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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ می ٣٠

  
   کتاب تھرانالمللی نمايشگاه بين

  ! يا مرکز سانسور و تفتيش عقايد
٣  

  )HDH(  انسانیۀشاخص توسع

 اجتماعی، - اقتصادی ۀسازمان ملل متحد با استفاده از معيار توسع. فراگير داردمفھومی ) HDH(  انسانیۀشاخص توسع

 زندگی به ۀاستاندارد زندگی که از تطبيق درآمد سرانه با ھزين: گونه تشريح کرده است  انسانی را اينۀشاخص توسع

ھای ميانگين تحصيل سنجيده  لآيد، اميد به زندگی در بدو تولد و سطح آگاھی جامعه که با نرخ باسوادی و سا دست می

 ۀتر از شاخص توسع  يا کم۵/٠کشورھای با درجه . شود  درجه بندی می،اين شاخص از صفر تا حداکثر يک. شود می

به طور .  انسانی استۀ از توسعئی سطح باالۀدھند  نشان۵/٠ باالی ۀ که درج در حالی. نی برخوردارندئيانسانی پا

 باالی مطالعه در کشورھای ۀسران.  دقيقه در روز است۴۵ کتاب در دنيا ۀطالع مۀتوان گفت سران ميانگين می

 دقيقه در روز نشان از شاخص ۵۵ دقيقه مطالعه در روز و انگليس با حدود ٩٠ ۀ با سرانجاپانای نظير  يافته توسعه

  .باالی توسعه در اين کشورھاست

 مطالعه را به خود اختصاص ۀترين سران ، کم»ومجھان س«براساس تحقيقات به عمل آمده، کشورھای به اصطالح 

يکی از . کنند و استفاده و ترويج محصوالت فرھنگی نھادينه نشده است تر افراد مطالعه نمی دھند در اين کشورھا بيش می

اختالف فرھنگی، حتا در مورد . ن فرھنگی استمسؤوالتوجھی   مطالعه در اين کشورھا بیۀن بودن سرانئيداليل پا

   .شود؛ وجود دارد التی که ھم به عنوان کاالی تجاری و ھم به عنوان محصول فرھنگی محسوب میمحصو

 سازمان ملل ۀ توسعۀ ميالدی منتشر شده است برنام٢٠١۴ جوالی سال ٢٣المللی که  در آخرين گزارش اين نھاد بين

 ٢٠١۴ انسانی ۀع گزارش توسعرا به عنوان موضو» ھا ھا و افزايش جھش پذيری کاھش آسيب: ترقی پايدار بشر«

 اعالم ٧۵ در ميان کشورھای جھان  (HDI) انسانیۀ ايران در شاخص توسعۀدر اين گزارش رتب. انتخاب کرده است

 انسانی سال ۀ از گزارش توسعئیھا درادامه بخش. شده است که نسبت به سال گذشته با دو پله نزول رو به رو بوده است

 .خوانيم  را می٢٠١۴

 انسانی، روند رو به جلو در تمام مناطق ۀ انسانی در جھان، با وجود رشد کلی توسعۀ اين گزارش سطح توسعبر اساس

در کشورھای عربی، .  کند شده است٢٠٠٨ تا ٢٠٠٠ زمانی فاصلۀ در مقايسه با ٢٠١٣ تا ٢٠٠٨ زمانی فاصلۀدر 

 انسانی در ۀخ رشد ساالنه در شاخص توسع کارائيب، متوسط نرۀمريکای التين و منطقا آسيا و اقيانوسيه و ۀمنطق

 . زمانی به حدود نصف کاھش يافته استفاصلۀ ٢ اين ۀمقايس
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 و سوريه اتفاق افتاده افريقای مرکزی، ليبيا انسانی امسال در کشورھای جمھوری ۀشديدترين کاھش در شاخص توسع

 .استھای داخلی منجر به کاھش درآمد مردم شده  در اين کشورھا، درگيری. است

چنان  چنان در حال رشد است و برخورداری از آموزش نيز ھم بر اساس اين گزارش، نابرابری درآمدی در جھان، ھم

 ناشی از بھبود وضعيت سالمت در ًنابرابری کلی در اکثر مناطق اندکی کاھش يافته است که عمدتا. نابرابر است

 انسانی بسيار باال ۀه و از جمله کشورھای برخوردار از توسعاما نابرابری درآمدی در چندين منطق. ھای اخير است سال

 .افزايش يافته است

ترين  چنان از بيش مريکای التين و کارائيب ھما ۀترين کاھش در نابرابری کلی، منطق گزارش امسال، با ثبت بزرگ

 .برد ميزان نابرابری درآمدی در بين مناطق مختلف جھان رنج می

چنان با  تر ھم ھای قبل نسل. چنان باالست در ميزان دسترسی به تحصيل در سطح جھان ھمدر اين گزارش نابرابری 

 به تحصيالت متوسطه با ئیترھا برای رفتن از تحصيالت ابتدا سوادی مواجه ھستند، در حالی که جوان مشکل بی

فريقای سياه مشاھده ا فريقای جنوبی، کشورھای عربی واباالترين سطح نابرابری تحصيلی در . اند دشواری مواجه

 .شود می

ر يا ال د٢۵/١ ميليارد نفر از مردم جھان با درآمد روزانه ٢/١گيری فقر بر مبنای درآمد،  بر اساس معيارھای اندازه

 سازمان ملل بر مبنای شاخص چند ۀ توسعۀاما جديدترين برآوردھای انجام شده از سوی برنام. کنند تر زندگی می کم

ھرچند ميزان کلی فقر .  کشور در حال توسعه گرفتار فقر ھستند٩١ ميليارد نفر در ۵/١ً دھد که تقريبا بعدی فقر نشان می

 . ميليون نفر از مردم جھان در خطر گرفتار شدن در فقر قرار دارند٨٠٠ً در جھان رو به کاھش است، اما تقريبا

ھا و  ، باليای طبيعی و جنگئیمواد غذاھای مالی، نوسانات قيمت  بر اساس اين گزارش، تھديداتی نظير بحران

 شده است که تأکيددر اين گزارش . ثر بوده استؤ انسانی مۀھا به ميزان قابل توجھی در کاھش رشد توسع درگيری

 ۀ توسعۀ برنامۀھای آيند پذيری مردم نسبت به خطر دچار شدن به فقر بايد به موضوع محوری طرح کاھش فقر و آسيب

 .ودسازمان ملل تبديل ش

 ۀدھد نمر     تھيه شده است نشان می٢٠١٣ آمار و اطالعات مربوط به سال ۀ، که بر پاي٢٠١۴ انسانی ۀگزارش توسع

بر اين اساس ايران در . ی نداشته استتغيير انسانی در اين سال نسبت به سال قبل از آن ۀايران از نظر شاخص توسع

 . رفتی نداشته استيشرفت يا پس نسبت به سال قبل پ٢٠١٣ انسانی در سال ۀبخش توسع

تر باشد داللت  گيرد که ھر چه اين رقم برای يک کشور بيش     انسانی ارقامی از صفر تا يک را دربر میۀشاخص توسع

 . انسانی داردۀتر آن کشور در حوز بر توسعه يافتگی بيش

 ايران ۀ نيز نمر٢٠١٢ برای سال . را به دست آورده است٧۴٩/٠ ۀ نمر٢٠١٣ انسانی در سال ۀايران در شاخص توسع

ی داشته ئ  پله٢ انسانی نزول ۀبندی جھانی از نظر توسع با اين حال ايران در رتبه.  اعالم شده بود٧۴٩/٠در اين شاخص 

اين در حالی .  اعالم شده است٧۵، ٢٠١٣ کشور جھان در سال ١٨٧ انسانی بين ۀ ايران از نظر ميزان توسعۀرتب. است

 . را از اين نظر به خود اختصاص داده بود٧٣ ۀ رتب٢٠١٢ر سال است که ايران د

 انسانی بسيار باال ھستند و ۀاند يعنی دارای توسع  کشور در گروه نخست قرار گرفته۴٩در گزارش جديد سازمان ملل 

 . کشور نيز در گروه چھارم قرار داده شده اند۴٣ کشور در گروه سوم و ۴٢ کشور در گروه دوم، ۵٣

 انسانی معرفی ۀ را به عنوان توسعه يافته ترين کشور جھان در حوزارویملل، کشور ن  انسانی سازمانۀوسعگزارش ت

 ۀيس با نمر و سو٩٣٣/٠ ۀاستراليا با نمر.  اعالم شده است٩۴۴/٠ انسانی ۀ اين کشور در شاخص توسعۀنمر. کرده است

 .اند هھای دوم و سوم از اين نظر قرار گرفت  به ترتيب در رتبه٩١٧/٠
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 جھان از نظر ١٠ تا ۴ھای  لمان، نيوزيلند، کانادا، سنگاپور و دانمارک نيز به ترتيب در رتبهامريکا، الند، اکشورھای ھ

 .اند ميزان توسعه يافتگی انسانی قرار گرفته

 شده  اعالم٢۵ اين کشور در ضريب جينی ۀترين نابرابری درآمدی را دارد و نمر  کميدندر ميان کشورھای جھان سو

 .اند  سوم از اين نظر قرار گرفتهۀ در رتب٢۶ ۀ در جايگاه دوم و اسلواکی با نمر٨/٢۵ ۀ با نمراروین. است

 ۀدر گزارش توسع.  را از نظر شاخص نابرابری جنسيتی کسب کرده است١٠٩ ۀ کشور جھان رتب١۵٢ايران در ميان 

 که بدين ترتيب ايران در رده بندی جھانی نابرابری  اعالم شده بود١٠٧ ايران از اين نظر ۀانسانی سال گذشته رتب

 . پله نزول داشته است٢جنسيتی 

شاخص نابرابری جنسيتی ارقامی .  اعالم کرده است۵١/٠ايران در شاخص نابرابری جنسيتی را ۀ گزارش امسال، نمر

ميان مرد و زن در يک کشور تر  تر باشد داللت بر نابرابری بيش گيرد که ھرچه اين رقم بيش  را در برمی١ تا ٠از 

 اعالم شده بود که نشان می دھد نابرابری جنسيتی در ۴٩۶/٠ ايران در اين شاخص ۀدر گزارش سال پيش نمر. دارد

 .تر شده است  نسبت به سال قبل از آن اندکی بيش٢٠١٣ايران طی سال 

ھا از بازار کار از  يزان سھم آنھای مجلس، ميزان برخورداری زنان از تحصيالت متوسطه و م سھم زنان از کرسی

 .اند  ميزان نابرابری بين زن و مرد در ھر کشور مورد بررسی قرار گرفتهتعيين است که برای ئیھا  شاخصۀجلم

 درصد ٢/۶٢چنين  ھم.  درصد است١/٣ سھم زنان از مجلس کنونی ايران تنھا ٢٠١۴ انسانی ۀبر اساس گزارش توسع

 درصدی مردان از ۶/۶٧ متوسطه يا باالتر ھستند که اين رقم در مقايسه با برخوداری از زنان ايرانی دارای تحصيالت

 .تر است تحصيالت متوسطه، کم

 انسانی به تفکيک جنسيت ۀ انسانی بر اساس جنسيت اقدام به تعريف شاخص توسعۀاين گزارش برای نشان دادن توسع

 .کرده است

 . است٨۴/٠ انسانی زنان به مردان ھم ۀ را مطرح کرده که نسبت توسع۶٧٢/٠در اين شاخص ايران امتياز 

 درصد برآورد کرده و اين رقم را برای زنان ١/٧٣ سال در بازار کار را ١۵اين گزارش نرخ مشارکت مردان باالی 

 . درصد اعالم کرده است۴/١۶تنھا 

 ۀيس با نمر کسب کرده است و سو٠٢١/٠ ۀبری جنسيتی را اسلونی با نمر نخست جھان از نظر شاخص نابراۀرتب

بندی   در انتھای رده٧٣٣/٠ ۀيمن نيز با نمر. اند  سوم جای گرفتهۀ در رتب٠۴۶/٠لمان با نمره ا در جايگاه دوم و ٠٣٠/٠

 . کشور قرار گرفته است١۵٢نابرابری جنسيتی بين 

ای از صفر تا ده داده که ھر  ز زندگی منتشر کرده و به ھر کشور نمرهاين گزارش شاخصی را به نام شاخص رضايت ا

 .تر شھروندان از زندگی خود دارد تر باشد داللت بر رضايت بيش  کشوری بيشۀچه نمر

 را ۶/۴ ۀ تھيه شده است ايران در شاخص رضايت از زندگی نمر٢٠١٢ تا ٢٠٠٧ھای   آمار سالۀاين گزارش که بر پاي

 . را در جھان به خود اختصاص داده است١١٢ ۀرتببه دست آورده و 

 کشور ٣۴.  درصد اعالم کرده است۵/١٣ را ٢٠١٣ تا ٢٠٠۴ھای  سالاين گزارش متوسط نرخ بيکاری در ايران طی 

 .اند تری نسبت به ايران طی اين مدت داشته  کشور بررسی شده نرخ بيکاری بيش١۴٨از 

 برابر متوسط نرخ بيکاری در جھان طی اين ٢ معادل ً تقريبا٢٠١٣ تا ٢٠٠۴ھای  متوسط نرخ بيکاری ايران در سال

 . درصد برآورد شده است۵/٧ بالغ بر ٢٠١٣ تا ٢٠٠۴ھای  متوسط نرخ بيکاری جھان در سال. مدت بوده است

.  درصد اعالم کرده است٢٣ سال در ايران را طی مدت مزبور ٢۴ تا ١۵اين گزارش نرخ بيکاری در بين جوانان 

 . درصد جمعيت ايران شاغل بوده است٧/۴۴چنين  ھم
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 درصد کل جمعيت کودکان ايران برآورد ۴/١١ نيز معادل ٢٠١٢ تا ٢٠٠۵ھای  تعداد کودکان کار در ايران طی سال

 .شده است

. شود  به دو کشور قطر و ازبکستان مربوط می٢٠١٣ تا ٢٠٠۴ھای  ترين نرخ بيکاری در سال بر اساس اين گزارش کم

ترين نرخ بيکاری نيز مربوط به مقدونيه بوده  بيش.  درصد بوده است۴/٠ھا  يکاری قطر و ازبکستان در اين سالنرخ ب

 . درصد اعالم شده است٣١ بالغ بر ٢٠١٣ تا ٢٠٠۴ھای  متوسط نرخ بيکاری مقدونيه در سال. است

 ١٨٧ ملی در ۀان درآمد سران به بررسی ميز٢٠١۴ انسانی ۀ سازمان ملل در بخشی از گزارش توسعۀ توسعۀبرنام

 .کشور جھان از جمله ايران پرداخته است

ر اعالم کرده ال د۴۵١ ھزار ١٣ را ٢٠١٣ ملی ايران بر اساس شاخص قدرت خريد در سال ۀاين گزارش درآمد سران

 .است

ود  جھان را به خ٧٩ ۀ رتب٢٠١٣ ملی بر اساس شاخص قدرت خريد در سال ۀايران از نظر ميزان درآمد سران

  .اختصاص داده است

 ملی ۀدرآمد سران. اند  داشته٢٠١٣ ملی را در سال ۀترين درآمد سران ترين و قطر بيش جمھوری دموکراتيک کنگو کم

 .ر برآورد شده استال د٢٩ ھزار ١١٩ر و قطر ال د۴۴۴کنگو در اين سال 

عنوان   به٢٠١٣ايران در سال . ده است ميليون نفر بو۴/٧٧ بالغ بر ٢٠١٣بر اساس اين گزارش جمعيت ايران در سال 

 نيز ھمين رتبه را ٢٠٣٠بينی سازمان ملل در سال  ھفدھمين کشور پرجمعيت جھان شناخته شده است و بر اساس پيش

 .حفظ خواھد کرد

بينی کرده است   درصد اعالم و پيش٢/١ را ٢٠٠۵ تا ٢٠٠٠ھای  اين گزارش متوسط رشد جمعيت ايران در سال

 . درصد افزايش يابد٣/١ به ٢٠١۵ تا ٢٠١٠ھای   سالۀعيت ايران در فاصلمتوسط رشد جم

بينی شده است   تولد بوده است و پيش٢ازای ھر زن در ايران   نرخ باروری به ٢٠٠۵ تا ٢٠٠٠ھای  با اين حال در سال

 . تولد کاھش يابد٩/١ به ٢٠١۵ تا ٢٠١٠ھای  اين رقم در سال

 درصد ٢/۶٩ به ٢٠١٣ درصد کل جمعيت ايران بوده است در سال ۶۴الغ بر  ب٢٠٠٠جمعيت شھری نيز که در سال 

 .افزايش يافته است

 ميليون نفر رسيده است در سال ١۶٢ ميليارد و ٧ به ٢٠١٣بينی سازمان ملل جمعيت جھان که در سال  بر اساس پيش

 ٢٠١۵ تا ٢٠١٠ھای   سالۀصلمتوسط رشد جمعيت جھان در فا.  ميليون نفر خواھد رسيد۴٢۴ ميليارد و ٨ به ٢٠٣٠

 .بينی شده است  درصد پيش١/١نيز 

  

  گيری  نتيجه

اين . دھند سانسورچيان حتا روی کلمات گير می.  کرد که سانسور، رمق نشر را گرفته استتأکيدتوان  گيری می در نتيجه

شود يک کتاب   بگذرد، میکتاب بخواھد از زير دست مميز. کلمه را بردار، اين اسم را بردار، اين قسمت را عوض کن

  . اند عقب نويسندگان اصلی ايران کشيده. ديگر

ھای خوب  از اين که کتاب گران شده است تا اين که به دليل سانسور کتاب. ھا مختلف است يل کتاب نخواندن ايرانیدال

  . ثر استؤھمه م. شود منتشر نمی

 را انجام ئیشوی که کارھا ه شما وارد بشوی متوجه میھا را بسته و از ھر جھتی ک  راهۀدليل ديگر دين است که ھم

تفريح و امور . کنند تا به ھم رحم نکنند مردم را گرسنه و عصبی می. اند که جلوی فرھنگ و آزادی را بگيرند داده

ر حد توپ بستکبال د. نئيکنند با قيمت پا فرھنگی ندارند مردم ما چون جيب مردم خالی است اما مواد مخدر را توزيع می
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بين ورزش، . خرند متوسط ھفتاد ھزار تومان قيمت دارد ولی پسرھای دبيرستانی با پنج ھزار تومان مواد مخدر می

 .ھای ما به سراغ مواد مخدر بروند  دھند که جوان کتاب، تفريح، درس و مواد مخدر، ترجيح می

ھا از ترس،  فروشی کتاب. ھا رفت روشیف حکومت اسالمی پس از انقالب، به سراغ کتاب.  خصومت داردسؤالدين با 

اش در   بود که اگر چند صفحهئیھا کتاب.  بودمسألهدر حکومت گذشته ھم اين . سوزاندند کردند، می ھا را خمير می کتاب

دستگاه عريض و . دين و ديکتاتوری با کتاب مشکل دارند. کردند کردند، اعدام می شد بازداشت می  کسی پيدا میۀخان

 .اندازند ور راه میطويل سانس

مشکل حکومت اسالمی با کتاب اين است که اگر مردم کتاب بخوانند . لرزاند ھای دين و ديکتاتوری را می ، پايهسؤال

يک مملکت ثروتمند و بزرگ . خواھند اين را نمی. شود  خشک می،دنکن  سال است تبليغ می٣۶ھا   خرافاتی که اينۀريش

ترين خطر برای اين حکومت اسالمی  کتاب بزرگ. اندازند خودشان را به خطر نمی. اند ھا مالک شده را با ھمين خرافه

 !است

يعنی بدون . ھا، ريشه در رشد فکری و فرھنگی ھر جامعه دارد  تمدنۀ جھانی نشانه داده است که رشد و توسعۀتجرب

 کرد که با وجود رشد تأکيد بايد. توان به رشد ھيچ تمدنی دل خوش کرد خوانی در جوامع، نمی رشد فرھنگ کتاب

 ءھا داشته است، ايفا ای نتوانسته است نقشی را که کتاب در رشد تمدن ھای گوناگون جمعی تاکنون ھيچ رسانه رسانه

  .نمايد

 پيگير با سانسور و اختناق و استثمار حکومت اسالمی ايران، در عين حال در شرايط ۀرو، عالوه بر مبارز از اين 

ھای مطالعاتی برای کودکان و نوجوانان توسط والدين و مربيان و معلمان  ن امکانات و فرصتموجود، فراھم کرد

ھا و امکانات ھرچند محدود ھم بايد استفاده کرد تا  بايد از فرصت. مترقی و پيشرو کشور، بسيار حائز اھميت است

ھای عمومی شھر،  خانه ه کتابجھت بازديد ب. جوانان را تشويق و ترغيب به مطالعه و تھيه و خريد کتاب کرد

تواند  به کودکان قبل از دبستان بايد اھميت داد که می. ھا را به مطالعه راغب نمود  کتاب، آن ۀھای کتاب و يا ھدي فروشگاه

ھا را به   و تثبت کرد و آنتعيينخوانی   کودکان را به کتاب و کتابۀ و مربيان، عالقءای از اوليا  برجسته ۀبا گرفتن ھدي

 .ين راه کشاندا

، با حضور علی جنتی وزير ]ثور[ ارديبھشت٢۶المللی کتاب تھران، روز شنبه  اختتاميه بيست و ھشتمين نمايشگاه بين

 و ارشاد اسالمی، سيدعباس صالحی معاون وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی، قاليباف شھردار تھران و ناشران  فرھنگ

 چاپ و نشر کتاب در ۀدر حوز«: رانی خود، ادعای بزرگی کرد و گفت سيدعباس صالحی، در سخن.برتر برگزار شد

  ! ؟» دنيا قرار داريم١٨ ۀرتب

المللی کتاب تھران، مرکز ديگری  ين حکومت اسالمی، نمايشگاه بينمسؤولدر حالی که خالف ادعای قاليباف و ديگر 

ھبی از چند کشور ذز تنھا حضور برخی ناشران مالمللی ني چنين به لحاظ بين ھم. برای تشديد سانسور و تفتيش عقايد است

  !فکر حکومت جھل و جنايت و سانسور اسالمی است ھم

  ٢٠١۵ ی بيست و پنجم م-  ١٣٩۴ ]جوزا[دوشنبه چھارم خرداد

 


