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IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  اطالعيه

  ھا از نمايشگاه کتاب تھران ھا و کتاب آوری غرفه تشديد سانسور و جمع

ناشر و  ٢٩موران سانسور حکومت اسالمی، غرفه أريان برگزاری بيست و ھشتمين نمايشگاه کتاب تھران، مدر ج

  . آوری کردند گردھای ديگر را  برخی از کتاب

ھا پس از بررسی برای ارائه در نمايشگاه   اثر گردآوری شد که شماری از آن٣٩تنھا در دو روز نخست نمايشگاه، 

ھای دارای مجوز  اند که تعدادی از کتاب  از ناشران نيز از بيم حذف غرفه خود، توافق کردهبرخی. مضر شناخته شدند

  . را نيز به نمايشگاه ارائه ندھند

  . ارديبھشت برپا خواھد بود٢۶ آغاز به کارکرده است تا ١٣٩۴ ]ثور[ ارديبھشت١۵المللی که از روز  اين نمايشگاه بين

اند که بر اساس آن،  ايشگاه کتاب، يک فھرست بلند باال از مواردی را اعالم کردهوالن دولتی ناظر بر برگزاری نمؤمس

 ھمايون اميرزاده، ۀبه گفت .ھای ارائه شده در نمايشگاه حتی با داشتن مجوز وزارت ارشاد، گردآوری خواھند شد کتاب

گری، تحريف يا انکار مبانی و احکام اسالم،  ترويج و تبليغ الحاد و اباحه«ھای ناشران؛  س ھيأت رسيدگی به تخلفئير

ھای کاذب از  ت و عرفانئيھای منحرف وھابيت، بھا  پيامبران، امامان و بزرگان دين، ترويج چھرهۀمخدوش کردن چھر

  ».شود ھا برخورد می جمله مواردی ھستند که با آن

  گرايانه، ھای پوچ ھای مروج انديشه  فلسفه نيز کتابۀدر حوز«رد که چنين اعالم ک ول سانسور دولتی ھمؤاين مس

ستيز و التقاطی، ترويج و تبليغ  ھای شريعت ھای صوفيه و عرفان سکوالريسم و اومانيسم افراطی، ترويج و تبليغ فرقه

 علوم سياسی، ۀ در حوز.... اند آوری شده شناسی گرد بينی، جادو و سنگ موارد خرافی مثل رمل و اسطرالب، کف

چنين دفاع از نظام سلطنتی و  ھای محارب، غيرقانونی و ضدانقالب و ھم اجتماعی و تاريخی نيز ترويج آرای گروه

ای و مراجع تقليد، شامل موارد  هللا خمينی، علی خامنه  توھين و اھانت به روح  منفی آنان، تخريب،ۀاستبداد و تطھير چھر

ه کتابی که شامل مواردی عليه قانون اساسی و انقالب اسالمی، ايجاد اختالف و با ھرگون«چنين،  ھم. »تخلف ھاست
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در عين «... . ».درگيری در ميان طوايف قومی، اخالل در وحدت ملی و تماميت ارضی کشور باشد برخورد خواھد شد

قابل تمدن دوستی و ايجاد خودباختگی در م  با محتوای تمسخر و تضعيف غرور ملی، روح وطنئیھا حال کتاب

 ارائه به ۀشناسند اجاز ل را به رسميت میئي که اسرائیھا استعماری، ترويج کتاب اصول و مبانی صھيونيسم و کليه کتاب

 ».نمايشگاه را ندارد

ھای غيردينی در حوزه ھنر،  ھای مغاير با فرھنگ اسالمی، رواج سبک ھای ھنری نيز، ترويج آموزه  کتابۀدر زمين«

ھای ھنری فاسد، از جمله مواردی است که منجر  چنين تبليغ افراد و جريان اوير غيراخالقی و ھم مضامين و تصۀعرض

 ».شود ھای عرضه شده به نمايشگاه می آوری کتاب به جمع

منتخبی از شعرھای شاد به ھمراه چند عکس «آوری شده، کتاب  ھای جمع مور سانسور، از جمله کتابأ اين مۀطبق گفت

 آن را در ايام نمايشگاه ۀ، خواسته شد که ارائ)نشر نيماژ( از ناشر اين کتاب«مه اختصاری است و اثر فاط» يادگاری

  ».اند خوانان خارج از کشور اشعاری از اين کتاب را خواندهدليل اين تصميم نيز اين است که برخی از ترانه. متوقف کند

نوشته شيوا » من و سيمين و مصطفی«:  ، کتاب]ثور[ ارديبھشت١٧ که روز جمعه  خبرگزاری مھر نيز گزارش داد

پور، با حضور  ترجمه محسن ميردامادی و محمدحسين نعيمی» خورند ھا چگونه شکست می ملت«: و کتاب  ئیارسطو

»  خمينیۀدرآمدی انتقادی دربار«کتاب . آوری شدند  از نمايشگاه گرد ليس امنيت و حراست وزارت ارشادو پۀنمايند

اند که در  ھای دولتی اعالم کرده برخی رسانه.  است آوری شده ب مقدم نيز از نمايشگاه کتاب تھران جمعنوشته آرشين ادي

له باعث أوجود دارد و ھمين مس) ران و عراقجنگ ھشت ساله اي(  »دفاع مقدس«آميز درباره  اين کتاب اشعاری توھين

 .آوری اين اثر از سطح نمايشگاه شد جمع

آوری آثار، اخطار  جمع: اند نمايشگاه کتاب نيز در نوع خود قابل توجه» متخلفان«فته شده برای ھای در نظر گر مجازات

آوری کتاب و تعطيلی غرفه تا پايان نمايشگاه از جمله   غرفه، جمعۀ غرفه، تعطيلی دوروزۀروز کتبی، تعطيلی يک

 .اند  شدهء ھستند که تاکنون اجرائیھا مجازات

کيد بر اعمال سانسور أ اين نمايشگاه، با تئیدر سخنرانی خود در مراسم بازگشا سالمی،س جمھور ائيحسن روحانی، ر

ای به نام کتاب در اختيار ديگران قرار بگيرد يا  ھا را باز کرد تا ھر خرافه چنان دروازه توان آن نمی«: بر کتاب، گفت

اين سخنان، » . نوجوانان و جوانان ما قرار گيردھر سخن افراطی به نام کتاب يا به نام دين يا به نام انقالب در اختيار

درست خالف سخنانی ست که روحانی سال گذشته در جمع نويسندگان و ھنرمندان اعالم کرده بود که قصد دارد 

 . سانسور کتاب را به دست خود نويسندگان  بسپارد

 ۀ احتمال عرضۀاب تھران دربارعلی جنتی، وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی نيز در جريان بازديد از نمايشگاه کت

والن نمايشگاه با آن ؤ اگر چنين چيزی وجود داشته باشد مسًمسلما«: ِھای غيرمجاز به صورت زير ميزی گفت کتاب

شدم  کردم و متوجه می  دريافت میئیھا ش در سال گذشته ھم من به طور روزانه گزار... . برخورد خواھند کرد

اکنون  ھم«:  اقرار کرده کهچنين او ھم» .شديم که ما از تخلف مطلع نمی کنند مگر اين ھا برخورد می والن با تخلفؤمس

ل از طريق اعمال فشار يا ھدايت وتر امکان اعمال کنتر  رسانه به وجود آمده که اگر پيشۀيک ارتباط دو سويه در حوز

  .»جود نداردل رسانه برای حاکميت وو امکان کنترًاخبار و اطالعات وجود داشت، امروز عمال

ی ئ  ماھوارهۀ شبک١٧٠، با اشاره به فعاليت )نيروی انتظامی جمھوری اسالمی (  تر در جمع معاونين اجتماعی ناجا او پيش

 اين است که نيروی انتظامی ۀدھند ھمايش کنونی نشان«سايت، گفته بود؛  ميليون وب٨٧٠زبان و بيش از  فارسی

 ».ش در جامعه بپردازدخواھد با رويکردی نوين به ايفای نق می
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اکنون شدت سانسور و مميزی کتاب در وزارت ارشاد جمھوری اسالمی، موجب شده است برخی شاعران و نويسندگان 

ھای خود را به   آثار خود را در کشورھای ديگر يا در فضای مجازی منتشر کنند و برخی ديگر نوشته و مترجمان

  .ارائه دھندصورت غيررسمی، در فضای مجازی و زيرزمينی 

آنچه در سياست سانسور اين نظام مخوف متجلی ست؛ فشار سلطه ای ست که قصد دارد جامعه را خفه کند و ھر صدای 

 نويسنده و مخاطب را قطع ۀسانسور رابط. سانسور به  نويسنده و به  جامعه زيان می رساند. اعتراض و انتقاد را ببرد

دارد و ابتذال و انحطاط  خبری و ناآگاھی نگاه می سانسور مردم را در بی. سلدکند و پيوند جامعه را با فرھنگ می گ می

کند و سبب سرکوب استعدادھا و  تر می دار  و ريشه سانسور، فقر فرھنگی را در جامعه ژرفتر. بار می آورده فرھنگی ب

گذارد  گيرد و نمی ھا را می نظرسانسور جلو انتقاد و اظھار.  فرھنگی ست و افسردگی ھنرمند را به دنبال داردئیشکوفا

  .  اوضاع جامعه در يک برخورد انتقادی ارزيابی شود

ھای فردی و جمعی را برای ھميشه  تواند با  سانسور، ھمواره سرکوب کند و جلو آزادی شک حاکميت اسالم نمی اما بی

 گرفته است و خواھان سکوت ست که گلوی جامعه را به اين دليل مبارزه با سانسور، مبارزه با حاکميتی. بگيرد

  . ھستی آن استۀ گورستان در پھن

کيد بر حق آزادی انديشه و بيان ھمگان، عليه سانسور، سرکوب، شکنجه و اعدامی که به أانجمن قلم ايران در تبعيد، با ت

 است و از ھمه ای آزاد، برابر و عادالنه کند و خواھان جامعه شکل گسترده در جمھوری اسالمی جريان دارد مبارزه می

شمار  ھای بی خواھد که با محکوم کردن جنايت نگاران و ھنرمندان جھان می مردم آزاده و نھادھای نويسندگان و روزنامه

جمھوری اسالمی، به ويژه سياست سانسور آن، پشتيبانی و ھمبستگی خود را با مردم و نويسندگان و ھنرمندان ايران 

  .اعالم دارند

   تبعيدانجمن قلم ايران در
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