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ھای انجام اين گفتار، بخش سوم از سخنرانی

يافته در مراسم بزرگداشت چھلمين سالگرد 
تاسيس کانون نويسندگان ايران در استکھلم 

ھای کانون نويسندگان در است و به سياست
 .  جمھوری اس8می و در تبعيد اختصاص دارد

 
 ھا و آقايان عزيز،خانم

نکته برجسته در رابطه با کانون نويسندگان ايران 
در زمان شاه اين است که کانون، به ويژه پس از 

، اعتبار ٥٧برگزاری ده شب شعر در تابستان سال 
در واقع، . ای پيدا کرد که سر فصل نوينی شدويژه

حرکت کانون در اين ده شب، نويسندگان و جامعه 
فرھنگی را در وضعيت ويژه و در يک نقش 

ای قرار داد که بعد از کودتای سال پيشاصحنه
 تا آن مقطع، چنين شکل و وزنی به خود ١٣٣٢
 . نديده بود

اشاره من به چنين نقشی به اين منظور است که در 
واقع کانون با يک خيز بلند به دوران پس از انقGب 

توانست زياد اما اين وزن و موقعيت نمی. گانم نھاد
پايدار باقی بماند؛ زيرا نھادھای دمکراتيک مانند 

توانند نقش درجه ھائی میکانون، عمدتا در دوران
 صحنۀ ھای مردم در پيشاول را بازی کنند که توده
-اما پس از انقGب، توده. مبارزات حضور ندارند

ھای مردم در صحنه بودند و سير تحوRت و 
ھای موثر ديگری برای نھادھای رويدادھا، نقش

انقGبی فراھم ساخت که طبعا اعتبار کانون در 
ھا کم رنگ شد و کانون از پيش صحنه برابر آن
 . کنار رفت

توانست پس از انقGب نيز ھمان در واقع کانون نمی
نقشی را بازی کند که در مقطع پيش از اعتGی 
عمومی، به ويژه در مقطع آن ده شب شعر در 

نھادھای دمکراتيک در . زمان شاه به عھده گرفت
ھای اجتماعی و زمان سرکوب و در غياب جنبش

ھای مردم در دوره انقGبی تعيين مبارزات توده
 .شوندکننده می

کوشيد با اين ھمه، کانون،  پس از انقGب نيز می
. نقش خود را به شکل و شمايل ديگری ادامه بدھد
مثG تGش نويسندگان که در کتاب جمعه گردآمده 

کتاب جمعه، . ستبودند خود نشان از چنين کوششی
کوشيد جمعی از روشنفکران و 
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ھای سياسی، اجتماعی ، با اميد آزادی در ھمه عرصه1357مردم ايران در انقGب 
شان حکومت شاه را چنين بھبود وضعيت زيست و زندگی اقتصادیو فرھنگی و ھم

سرنگون کردند اما پس از سرنگونی حکومت پھلوی، حکومت اسGمی با سرکوب 
-حکومت تازه به قدرت رسيده، با سرکوب. دستاوردھای انقGب، جای آن را گرفت

ھا، ھا، چاپخانهنگاران، اشغال روزنامهھای شديد و با حمله به نويسندگان، روزنامه
چنان فضای رعب و ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی مستقل، آنممنوعيت فعاليت

وحشت و ترور راه انداخت که اکثريت شھروندان و به ويژه فعالين فرھنگی و 
و ھنوز ھم . کردندخواه، چپ و سکوRر ھر لحظه احساس خطر میسياسی آزادی

کند و از پس از سی و يک سال باز ھم ھيچ شھروند ايرانی، احساس امنيت نمی
 .باشدتعرض نيروھای سرکوبگر حکومتی مصون نمی

گذار حکومت اسGمی ايران، از ھمان روزھای به قدرت رسيدنش، خمينی، بنيان
 مردم ايران و دستاوردھای آن را از جمله در 1357بGفاصله سرکوب انقGب 
ھای او، حمله خود به آزادی بيان و انديشه و فعاليت .عرصه فرھنگی صادر کرد

سياسی را با ھجوم به مطبوعات آغاز کرد و در نخستين حمGت خود، تعطيلی 
پس از صدور . ھای تھران مصور و آھنگر را صادر کردروزنامه آيندگان و مجله
بنابراين، . هللا به دفتر کانون نويسندگان ايران حمله کرداين فرمان بود که حزب

چنين توقيف نشريات و حمله به دفتر کانون ھا و ھمحمله به مطبوعات و تسخير آن
- و سرکوب جنبش»انقGب فرھنگی«نويسندگان، سرآغاز حرکت ارتجاعی به نام 

جويی،  و سرکوب ھمه جانبه جنبش دانش57ھای اجتماعی و دستاوردھای انقGب 
خمينی، حتا پای خود را در سرکوب آزادی بيان . جنبش کارگری و جنبش زنان بود

 در »آيات شيطانی«فراتر از ايران گذاشت و حکم قتل سلمان رشدی، نويسنده کتاب 
 . انگليس را نيز صادر کرد

ھايش، مطبوعات و ای، جانشين خمينی نيز ھمواره در سخنرانیعلی خامنه
ھيات نظارت بر مطبوعات در کنار قوه . کندنويسندگان و ھنرمندان را تھديد می
ھای انقGب، سپاه پاسداران و بسيج، نيروھای قضائيه، وزارت اطGعات، دادگاه

ھا، چنين چندين نھاد امنيتی ديگر سانسور و حذف رسانهانتطامی و امنيتی و ھم
 .کنندرا به طور دايم پيگيری می... ھا و ھای اينترنتی، وبGگسايت

چون - که در آن شماری از نويسندگان ايران ھم1377ترورھای سياسی پائيز 
، از اعضای جمع مشورتی کانون به قتل ...محمدجعفر پوينده و محمد مختاری و

ھای حکومت اسGمی، عليه روشنفکران و حذف فيزيکی گریرسيدند، اوج وحشی
آنان، تنھا بخشی از تروريسم گسترده حکومت اسGمی در داخل و خارج کشور عليه 

 .فعالين سياسی و فرھنگی بود
ھا پس از تاييد  شود، ھمه كتابجا که به مساله نشر کتاب در ايران مربوط میتا آن

کنند و از زمان به قدرت  وزارت فرھنگ و ارشاد اسGمی، امکان انتشار پيدا می
ناشران شديدتر از  تاکنون نويسندگان و 1384نژاد، در سال رسيدن محمود احمدی

 .ھای قبل، تحت فشار سانسورچيان وزارت ارشاد اسGمی قرار دارندسال
 كتاب سال و   جايزه و ھفتمين دوره برای نمونه، در مراسم نمايش پايانی بيست 

ھفدھمين دوره جايزه جھانی کتاب سال حکومت اسGمی ايران در روز 
ھای قبل بدون حضور نويسندگان مطرح کشور و چون سال، ھم١٣٨٨/١١/٢٠

رونمايی از ترجمه «ھا برگزار شد و گل سرسبد اين نمايشگاه، ھای ارزنده آنکتاب
نژاد   زبان زنده دنيا با حضور محمود احمدی٣٠قانون اساسی جمھوری اسGمی به 

  »هللا امامی کاشانی بود و آيت
-ای به حجت هللا علی خامنه  از سوی آيت»اطلس شيعه«قبل از اين نيز تدوين کتاب 

اRسGم رسول جعفريان واگذار شده و نام او ھم به عنوان برنده بخش تاريخ و ملل 
 .، ذکر شده است»ايبنا«سايت خبرگزاری کتاب ايران  اسGمی در وب

صفار ھرندی، وزير فرھنگ و ارشاد اسGمی دولت نھم، پای خود را از اعمال 
سانسور دولتی ھم فراتر گذاشته و رسما و علنا به نويسندگان، چنين امر و نھی  

نظارت سخت بر ادبيات و ديگر  نويسندگان برای جلوگيری از اعمال «: کردمی
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 .شودآخر ھر ماه منتشر می بانگ
 

 بھرام رحمانی: سردبير
 : آدرس اميل

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
استفاده از مطالب بانگ، با ذکر منبع  -

 .ب8مانع است
 

 منشور کانون نويسندگان 
 )در تبعيد(ايران

دفاع از آزادی انديشه و عقيده برای  -1
ھای عقيدتی و قومی گروه  ھمه افراد و

 .بدون ھيچ حصر و استثناء
تواند افکار و عقايدی که خود ھرکس می -2
پسندد، داشته باشد و ھيچ فرد و يا گروه می

و يا 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  -3

ھنری، (افکار و عقايد و آثار فکری
با استفاده از کليه ...) فرھنگی، فلسفی و

 .وسايل ممکن
مبارزه با ھرگونه تبعيض و استثمار  -4

 .فرھنگی
ھا، -در استق8ل کانون از ھمه جمعيت -5

ھای سياسی اعم از مستقل احزاب و سازمان
يا وابسته به ھرنوع نظام حکومتی، کانون 
ضمن آن که موظف به دفاع از کليه حقوق 

ھايی است که با آزادی انديشه و و آزادی
بيان و نشر و رشد فکری و فرھنگی جامعه 

بايد به ھيچ تواند و نمیارتباط دارند، نمی
شکلی تبديل به ابزار يا محملی برای فعاليت 
ھيچ جمعيت، حزب يا سازمان سياسی 

 .خاصی شود
ھای ھا و انجمنھمکاری با کليه کانون -6

مشابھی که بدون داشتن وابستگی به گروه، 
جمعيت، سازمان يا حزب سياسی خاص، از 

ھای فرھنگی و ھای عام آزادیآرمان
 ...کننداجتماعی دفاع می



گرايشات انقGبی را گرد خود سازمان 
 دھد و خوب ھم 

اما جلوی آن گرفته شد و . پيش رفت
کانون نويسندگان . نتوانست ادامه بدھد

ھای بسياری در اين زمينه ھم تGش
-کرد؛  تGش کرد که با گذاشتن شب
ھای شعر ديگری در دانشگاه آن 
فضای پيش از انقGب را زنده کند که 

چه اين اما چنان. جلوی آن گرفته شد
توانست فتاد و کانون میاتفاق ھم نمی
ھايی نظير آن ھم ادامه دھد به حرکت

توانست رود که مینيز تصور نمی
ھمان وزن و اعتبار پيشين را زنده 

 . کند
گرچه، در ماھيت رژيم جمھوری 

ھای کانون را اسGمی نبود که حرکت
تر از سطح حتی در سطح پائين

ھای سياسی ھم تحمل کند و به سازمان
ھمين دليل ھم در سال شصت حمله 
کرد به کانون و دفتر آن را اشغال 
کرد و مدارکش را سرقت کردند، و 

درنگ، يک ماه پس از آن، سعيد بی
اين . پور را ھم در زندان کشتندسلطان

جا يادآوری کرد که را بايد در اين
پور را صرفا به خاطر سعيد سلطان

اين که عضو سازمان فدائيان اقليت 
بود نکشتند؛ بلکه او را به خاطر 

ھا کرد و در آنتئاترھائی که اجرا می
داری را مورد رژيم و سيستم سرمايه
داد، دستگير حمله مستقيم قرار می

در ھمان شب . کردند و کشتند
پور، بسياری دستگيری سعيد سلطان

از ديگر اعضای مرکزيت سازمان 
فدائيان اقليت نيز در ھمان محل 
حضور داشتند و کسی در پی 

يعنی آن موقع، . ھا نيامددستگيری آن
ھنوز دستگيری اعضای موثر 

ھای سياسی، مانند مقطع پس سازمان
 در دستور کار ١٣٦٠از سی خرداد 

ھا دستگير به ھمين دليل آن. نبود
پور دستگير نشدند؛ ولی سعيد سلطان

شد و در اولين فرصتی که رژيم به 
دست آورد، يعنی پس از سی خرداد 

اين . ھمان سال، او را اعدام کرد
دھد که فعاليت در مسئله نشان می

زمينۀ آزادی انديشه و بيان اگر به 
خواست انجام صورت راديکال می

داد شود، رژيم فورا واکنش نشان می
و فعالين آن را دچار زندان و شکنجه 

 . کردو اعدام می
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البته، کل کانون در آن موقعيت به شکل 
راديکال در برابر رژيم قرار نداشت و 
سرکوب و دستگيری و کشتن بقيه 
اعضای کانون نويسندگان ھم، در آن 
. موقعيت در دستور سياسی رژيم نبود

بينيم که بعدا در يک موقعيت ولی ما می
ديگر که کانون نويسندگان پس از 

ھای سياسی دوباره به  سازمانسرکوب
آيد، کشتن نويسندگان نيز جلو صحنه می

زيرا رژيم . گيرددر دستور کار قرار می
کرد جريان ديگری، حتی يک تحمل نمی

جريان دمکراتيک، مانند کانون به 
خصوص، نقشی بسيج کننده و معادل 

اين البته . ھای سياسی بازی کندسازمان
ولی آغاز . متعلق به يک دوره بعد است

جنگ ايران و عراق، جمھوری اسGمی 
را قادر ساخت که دست به سرکوب 

ھا را از ھم بپاشد سياسی بزند و سازمان
و جمع وسيعی از فعالين سياسی را در 

 اعدام کند و حتی در ٦٢ تا ٦٠ھای سال
 جمع وسيعی از زندانيان ٦٧سال 

سياسی را که در حال گذراندن دوران 
 . زندان خود بودند را قتل عام کند

در چنين مقطعی کانون نيز مانند ديگر 
توانست نھادھای سياسی و اجتماعی نمی

اما . فعاليت مشخصی از خود نشان دھد
پس از جنگ، وقتی فضا به ناچار باز 

شد جلوی ناخشنودی شد و ديگر نمی
ھای مخرب ھای مردم را از سياستتوده

و ارتجاعی جمھوری اسGمی گرفت، 
نشريات امکان آن را پيدا کردند که در 
. عرصه اجتماعی حضور پبدا کنند
آدينه، دنيای سخن و نشريات ديگر به 

تر در اين زمان، بيش. ميدان آمدند
نويسندگان کانون که در ايران مانده 
بودند در اين نشريات متمرکز شدند و 

 شمسی، بيانيه ١٣٧٠درنگ، در سال بی
، با »ايمما نويسنده« نويسنده به نام ١٣٤

تر و خطاب به شجاعت ھر چه تمام
حاکميت منتشر شد؛ چرا که پس از 

ھا، دوباره نويسندگان در پيش سرکوب
صحنه مبارزات حضور يافته و در  

ھای سياسی قرار گرفته گاه سازمانجای
البته نويسندگان اين نشريات . بودند

کردند، و الزاما به نام کانون کار نمی
ای که اين بيانيه را  نويسنده١٣٤ھمه 

امضاء کرده بودند عضو کانون نبودند؛ 
ولی کانون عمG مرکزيت اين حرکت 

آمد و در فرھنگی تازه به شمار می
جا ھم بود که رژيم فورا سياست ھمين

سرکوب نويسندگان را در دستور کار 
فرج سرکوھی و قبل از او . قرار داد

سعيدی سيرجانی دستگير شده بود، 
خواستند به اتوبوس نويسندگان را می

ای يکی ھای زنجيرهدره پرت کنند، قتل
پس از ديگری روی داد و خGصه اين 
که اين بار تيغ تيز رژيم به صورت 
دستور روز، بيخ گلوی نويسندگان قرار 
گرفت و فعالين کانون يکی پس از 
ديگری مورد تعقيب، آزار، دستگيری و 

يعنی ھمان کاری . کشتار قرار گرفتند
ھای سياسی کرده که زمانی با سازمان

بودند، در قبال فعالين کانون و 
زيرا اين . نويسندگان در پيش گرفتند

افراد بودند که در اين مقطع، نظرا و 
عمG رھبری مبارزات موجود را در 

-گرچه اين. جامعه بر دوش گرفته بودند
-ھا مستقيما به فعاليت سياسی نمی
پرداختند، ولی دفاع از آزادی انديشه و 
بيان امری ست که جدا از سياست به 

 . آيدشمار نمی
در ھر صورت کانون به اين شکل پيش 
رفت وعمG در اين مقطع يک ارتقاع 

به اين صورت که، در بيانيه . کيفی يافت
- نفر تغيير کيفی نسبت به اعGميه١٣٤

شود و از اين به ھای پيشين مشاھده می
بعد است که کانون به صورت مشخص 
. دھدحاکميت را مورد تعرض قرار می

يعنی با نام بردن از حاکميت و حرکت 
 . عليه سرکوب و سانسور آن

ھای پيشين نيز اين البته، در اعGميه
اما . حالت ھست، اما در لفافه قرار دارد

از اين پس حرکت آن روشن و شفاف 
بينيم که کانون شود و به تدريج میمی

ھای در اين زمينه از تمام جنبش
اجتماعی، حتی از جنبش کارگری دفاع 

گويد که آزادی بيان اين کند؛ چون میمی
پس دفاع . ھا در محدوديت استجنبش

از اين امور برابر است با دفاع از 
. آزادی انديشه و بيان در ھمه صور آن
يعنی اين بحث مطرح نيست که اگر 

گويد؛ پس کانون از کارگران سخن می
بلکه دفاع از . حزب سياسی است، نه

-آزادی انديشه و بيان محدوديت نمی
شناسد و از آزادی ھمگان بايد دفاع 

گويد و کارگری نيز که سخن می. کرد
خواھد مطالبات خود را بگيرد و می

شود نيز از سوی کانون سرکوب می
 .گيردمورد دفاع قرار می

. شوداز اين پس سياست کانون چنين می
اما اين سياست، عمG از جانب ھمه 
گرايشات موجود در کانون پذيرفته نشده 

کانون نويسندگان در تبعيد ھم در . است
 به عنوان ١٣٦١سال 

4 صفحه    
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بخش گويای زبان در کام مانده و 
صدای برنيامده کانون در ايران آغاز 

 تن از نويسندگان ١٣. به کار کرد
عضو کانون، که به تبعيد آمده بودند، 
کانون تبعيد را به وجود آوردند و کار 
-دفاعيات آن شروع شد و اين کار ھم

طور که اما ھمان. چنان ادامه دارد
دوست عزيزم نعمت آزرم گفت؛ اين 
اتوبوسی نيست که ھمه تا مقصد 

ھا پياده سوار آن بمانند؛ سر راه خيلی
در فراگرد اين حرکت تا به . شوندمی

امروز، مقاطعی در حيات سياسی 
جامعه ايران پيش آمده و تحوRتی رخ 
داده است که تغييرات روبنائی و 
ساختاری و ھر چيز ديگری که اسم 
آن ھست در حاکميت جمھوری 

ھا سبب شده که اسGمی رخ داده و اين
گرايشات گوناگون نسبت به اين 
. حاکميت نظرات گوناگون پيدا کنند
ھای رفت و آمد به ايران، شکاف

درون حاکميت و تغييرات موجود در 
ھا و گرايشات جامعه، در سياست

موجود در کانون تاثير گذاشته و 
تنشی در کانون به وجود آورده که 

ھای چند ساله اخير حاصل آن اختGل
ايم که ھيئت ما مقاطعی داشته. است

دبيران نسبت به رويدادھای گوناگون 
اند؛ از جمله مقاطعی اعتراض کرده

جشنواره «، »کنفرانس برلن«مانند 
 و غيره، که در »نزديک دور دست

من . برابر اين مسئله مقابله شده است
توانم از بدون نام بردن از افراد می

وجود دو گرايش مشخص در کانون 
-نام ببرم که در برابر ھم قرار گرفته
اند و بر سر حرکت در برابر تمام 

ھای رژيم جمھوری اسGمی سياست
-که ھيچ شکلی از آزادی را برنمی
تابد و تحت حاکميت چنين رژيمی 
ھرگز آزادی انديشه و بيان رخ 
نخواھد داد، در نوع مقابله اختGف 

متاسفانه اين اختGف . نظر دارند
نظری، منجر به تنش و جدائی شده و 
به جای حل مسئله از طريق 
دمکراتيک و به کار گرفتن خرد 

ھای ھمگانی کانون، جمعی در نشست
 . آيند کشيده استھای ناخوشبه مقابله

خواست ما از ھمگان پشتيبانی از آن 
خواھد به راستی ست که میگرايشی

از آزادی انديشه و بيان در تمام صور 
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ما حتی اگر تعداد کمی ھم . آن دفاع کند
خواھيم که اين خط در کانون بمانيم، می

در عين حال . را تا پايان ادامه بدھيم
مان را ھم خواھيم کرد که با تمام تGش

آن دوستان جدا شده از در مذاکره و 
-تبادل نظر برآئيم و خرد جمعی نشست
ھای ھمگانی را مGک قرار دھيم و 
بکوشيم اين صف را تقويت کنيم و ھمه 
مدافعان آزادی انديشه و بيان را در 
. درون کانون در کنار ھم نگه داريم

ھا و سخن گفتن رو علنی شدن اين بحث
به بيرون، و رو به ھمه مردم حرف 

تواند ست که میھائیزدن، يکی از شيوه
نشانه شجاعت نظری گرايشاتی باشد که 
به شفافيت نظر و عمل خود يقين دارند 
و معتقدند برای دفاع از آزادی انديشه و 
بيان، ھيچ عاملی موثرتر از سخن 

قضاوت . آشکار و سرراست نيست
عمومی برای داوری در اين زمينه 

از اين رو . بھترين شيوه اصGح است
بايد مشکGت موجود در کانون را 
آشکار بيان کرد و ھرکس که نظر 
ديگری دارد نيز طبعا بايد سخن گفتن 
سرراست و آشکار را برای بھبود 

 . شرايط  بھترين راه بداند
-به ويژه، اکنون اين جمھوری اسGمی
کند و ست که از اين تنش استفاده می

آرزويش ھم اين است که در اثر اين 
بنابراين . اختGفات کانون از ھم بپاشد

بايد تGش کرد که اين تنش از ميان برود 
و اعضای کانون دوستانه و بر روال 
-مناسبات دمکراتيک، يک مبارزه يک

و - جانبه عليه سرکوب-پارچه و ھمه 
سانسور در جمھوری اسGمی را به پيش 

 . ببرند

 
 بيانبه کانون نويسندگان ايرا در تبعيد

  بھمن٢٢
 و تحقق آرمان آزادی انديشه و بيان

 
 
 

بزرگ مردم سی و يک سال سال از انق8ب 
ھای بر حق خود ايران برای تحقق خواست

ھا صورت گذرد و ھنوز اين خواستمی
 . اندواقعيت به خود نگرفته
ھا، آزادی انديشه و سر خط اين خواست

بيان و تشکل بود که حکومت شاه ھزاران 
قربانی برای به ثمر رسيدن آن از مردم 
گرفت و حکومت اس8می جانشين آن نيز 
انبوه مردم را به خاطر مبارزه در راه آن، 

 . عام کردقتل
اکنون در آستانۀ سی و دومين سال فراگرد 
انق8ب بھمن، بار ديگر مردم ايران در ابعاد 

اند تا از عزت و ھا آمدهميليونی به خيابان
ترين شرف آزادی دفاع کنند، به خشن

ھای رژيم جمھوری اس8می پايان جنايت
دھند و بندھای اسارت ديرينه سال خود را 

 . از ھم بگسلند
رژيم جمھوری فرھنگی سانسور و اختناق 
داد سياسی و اقتصادی اس8می، در کنار بی

آن در اين سی و يک سال، فشار طاقت 
فرسائی را بر مردم ايران وارد ساخته که 

از . تحمل آن بيش از اين ممکن نيست
رو نيز ھست که مبارزات رھائی بخش ھمين

بست گير برای برون رفت از بنو ت8ش پی
ست که کنونی، شعار روز مردم و پيامی

خواه جھان نيز آن گوش شنوای مردم آزادی
 .را شنيده و به پشتيبانی از آن برآمده است

گير اين دفاع بر حق از درخشش چشم
ھای انسانی، ھر روز، بيش از خواست

کار و کثيف جمھوری گذشته چھره تبه
دھد و پاسخی درخور اس8می را نمايش می

 .ھای آن استدر برابر جنايت
تنھا راھی که جمھوری اس8می در برابر 
مردم ايران برگزيده استبداد و سرکوب 

ست که مدام بر ابعاد غيرانسانی آن عريانی
اما اين استبداد وحشيانه و . شودافزوده می

عقب مانده، نه تنھا نتوانسته مردم ايران را 
به عقب براند؛ بلکه خود رژيم را آشفته و 

تر از گذشته کرده و آن را در سطح سرگشته
 .نظيری کشانده استجھانی به انزوای کم

ترين اکنون جمھوری اس8می دچار بزرگ
بحران درونی خود است و بر لبۀ پرتگاه 

اکنون آرزوی مردم . سرنگونی قرار دارد
يابی به خواست بر حق ايران برای دست

 .آزادی در آستانه واقعيت يافتن است
-آزادی انديشه و بيان را بيش از اين نمی

روز رھائی نزديک . توان در بند نگه داشت
 .است
 

 کانون نويسندگان ايران در تبعيد
 ١٣٨٨ بھمن ٢٢
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طرح تاريخی ادبيات ايتاليايی،  کتاب

ماريو سانسونه، انتشارات : نويسنده
 . 1995پرينچيپاتو، مي8ن 

 ناصر پيمان: ترجمه
  
 
 

 در 1888جوزپه اونگارتی، در سال 
حومه اسکندريه مصر از يک خانواده 

وی در دو . ايتاليايی مھاجر به دنيا آمد
سالگی پدرش را که کارگری  حفاری 
در . کانال سوئز بود، از دست داد
ھا شد اسکندريه، وارد مدرسه سويسی

و خيلی زود با کارھای نمادگرايان 
فرانسوی نيچه و لئوپاردی آشنا شد و 

 سالگی 24 در سن 1912درسال 
برای ھميشه اسکندريه را به قصد 

در آن . تحصيل در پاريس ترک کرد
ھای جا به سوربن رفت و در کGس

درس ھانری برگسون شرکت نمود و 
چون اپولينر با ھنرمندان پيشتازی ھم

 .موديليانی آشنا گرديد -پيکاسو-
کمی قبل از اغاز جنگ جھانی اول به 
شھر ميGن رفت  و شروع به سرودن 
اشعار خود نمود و با مجله Rچربا، 

گرايان به ارگان رسمی جنبش آينده
با ورود ايتاليا به . پردازدھمکاری می

جنگ جھانی اول به خدمت سربازی 
. خوانده شده و روانه ميدان جنگ شد

 يکی از دوستانش 1916در سال 
اولين مجموعه شعر او را به نام بندر 

 نسخه به چاپ 80مدفون را در 
 در پاريس 1921 تا 1918از . رساند

در سفارت ايتاليا به کار مشغول شد و 
 ،برای روزنامه فاشيستی مردم ايتاليا

بعد از اين به خاطر . قلم فرسايی کرد
نابسامانی اوضاع مالی به شھر رم 
رفت و کارمند وزارت امور خارجه 

 مرامنامه 1925در سال . شد
.  کردءروشنفکران فاشيست را امضا

، از جانب کانون 1944در سال 
نويسندگان ايتاليا متھم به ھمکاری با 
فاشيسم شد و به پای ميز محاکمه 
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کشيده شد  ولی دادگاه او را تبرئه  کرد 
سان کرسی دانشگاھيش را باز و بدين

 .پس گرفت
 مردم ايتاليا ھنوز ,در ابتدای قرن بيستم

 و ؛دنباله روی اشعار سنتی خود بودند
ليکن صداھای مخالف عليه شعر سنتی 

 تا 1905ھای در سال. ھم وجود داشت
اين روحيه ه ھايی که نمايند شيوه1910

ھای مخالف در ايتاليا بود با نام
-گرايی و غروب يا آينده،فوتوريسم
گرايی آينده. به وجود آمد گرايان

ساختارش به روی يک برنامه دقيق 
شورشگرانه و با تاکيد بر  ،طلبانهجنگ

. تGش و ھويت ملی بود، بروز نيرو
 رنگ و ھوای ،گراياناشعار غروب

ماليخوليايی را داشت و مملو از دلتنگی 
.  بينانه و طنزآلود بودو نکات باريک
- گرچه به جمع آينده،جوزپه اونگارتی

گرايان پيوست ولی خيلی زود توانست 
و نماينده  عنوان  پدر مکتب ارمتيسم 

. شعر مدرن ايتاليا را از آن خود سازد
شود که  به شعری خطاب می،ارمتيسم

بنا به خواست شاعرش، بر مبنای معانی 
بسته و پيچيده سروده شده باشد و به 

شاعران . آسانی ھم قابل تفسير نباشد
گرا ھم اشعارشان را بر پايه طيف آينده

کردند ريزی میو اساس فغان و فرياد پی
-و ليکن اونگارتی به خوبی موفق می
شود که شعرش رابا احساسات قوی خود 

ھای احساساتی که جنبه. در ھم آميزد
عاطفی آن را از جکومو لئوپاردی به 

 .ارث برده بود
 
 

 تا سحر
 1915 دسامبر 23قله چھارم 
 سراسر شب
 افتاده در کنار

 يک دوست کشته شده
 که با دھانش
 خشمگينانه

 روی به سوی مھتاب دارد
 ھايشو با تراکم دست

 نفوذ کرده
 در سکوت من

 نوشتم
 ھای لبريز از عشقنامه

 امھرگز نبوده
   تا به اين حد

 چسبيده به زند گی
 

*** 

 گرامی باد
خاطره خسرو گلسرخی 

 و کرامت دانشيان
 

، با ١٣٥٢ بھمن سال ٢٩رژيم شاه در 
اعدام خسرو گلسرخی و کرامت دانشيان، 
کوشيد بر موج پشتيبانی جامعه ايران  از 
اين دو تن فرزند د�ور خود غلبه کند و با 
ترساندن مردم، به ويژه جوانان از اعدام و 
زندان و شکنجه، آنان را از گرويدن به 

 .مبارزات انق8بی و آزادی بخش بازدارد
اما ناخشنودی عمومی از خفقان و سانسور 

ھای ارتجاعی رژيم کشی و سياستو آزادی
و دفاع شجاعانه اين دو انسان مبارز، 
نتيجه ديگری داد؛ موج اعتراض عليه اين 

ھا  برخاست و رويکرد انبوه جوانان اعدام
به مبارزات سياسی و اجتماعی، رژيم شاه 
را در مخمصه قرار داد و بار ديگر نشانگر 
اين امر شد که خفقان پايدار نيست و آزادی 

 . توان از ميان بردرا نمی
خسرو گلسرخی و کرامت دانشيان، ھردو 

ورز و اھل نوشتن و ھنر مبارزان فرھنگ
خسرو شاعر و منتقد ادبی و کرامت . بودند

ساز و معلم يک روستا در دانشيان فيلم
مسجد سليمان بود و در راستای راه صمد 

آثار باقی مانده از اين . زدبھرنگی گام می
ورز، نشانه دو تن انسان مبارز و فرھنگ

ايمان آنان به خ8قيت انسان و دفاع از 
آزادی انديشه و بيان، به عنوان يکی از 

 .ھای اصلی زندگی انسانی بودھسته
-آنان تا واپسين دم زندگی که اوج جوانی

شان نيز بود، بر يقين خود پای فشردند و 
ھای ترين تودهبا دفاع از آرمان محروم

ای مردم برای يک زندگی انسانی، آموزه
 . قدر از خود باقی گذاشتندگران
 

 
خواه، به  ياد اين دو انسان مبارزه و آزادی

ای گرامی ست که انبوه ويژه در زمانه
جوانان د�ور جامعه ما ھمانند آنان، سينه 

داد حاکم و خفقان خود را در برابر بی
اند و موجود در جمھوری اس8می سپر کرده

ھای بر حق خويش به برای تحقق خواست
 .روندپيش می

 



-ھنرھا در جامعه اسGمی، خود كتاب
 ».ھايشان را سانسور كنند

 ھرندی، در يک  حسين صفار محمد
كنفرانس خبری در ارديبھشت ماه 

اين چيزی است «: ، گفته بود1387
كه ما از ناشران و نويسندگان 

شما از قانون بررسی و . خواھيم می
بازبينی مطلع ھستيد، بنابراين 
صفحاتی را كه احتماR مشكGتی 

شک  بی».كنند، حذف كنيد ايجاد می
خودسانسوری بدترين نوع سانسور 
است که نويسنده را دچار تناقضات و 

 .کندھای فکری میبحران
ھرندی، با ھشدار به نويسندگان، تاکيد 

ھا بايد مطابق با  کرد انتشار كتابمی
مذھبی، اخGقی و «ھای  حساسيت
 ھرندی، . نظام صورت گيرد»ملی

-ھا نيز میحتا وارد اتاق خواب انسان
انعكاس بيش از حد «: شود و می گويد

روابط خصوصی مرد و زن و 
ساRن در قراردادن جوانان و بزرگ

معرض توصيفات ھمبستری، نقض 
- او، ادامه می».آشكار قانون است

اگر كسی فرد دينداری را چه «: دھد
در دين اسGم و چه در مسيحيت به 
  تمسخر گيرد قانون را نقض كرده

ما نبايد اجازه دھيم ضديت « و ».است
 ».ھا منعكس شود با خداوند در رسانه

صفار ھرندی، يکی از سرداران 
سابق سپاه پاسداران و ھمکار حسين 
شريعتمداری در روزنامه کيھان بود 
تنھا در دو سال نخست وزارتش، بيش 

ھايی که در دو  درصد کتاب٧٠از 
دھه گذشته با مجوز رسمی وزارت 
ارشاد اسGمی منتشر شده بودند، 

او، دستور . الچاپ اعGم کردممنوع
-ھای ممنوعتھيه فھرستی از کتاب

الچاپ را صادر کرد، دامنه سانسور 
. تر گسترش دادرا ھر چه بيش

ھا، از سانسور کتاب در ھمه عرصه
ادب کGسيک فارسی و عرفان ايرانی 

ھای آموزشی  گرفته تا کتاب
دبيرستانی و دانشگاھی را در 

 .برگرفت
ھايی که در چند سال گذشته کتاب

منتشر شده بودند زير تيغ سانسور 
ھايی از آثار حذف بخش. قرار دادند

شاعرانی چون ايرج ميرزا، خيام، 
مولوی، سعدی، سوزنی سمرقندی، 

چنين ھم... نظامی و عبيد زاکانی و 
 ...لغت نامه دھخدا و فرھنگ معين و
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ترين نويسندگان برخی از آثار معروف
چون غGمحسين معاصر ايرانی ھم

ساعدی، صادق ھدايت، صادق چوبک، 
ابراھيم گلستان، احمد کسروی، ذبيح 

پور داود، علی دشتی، بھروز، ابراھيم
 .سانسور شدند... چھل تن و

برخی آثار ھدايت ھدايت مانند توپ 
مرواريد، حاج آقا، علويه خانم، 

-پيش از اين نيز ممنوع... ولنگاری و
الچاپ بودند، اما چاپ و انتشار بوف 

 .کور نيز با سانسور روبرو شد
سانسورچيان ارشاد، از تجديد چاپ دو 
اثر صادق چوبک، مجموعه داستان 

اش مرده بود و کوتاه انتری که لوطی
. رمان سنگ صبور جلوگيری کردند
تGش ناشران برای تجديد چاپ برخی 
آثار مھم غGمحسين ساعدی مانند 
عزاداران بيل، ترس و لرز، دنديل و 
توپ به جايی نرسيد و از انتشار باز 

مجوز انتشار داستان بلند خروس . ماندند
و تجديد چاپ دو مجموعه داستان کوتاه 

 .ابراھيم گلستان نيز لغو شد
ماموران سانسور وزارت ارشاد، به 

ھايش اثر تجديد چاپ رمان چشم
از . معروف بزرگ علوی مجوز ندادند

آحمد، به نام تجديد چاپ کتاب جGل آل
 .سنگی بر گوری جلوگيری کردند

اش نامه تھمينه ميGنی، با اين که فيلمفيلم
-به نمايش عمومی درآمده بود، ممنوع

تجديد چاپ جلد اول و دوم . الچاپ شد
تاريخ اجتماعی ايران، به قلم مرتضی 
راوندی، درباره قرن اول تا سوم 

 بار چاپ قبلی ۶ھجری، در حالی که 
دو اثر يعقوب . داشت، ممنوع شد

قراری و ھای آداب بیيادعلی، رمان
ھا در حياط، در حالی که با مجوز حالت

رسمی وزارت ارشاد منتشر شدند اما 
نويسنده را در شھرستان ياسوج، به 

 .بھانه توھين به لرھا زندانی کردند
سانسورچيان حکومتی، رمان از شيطان 
آموخت و سوزاند، به قلم فرخنده آقايی 

الچاپ کردند؛ دو داستان بلند را ممنوع
اصغر الھی، سالمرگی و ريا و رويا را 

الچاپ قرار ھای ممنوعدر فھرست کتاب
دادند و به چاپ مجدد کتاب مردی که 
در غبار کم شد اثر نصرت رحمانی 

وزارت ارشاد، رمان . مجوز ندادند
جمال ميرصادقی، دختری با ريسمان 

 داستان کوتاه او ٢٢ای و مجموعه نقره
الچاپ را با عنوان و عشق آمد ممنوع

 .کرد

ھای نويسندگانی چون سال صفر کتاب
داد ويدا حاجبی؛  اردRن سرفراز؛ داد بی

نامه ھوشنگ افيون شيوا ارسطويی؛ جن
گلشيری؛ زنان بدون مردان مھرنوش 

پور؛ موسيقی عطر گل سرخ پارسی
 اميرحمزه صاحبقران         عمران صGحی؛

 گذری تا مسلخ         ادبيات کھن فارسی؛
ھا حميده صداقت  تبريزيان؛ شکست ثانيه

چنين برخی آثار فريدون آدميت و ھم
 .الچاپ شدندممنوع... و

اميرحسن چھل تن، نويسنده برجسته 
ايرانی، در اعتراض به سانسور از 
پذيرفتن جايزه کتاب سال وزارت ارشاد 

ھای روضه قاسم، رمان. خودداری کرد
آسمان و مھر گياه، تھران شھر بی

  .الچاپ ھستنداو، ممنوع... عشق، و
سانسورچيان ارشاد اسGمی، حتا مانع 
چاپ و انتشار ترجمه آثار نويسندگان 

نويسندگان در ميان . غيرايرانی نيز شدند
غيرايرانی که آثارشان در ايران 

ھای ترين چھرهسانسور شده، معروف
 . ادبی و نظری جھان قرار دارند

، کتاب خاطرات 1386در سال 
روسپيان غمگين من، اثر گابريل گارسيا 
مارکز که ترجمه فارسی آن در ايران با 

 »خاطره دلبرکان غمگين من«نام 
-آوری و ممنوعمنتشر شده بود، جمع

در حالی که اين کتاب، حدود . الچاپ شد
آوری با ترجمه سه ھفته پيش از جمع

کاوه عباسی و با کسب مجوز رسمی از 
وزارت ارشاد و فرھنگ اسGمی، 
منتشر شده بود به دليل شھرت مارکز 

ھنگامی . در ايران، به سرعت ناياب شد
که ناشر چاپ دوم کتاب را، باز ھم با 
مجوز وزارت ارشاد اسGمی، آماده 

کرد سايت تابناک، وزارت ارشاد را می
صدور مجوز برای يک اثر «به 

اين .  مورد انتقاد قرار داد»ضداخGقی
وب سايت وابسته به محسن رضائی، 
. فرمانده اسبق سپاه پاسداران است

ھای دولتی، چون برخی از رسانه
روزنامه کيھان و روزنامه جمھوری 

آوری کتاب اسGمی نيز خواستار جمع
شدند و سرانجام صفار ھرندی، اعGم 
کرد که صدور مجوز انتشار اين کتاب 

 . بوده است»يک غفلت«
وزارت ارشاد اسGمی، از جمله از 

-ھای نويسندگانی ھمتجديد چاپ رمان
چون اوالونا، اثر ايزابل آلنده با ترجمه 
خليل رستم خانی و آخرين وسوسه 
مسيح، نوشته نيکوس کازانتاکيس با 
ترجمه صالح حسينی، جلوگيری کرده 

ھا، قبG با برخی از اين رمان. است
اسقبال گسترده روبرو 

 ...فاجعه سانسور کتاب 

7 صفحه    



. شده و بارھا تجديد چاپ شده بودند
رمان دختری با گوشواره مرواريد، 
به قلم تريسی شواليه با ترجمه گلی 

اوالونا .  بار منتشر شده بود۶امامی، 
و آخرين وسوسه مسيح بيش از اين، 

ترجمه فارسی .  بار چاپ شده بود۴
مجموعه آثار ھنريک ايبسن، 

نويس بزرگ نروژی و نمايشنامه
ھا و دشمن مردم خالق خانه عروسک

در حالی که آثار . الچاپ شدنيز ممنوع
 تاکنون بارھا در ۴٠ايبسن از دھه 

ايران چاپ و تئاتر آن نيز به اجرا 
 . درآمده است

چاپ دوم مجموعه مقاRت آندره ژيد، 
نويسنده معروف فرانسوی و برنده 
جايزه نوبل ادبی، که چاپ اول آن با 
ترجمه رضا سيدحسينی منتشر شده 
 .بود، نيز به تيغ سانسور سپرده شد

ماموران ارشاد اسGمی، کتاب 
نھضت ملی کرد، از کتب مطرح 
دانشگاھی در جھان است که توسط 
ابراھيم يونسی ترجمه شده بود، 

 .سانسور کردند
کتاب رمز داوينچی، کتابی پرفروش 
در جھان که بر اساس روايتی از 
ازدواج عيسی و سرنوشت او نوشته 
شده است، در حالی که با اعتراض 
رسمی کليسا، مواجه شد اما در ھيچ 
کشور و حتا در واتيکان و ايتاليا نيز 

الچاپ نشد، در حالی که ممنوع
وزارت ارشاد با استناد به اعتراض 
چند کشيش ايرانی، ترجمه فارسی 
رمز داوينچی را از بازار جمع آوری 

 .الچاپ کردآن را ممنوع  و
ھای نويسندگانی چون زنان کتاب
نشين و نخبگان جوشن پوش به پرده

قلم فاطمه مرنيسی، ترجمه مليحه 
ای؛ راه خطا به قلم گراتزيا  مغازه

آخرين  دلددا، ترجمه بھمن فرزانه؛
وسوسه مسيح نيکوس کازانتزاکيس، 
ترجمه صالح حسينی؛ قراردادھای 
اجتماعی ژان ژاک روسو؛ ھفت 
كانون معنويت جيدوکريشنامورتی؛ با 

ھايم خاطرات لوئيس آخرين نفس
-ممنوع... بونوئل؛ آثار عزيز نسين و

 .الچاپ ھستند
بدين ترتيب، کارنامه فرھنگی دولت 

ھای اقتصادی، نھم، در ھمه عرصه
سياسی، اجتماعی و از جمله در 
وزارت ارشاد اسGمی، سياه و سياه 

ماحصل وزرات چھار ساله . است
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سردار صفار ھرندی در وزارت ارشاد، 
ضربات سھمگينی به آزادی بيان و 
. انديشه و قلم در جامعه ايران زده است
آغاز دوره دوم چھار ساله رياست 

سو با نژاد نيز از يکجمھوری احمدی
خواه ايران خيزش عمومی مردم آزادی

و از سوی ديگر تشديد سانسور و 
اختناق، زندان و شکنجه و اعدام ھمراه 

 .است
در سی و يکمين سالگرد سرکوب 

 مردم ايران توسط حکومت 57انقGب 
ايران رکورد بيش ترين تعداد اسGمی، 
نگار زندانی را به خود روزنامه

كميته دفاع از . اختصاص داده است
نگاران كه مقر آن در نيويورك روزنامه

 1388 بھمن 27شنبه است روز سه
، اعGم كرد 2010 فوريه 17برابر با 

 ٩٠كه ايران با دستگيرى بيش از 
ترين نگار يكى از مھمروزنامه

نگاران در جھان سركوبگران روزنامه
برخى ديگر از . رودبه شمار مى

المللى از جمله ھاى بينسازمان
گزارشگران بدون مرز نيز از زندانى 

ھاى نگار در زندان روزنامه۴٢بودن 
 .اندحکومت اسGمی ايران، خبر داده
ترين و مسلم است که کتاب يكی از مھم

بھترين ابزار فرھنگی است كه ما را به 
كند و بر علم و دانش روز مجھز می

چنين كتاب، ھم. آگاھی مان می افزايد
ای در شناساندن تاريخ و نقش عمده

فرھنگ، اقتصاد و سياست، آداب و 
ھای يك مملکت و جوامع رسوم و حماسه
بر اين اساس، اعمال . کندديگر ايفا می

خوانی ھرگونه سانسور بر کتاب و کتاب
به طور کلی سانسور و اختناق، نه تنھا 
جنايات بزرگی در حق مردم يک کشور 

برد و است، بلکه جامعه را به قھقرا می
 .داردعقب نگه می

 

 
 )در تبعيد(بيانيه کانون نويسندگان ايران 

 به مناسبت روز جھانی زبان مادری
 

 فوريه ھر سال از سوی سازمان ملل ٢٢
متحد به عنوان روز زبان مادری در جھان 

اين اقدام به خاطر دفاع از . اع8م شده است
حقوق فرھنگی مردم جھان و برای دست 
يابی به شرايط و مناسباتی صورت گرفته 
است که امر آموزش و پرورش را برای 

بخشد و امکان مردم تمام جھان سھولت می
ھای زبان خودی يابی آنان را به رسانهدست

 .آوردفراھم می
 

ای در جھان کنونی، کشورھای چند مليتی
ھای رايج ھا فقط يکی از زبانکه در آن

رسميت دارد و خواندن و نوشتن و آموزش 
گيرد و پرورش تنھا از طريق آن صورت می

ھای نوشتاری و گفتاری فراوانند و و رسانه
ھا ھای ساکن در آنھای مليتبه ديگر زبان
 . ممنوع است

 
واقعيت اين است که برای مردم ھر منطقه 
آموزش و پرورش به زبان مادری امر 

يابی به کند و دستفراگيری را آسان می
تری ھای زبان ملی امکان رشد بيشرسانه
 . شان به وجود می آوردبرای
 

فشار و تنگناھائی که از راه ممنوعيت 
استفاده از زبان مادری برای مردم مناطق 

شود؛ تنھا سبب مختلف جھان ايجاد می
دشواری در امر آموزش و اط8ع رسانی و 
اشاعه فرھنگ نيست؛ بلکه ھم چنين، 

ست در جھت تحقير و فرودستی و عاملی
سلب حقوق سياسی و اجتماعی و اقتصادی 

 .آنان
 

در دفاع از ھمين حقوق بوده است که 
تاکنون مردم بسياری در جھان سرکوب 
شده و آزادی و جان خود را به خاطر حق 

به . انداستفاده از زبان مادری از دست داده
ويژه اين امر در کشورھای پيرامونی و 

ای مانند جمھوری ماندهنظام پوسيده و عقب
ست در جھت سلطه اس8می، خود عاملی
ھای ترين شيوهماندهخرافات و عقب

-آموزشی و ايجاد سلطه يکی از استبدادی
 .ھای کنونی جھانترين حکومت

 
کانون نويسندگان ايران در تبعيد، از حق 
آشکار مردم جھان برای استفاده از زبان 
-مادری در امر آموزش و پرورش و رسانه

کند و در ترويج اين ھای ھمگانی دفاع می
 .حقوق کوشاست

 ...فاجعه سانسور کتاب 



 شھ8 آقاپور
شھG آقاپور شاعر، نقاش و مجسمه 

ای آذری زاده شده ساز، در خانواده
وی، پس از دريافت ديپلم در . است

رشته علوم طبيعی و ادبيات فارسی، 
ھای ھنر و به ادامه تحصيل در رشته

  .تھران پرداخت طراحی در دانشگاه
ھايی در زمينه شھG، پس از تGش

نگاری و ھنری به آلمان روزنامه
 ساکن آن 1365رفت و از سال 

، رشته تعليم و 1373سال . کشور شد
تربيت اجتماعی و ھنر درمانی را در 

سپس بعد از . برلين به پايان رساند
ادامه تحصيل ھنر در دانشگاه برلين 

، موفق به دريافت فوق 1381در سال 
ليسانس در آموزش علم ھنر با 

 .ھای مختلف ھنری شدپروژه
نامه و تخصص خويش آقاپور، پايان
ھزار و يک پل به سوی «را به نام 

، که از تجربيات عملی و نظری »ھنر
اش بود ھای مختلف چندين سالهپروژه

ھای کوتاه و شعر به در قالب داستان
ھم پيوسته اجتماعی و ھنری، که پايه 
و اساس آن به انسان و عشق معطوف 

 .است، نوشت
ھای  نمايشگاه1371وی، از سال

-متعدد انفرادی و گروھی در گالری
ھای مختلف اروپا، از جمله آلمان، به 
ويژه در مراکز فرھنگی و ھنری 

ھای او در برلين برپا داشته، که نقاشی
چھار کتابچه نقاشی گروھی و يک کتاب 

از طرف اداره ) کاتالوگ(نقاشی فردی 
فرھنگ و ھنر گالری اشتگليتس برلين 

 .چاپ شده است
 نيز جلسات متعدد 1374شھG، از سال 

شعرخوانی به زبان آلمانی و فارسی در 
چون مجامع فرھنگی و ادبی آلمان ھم

مجلس «، »برتولت برشت«خانه ادبيات 
وزارت فرھنگ و ھنر «، »برلين
 .برگزار کرده است  و غيره»برلين

 جلد کتاب شعر 5از شھG آقاپور، 
اشعار . فارسی به چاپ رسيده است

به ) 1370-1380(فلسفی و اجتماعی
چاپ ايران (»ھای حسیانديشه«ھای، نام

 »آشفتگی جھان«  ،)1384نشر قصه، 
چاپ آلمان، (»ذرات گرم حس«و 
  »پرواز سرخ تن«، )، نشر آيدا1384

چاپ (»اشعار عاشقانه«، )1386(
چنين در قالب و ھم) آلمان، ناشر فروغ

 در سال »مرواريد سياه«ای به نام تازه
 .  به چاپ رسيده است1388

ھا، چندين سروده از شھG عGوه بر اين
در کتاب شاعران  آقاپور، به زبان آلمانی

. مھاجر در برلين انتشار يافته است
اليور «کتاب شعر ديگری نيز به نام 

آلمانی،   ، به زبان»تويست در تھران
توسط ناشر آلمانی پوپ، در نمايش 

 .کتاب Rيپزيک، توزيع شده است
- فعالعيت1377شھG آقاپور از سال 

ھای نمايشی کوتاه مدرن ھنری
ھای داشته است که به نام) پرفرمانس(

ھا، چشم خدای زن، بھشت و اسطوره
جھنم، سايه و نور، يکی در دو جھان، 

ھا، فلسفه اروس، و نيز آشتی فرھنگ
نقاشی روی بدن برھنه در کنار 

ھای نقاشی، مجسمه و شعر نمايشگاه
خوانی به نوشته و کارگردانی خود او، 

 . به اجرا درآمده است
شھG، در عين حال عضو کانون 
ھنرمندان آلمان و عضو نويسندگان 

 .باشدخارجی آلمانی زبان نيز  می
او در حال حاضر ھنر شعر ھايکو، و 

ھای ھا و ايدهھنر را با پروژه
يکی از اين . کندتدريس می  تازه
دايره، چمدان (»مانداR«ھا به نام پروژه
با اشعار ھايکو و غيره است که ) زندگی

. تاکنون ادامه دارد  2000از حدود سال 
ھا با اشعاری مناسب موضوع اين پروژه

ھای فلسفی، ھنری، علمی و و گفتمان
شود، سپس با روانشناسی شروع می

ھای مختلف، ھای ابزاری و شيوهتکنيک
ھنر نقاشی و رنگ، و فرم دادن اشياء در 

ھای ديگر ھنری را به قالب مانداR و  فرم
کنندگان شرکت. آموزدکنندگان میشرکت

ھا، نه يا ھنرجويان، در اين پروژه
روش ھنر نقاشی و فرم دادن خاک و  تنھا

ھای مختلف سنگ را در قالب موضوع
گيرند، بلکه از نظر روحی علمی فرا می
-شرکت. يابندآرامش می و روانی نيز
ھای ھنری، ادبی و علمی کنندگان با بحث
با موضوع مربوطه، خود  در رابطه

 .شوندوسيله شناخت از يکديگر می
شھG آقاپور، در زمينه سرايش شعر و 

 : گويدخGقيت ھنری خويش، می
ست ھايیخGقيت آثار و اشعار من لحظه«

که از صميميت و پرواز احساس درونی، 
-ھای فلسفی و شور زنانگیتفکر و انديشه

اند که از سادگی به ام سرچشمه گرفته
اند، شايد به لحاظ معنا و سادگی رسيده

مفھوم کمی پوشيده و پيچيده باشد، اما در 
ھا که ھسته عين حال ساده است چشم

دھند، مرکزی ھنر و شعر مرا تشکيل می
باشد و نقشی که متاثر از حساسيت من می

که در من  ایبيانگر خرد و حس عاطفه
برانگيخته شده و تاثری که به وجود آمده 

ھمواره در  نيز نيازھای درونی بشر است
رھائی . کارھايم به وضوح پيداست

ھا، احساسات من از طريق ابزار واژه
ھا، خاک و سنگ کلمات، خطوط، رنگ

عنصر  .شوندھمانند آينه منعکس می
خيال، ايماژ، تجربه و شيفتگی در آثارم 

ای دارند که بازتابی از جايگاه ويژه
ست و عشق نيز ھای زندگیواقعيت

ام انگيزه تداوم و پايداری کارھای ھنری
خواھم انسان، طبيعت، باشد، من میمی

شعر و ھنر را درھم بياميزم و معنای 
چنان که انسان نه فلسفی به آن بدھم، ھم

بلکه خالق خويش ھم  تنھا خلق شده،
 ».است
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