
ی درگذشت ی کانون نویسندگان ایران دربارهبیانیه

اشرف درویشیانعلی  

 ی کانون نویسندگان ایران، روز چهارمزبان کودکان رنج و کار و عضو برجسته علی اشرف درویشیان، قلم فرودستان و

گان بود، در حالی برای چهرهبی صدایان و تصویرگر سیمایآبان درگذشت. او که نزدیک به نیم قرن پژواک صدای بی

 بدیل قلم او، همچنان به تحققی بیمایهرویای زیبا کردن جهان، این جان نهاد که های نگرانش را برهمهمیشه چشم

پراکندن آن بسیار سهم داشت، تابناک است ها و آرزوهایش، که خود دری فروزان آرمانبا این همه، شعله نپیوسته است؛  

ای نویسنده  افشاند. آنچه او کرد و آنچه بر جا نهاد، نشان و میراثنور می آزادی  ی جویندگان شادی وو بر راه همه

گاه و به هیچ بر آن شورید و زبان اعتراض گشود، هیچ ه هموارهگاه به تایید ستم و سیاهی برنخاست؛ حاشا کاست که هیچ

زندان و فشار و  هادانست. همین بود که سالمی” خونین“صاحبان قدرت ننشست؛ زیرا که آن را  یای بر سفرهبهانه

ر در رژیم ها تعقیب و احضار و فشارژیم شاه و سال هایها حبس و شکنجه و آزار در زندانآزار نصیبش کردند. سال

ه و خوانند ها کتاب طی نیم قرن صدها هزارشرافت قلمش بود؛ قلمی که با آفرینش ده کنونی تاوان سرفرازی و حفظ

نظیر داشته است.محبوبیتی کم  

اش پاسدار آزادی قلم و مخالف محافظت کرد بلکه در تمام عمر ادبی اشرف درویشیان نه تنها از شرف قلم خودعلی

های سراسر اختناق و در سال ی او برای بازفعال کردن کانون نویسندگان ایرانبود. کوشش پیگیرانهسانسور  سرسخت

ی روشنفکر ی نویسندهی درخشان او به مثابههای اوج کارنامهنقطه های شصت و هفتاد خورشیدی از دیگرکشی دههآدم

قلمانی چند در زد و به یاری همنمی ان آستین هّمت برگمان اگر درویشیهیچ حصر و استثناست. بیآزادی بیان بی و مدافع

برکنار  خواه ایران چنین استوار وکوشید، نهاد روشنفکران و نویسندگان آزادینمی احیای کانون نویسندگان ایران به جان

مجامع،  فراگیر بود. از همین روی در تمامی گرفت. اعتماد به راستی و درستی اوهای قدرت حاکم پا نمیاز بازی

او بسیار  که در هر دوره از حیات جامعه، بالیدن و برآمدن آزادگانی چون بود. راست این باالترین آراء همواره از آن او

شمار است.کم  

یار بودیم که در و آرمانش برابری و آزادی. شک نیست که ما بخت ای سوسیالیست بوداشرف درویشیان نویسندهعلی

اش هستیم.ه شاهد مرگ و خاکسپاریشوربخت از آن رو کزیستیم و  ی اوزمانه  

 اشرف درویشیان، را بهنام و محبوب، علیی برجسته، خوشخود، نویسنده یکانون نویسندگان ایران درگذشت یار همیشه

گوید و در مراسم تشییع پیکر این تسلیت می خانواده، دوستان، دوستداران و همه نویسندگان مستقل و روشنفکران آزاده

ی محترم درویشیان خواهد بود.ادههای او در کنار خانوبزرگداشت رفیق راه و تمامی مراسم و  

 کانون نویسندگان ایران

١٣٩٦آبان  ٥  


