غیرسیاسی بود و مخالفت با سانسور
و خواستن آزادی دو شرط اصلی در اساسنامه آن بود (اکبریانی  )98 :1393به تقابل

نمودار زیر ،با بررسی مشخصات حدود  20نفر از  49امضا کنندۀ اساسنامه کانون ،قریب
به اتفاق آنان ،گرایشهای سیاسی داشتند :نیمی از آنها عضو حزب توده ،شش نفر عضو

جامعه سوسیالیستها ،چهار نفر گرایشهای ملی و در مجموع شانزده نفرشان اندیشههای
چپی داشتند .افزونبراینها ،قرار گرفتن جالل آلاحمد در رأس کانون بهویژه پس از تغییر

گرایش فکری و سیاسیاش و نگارش کتاب غرب زدگی ،در افزایش حساسیت حاکمیت

به کانون مؤثر بود .بهجز آلاحمد که در اواخر با گروههای سیاسی مذهبی ،رفتوآمد
داشت ،از فعاالن مذهبی کسی به عضویت کانون درنیامد .دربارۀ عضویت آنان ،آلاحمد

در یکی از جلسات عمومی کانون ،از تمایل عدهای از نویسندگان مذهبی برای پیوستن به

کانون سخن گفت و نظر اعضا را جویا شد ،اما بهآذین عضو برجست ۀ کانون ،گفته بود اگر
بهطور انفرادی وارد شوند ،مشکلی ندارد اما به شکل یک «فراکسیون» نمیشود؛ که در
نهایت عضو نشدند و دراین باره ،دیگر صحبتی نشد (سپانلو .)30 :2002 /1381
گزارش سیاسی اعضای اولیه کانون
9

%

26

%

65

163

%

سوسیالیستها

احزاب ملیگرا

نقش کانون نویسندگان و اعضای آن در پیشبرد مبارزات با حکومت پهلوی

با حاکمیت انجامید و رنگ و بوی سیاسی گرفت .درهمینراستا و بر اساس مندرجات

تودهای

نخستین فعالیتها؛ صنفی و بر مدار حمایت از آزادی بیان

نخستین بیانیۀ کانون نویسندگان پس از اعالم موجودیت آن ،که باعنوان «دربارۀ یک

ضرورت» شهرت یافته بود (آل احمد  )325 :1369نشانههایی از نخستین فعالیتهای
اعضای کانون دارد .یکی از دو پایۀ اصلی این فعالیتها ،دفاع از آزادی بیان بود:

با توجه و تکیه بر قوانین اساسی ایران (اصل 20و اصل 21متمم قانون اساسی)
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و اعالمیۀ جهانی حقوق بشر (مادۀ  18و مادۀ  ،)19آزادی بیان شامل هم ۀ
انواع آن ،اعم از کتبی و شفاهی یا به کمک تصویر است .یعنی نوشتۀ چاپی،
سخنرانی ،نمایش فیلم و رادیو و تلویزیون .هر کسی حق دارد به هر نحوی که
بخواهد آثار و اندیشههای خود را رقم بزند و به چاپ برساند و پخش کند.
مقامی که رعایت این حق از او مطالبه میشود ،قوای سهگانۀ کشور است و
همۀ صاحب قلمانی که در راه بهدست آوردن و صیانت این حق میکوشد،
میتوانند با قبول مفاد این بیانیه در کانون نویسندگان ایران نامنویسی و
شرکت کنند» .دوم« :دفاع از منافع صنفی اهل قلم بر اساس قانون یا قوانینی
که در حال ،آینده ،روابط میان مؤلف و ناشر یا سازم انهای عامهی کشور را
به نحوی عادالنه معین و تنظیم کند» (مجله کتاب جمعه .)57 :1358

ناگفته پیداست که هر دوی این فعالیتهای فرهنگی ،به علت تحت کنترل درآمدن

فضای سیاسی و اجتماعی جامعه بهویژه پس از واقعه  28مرداد  ،1332کانون را در مقابل

حاکمیت قرار میداد و به همین علت کانون نتوانست مجوز ثبت دریافت کند و تا پایان
دورۀ پهلوی ،مجمعی غیررسمی باقی ماند .حکومت پهلوی که از دادن مجوز به کانون

سر باز زده بود ،به دستگیری و زندانی کردن برخی اعضای کانون ،تهدید و ترساندن
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و جلوگیری از نگارش تعدادی دیگر رو آورد و امکانات فعالیت کانون را محدودتر
کرد .ابتدا بازداشت فریدون تنکابنی رخ داد و سپس در اعتراض به دستگیری او سپانلو،

رحمانینژاد ،سلطانپور و بهآذین زندانی شدند (شروقی .)140 :1393

بااینحال ،جسته و گریخته جلسات کانون در خانۀ آشوری و بعدها تاالر قندریز ادامه

داشت (پروژه ملی تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر :گفتگوی با داریوش آشوری.

( )2009نوار دوم  )41تا اینکه با تشدید فعالیتهای مسلحان ه علیه شاه و سرکوب بیشتر
مخالفان ،ادامهدار شدن اختالفات درونی کانون و درنهایت مرگ ناگهانی جالل آلاحمد

در شهریور  1349فعالیتهای کانون بعد از دو سال و نیم از آغاز ،به محاق رفت.
فعالیت مجدد و ارسال نامههای اعتراضی به حکومت

و محافل متعدد به فعالیت فرهنگی و هنری (ادبی) خود ادامه دادند .برای نمونه اعضای

کانون در دهۀ  ،1350شرکت در برخی جشنوارههای رسمی و نیمه رسمی با هدف خط

ضد رژیمیدادن به آن بود .برای نمونه شاملو که برندۀ دومین دورة جایزه فروغ فرخزاد
بود ،با حضور در این مراسم ،از ضرورت آزادی بیان و نقطه نظرهای مشترک با جالل آل

احمد در این موضوع سخن گفت (محمدعلی .)72-69 :1372بااینهمه ،وی مدعی است
که در دهۀ  ،1340صرفاً بهدلیل ائتالف سیاسی با جالل آل احمد همراهی کرده وگرنه

جهانبینی خود را متفاوت از او میداند (محمدعلی .)67-66 :1372

همانطور که پیشتر اشاره شد ،در این سالها جسته و گریخته برخی اعضای کانون

با انتشار تألیفاتی با محتوای سیاسی با برخورد حاکمیت پهلوی روبهرو میشدند .یکی از
مهمترین این افراد غالمحسین ساعدی بود که از آغاز تأسیس کانون نویسندگان ایران،

در این نهاد فرهنگی فعالیت داشت و وزنۀ سنگینی محسوب میشد تا اینکه در سال 53

پس از اینکه بارها به علت فعالیتهای سیاسی و نوشتههای سیاسی دستگیر شده بود ،این
بار به زندان اوین فرستاده شد (اسدی  .)17-16 :1397شاملو که در لندن دورهای را با
ساعدی گذرانده بود ،از آثار بسیار سخت و جبران نشدنی شکنجههای جسمی و روحی

ساعدی در زندان اوین تحت حکومت شاه سخن میگوید (محمدعلی.)37 :1372
از اواخر سال  1355نویسندگان کانون در قالب این انجمن مجددا ً فعالیتهایی را
آغاز کردند .در این سال تعدادی از اعضای قدیمی کانون و تنی چند از نویسندگان

و پژوهشگران (علی اصغر حاج سید جوادی ،باقر پرهام ،اسالم کاظمیه ،منوچهر

هزارخانی و شمس آلاحمد) در دیدارهایشان توافق کردند که کانون نویسندگان را
مجددا ً فعال کنند (نقرهکار 2002/1381ج .)33 :2سلسله نامههای اعتراضی علی اصغر
حاج سیدجوادی ،نخست به هویدا ،نخست وزیر وقت( ،تابستان  ،)1354سپس به
معینیان رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی و در نهایت در اقدامی بیسابقه به شاه در (4

نقش کانون نویسندگان و اعضای آن در پیشبرد مبارزات با حکومت پهلوی

اعضای کانون در فاصله سالهای  ۱۳۴۹تا اواخر سال  ۱۳۵۵بهطور پراکنده در انجمنها
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دی ( )1355حاجسیدجوادی 2 :1357ـ15؛ خسروپناه )120-97 :1397 ،در تهییج اعضای
کانون به نگارش نامهای اعتراضی به نخستوزیر در سال  1356مؤثر بود .بدینترتیب،
نویسندگان عضو کانون دو نامۀ سرگشاده به هویدا و یک نامه به جانشین او ،آموزگار،

نوشتند .آنها همیشه بر این نکته اصرار داشتند که کانون نویسندگان ،کانونی صنفی است
نه سیاسی (براهنی .)216 :1369

اعضای کانون در نامهای سرگشاد ه به هویدا ( ۲۳خرداد )۱۳۵۶فعالیت علنی خود
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را آغاز کردند .آنها در این نامه که حدود  40امضا را در برمیگرفت ،خواستار رعایت
مواد قانون اساسی در رابطه با آزادی اندیشه و بیان و توجه به رشد و شکوفایی فرهنگی

و خالقیتهای فکری در جامعه شدند؛ همچنین به خفقان کشندهای که در سراسر
کشور حکمفرما بود ،اعتراض کردند .به فاصلۀ چند روز از این بیانیه ،کانون ،به مناسبت

درگذشت علی شریعتی ،اعالمیهای در  29خرداد  1356منتشر کرد (نقره کار2002/1381

ج .)37 :2مدتی بعد و در  28تیر همان سال ،دومین نامۀ سرگشاده کانون نویسندگان به
امضای  98نفر از صاحبان قلم انتشار یافت و در آن ضمن اعالم مطالبات همگانی اهل
قلم ،موارد زیر درخواست شده بود:

 -تقاضای ثبت رسمی کانون نویسندگان ایران؛

 -رفع هر گونه مانعی در راه تأسیس محل یا باشگاهی برای اجتماع اعضای کانون،

در تهران و شهرستانها؛

 -انتشار نشریه از سوی کانون نویسندگان ایران و توزیع بالمانع آن در سراسر کشور.

کانون که همواره بر موضع صنفی خود پافشاری میکرد ،پس از این نامه 7 ،شماره
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بولتن و  22بیانیه منتشر کرد (خسروپناه  .)219 :1397هویدا به هیچ کدام از نامهها پاسخ
نداد و آنان را جمعیتی وابسته به بیگانگان دانست (کانون نویسندگان ایران به روایت اسناد

ساواک  .)227-226 :1382درواقع وابست ه نبودن به هیچ نهاد و سازمان دولتی یا غیردولتی
یا هر گونه حزب و گروه سیاسی از اصول اولیه کانون نویسندگان بود که اعضایش بر

استقالل فردی خویش پافشاری میکردند (عنقایی .)39 :1378

کانون نویسندگان که از آغاز سال  1356و با انتشار بیانیههای متعدد ،بار دیگر جان

تازهای گرفته بود ،در  14مرداد  1356به مناسبت سالروز مشروطیت ،با انتشار بیانیهای

ادعای دولت را که قلم آزاد است ،به شدت رد کرد و طی این بیانیه نام  12تن نویسنده،
محقق ،نمایشنامه نویس و شاعر را ذکر کرد که به جرم نشر افکار و عقاید سیاسی و

اجتماعی و دینی خود در حبس یا تبعید به سر میبردند (علوی .)448 :1385

در آن یادآوری کرد که دو نامه کانون بیجواب مانده است .این نامه با امضای  ۹۰نفر
از شاعران ،نویسندگان ،مترجمان و پژوهشگران خطاب به جمشید آموزگار منتشر شد
و محتوای آن نیز تقریباً شبیه نام ه ارسال شده به هویدا بود (روزنامه اطالعات .)9 :1357

شبهای شعر گوته؛ از محافظهکاری تا فعالیت سیاسی

برخی پیش درآمد شبهای شعر گوته را ،برگزاری شب نیما در دی  1347میدانند
و معتقدند این رخداد نخستین گردهمایی بزرگ کانون نویسندگان بود که در تاالر

دانشکده هنرهای زیبا تشکیل شد (سپانلو  .)80 :1384برخی نیز شبهای شعر خوشه که
در باشگاه کارمندان شهرداری چندین ماه پیش از شب بزرگداشت نیما برگزار شد،

زمینه شبهای شعر گوته برمیشمارند (براهنی  )229 :1369چنین به نظر میرسد ،هر
کدام از این دو رخداد و افزون بر آن ،فضای سیاسی و اجتماعی متأثر از رویدادهای

بینالمللی در شکلگیری شبهای شعر گوته تأثیرگذار بوده است .بهآذین ،به فعل و
انفعاالت کانونهای بینالمللی ،بستر شبهای شعر گوته دانسته و معتقد است سیاست
حمایت از حقوق بشر کارتر ،زمینه را برای گشودن فضا مناسب کرد و در این میان

نقش کانون نویسندگان و اعضای آن در پیشبرد مبارزات با حکومت پهلوی

کانون در تاریخ  27مرداد نامۀ دیگری به نخست وزیر جدید (آموزگار) نوشت و

انستیتو گوته (انجمن فرهنگی ایران و آلمان) با استفاده از این فضا و به وساطت خبرنگار

روزنامۀ کیهان ،خواستار همکاری کانون نویسندگان ایران برای برگزاری جشن ساالنه

شبهای شعر خود شد( .اعتماد زاده  )68 :1372دراینمیان ،اما ،نقشهانس بکر ،رئیس
انستیتو گوته در سالهای  ۱۳۵۱تا  ۱۳۵۶و عالقۀ بسیار زیاد او به فرهنگ و ادبیات ایران،

در شکلگیری چنین رویدادی تأثیرگذار بوده است .هانس بکر آنگونه که خود اظهار
کرده در سالهای حضورش در تهران ،به شبهای شعر متعددی میرفته و با فرهنگ و
ادب و هنرمندان ایرانی آشنا بوده است« :خیلی اتفاقی یک بار در یک شب شعر شرکت

کردم و به شدت مجذوب این مراسم شدم .فارسی زبان بسیار زیبایی است؛ بهویژه برای
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شعرخوانی؛ و دیگر شب هم باشد و مهتاب هم بتابد آدم را به وجد میآورد .با خودم

گفتم من هم دوست دارم یک همچنین برنامهای را در انستیتو داشته باشم .ما باغ بزرگی

هم داشتیم و به این ترتیب  ۱۹۷۲اولین شب شعر را برگزار کردیم .بعد از آن سالی یک
بار ،ما شب شعر داشتیم و دو هزار نفر میآمدند» (مصاحبه ترسلی با بکر .)1391

افزون بر اینها ،فعالیتهایی که کانون از آغاز سال  1356و در قالب انتشار بیانیههای

متعدد و به مناسبتهای گوناگون منتشر کرده و طی آن تقابل خود را با حاکمیت پهلوی
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آشکار کرده بود ،در اقبال عمومی به برگزاری چنین رویدادی و شرکت اقشار معترض
در آن تأثیرگذار بود .چنانکه از برخی روایتها بر میآید دانشجویان ،معلمان و کارمندان

بیشترین تعداد شرکت کننده در ده شب شعر را تشکیل میدادند که بر اساس برخی گفتهها
ده هزار تا بیست هزار نفر بودند (براهنی 30 :1358؛ علوی  .)450 :1385بنابراین خاستگاه

اجتماعی عموم شرکتکنندگان ،طبقۀ متوسط جامعه بود .در میان برگزارکنندگان و
شاعران نیز ،از همه سنخ دیده میشد ،علی موسوی گرمارودی پیرو جریان اسالمگرا تا

محمود بهآذین که یک تودهای شناخته شده بود ،حضور داشتند.

دربارۀ جلسات شعر گوته و محتوای آن کموبیش روایتهایی بیان شده ،بااینحال،

دربارۀ خواستههای سیاسی شرکتکنندگان در آن جلسه کمتر سخن گفته شده است.
چنانکه از برخی روایتها برمیآید ،بعضی از حاضران در این مراسم ،با پردهپوشی و
غیرصریحبودن بیشتر برنامههای اجرا شده در این ده شب مخالف بودند .برای نمونه در
آخرین شب برگزاری ،در یکی از نامههای که به دست باقر پرهام رسیده بود ،نویسنده آن،

این اجتماع را توجیهی برای تبرئه نظام حاکم خوانده بود (اعتمادزاده  )79 :1372بااینحال،
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اعضای سیاسی کانون ،توانستند در سخنرانیهایشان آشکار یا در خفا ،خواستههای سیاسی
و اجتماعی خود را بازگو کنند .درهمینراستا بود که باقر مؤمنی دربارۀ سانسور و تأثیر
ویرانگرش بر زندگی و فرهنگ جامعه سخن گفت و در انتها لغو همۀ انواع سانسور
را «اولین و کمترین خواست کانون نویسندگان ایران» دانست (مؤذن  .)34 :1357در این

میان ،سعید سلطانپور ،شعری به صراحت سیاسیخواند و در آن از زندان ،خون ،رگبار،
اعدامی و انقالب سخن گفت« :ای دست انقالب /مشت درست مردم /گلمشت آفتاب/

با کشورم چه رفته است( »...مؤذن  .)44 :1357این شعر محمد زهری که در یکی از شبها

خوانده شد بیان مصیبت و در عین حال اطمینانی به اینکه گفتۀ او در تشویق مبارزین آینده

مؤثر خواهد بود:

اینها همه در حالی بود که هیأت دبیران کانون با در پیش گرفتن سیاست محافظهکاری

تالش داشتند تا سخنرانان را از بیان مطالب سیاسی و اعتراضی بازدارند؛ چنانکه اعتمادزاده

از اعتراض شاعران از منع شدنشان در بهکارگیری از واژههایی حساس سخن میگوید

و علت این مسأله را به تصمیمگیری هیأت دبیران که مقرر داشته در گفتارها ،شعرها،
افشاگری و کوبندگی اعتراض به مبارزهجویی آشکار و رویارویی کشیده نشود ،ارجاع

میدهد (اعتماد زاده  .)76 :1372پس از اتمام جلسات اصلی ،برخی سخنرانان بعد از
سخنرانی ،در جلسه پرسش و پاسخی که در انستیتوگوته برقرار شده بود به سؤاالت

مخاطبان پاسخ دادند (گلشیری و طاهری مجدد )13-12 :1383

حاکمیت در برابر برگزاری شبهای شعر ،چندان سختگیری نکرد؛ بلکه کوشید تا

از رسانهای شدن این واقعه جلوگیری کند .بنا به گفتۀ داریوش همایون ،به صاحبان جراید

دستور داده شده بود تا از پوشش خبری این رخداد خودداری کنند (گفتگوی دهباشی

با داریوش همایون 2008؛ امینی  .)1390بااینحال ،انجمن قلم امریکا ،انجمن نویسندگان

فرانسه و بسیاری گروههای دیگر ،از کانون نویسندگان پس از برگزاری این شبها

حمایت کردند (مؤمنی )65 :1998

پس از پایان شبهای شعر کانون نویسندگان ایران ،دانشجویان دانشگاه صنعتی

آریامهر (شریف) پس از تماس با اعضای کانون نویسندگان از آنان درخواست کردند

مباحث مطرح شده در آن جلسات را طی سخنرانیهای هفتگی در دانشگاه صنعتی دنبال
کنند که پس از شروع یکی از سخنرانیها ،پلیس جمعیت را متفرق کرد و عدهای از

مردم دستگیر شدند (پاکدامن  125 :1370و 206؛ آبراهامیان .)624 :1378

نقش کانون نویسندگان و اعضای آن در پیشبرد مبارزات با حکومت پهلوی

به گلگشت جوانان /یا ما را زنده داریدای رفیقان /که ما در ظلمت شب /زیر
بال خفاش وحشی خون آشام  /نشاندیمای نگین صبح روشن را  /به روی پایه
انگشتر فردا  /و خون ما بسخری گل الله  /بگرمی لب تبدار بیدل  /بپاکی تن
بیرنگ ژاله ریخت بر دیوار هر کوچه  /و رنگی زد بخاک تشنه هر کوه  /و
نقشی شد به فرش سنگی میدان هر شهری (خسروپناه .)58 :1396
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براهنی؛ واسط شناسایی فعالیتهای انقالبی در امریکا و اروپا

رضا براهنی یکی از سیاسیترین اعضای کانون نویسندگان ،نقش مهمی در اطالعرسانی
و پخش اخبار و رویدادهای انقالب ایران در امریکا و اروپا ایفا کرد .او بهدلیل مواضع

سیاسیاش مدتی در ایران زندانی بود (کانون نویسندگان ایران به روایت اسناد ساواک

 )461 :1382و از جنجال و کشاکش قلمی پرهیز نداشت ،چنانکه در اوایل دهۀ  50با
مصطفی مصباح زاده مدیر و مؤسس روزنامۀ کیهان در باب «شعر نو» مجادالتی داشت
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(طالبی نژاد  .)4 :1384او پس از آزادی و حضور دوباره در ایاالت متحده ،به علت اینکه

از نویسندگان شناخته شدۀ ایرانی در مجامع فرهنگی جهان بود ،با استقبال رسانههای
کثیراالنتشار روبهرو شد؛ به طوری که توانست از یکسو اخبار و اطالعات وقایع انقالبی
در ایران و از سویی مقاالت نویسندگان عضو کانون را برای انتشار به این مجالت بسپارد.

براهنی در این باره میگوید:

در طول چهار سال و نیم که امریکا بودم با نویسندگان معروف امریکا دوست
شده بودم .عضو کمیته آزادی قلم مجمع نویسندگان امریکا بودم .با سازمان
عفو بینالمللی ،مجمع بینالمللی حقوق بشر و سایر سازمانهای بینالمللی
برای افشاء خفقان همکاری میکردم .در عین حال سازمانهای سخنپراکنی
امریکا ،هلند ،دانمارک ،سوئد و تلویزیونهاشان و رادیوهای غربی برنامههای
مختلف از شعرخوانیها و سخنرانیهایم ترتیب داده بودند .به عالوه یکی از
کتابهایم تحت عنوان آدمخواران تاجدار که اص ً
ال به زبان انگلیسی نوشته
شده بود و مربوط به خفقان ایران بود ،به زبانهای مختلف ترجمه شده ،توجه
محافل ادبی را بهخود جلب کرده بود (براهنی .)203 :1358

افزونبراین ،براهنی در جلسهای در کنگرۀ امریکا ،به افشای اعمال شکنج ه در

زندانهای ایران پرداخت (مصاحبه پایگاه خبری تحلیلی پیام نو با احسان شریفی).

براهنی پس از واقعۀ  19دی قم و چند روز پیش از کشتار  28بهمن  ،1356به یک

دوست که هویت او مشخص نیست ،اما از یکی از اسناد ساواک بر میآید که احتماالً

علی اصغر حاج سیدجوادی است ،نامهای نوشت و طی آن از او پرسید« :آیا آن نامه
که خیلی مفصل برایت نوشته بودم رسید؟» حاج سید جوادی میگوید خیر (کانون

نویسندگان ایران به روایت اسناد ساواک  )401 :1384وی در این نامه به یکی از چالشهای

ایران در آستانه انقالب اشاره کرد:

اشاره او به مسألۀ نارضایتی قومیتهاست .اما تحلیل نهایی او از این موضوع نادرست

است .آنجا که وی به جای استفاده از اصطالح قومیت و قوم از واژههای ملت و ملیت
استفاده میکند .ادبیات نامه کام ً
ال چپگرایانه و ایدئولوژیک است .نکته درخور توجه

در این نوشته ،ضرورت همزیستی مسالمتآمیز احزاب مختلف ذیل پرچم «حقوق انسانی
و مدنی» در کمیتۀ حقوق بشر است .براهنی سرآغاز نامه طوالنی خود را با اندرزهایی

دربارۀ این موضوع آغاز میکند و پس از آن ،با نگاهی تاریخی در نقد عملکرد حزب

توده ،همچنین ستایش شجاعت گروههای چریکی ،بر لزوم حضور آن در مبارزه نهایی
علیه رژیم تأکید دارد ،اما آن را کافی نمیداند .وی یکی از پایههای موفقیت را ،کشاندن

«قشرهای محروم جامعه» به مبارزۀ سیاسی و اجتماعی میداند و علل شکست هر یک
از قیامهای مختلف از جمله نهضت ملی شدن نفت 15 ،خرداد  1342و شبهای شعر
را ناآگاهی از عوامل شکستهای پیشین و فقر «دانش سیاسی» میداند (براهنی :1358

 .)26-21او ،کانون را بزرگترین نیروی دموکراسی در ایران برمیشمرد و معتقد است
در برابر فشارهای حاکمیت برای از بین بردن آن باید مقاومت کرد .وی همچنین بعد از

نقش کانون نویسندگان و اعضای آن در پیشبرد مبارزات با حکومت پهلوی

به نظر من حساسترین مسأله انقالبی ایران مسأله ملیتهاست به دلیل اینکه
درکش به دلیل تبلیغات دستگاه ،حتی برای بسیاری از روشنفکران و حتی
انقالبیون دشوار است (براهنی .)52 :1358

قیام تبریز ،نامۀ دیگری به دوستش در ایران مینویسد و پس از شرح وقایع و بازتابهای
داخلی و خارجی آن ،به تحلیل و موشکافی آن میپردازد .براهنی ،ضمن اشاره به نفوذ

مذهب در میان مردم ایران و تبریز ،انگیزۀ اولیه قیام را مذهب میداند« :انگیزۀ فوتی و
فوری قیام تبریز ،کام ً
ال جنبه مذهبی داشته است» (براهنی  )61 :1358اما علت واقعی قیام
تبریز را پس از ریشه شناسی روانشناختی مردم آنجا که معتقد است مذهب در تبریز بسیار

پر نفوذ همانند قم و سایر شهرهای ایران نیست ،با نگرش تاریخی به حوادث مشروطه

و نقش تبریزیها ،حاکم کردن زبان فارسی و توهین به زبان ترکی آذریها در دورة
رضا شاه و  ...و هدف نهایی قیام را برانداختن ظلم و ستم و امپریالیسم و حاکم کردن
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دموکراسی میداند .براهنی علت قیام  15خرداد  1342را نیز افزون بر مایههای مذهبی که

در نظر او کم اهمیت است ،فقر ،بدبختی و خفقان معرفی میکند .براهنی که به تحلیل

چپگرایانه دربارة تبریز و قیام آن بسیار تأکید دارد ،هنگامی که به قیام شهرهای دیگر
همچون یزد میرسد ،ناتوان از ارائه تحلیل چپگرایانه است .در فعالیتهای براهنی،
رهبری جنبش از سوی امام پذیرفته شده است .حمایت او از امام در نامههای پیش از

انقالبش به کرات دیده میشود (براهنی  .)81-80 :1358درواقع او در این دوره به نقش
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بسیج کنندۀ امام اذعان دارد و با اصطالح «امام» از رهبر انقالب یاد میکند .بااینحال،

وی چندان نقشی برای طالب و مذهبیها پیش از قیام بهمن متصور نیست و میگوید سه
گروه :چریکها ،دانشجویان و نویسندگان با شاه مبارزه میکردند (براهنی .)104 :1358

نکتۀ تعجب برانگیز در این نامۀ مفصل این است که براهنی از موضوعات و مسائل

گوناگونی سخن میگوید ،اما واقعۀ  19دی و محتوای آن را نادیده میگیرد و در تحلیل
مسائل سیاسی ایران ،اشاره به جایگاه و وزن نیروهای مذهبی نمیکند .این دیدگاه

براهنی ،کموبیش در برخی اعضای کانون نویسندگان نیز رواج داشت و آنان چندان

توجهی به فعالیتهای اجتماعی و سیاسی نیروهایی با گرایش مذهبی نداشتند.

براهنی در این نوشته ،با نقد دیدگاههای تقی ارانی ،خلیل ملکی و کسروی دربارۀ

ضرورت حفظ یکپارچگی زبان ایران ،به تأسی از لنین دربارۀ حق آزادی آنچه که او ملتها

با فرهنگ و زبان متفاوت مینامد در حق استقالل فرهنگی و حتی سیاسی تأکید میکند
(براهنی  .)48-44 :1358البته براهنی بعدها این دیدگاه خود را تعدیل کرد (براهنی .)2012
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سایر فعالیتهای کانون در سال  1357تا پیروزی انقالب اسالمی

تشدید درگیریهای اجتماعی بهویژه در دانشگاهها ،موضعگیری در مقابل الیحه
مطبوعات دولت ،جبههگیری علیه توقیف روزنامة آیندگان و تالش برای تکرار شبهای

شعر (همایونپور  ،)303 :1383همکاری با تشکلهای صنفی و سیاسی هم سو ،شناسایی
و جذب نویسندگان جوان ،ایجاد فرصتهای مطالعاتی برای نویسندگان ،نامگذاری
روزهایی از سال به نام نویسندگان معروف ،بزرگداشت نویسندگان فعال ،ترجمۀ آثار
ادبی نویسندگان معروف جهان و متون مرتبط با فعالیت ادبی ،گنجاندن دیدگاههای

سیاسی و اجتماعی خود در البهالی این ترجمهها و انتشار پیامهای سیاسی نویسندگان مهم
خارجی از مهمترین اقدامات کانون در این دوره بود (احمدی و دیگران .)25-24 :1393

بااینحال ،اختالفات اعضای کانون ،به مانعی جدی برای هر گونه اقدام اساسی

اختالفات را بیشازپیش دامن زد .در نهایت ،انتخابات در  57/2/31در منزل هوشنگ
گلشیری برگزار شد و  5نفر عضو اصلی هیأت مدیره به این ترتیب انتخاب شدند :محمود

اعتماد زاده  76رأی ،باقر پرهام 66 ،رأی ،منوچهر هزارخانی  64رأی ،فریدون آدمیت 62

رأی ،فریدون تنکابنی  49رأی،حاج سید جوادی و شمس آل احمد عضویت علیالبدل

با  47و  46رأی .بخشی از این اختالفات را میتوان از گفتگوی طاهره صفارزاده با

شمس آلاحمد دریافت (کانون نویسندگان ایران به روایت اسناد ساواک .)120 :1384
حاج سیدجوادی که پس از انتشار نامهاش علیه شاه بیش از گذشته شناخته شده بود،
یک وزنه در کانون نویسندگان به شمار میرفت .ازاینرو ،شمس آلاحمد ،دانشور و

عدهای دیگر که با خط مشی تودهایها در کانون موافق نبودند ،از اینکه حاج سیدجوادی
مصاحبه با عدهای از خبرنگاران ایتالیایی را به حضور در مجمع ترجیح داده بود ،انتقاد
کردند و همگی اعتقاد داشتند اگر حاج سیدجوادی بود ،وضعیت متفاوت میشد .پس
از این سیدجوادی نامهای تند علیه دبیران کانون نوشت و آنان را متشکل از تعدادی
کمونیست (محمود اعتمادزاده ،محمدباقر پرهام و منوچهر هزارخانی) و بیدین (فریدون
آدمیت) قلمداد کرد .به دنبال این نامه ،فریدون آدمیت از سمت خود استعفا کرد (کانون

نقش کانون نویسندگان و اعضای آن در پیشبرد مبارزات با حکومت پهلوی

در بحبوحۀ انقالب شده بود .برگزاری مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیأت مدیره

نویسندگان به روایت اسناد ساواک .)452 :1382

موضوع دیگری که اختالفات را در کانون به اوج رسانده بود ،انتخاب خط مشی در

مواجهه با تحوالت انقالبی بود .عدهای اصرار بر باقی ماندن کانون نویسندگان بر مدار
صنفی بودن داشتند و برخی نیز خواستار در پیش گرفتن مواضع سیاسی بودند .تا اینکه

در تیر  1357جلسهای برای مشخص کردن خط مشی کانون برگزار شد که بدون نتیجه
پایان یافت (کانون نویسندگان ایران به روایت اسناد ساواک .)472 :1382

پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن هیأت دبیران دورۀ دوم ،با تشکیل چند

کمیسیون ،قصه نویسان ،شاعران و مترجمان با شرکت در آن به نقد آثار یکدیگر
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پرداختند .افزونبراین ،کمیسیونی به نام سانسور تشکیل شد که فعالیت آن بنا به گفتۀ
خود اعضا ،در جهت اساسیترین هدف کانون یعنی حذف سانسور و دستگاههای

مربوط به آن راهاندازی شده بود (روزنامۀ کیهان  .)1357/6/9این اقدامات با پشتیبانی برخی
مسئوالن و دول خارجی نیز همراه بود .برای نمونه ریچارد هوارد رئیس انجمن قلم امریکا

از اقدامات و درخواستهای کانون حمایت کرد (روزنامۀ کیهان  25مهر .)1357

بر اساس گزارش روزنامۀ کیهان در شهریور  1357که یازدهمین سال فعالیت کانون
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بود 150 ،نفر از نویسندگان ،شاعران  ،مترجمان و محققان به عضویت آن درآمده بودند
( )1357/6/9و در این میان ،برخی نویسندگان خارج از کشور نیز همچون فریده فرجام،
حمید صدر ،محمدرضا فشاهی ،بزرگ علوی و شهرنوش پارسیپور هم به کانون

پیوستند .بعد از شبهای شعر ،جلسات کانون به تناوب تا پیروزی انقالب در چند محل

تشکیل میشد ازجمله خانه گلشیری و بعد در خیابان فروردین تا حمله به دفتر کانون

محل ثابتی پیدا کرد (اوجی  .)306 :1379اعضای کانون در این مدت و با وجود اختالفات

شدید در کانون ،چند بیانیه علیه حاکمیت پهلوی منتشر کردند که مهمترین آن پس از
کشتار میدان ژاله در  17شهریور بود.

سوای فعالیتهایی که تحت عنوان کانون نویسندگان انجام میشد ،بسیاری از

اعضای کانون که در گروههای سیاسی مختلف عضویت داشتند ،اقداماتی را انجام

دادند .برای نمونه در مهر  ،1357باقر پرهام از اعضای هیأت دبیران کانون نویسندگان،

طی مصاحبهای با میشل فوکو که به ایران سفر کرده بود ،سؤاالتی از او دربارۀ کارکرد
مذهب در مبارزات سیاسی پرسید (نامه کانون نویسندگان ایران  .)16-9 :1358از دیگر
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فعالیتهای اعضای کانون در این دوره ،حضور در دانشگاه و مراکز دانشجویی و تحقیقی
به دعوت دانشجویان برای ایراد سخنرانی بود .از این دست فعالیتها میتوان به سخنرانی

ناصر زرافشان در فروردین  1357و باقر پرهام و منوچهر هزارخانی در اردیبهشت همان
سال با موضوع توسعه اجتماعی در مجتمع آموزش عالی قزوین اشاره کرد که یکی از
اهداف آن «افشاگری علیه فعالیتهای علمی و فرهنگی رسمی و فرمایشی مرسوم در

محیطهای دانشگاهی» بود (سه سخنرانی بیتا .)3 :افزونبراینها ،بهآذین در سال 1357

پس از تثبیت موقعیت کانون ،طی مقاله مفصلی موقعیت آخرین ماههای حکومت پهلوی

را تشریح کرد .انتشار این مقاله با عنوان «اتحاد دموکراتیک مردم ایران» که مضمون ضد

دولتی داشت موجب بازداشت بهآذین شد ،ولی با پیروزی انقالب از زندان آزاد شد.

فعالیتهای مستقل او در سال  1356و  1357به ترتیب چنین بود :ابتدا تشکیل «جمعیت
در اصل انتشار مرامنامه و بیانیه با امضای مستعار «نوروز علی آزاد» که سنگ بنای تشکیل

«جمعیت سیاسی اتحاد دموکراتیک مردم ایران» شد .تأسیس هفته نامههای «اتحاد مردم»

و «سوگند» در سال  1357نیز از دیگر اقدامات وی بود (اعتماد زاده.)15 :1370
نتیجهگیری

کانون نویسندگان ایران در پی یک سلسله حوادث نضج یافت .چنانکه میتوان تشکیل
کنگرة نویسندگان ایران در اوایل دهۀ  1320تا ارادۀ حکومت پهلوی برای برگزاری

مراسمی دولتی متشکل از نویسندگان و شاعران داخلی و خارجی در اواسط دهۀ  40را
حلقههای علّی آغاز و پایان شکلگیری کانون نویسندگان ایران دانست .عموم اعضای

کانون افزون بر شخصیت فرهنگی ،تعلقات برجسته سیاسی داشتند و عضویت بیشتر آنان

در گروههای سیاسی همچون حزب توده ،جامعه سوسیالیستها و جبهۀ ملی خواه ناخواه
کانون نویسندگان را از یک نهاد محافظهکار و بیتحرک به مجمعی حساس در مواجهه
با مسائل سیاسی و فرهنگی جامعه تبدیل کرده بود؛ اینها همه در حالی بود که در اساسنامۀ

کانون بر صنفیبودن این نهاد پافشاری میشد .این وجۀ سیاسی کانون سبب شد که از

نقش کانون نویسندگان و اعضای آن در پیشبرد مبارزات با حکومت پهلوی

اتحاد برای آزادی و استقالل» با هدف وحدت با تشکلهای جبهة ملی و مذهبی ،ولی

یکسو حاکمیت از همان آغاز تشکیل با آن مخالفت کرده و مجوزی برای آن صادر
نکند و ازسویدیگر ،بخشی از اهداف کانون سمت و سوی سیاسی پیدا کند و از اهداف

اولیه فاصله بگیرد .درنهایت مجمعی که توانسته بود جمعی از شخصیتهای فرهنگی را با
عقاید گوناگون گردهم آورد ،به ویژه بعد از باالگرفتن تحوالت انقالبی در نوع مواجهه
با انقالب دچار اختالف شد و همین سردرگمی در اتخاذ یک موضع سیاسی مشخص یا

صنفیماندن محض ،اثرگذاری آن را محدود کرد.
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