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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ می ٢۶

  
   کتاب تھرانالمللی نمايشگاه بين

  ! يا مرکز سانسور و تفتيش عقايد
١ 

  

به گزارش .  برگزار شد ١٣٩۴ ارديبھشت ٢۶ تا ١۶ی المللی کتاب تھران، در روزھا بيست و ھشتمين نمايشگاه بين

از محل برگزاری نمايشگاه تا . ھای خبری نمايشگاه امسال نيز با تھديد و تفتيش و سانسور ھمراه بوده است رسانه

  ».متخلف«ھای  ن غرفهمسؤوالھا و تعطيلی به گفته  آوری برخی کتاب جمع

آوری  جمع: نمايشگاه کتاب نيز در نوع خود قابل توجه است» متخلفان«ھای در نظر گرفته شده برای به اصالح  مجازات

آوری کتاب و تعطيلی غرفه تا پايان نمايشگاه  روزه غرفه، تعطيلی دوروزه غرفه، جمع آثار، اخطار کتبی، تعطيلی يک

  .اند  است که تاکنون اجرا شدهئیھا از جمله مجازات

ھای  ھا کتاب اند که در پی آن  از مواردی را منتشر کردهئیستی بلند باالن ناظر بر برگزاری نمايشگاه کتاب ليمسؤوال

  .آوری خواھند شد ارائه شده در نمايشگاه حتی در صورت داشتن مجوز وزارت ارشاد و فرھنگ اسالمی، جمع

ريف يا انکار گری، تح  رسيدگی به تخلفات ناشران، ترويج و تبليغ الحاد و اباحهھيأتس ئي ھمايون اميرزاده، رۀبه گفت

ت ئيھای منحرف وھابيت، بھا  پيامبران، امامان و بزرگان دين، ترويج چھرهۀمبانی و احکام اسالم، مخدوش کردن چھر

  .شود ھا برخورد می ھای کاذب از جمله مواردی است که با آن و عرفان

 سکوالريسم و اومانيسم  ايانه،گر ھای پوچ ھای مروج انديشه  فلسفه نيز کتابۀچنين گفت در حوز  ھممسؤولاين مقام 

ستيز و التقاطی، ترويج و تبليغ موارد خرافی مثل رمل و  ھای شريعت ھای صوفيه و عرفان افراطی، ترويج و تبليغ فرقه

 .اند آوری شده شناسی جمع بينی، جادو و سنگ اسطرالب، کف

ھای محارب، غيرقانونی و  يج آرای گروه علوم سياسی، اجتماعی و تاريخی نيز تروۀاميرزاده، تصريح کرد که در حوز

هللا   توھين و اھانت به روح ھا، تخريب،  منفی آنۀچنين دفاع از نظام سلطنتی و استبداد و تطھير چھر ضدانقالب و ھم

 .ای و مراجع تقليد شامل موارد تخلفات است خمينی، علی خامنه

ھرگونه کتابی که شامل مواردی عليه قانون اساسی و چنين گفته است با   رسيدگی به تخلفات ناشران، ھمھيأتس ئير

انقالب اسالمی، ايجاد اختالف و درگيری در ميان طوايف قومی، اخالل در وحدت ملی و تماميت ارضی کشور باشد 

 .برخورد خواھد شد
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ابل تمدن دوستی و ايجاد خودباختگی در مق  با محتوای تمسخر و تضعيف غرور ملی، روح وطنئیھا در ھمين حال کتاب

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

 .عرضه در نمايشگاه را ندارد

ھای  ھای مغاير با فرھنگ اسالمی، رواج سبک ھای ھنری نيز، ترويج آموزه  کتابۀ نظارتی در زمينمسؤول اين ۀبه گفت

ھای ھنری فاسد، از  چنين تبليغ افراد و جريان  ھنر، عرضه مضامين و تصاوير غيراخالقی و ھمۀغيردينی در حوز

 .شود ھای عرضه شده می آوری کتاب جمله مواردی است که منجر به جمع

ھا  آوری شد که تعدادی از آن  اثر جمع٣٩با اين تھديدات، تنھا در دو روز نخست نمايشگاه، ھا،  بر اساس گزارش رسانه

کند که برخی ناشران نيز توافق  اين گزارش اضافه می. س از بررسی برای ارائه در نمايشگاه کتاب مضر شناخته شدندپ

  .ھای دارای مجوز را نيز در نمايشگاه کتاب تھران ارائه نکنند کردند که تعدادی از کتاب

 شعرھای شاد به ھمراه چند عکس منتخبی از«ھا ناشران کتاب  ھمايون اميرزاده گفت در راستای نظارت بر اقدام

 .آوری شده است اثر فاطمه اختصاری جمع» يادگاری

 آن را ۀکه در تعداد معدود به نمايشگاه آورده شده، خواسته شد که ارائ) نشر نيماژ( از ناشر اين کتاب«: او تصريح کرد

ھای خارج از کشور اشعاری از آن را  هدليل اين تصميم نيز اين است که برخی از خوانند. در ايام نمايشگاه متوقف کند

 ».اند خوانده

ن نشر نيماژ، مسؤوال ۀ شاھين نجفی از برخی اشعار فاطمه اختصاری است که به گفتۀ به استفادمسؤول اين مقام ۀاشار

 .اند در اين کتاب آن آثار ارائه نشده

جنگ (   »دفاع مقدس «ۀآميز دربار ی توھينگويند اين کتاب اشعار گرايان می ھای نزديک به اصول با وجود اين، رسانه

 .آوری اين اثر از سطح نمايشگاه شد  باعث جمعمسألهوجود دارد که ھمين )  ايران و عراقۀھشت سال

داران  سنا خبر داد که از غرفهيالمللی کتاب تھران، ا نيشگاه بين نمايست و ھشتمي در مورد ب]ثور[بھشتي ارد٢١

 ۀ، سرود»ه نکردنيوپنج سال گر به احترام سی« شعر از جمله ۀ شده است دو مجموعخواسته» فصل پنجم«انتشارات 

ھا را عرضه  ن کتابين آثار خواسته است تا ايمرجعی که از ناشر ا. شگاه عرضه نکننديم پور، را در نمايحامد ابراھ

 .ت وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی استمسؤولي ۀا سازمانی خارج از حوزينکند، ارگان 

ست و در روزھای قبل، دو يک کتاب مجوزدار البته مربوط به امروز نيآوری   اين گزارش آمده است موضوع جمعدر

ھا  چرا ملت« و کتاب ئیوا ارسطوي شۀ، نوشت»ن و مصطفیيميمن و س« نشر روزنه، شامل رمان ۀکتاب از غرف

ل آن ي کرد، اما دلتأئيدات ناشران آن را دگی به تخلفيرسۀ تيس کمئين که ريآوری شد و با ا جمع» خورند؟ شکست می

  .عنوان نشد

ن يعالوه برا. ک روزه منتشر شديشگاه کتاب به صورت ي نماۀ غرف٢٩لی يز خبری مبنی بر تعطين حال شنبه نيدر ھم

ده يا( باي، ھنرھای ز) مطھرۀشياند( وحناين ناشران که شامل نشرھای يا. ل شدندي غرفه ھم به صورت دائم تعط١٩که 

س، صالحان، جامعه أي ۀ عدن، شکوف- وقیيات، نامه پارسی، کاشف، عيم حي، نسء، ھنر اول، ھمگرا، وزرا)زانکوه -  اميا

نانی ھستند، يش، شرکت تعاونی ناشران کرمان، دانوش و مزيشناسان، چاف، جام جوان، بوستان احمدی، ارگ نواند

  . ندارندشگاه دور بعد را ھم يک روزه حق شرکت در نمايلی يضمن تعط

  

  سير نزولی تيراژ کتاب

ران با فروش سه ھزار نسخه پرفروش اعالم ي است، در ا شده ھزار نسخه فروخته١٠٠ه يكتابی كه در كشوری مثل ترك

  !شود می
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زان يش از دو برابر شده و ميت بيدھد، با آن كه جمع  نشان می٩٠ ۀ و دھ۶٠ ۀراژ كتاب در دھينگاھی اجمالی به ت

 ۵٠٠ ھزار نسخه به ١٠از ) ات خالقيبه عنوان ادب( ات داستانیي ادبۀراژ كتاب در حوزيالتر رفته است، تز بايباسوادی ن

ات تغييرگرا و خواھان   شمسی نسلی آرمان۶٠ و ۵٠ھای  ھا در دھه رانیيا. افته استي نسخه كاھش ٢٠٠و حتا به 

ھای اجتماعی مانند مشاركت  نهي زمۀل در ھمن نسيرفتار ا. رامون بودنديط پيبزرگ و اساسی در زندگی شخصی و مح

  .تر از نسل فعلی بود ار باالتر و داوطلبانهيبس...) شركت در جنگ و( ھای ملی ھای گروھی و برنامه تيدر فعال

ز را به يچ خواھند ھمه  رانی میيجوانان امروز ا. نده و تا حدودی خودخواه استياعتماد به آ ران، بیي اۀنسل كنونی جامع

از ھمه، عدم آزادی و فشار و اختناق سنگين   ترمھم. اورند و يا از کنار آن بگذرندينه به دست بين ھزيتر  و با كمسرعت

  .نفس جوانان را بند آورده است

د ي دست می دھد، بعازز برسد و زمان را ساده يچ خواھد به سرعت به ھمه  ش، میينسلی كه سرخورده از زندگی خو

وقتی ھم به . گذرانند بطالت میبه ن كسانی، وقت خود را يعی است چنيطب. فکر عميق توجه کنداست به ھنر مطالعه و ت

  .ال مسايل ساده و زودگذر ھستندبزنند و به دن ھای اجتماعی پرسه می افتند، تنھا در شبكه  می فكر مطالعه

خوانی  ھا و کتاب وانان و رشد خالقيتاما در ھمين شرايط نيز خانواده ھا و معلمان می توانند در حد معينی بر افکار ج

دانند برای به دست  شان است، به خوبی می كسانی كه كتاب خواندن بخشی از فرھنگ و زندگی. گذار باشندتأثيرھا  آن

 ۀنين صرف وقت و ھزيای از ا نوشتن و خواندن كتاب نمونه.  كافی صرف كردۀنيد وقت و ھزيز بايآوردن ھر چ

  .ز توجه كنديچ تر به ھمه  قيکند كه برای شناختن جھان، دق ات خالق به انسان کمک میيببرای مثال، اد. باالست

 ١٩٨به ) نخستين سال دولت نھم( ٨۵ ھزار نسخه در سال ۵۵٠ ميليون و ٢٢٨ھای چاپ شده در ايران از  تعداد کل کتاب

  .رسيده است) نخستين سال دولت دھم( ٨٩ ھزار در سال ۶٠٠ميليون و 

به عبارت . چنان ادامه دارد ھا پيش آغاز شده و ھم  روندی است که از مدتۀ نيز ادام٩٣کتاب در سال وضعيت نشر 

ھا عرضه   که برای مطالعه به آنئیھا کردگان از تعداد کتاب ديگر ھر سال، به رغم رشد جمعيت و افزايش تحصيل

 . مطالعه فراھم نکرده استۀشود کاسته شده و اين شرايط امکانی برای افزايش سران می

 است که وضعيت ئیھا روند رو به کاھش تيراژ کتاب که با روی کار آمدن دولت يازدھم ادامه پيدا کرده، از واقعيت

 .کند خوانی در ايران را آشکارتر می بحرانی نشر و کتاب

  

  ھا و ناشران مذھبی است اولويت با کتاب

 انتخاب  ۀنحو. کند خرد و به مراکز عمومی ھديه می  تازه منتشر شده را میھای وزارت ارشاد ھر ساله تعدادی از کتاب

 . رو به رو بوده استئیھا ھا ھميشه با اعتراض اين کتاب

 خريد کتاب را ناعادالنه و ۀروي«ای به معاون فرھنگی وزارت ارشاد   در نامه٨۶، مدير نشر نی، سال ئیجعفر ھما

 با اشاره به فھرست ئیھما. خانه اعالم کرد ھايش به اين وزارت ز فروش کتابخواند و انصراف خود را ا» ناک شبھه

ھا و ترجيح  ھای مذھبی به ساير کتاب  خريد ترجيح کتابھيأتگيری  سمت«: ھای وزارت ارشاد نوشت خريد کتاب

 ».دھد ناشران مذھبی به ساير ناشران را به وضوح نشان می

که در جھت اعتالی فرھنگ، ارتقای « را بخرد ئیھا ارت ارشاد بايد کتاب شورای انقالب فرھنگی وزۀبر اساس مصوب

ھای اخير توجه به معيار سوم، يعنی نويسنده  در سال» .ھای انقالب اسالمی باشند سطح دانش و تعميق مبانی و ارزش

ميزان خريد . ه استتر بود ھای خود را در راستای تقويت اھداف و ايدئولوژی حاکميت بنويسد، بيش موظف شود تا کتاب

 منتشر ئی تا٢٠٠ و ۵٠٠ھا در تيراژ  ھای ادبی که بسياری از آن به اين ترتيب کتاب. کتاب نيز درصدی از تيراژ است

 .رسند ھا می خانه شوند، اگر ھم خريداری شوند به بخش بسيار کوچکی از کتاب می
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 خوانی  کتابۀاعتراف به آمارسازی دربار

ام شھريور امسال تيراژ متوسط  ی ايرنا، علی جنتی، وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی سیبه گزارش خبرگزاری دولت

 .خواند» نامناسب«کتاب در ايران را 

شد، آمارسازی  ھا مطرح می خوان  که در گذشته برای نشان دادن افزايش تعداد کتابئیبرخی آمارھا«: او اعتراف کرد

 ».بوده است

ھای دينی و آثاری   انتشار کتابۀاين معضل در حوز. نگير نشر در ايران شده استسازی بالی ديگری است که دام کتاب

 .گيرتر است  چشم،شوند که با حمايت مالی دولت و نھادھای حکومتی منتشر می

 درصد افزايش داشته ٢۴، به نسبت مدت مشابه سال گذشته ٩٣ ماه نخست سال ٩ دين در ۀھای حوز شمار عنوان کتاب

 .ھاست زان در ميان تمام حوزهکه باالترين مي

.  نسخه است٣١٠٠ھای ادبی، و اندکی بيش از   دو برابر کتابً، تقريبا٩٣ھای دينی نيز در سال  تيراژ متوسط کتاب

 اقتصاد نشر ۀشوند و در چرخ ھا برای توليدکنندگان سودآور ھستند اما به طور مجانی پخش می بسياری از اين کتاب

  .نقشی ندارند

زنی در  ھای قمه نگاھی به تاريخچه و مبانی فقھی و بازتاب«نام دارد که موضوع آن » دست پنھان«ھا  ن کتابيکی از اي

 .ذکر شده است» المللی ھای بين افکار عمومی و رسانه

ھای  ھيأت ماه محرم ميان مردم و در ۀ، در تيراژ صد ھزار نسخه چاپ و در آستان١٣٨۶در سال » دست پنھان«

 ھزار نسخه و به ١٣٠ای از آن در   اين کتاب يک سال بعد به چاپ ھشتم رسيد و ويرايش تازه. شدعزاداری توزيع

 .صورت رايگان پخش شد

ھای ھر سال و شمارگان  شوند تعداد عنوان ھای دعا و امثال آن که در تيراژ وسيع منتشر می ھا و جزوه اين گونه کتاب

 .قعی سھم چندانی ندارند واۀدھند اما در مطالع کل کتاب را افزايش می

  

  ھای عمومی ايران خانه خوانی و کتاب فقر و فالکت کتاب

 مديريت و منابع انسانی وزارت ۀمعاون توسع. رو ھستنده ھای عمومی ايران با کمبود شديد کتاب جديد روب خانه کتاب

 متر مربع است که بسيار ناچيز  سانتی١۵خوان در ايران   مفيد برای ھر فرد کتابۀسران: فرھنگ و ارشاد اسالمی گفت

ايران به لحاظ تعداد اعضای . ھا و مراجعه به آنھا نيز بسيار اندک است خانه  تمايل به عضويت در اين کتاب.است

 .ھای جھانی قرار دارد ھايش در قعر جدول خانه کتاب

کاری و  کم. ابل مشاھده استھا ق  ميليونی ايرانيان باسواد به مطالعه، در تيراژ نازل کتاب۵٣کم رغبتی جمعيت 

 .ھا ديد خانه توان در وضعيت کتاب ن را نيز میمسؤوالتوجھی  کم

ھای  خانه ريزی نھاد کتاب  کل برنامهۀبر اساس آمار ارائه شده از سوی ادار) ايبنا( خبرگزاری کتاب ايران به گزارش

   :شود ، گزارش زير ارائه می١٣٩٣ ]اسد[ھای عمومی تا پايان مرداد عمومی کشور مبنی بر آخرين وضعيت کتابخانه

 باب رسيده که از اين ميان ٣١٧٢ھای کشور تا پايان مرداد سال جاری به  خانه بر اساس اين گزارش تعداد کل کتاب

  .خانه مستقل ھستند  کتاب٢۵ کتابخانه مشارکتی، و ٩۶۵خانه نھادی،   کتاب٢١٨٢

 عمومی در کشور را در خود جای داده است که ۀخان ترين کتاب ه بيشخان  باب کتاب٢٩۴در آمار منتشر شده، تھران با 

 ٢٧۴سپس اصفھان با . خانه مستقل ھستند  کتاب٣ مشارکتی و تنھا ۀخان  کتاب١۵۴ نھادی، ۀخان  کتاب١٣٧از اين تعداد 

  . دوم و سوم قرار دارندۀخانه در رد  باب کتاب٢١۵خانه و خوزستان با  باب کتاب
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خانه   کتاب٣٠خانه قرار دارد که از اين تعداد   باب کتاب٣۵ھای عمومی در استان ايالم با  خانه کتابترين تعداد  کم 

 عمومی ۀخان  کتاب ترين ھای بعدی کم  باب نيز در رده۵١ و قم با ۴٨خانه مشارکتی ھستند؛ قزوين با   کتاب۵نھادی و 

 .در کشور قرار دارند

ھای مختلف اشاره  ھای عمومی در استان خانه د توزيع خدمات اينترنتی در کتاب درصۀدر بخشی از اين آمار که به ارائ

ھای  خانه  درصد در کتاب٩/١٣ھای نھادی و   خدمات اينترنتی در کتابخانهۀ درصد ارائ١٠٠شده، استان البرز با 

به طوری که ھر . تھای عمومی را به خود اختصاص داده اس خانه ترين درصد خدمات اينترنتی در کتاب مشارکتی بيش

 خدمات ۀ مشارکتی اين استان ارائه کنندۀخان  کتاب٣۶خانه از   کتاب۵چنين   نھادی استان البرز و ھمۀخان  کتاب٣۴

  .ھای دوم و سوم قرار دارند چنين آذربايجان غربی و آذربايجان شرقی نيز در رده ھم. اينترنتی به مراجعان خود ھستند

 خدمات ۀترين درصد ارائ  عمومی در کشور، با کمۀخان ترين کتاب  وجود دارا بودن بيشست که تھران با اين در حالی

 ۶ نھادی استان تھران، تنھا ۀخان  کتاب١٣٧به طوری که از .  اين جدول قرار گرفته استۀاينترنتی در آخرين رد

 خدمات اينترنتی به ۀ حال ارائخانه در  کتاب١٢ مشارکتی اين استان، تنھا ۀخان  کتاب١۵۴طور از  خانه و ھمين کتاب

ترين درصد توزيع خدمات اينترنتی قرار  ھای بعدی کم بعد از تھران کھگيلويه و بويراحمد در رده. مراجعان خود ھستند

  .دارند

ھای مشارکتی دارای خدمات  خانه  درصد کتاب١٨ھای نھادی کشور و  خانه  درصد کتاب۵٧الزم به ذکر است که 

  .جعان خود ھستنداينترنتی برای مرا

  .  نفر رسيده است۶٠۴٧داران  خانه، تعداد کتاب  کتاب٣١٧٧ھا به  خانه در ھمين راستا و به علت افزايش تعداد کتاب

اعضای   دھد که ھای عمومی کشور نشان می خانه ريزی نھاد کتاب  کل برنامهۀگزارش آماری ارائه شده توسط ادار

 نسخه ٩١٧ ھزار و ۴۴٠ ميليون و ۴٧گذشته تا پايان شھريور امسال بالغ بر ھای عمومی از شھريور سال  خانه کتاب

ھای عمومی  خانه  ماه به کتاب١٢مراجعه در طول   ٣٣۶ ھزار و ٨٣۶ ميليون و ٧١چنين  ھم. اند کتاب امانت گرفته

  .اند کشور مراجعه کرده

ھای عمومی ايران  خانه ند، اعضای کتابک ھای کالن حکومت اسالمی را مشخص می اندازی که سياست مطابق سند چشم

کنندگان از  برای رسيدن به چنين موقعيتی الزم است استفاده.  ميليون نفر رسيده باشد٢٠ به ١۴٠۴بايد تا سال 

به . شان نيز به ھمان نسبت افزايش يابد ھا و امکانات خانه  برابر شوند و تعداد کتاب٢٠ ًھای عمومی تقريبا خانه کتاب

ھای اخير، دست يافتن به چنين ھدفی اگر   سال با وضعيت امروز، و با توجه به تجربه. سور ملغی گرددعالوه سان

  .غيرممکن نباشد به يک معجزه نياز دارد

صد   کتاب به ازای ھر يک١٢ای و  خانه  مترمربع فضای کتاب۶٧/٠تھران به عنوان پايتخت و نماد فرھنگی ايران با 

 .استنفر فقيرترين استان کشور 

 ھزار جلد کتاب و سند را در ٨٠٠ ميليون و ٢٢ ھزار نفر جمعيت، ۴٣١ شھر برلين، با حدود سه ميليون و ۀخان کتاب

ھم رفته يک   ميليون جمعيت روی١٢ھای تھران با  خانه کتاب. لمان نيستا پايتخت ۀخان خود جا داده و تازه تنھا کتاب

 و اعالم تعيين که حکومت اسالمی در اين زمينه برای خود ئیھا سد ھدفر به نظر می.  ھزار کتاب دارند٣۴٢ميليون و 

  .ھا، ھيچ ارتباطی با واقعيت و امکانات موجود ندارد کند عالوه بر نازل بودن کيفيت و کميت کتاب می

 ادامه دارد

 


