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 .Iran's M آئينۀ ايران

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ می ١۴

 

  حکومت اسالمی ايران،

  !دشمن درجه يک آزادی بيان، قلم، انديشه و تشکل است
سران و مقامات حکومت اسالمی . ايران، بی داد می کندسانسور و سرکوب، گرانی و فقر و آسيب ھای اجتماعی در 

مسلما، در جامعه ای که در آن، آزادی . در جھان، به دشمن درجه يک آزادی بيان و قلم و انديشه و تشکل معروفند

ھای فردی و جمعی وجود نداشته باشد با گذشت زمان، فجايع انسانی و انواع و اقسام مشکالت و معضالت 

ی، اجتماعی، فرھنگی و انسانی دامن اکثريت شھروندانش را می گيرد و سالمتی و بھداشت عمومی اقتصادی، سياس

  .و روانی جامعه را در معرض خطرات مختلف قرار می دھد

حکومت اسالمی ايران در اين سی و چھار سال حاکميت خود، آن چنان فرھنگ خرافات مذھبی، خرافه پرستی، 

، ئی، زورگوی ستيزی، زن ستيزی، کودک آزاری، خارجی ستيزی، برتری طلبخشونت طلبی، مردساالری، آزادی

ً ئیدروغ گو  جھل و جنايت و ابتذال را در جامعه تعميق و گسترش داده است به ، رشوه خواری، اختالس و نھايتا

و  هطوری که تاکنون نيز لطمات جبران ناپذيری به فرھنگ انسان دوستانه و برابری طلبانه و عدالت جويان

  !نه وارد کرده استمسؤوال

واقعيت اين است که برخی از مردم به سختی دست از افکار خرافی برمی دارند و به طور سنتی به آن ھا چسبيده 

اما در کشوری که حاکميت مستقيما و به زور و رياکاری فرھنگ خرافه پرستی و جھل و جنايت را به طور . اند

 ند و اشاعه می دھد بی ترديد فجايع انسانی زيادتری ھم در انتظار چنين جامعهروزانه در جامعه تبليغ و ترويج می ک

  . استای

امروز بی کاری، گرانی و فقر، بسياری از خانواده ھای ايرانی را پريشان ساخته و آمارھای طالق، ترک تحصيل 

خانواده، مردساالری، کودکان و وارد شدن اجباری آن ھا به بازار بی رحم سرمايه داری برای کمک به معيشت 

در اين ميان، سران و . ھشدار دھنده اند... فرار از خانه، اعتياد، تن فروشی، بزھکاری، زورگيری، خودکشی و

مقامات و جناح ھای رنگارنگ حکومت اسالمی، به جز حفظ قدرت و حاکميت جنايت کارانه خود و ثروت اندوزی 

و تحصيل و بھداشت و اشتغال شھروندان نمی دھند و ھرگونه شان، کم ترين اھميتی به وضعيت زيست و زندگی 
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اعتراض بر حق آن ھا نيز با سرکوب و زندان، شکنجه و اعدام جواب می دھند و ھم اکنون نيز زندان ھايش مملو 

  .از زندانيان سياسی و اجتماعی پير و جوان و زن و مرد است

ن ھای اجتماعی و سياسی در ايران اجتناب ناپذير شده اکنون پس از تعميق و گسترش بحران ھای اقتصادی، بحرا

در حالی که اشتغال زنان در بازار . ھم چنين خطرات مختلف داخلی و خارجی جامعه ايران را تھديد می کند. است

ميليون .  درصد است با اين حال طی سال گذشته، بی کاری زنان دو برابر شده است١۴ تا ١٢کار ايران، فقط بين 

موضوع بی کاری جوانان، به ويژه در بخش فارغ التحصيالن، امروز به يکی .  از تحصيل باز مانده استھا کودک

از آزاردھنده ترين مسائل و موضوعات در خانواده ھا تبديل شده به گفته کارشناسان بازار کار، در شرايط فعلی کم 

بنا برآمارھای منتشر . بی کار وجود نداشته باشدتر خانواده ای را می توان در کشور ديد که در آن يک يا چند جوان 

 ھزار پزشک در ايران بی کارند به دليل اين که سرمايه ای برای بازکردن مطب خصوصی ١۵شده، ھم اکنون 

 چون مسافرکشی، موبايل ئیآن ھا برای گذران زندگی شان، به ناچار به کارھا. ندارند و استخدام نيز وجود ندارد

ھم چنين در ايران، پنج ھزار پرستار بی کار است . نگاه ھای معامالتی و غيره روی آورده اندفروشی و کار در ب

در کشوری که پزشک و پرستار . در حالی که بيمارستان ھا و درمانگاه ھای کشور با کمبود پرستار مواجه اند

يگر تحصيل کردگان و يا جوانانی نتوانند کار پيدا کنند و زندگی مستقل و مناسب خود را تشکيل دھند وای به حال د

مبارکی، مدير منابع و نيروی انسانی در حالی که بنا به اقرار ! که تحصيالت کم تری دارند و فاقد تخصص اند

 ھزار نفر در حوزه ھای آموزشی، اداری و ٣٨٥در حال حاضر «وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی، 

دھای انجام شده و با توجه به گسترش مراکز درمانی ، آموزشی و برآور« بر اساس  ومی کنند» درمانی فعاليت

  »... ھزار نيرو کمبود وجود دارد٩٠پژوھشی در دانشگاه ھای علوم پزشکی کشور 

 ميليون جوان تحصيل کرده بی کار، از ٧: آمارھا، به آمارھای رسمی در ايران، به معنای واقعی تکان دھنده ھستند

 سالگی، فروش ساالنه ١۴ درصد افسردگی، رسيدن سن فحشا به ۶٨ ميليون معتاد،  ازدواج شش طالق، شش١٠ھر 

 ميليون ٢۵محققان سالمت روان اعالم کرده اند !  درصد از عموم مردم ايران زير خط فقر۴٢ ھزار کليه و ١٣

 محققان .نندبرای درمان خود، کاری نمی ک» انگ خوردن«ضمن اين که مردم از ترس . ايرانی بيماری روانی دارند

 علمی دانشگاه علوم پزشکی ھيأتبه گفته يک عضو . می گويند يک سوم از جمعيت ايران، بيماری روانی دارند

تجربيات جھانی و نگاھی «اين موضوع در نشست  . درصد از مردم ايران، دچار بيماری روانی ھستند٣۵تھران، 

در اين .  مقامات رسمی قوه قضائيه نيز حضور داشتند کهئیجا. مطرح شد» آزاری ھمه جانبه به پيشگيری از کودک

 علمی دانشگاه علوم پزشکی تھران، روند بيماری روانی در ميان ايرانيان، ھم ھيأتنشست، دکتر دماری، عضو 

 درصد بود در ٢١ھای روانی   شيوع بيماری٧٩سال «: اين استاد دانشگاه، توضيح داد .چنان رو به افزايش است

ھای اوليه اين  ھای کشوری و داده  دھم درصد افزايش يافته است و طبق پيمايش ٩ و ٣۴   اين رقم بهحالی که اکنون

  ».روند رو به افزايش است

ھا در ايران به  بيش ترين بار بيماری «: مدير گروه سالمت روان دانشگاه علوم پزشکی تھران در اين باره می گويد

ھا، اصلی ترين  شھرام خرازی» . عروقی اختصاص دارد-مراض قلبیھای روانی، حوادث و تصادفات و ا بيماری

ای  نبود برنامه «: عوامل مربوط به شيوع بيماری ھای روانی را متوجه بخش دولتی عھده دار سالمت مردم می داند

مشخص در اين زمينه از سوی وزارت بھداشت، ضعف نظارت، اجرا نشدن قوانين و ضوابط موجود سر راه 

  ».بيماری ھای روانی در کشور استساماندھی 
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س جمھوری که تا دو ماه آينده رياست جمھوری ھشت ساله اش تمام می شود و ئيدر چنين شرايطی، احمدی نژاد ر

 کشور از منبع فروش نفت خام و محصوالت غيرنفتی را با ئی درآمدھای طالدالر ميليارد ١٠٢٧روشن نيست 

ام تا  رده است، می گويد؛ سه روز روزه و چھار ھزار صلوات نذر کرده حمايت رھبر و سپاه شان کجاھا ھزينه ک

می » استخاره«آن يکی برای آمدن و نيامدنش . س جمھور آينده ايران شودئي، يعنی معاونش رئیاسفنديار رحيم مشا

 چنانی کرده در اين ميان، آقازاده ھا و اطرافيان شان را صاحب ثروت ھای آن... کند و از رھبر اجازه می گيرد و

ی است دالری راھی خارج کشور کرده اند و اختالس ھايشان چند ميليارد دالراند؛ يا با حساب ھای بانکی ميلياردھا 

  ! اما ھنگامی که رو به مردم سخن می گويند به خرافات متوسل می شوند؟

دم ايران را به نفس ی و گرسنگی و بيماری ھای مزمن و واگير و خطرات مختلف اکثريت مرطحدر حال حاضر ق

انتخاباتی که سی و چھار سال است در راستای تقسيم قدرت و حاکميت و ثروت کشور در ميان . نفس انداخته است

! جناح ھای رنگارنگ حکومتی برگزار می شود و ھنوز ھم کم ترين سودی به مردم نرسانده است چه ارزشی دارد

ر امام زمان، دولت امام زمانی و سالم و صلوات شکم ھيچ انسانی ديگر بيش از اين با وعده ھای انتخاباتی و ظھو

خرافات مذھبی و فرھنگ حاکم حکومت اسالمی، تا . سير نمی شود و ذره ای از دردھای جان کاه جامعه نمی کاھد

ران بنابراين، تنھا راھی که در مقابل اکثريت مردم اي. اين جا نيز ضربات مھلکی به جامعه ايران وارد کرده است

باقی مانده است به خيابان ھا ريختن و اعتصاب و اعتراض در کارخانه ھا، ادارات، دانشگاه ھا و مدارس و محالت 

در اين ميان، فعالين جنبش ھای اجتماعی و روشنفکران و ھنرمندان وظايف سنگين تری در تحوالت جامعه و . است

  .روشنگری به عھده دارند

ھا و مجالت تعطيل شده اند اما با اين وجود روزنامه نگاران و وبالگ نويسان، در ايران، بسياری از روزنامه 

ھزاران صفحه از . ھمواره با تھديد و دستگيری و زندان و شکنجه مامورين امنيتی حکومت اسالمی مواجه ھستند

امروز بيش . توليدات فرھنگی و ھنری و ادبی نويسندگان در آرشيو سانسورچيان حکومت اسالمی خاک می خورند

تر کتاب فروشی ھای تھران، به دليل فشارھای مداوم سانسورچيان حکومتی و تورم و گرانی فزاينده و نفس گير، 

  .تعطيل شده اند و به جای کتاب، کاالھای ديگر به مشريان عرضه می کنند

. ت اسالمی نشودامروز کم تر نويسنده ايرانی را می توان سراغ داشت که آثارش دچار تيغ تيز سانسور حکوم

سانسور شديد حکومت اسالمی، سبب شده است که برخی نويسندگان، حتی دست به خودسانسوری بزنند که بدترين 

  . نوع سانسور است

ن است که بيان آن نيز شرم آور و ئيدر چنين شرايطی، سرانه مطالعه و تيراژ کتاب در جامعه ما، به حدی پا

کتاب در تھران، در نقاط دور از دسترس عموم برگزار می شود و اغلب به حتی نمايشگاه ساالنه . زجرآور است

  .محلی برای نمايش قدرت سانسورچيان حکومت تبديل می گردد

 را از نمايشگاه کتاب، جمع آوری کرده اند که قبال با مجوز وزارت ئیسانسورچيان حکومت اسالمی، حتی کتاب ھا

  .ارشات منتشر شده بودند

آوری  المللی کتاب تھران، از جمع  و ششمين نمايشگاه بين   رسيدگی به تخلفات بيست ھيأتس ئيچند روز پيش ر

:  به گزارش ايسنا، ھمايون اميرزاده، با اعالم اين خبر گفت. الملل نمايشگاه خبر داد  عنوان کتاب از بخش بين ٣٠٠

  ».ده شده استکتاب در نمايشگاه تشخيص دا  عنوان کتاب مغاير با ضوابط عرضه٣٠٠اين «
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 ٢۴، در مصالی تھران آغاز شده تا ١٣٩٢ ارديبھشت ١١بيست و ششمين نمايشگاه بين المللی کتاب تھران که از 

با نزديک شدن به روزھای پايانی نمايشگاه کتاب، گزارش ھا، ھم چنان حاکی از . ارديبھشت ماه، ادامه خواھد داشت

 . استجمع آوری کتاب ھا در بخش کتب ايرانی و خارجی

سايت خبری تابناک، در گزارشی از جمع آوری کتاب ھای متعددی خبر داده است که در ميان اين کتاب ھا عناوينی 

 .به چشم می خورد  موھای زنانهئیآموزش زيبا و ئیاسرار زيبا گنج ھای معنوی، فوايد گياه درمانی، چون

اثر داستانی بھمن فرزانه، چاپ نشر ثالث،   به چاه،چاله ، کتاب از)ايسنا(به گزارش خبرگزاری دانش جويان ايران 

  ».خواستند اين کتاب در نمايشگاه فروخته نشود«انتشارات گفته است که  دار اين غرفه . جمع شده است

ايرج پزشکزاد از سطح نمايشگاه جمع  »اختر نيک  خانواده« دار انتشارات کتاب آبی، کتاب ھم چنين به گفته غرفه

 گفتند جلد سوم از کتاب«: تاريخ باستان ايران، گفته است دار نشر مھتاب، ناشر آثاری در حوزه  غرفه.شده است

که اين  را که در پنج بخش يعنی پنج مجلد عرضه شده بود، در نمايشگاه عرضه نشود؛ در حالی  تاريخ کمبريج ايران

 ».کتاب از ضوابط نمايشگاه تخطی نکرده است

 را در نمايشگاه عرضه نکنند؛ از جمله ئیتوصيه شده بود کتاب ھا نشر مرکز، به آن ھابه گفته يکی از فروشندگان 

دارن انتشارات کتابسرا، گفت کتابی در زمينه يوگا از اين   ھم چنين يکی از غرفه .پور شھريار مندنی  کتاب ھای

 .غرفه جمع شده است

عشق روی « ، به جمع آوری رمان)ايسنا(ن ايران ناتاشا اميری، داستان نويس، در گفتگو با خبرگزاری دانش جويا

بسياری کشيديم و  ما برای مجوز گرفتن برای اين رمان زحمت«: در نمايشگاه اعتراض کرد و گفت »چاکرای دوم

 ».دادند آوری کنند، نبايد به آن مجوز می  را جمع  خواستند اين کتاب در واقع مجوز را سخت گرفتيم؛ اما اگر می

.  اصالحيه تقليل داديم١٠ھا را به  خورده بود که با گفتگو، آن ھای زيادی اين کتاب اصالحيه«: ، گفتناتاشا اميری

جمالت به ساختار  سری جمالت شد و چون من احساس کردم حذف اين ھا شامل حذف کامل يک اصالحيه  اين

شر گرفت و نبايد از نمايشگاه کتاب اين رمان مجوز ن رساند، آن ھا را حذف کردم؛ اما در نھايت، داستان آسيبی نمی

  ».آوری می شد تھران جمع 

 وی، .نسبت به جمع آوری اثرش در نمايشگاه انتقاد کرده است »خاله بازی«ھم چنين بلقيس سليمانی، نويسنده کتاب 

 ». تجديد چاپ شده و از ضوابط نمايشگاه تخلف نکرده است٨٧خاله بازی در سال «: گفت

اند و  چرا با کتابی که خودشان مجوز آن را داده «:  کتاب، گفتمسأله در مواجھه با تارھای دوگانهاو با انتقاد از رف

پخت خودشان است،  دست چيزی را که خروجی کار و کنند و حاضر نيستند آن نکرده است، برخورد می تخلف ھم

بلقيس » آوری کتاب اقدام می کنند؟ ه جمعشناسد، ب آن ھا را می  بچشند و افرادی در سايه که نه نويسندگان و نه ارشاد

  .سليمانی، گفت که درباره جمع آوری اين کتاب به مدير غرفه نشر در نمايشگاه ھيچ توضيحی نداده اند

 جلدی داستان ھای محبوب ۶درويشيان شامل مجموعه  ھای علی اشرف  عنوان از کتاب١۵بر اساس اين گزارش، 

  جلدی داستان ھای اين نويسنده،۴افسانه ھا و مثل ھای کردی و مجموعه ابری،  ھای  جلدی سال۴من، مجموعه 

 .خارج شد ن کميته نظارت و ارزش يابی در غرفه نشر چشمه توقيف و از نمايشگاهمسؤوالتوسط 

نوشته احسان  بطالت نوشته مھسا محب علی، »نگران نباش« ھم چنين رمان ھای ديگری از نشر چشمه، با عناوين

ن کميته نظارت و ارزش يابی از نمايشگاه مسؤوالنوشته حسين سناپور توسط  ايل تاريک کاخ ھاشم نوروزی و

 .جمع آوری شد
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 سالن آن را مسؤولای که  در صورت جلسه «: خبرگزاری کتاب گفت حسن کيائيان، مدير نشر چشمه در گفتگو با

 ».يماز ما تعھد گرفت که اين آثار را به فروش نرسان يک نفر امضاء کرد، 

عنوان کتاب عربی و  ٣۴٠نمايشگاه، در بخش کتاب ھای خارجی  بنابر گزارش سايت خبرآنالين، تا روز چھارم

 .التين جمع آوری شده است  عنوان کتاب۶٠٠

رعايت ضوابط نمايشگاه در  عدم«شده را  ھای جمع مجيد حميدزاده، دليل جمع آوری بخش عمده ای از کتاب

 ھر کتاب و اثری که به اين حوزه ھا لطمه«: کرد و گفت اعالم» ملی امنيت ی وخصوص دو موضوع تماميت ارض

  ».جمع آوری خواھد شد نمايشگاه وارد کند از

چھارمين نمايشگاه کتاب تھران، در توضيح داليل جمع  مجيد حميدزاده، مدير کميته نظارت و ارزش يابی بيست و

نمايشگاه   که در اين دوره ازئیتاريخ کتاب ھا«: ، گفته است)سنااي(خبرگزاری دانش جويان ايران  آوری کتاب ھا به

با توجه به  بازمی گردد که) احمدی نژاد سال رياست جمھوری محمود (٨۵است به پيش از سال  جمع آوری شده

  ».است نمايشگاه کتاب تھران نداشته ن نامه نمايشگاه، اجازه ارائه درئيآ

عقايد ضد شيعی، ترويج عقايد « عربی، به داليل داشتن آوری شده در بخشبه گزارش خبرآنالين، کتاب ھای جمع 

 .جمع آوری شدند» شيطان پرستی  وئیگرا بھائيت، خرافه  مثل وھابيت،ئیفرقه ھا

ترويج اديان انحرافی مانند صوفی گری، بودائيسم، «، »غريب استفاده از تصاوير غيراخالقی و مدھای عجيب و« 

  .است از جمله داليل جمع آوری آثاری در بخش کتاب ھای خارجی ذکر شده» ان پرستیشيط سيخيسم، بھائيت و

سال ھای پس  بسياری از آثار جمع آوری شده از سطح نمايشگاه، در اما ناشران و نويسندگان معترض می گويند که

وضوعاتی از اين م مجوز وزارت ارشاد منتشر شده اند و ھيچ ارتباطی با سلفی گری، وھابيت، و  و با١٣٨۵از 

 در واقع سانسورچيان، برای توجيه اين اقدامات ضدفرھنگی خود، به بھانه ھای مختلفی متوسل می .دست ندارند

  .شوند

داران، از خلوت بودن نمايشگاه کتاب  ھای منابع خبری ايران به نقل از خريداران و غرفه  گزارشاز سوی ديگر، 

 غيرانتفاعی خانه کتاب، تعداد کل عناوين کتاب ھای مؤسسهطبق آمار . امسال نسبت به سال ھای پيشين حاکی است

  . کم تر بوده است٩٠، حدود ھفت درصد از تعداد عناوين سال ٩١چاپ شده در سال 

.  ميليارد تومان کاھش يافته بود٢۵، به ميزان ٩٠ نسبت به سال ٩١فروش کتاب در نمايشگاه کتاب تھران سال 

ميزان فروش کتاب در نمايشگاه «: ، گفته بود٩١س نمايشگاه کتاب ئي وزارت ارشاد و ربھمن دری، معاون فرھنگی

  ».دھد  ميليارد تومان کاھش را نشان می ٢۵ ميليارد تومان بوده که اين رقم در مقايسه با آمار سال قبل ١۵٠امسال 

، آن چه ممکن است به کم عالوه بر مشکالت اقتصادی مردم در ايران، گرانی کاغذ و کتاب و کاھش قدرت خريد

دامن بزند، بازماندن بعضی از ناشران از شرکت در ) ھم چون سال گذشته(رونق شدن نمايشگاه کتاب امسال 

. ناشرانی ھم چون نشر چشمه، کوير، روزنه و ويستار که مجوز حضور در نمايشگاه را نيافتند. نمايشگاه مھم است

 سومين سال و نشر ويستار برای ھفتمين سال متوالی است که از نشر چشمه برای دومين سال، نشر کوير برای

  .اند شرکت در نمايشگاه کتاب محروم شده

ھيچ دليلی از شرکت انتشارات  وزارت ارشاد بدون ارائه«ای اعالم کرده است که  انتشارات کوير، طی اطالعيه

نشر .  سال سابقه فعاليت دارد٢۴ارات کوير، انتش» .المللی امسال ممانعت به عمل آورده است کوير در نمايشگاه بين

  .کوير، ھم چنين ناشر برخی از کتاب ھای درسی و مرجع در دانشکده ھای علوم انسانی سراسر کشور است
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نشر چشمه، يکی از ناشران تاثيرگذار در حوزه ادبيات داستانی، که سال گذشته پس از پنج ماه تعليق مجوز، 

البته ھر دو نشر چشمه و کوير از . مين سال از نمايشگاه کتاب محروم شده استمجوزش لغو شد، امسال برای دو

 ارديبھشت به انتشارات و کتاب ٢١ تا ١١اند که ھم زمان با نمايشگاه کتاب در روزھای  مخاطبان خود دعوت کرده 

  . درصدی تھيه کنند٢٠فروشی اين ناشران مراجعه کنند و کتاب ھا را با تخفيفی 

کتاب ھای اين نشر بيشتر . م از ناشرانی است که امسال اجازه حضور در نمايشگاه امسال را پيدا نکردنشر روزنه ھ

روزنه ھم مانند دو نشر چشمه و کوير در ايام نمايشگاه، . در زمينه ھای عرفان، تاريخ، علوم سياسی و ادبيات است

  .کند  درصد عرضه می ٢٠کتاب ھای خودش را در دفتر انتشارات با تخفيف 

محمد سلطانی، مدير نشر ويستار، با اشاره به اين که کتاب ھای اين نشر سال ھاست برای اخذ مجوز در وزارت 

ھفت سال است که امکان حضور در نمايشگاه را «: ارشاد مانده است، در مصاحبه ای با روزنامه بھار گفته است

ادند و بعد از آن نيز ھر بار ثبت نام کرده ايم به ما غرفه  که حتی اجازه ثبت نام به ما ندئیدو سه سال ابتدا. نداريم

  ».نداده اند

 غرفه واقع ٢٨بودند و  ھايشان را تحويل نگرفته   ناشر داخلی غرفه۴١نمايشگاه کتاب تھران، در حالی شروع شد که 

 در مجاورت  غرفه از آن ھا به دليل متراژ کم يا قرارگرفتن١٢به گزارش مھر، . در شبستان ھم تعطيل بود

ھای گذشته به برخی موسسات خيريه و  ھای شبستان مصال خالی مانده است و به احتمال زياد طبق روال سال ستون

  .دھند واگذار خواھد شد  که کارھای خدماتی ارائه می ئیھا شرکت 

 خود استقبال  از ميھمانانئیبخش کودک و نوجوان ھم امسال سالنی ندارد و ناشران کودک و نوجوان، در چادرھا

  .کنند که البته اين چادرھا ھم خيلی شلوغ نيست می 

 و با فاصله - ضلع جنوبی آن- شود، خارج از مصلی  المللی ناشران خارجی که در سه سالن برگزار می  بخش بين

لی مھر، در روز نخست نمايشگاه، خبر داد که برخالف اعالم قب خبرگزاری. زيادی از شبستان اصلی برپا شده است

 ٣۵٠٠ھا با ارز آزاد بيش از   تومانی، کتاب٢۵٠٠ای  ھا با ارز مبادله  ن نمايشگاه مبنی بر فروش کتاب مسؤوال

  .رسد تومان، به فروش می 

 عنوان ١٢٠در نمايشگاه کتاب سال گذشته که بھمن دری معاونت فرھنگی وزارت ارشاد را بر عھده داشت، حدود 

  .آوری شد جمع» ايشگاهعدول از قوانين نم«کتاب به علت 

المللی كتاب تھران، در حالی برگزار شد كه نمودار افزايش تعداد عنوان  به اين ترتيب، بيست و ششمين نمايشگاه بين

تعداد عنوان ھای . ھای منتشر شده كتاب در كشور ھم از نظر تعداد و ھم از نظر شمارگان روند نزولی گرفت

 عنوانی، ركورد سقوط قابل ۵٠٠٠ با كاھش ٩١ نزولی گرفته و در سال كتاب، به ويژه در دو سال اخير روند

 چون گرانی قيمت کتاب كه پيامد اين رخداد بود، ئیاز سوی ديگر، گرانی كاغذ و بحران ھا. توجھی را ثبت کرد

  . و ھزار نسخه رساند۵٠٠شمارگان كتاب ھا را به رقم اندک 

 ئیی چون تعليق يا حتی تمايل نداشتن خود ناشران از ديگر رخدادھاحضور نيافتن بخشی از ناشران داخلی به داليل

بود كه در يكی دو سال اخير پديد آمده و اين در حالی است كه اين ناشران بخش مھمی از توليدات فرھنگی كشور را 

ی در سال ھای گذشته، کتاب ھا. منتشر و عرضه می كنند و حضورشان به رونق نمايشگاه كمک شايانی می كند

، ھمواره ...نويسندگانی چون فروغ فرخزاد، صادق ھدايت، احمد شاملو، علی اشرف درويشيان، ھوشنگ گلشيری و

  .از نمايشگاه کتاب تھران جمع آوری شده اند
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نشر عمومی، ھم چنين نشر  ھای روزنه، چشمه، کتاب روشن، روشنگران و مطالعات زنان و طرح نو در حوزه نشر

 ئیپزشکی و نشر اميد فردا از جمله نشرھا ھای تيمورزاده، حيان و اباصالح در حوزه نشرگرافيک،  رسم در حوزه

ھم چنين ناشران ديگری مانند نشرھای جيحون، آھنگ . ھستند که در اين دوره از نمايشگاه کتاب حضور ندارند

  .اند ديگر، گام نو، بقعه، صمديه و چند نشر ديگر از حضور در نمايشگاه کتاب محروم

 اين ميان، ارائه کتاب ھای مذھبی و ارگان ھای مذھبی با حمايت ھمه جانبه حکومت اسالمی، بر نمايشگاه کتاب در

حضور و اظھارات جنجالی سران حکومت و برخی از روحانيان بلندپايه و مراجع تقليد، . تھران سنگينی می کنند

  .اثيرات منفی بر اين رويداد داشته و داردھای علميه بر بزرگ ترين رويداد فرھنگی ايران، که ت نفوذ حوزه

ھای کودک و   عنوان کتاب در حوزه علوم قرآنی در دو بخش کتاب١٢٠، با حدود »ھاشم المللی بنی انتشارات بين «

علی طلعتی، مدير اين مرکز پخش درباره نحوه حضور . ھای بزرگسال در نمايشگاه تھران، حضور يافته است کتاب 

ھاشم  انتشارات بنی«: المللی کتاب تھران، به رسانه ھا گفت در بيست و ششمين نمايشگاه بين ... شمھا انتشارات بنی 

مخاطب کتاب : طلعتی، ادامه داد» .تالش دارد تا بتواند آثاری ماندگار را در حوزه علوم قرآنی بر جای بگذارد) ع(

ھای  بيش تر کتاب.  آثار تمامی جھان اسالم استھا نيستند، بلکه مخاطب اصلی اين ھای اين انتشارات تنھا ايرانی 

ھای فرھنگی ايران در کشورھای  ما از طريق رايزنی . شوند زبانه منتشر می  چاپ شده در اين انتشارات دو يا چند

» باغ آيه ھا«او، در ادامه مجموعه ھشت جلدی » ...کنيم مختلف برای معرفی و ارايه آثار ارزشمند قرآنی اقدام می

 قرآن ٣٠ و ٢٩اين مجموعه ھشت جلدی، آيات جزء ھای «: ھاشم نام برد  و گفت  جمله آثار انتشارات بنیرا از

در . کند ھا را با استفاده از تصاوير با مفاھيم آيات آشنا می کريم را به نوعی ديگر به خردساالن آموزش می دھد و آن

کودکانی که در . ی مرتبط با آن آورده شده استھا بر حسب محتوا و معنای ھر يک از آيات، تصوير اين کتاب 

ھا و کمک والدين   با قرآن کريم قرار دارند حتی اگر نتوانند آيات را بخوانند، با ديدن نقاشی ئیابتدای راه آشنا

در واقع، کودکان از اين طريق رغبت بيش تری نسبت به يادگيری قرآن پيدا . توانند مفھوم آيات را درک کنند می

کند و  ھای دين و علوم قرآنی فعاليت می  در حوزه چاپ و نشر کتاب ١٣٧٩ھاشم، از سال  انتشارات بنی» .دکنن می

  . عنوان کتاب از اين انتشارات منتشر شده است١٢٠تاکنون بيش از 

و کتاب » مضر«ھای  ای رھبر حکومت اسالمی ايران، درباره کتاب در سال گذشته، به دنبال سخنان سيدعلی خامنه 

، نويسندگان و ناشران ايرانی، شديدتر از گذشته با »ھای پنھان خاص سياسی ظاھر فرھنگی اما انگيزه« با ئیھا 

 نويسنده و ١٦٠تھاجم ھمه جانبه سانسورچيان حکومتی مواجه شدند به طوری که بر اثر تھاجم جديد عليه ناشران، 

 وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی منتشر کردند و از مترجم برجسته ايرانی نامه اعتراضی سرگشاده ای را خطاب به

  .ھای جديد شکايت نمودند محدوديت

حتی اگر عاقبت « اظھار داشت که ئیليلی گلستان، نويسنده و مترجم و يکی از امضاء کنندگان اين نامه در گفتگو

وی با نااميدی تاکيد » .دھيم کار مشخص نباشد نيز بدون ھيچ اميدی و در سياھی مطلق اين اعتراض را انجام می 

  ».دانم  را سال خوبی برای نويسندگان و اديبان و ناشران نمی ٩١سال «: کرد

 به مردم عرضه شود که ئیھا کتاب«المللی کتاب تھران، از جمله  هللا جعفر سبحانی، با حضور در نمايشگاه بين آيت 

در اختيار عامه مردم قرار بگيرد، تاکيد » ای مسمومھ کتاب«را به دنبال داشته باشد و نبايد » سعادت و ھدايت جامعه

يکی از اقدامات جنجالی حکومت اسالمی در نمايشگاه کتاب تھران، برخورد با دختران و زنانی است که . می ورزند

  .شوند متھم می » بدحجابی«به 
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تيار آنان به ويژه در ای را در اخ ھای ويژه ھای علميه، رانت دولت، برای جلب رضايت و حمايت مراجع و حوزه 

نشر کتب «س نمايشگاه کتاب تھران نيز در ديدار خود با مراجع، تاکيد می کند که ئير. دھد حوزه کتاب قرار می 

 ھزار عنوان کتاب دينی در سال منتشر ١٢قرار داشته و در مجموع » اولويت نخست«ھمواره در » دينی و حوزوی

 . شود می 

. ھا دارد »هللا آيت «ھای برخی از  ای به کتاب  ه تالش کرده نشان دھد که توجه ويژه ھای اخير ھموار دولت، طی سال

هللا عبدهللا  ھای آيت  از يکی از کتاب» يکصد ھزار نسخه«چندی پيش وزارت ارشاد اعالم کرد که برای چاپ 

هللا   پرنفوذ قم، مثل آيت اين در حالی است که وزارت ارشاد پيش تر نيز آثار روحانيان. جوادی آملی آمادگی دارد

به عنوان . شده آنان را خريداری کرده بود هللا مصباح يزدی را در تيراژ باال منتشر و يا آثار چاپ  سبحانی و آيت 

هللا سبحانی، و دو سال  نوشته آيت » منشور عقايد اماميه«، کتابی با عنوان ٨٩نمونه، چھار سال پيش، يعنی در سال 

يکصد «هللا مصباح يزدی، ھر کدام جداگانه با شمارگان  نوشته آيت » جوی عرفان اسالمیدر جست«پيش، کتاب 

  .انتشار يافته بود» ھزار نسخه

ھای عرضه شده در نمايشگاه   درصد کتاب ٨٠«: با اين وجود باز ھم مراجع تقليد شيعه راضی نيستند و می گويند

ن نوری ھمدانی، ھم زمان بيست و پنجمين نمايشگاه کتاب هللا حسي آيت» .کتاب تھران بر اساس فرھنگ غربی است

 عليه واليت و ئیھا المللی کتاب تھران کتاب  طبق خبرھای واصله به ما در نمايشگاه بين «: تھران، گفته بود

 در اين نمايشگاه وجود دارد که شھادت دختر پيامبر اسالم را افسانه ئیھا کتاب. شود حضرت زھرا توزيع می 

  ».کند یمعرفی م

 که به گفته او زندگی حضرت فاطمه، دختر پيامبر اسالم را به ئیھا هللا حسين وحيد خراسانی نيز از توزيع کتاب آيت

اين مملکت وزارت ارشاد ندارد بلکه وزارت «: کند به شدت انتقاد کرد و گفت روايت مسلمانان سنی مذھب بيان می 

  ».اضالل دارد

مراجع » تذکرات ناصحانه« شورای اسالمی ايران، از وزير ارشاد خواست که به س مجلسئيھا، ر با اين اعتراض

که به بھانه آن، بارھا نمايشگاه کتاب » ھای ضاله کتاب«بنابراين، در زمينه . ھا توجه کند تلقيد در مورد توزيع کتاب 

دپايه حکومتی و نھادھای آوری کتاب بوده، دولت تنھا نيست و علی خامنه ای و روحانيون بلن تھران شاھد جمع 

  .آيند س مجلس شورای اسالمی ھم به کمک وزارت ارشاد میئيمذھبی و ر

ن نمايشگاه کتاب مسؤوال. ترين ناشران ايران، مانند نشر چشمه، از حضور در نمايشگاه محرم شدند سال گذشته، مھم

 به ھيچ ئی دليل داشتن پرونده قضاتھران چند روز قبل از برگزاری اين نمايشگاه اعالم کردند که نشر چشمه به

اين در حالی بود که نشر چشمه اين اتھامات را رده کرد و . عنوان اجازه حضور در نمايشگاه کتاب را ندارد

 کشور تشکيل نشده و ئیيک از محاکم قضا ای عليه نشرچشمه در ھيچ تاکنون ھيچ پرونده «ن آن گفتند که مسؤوال

ھمان روزھا، مشخص شد که چند ناشر فعال در حوزه شعر و داستان نيز از » .ھيچ حکمی ھم صادر نشده است

که  انتشارات بوتيمار در مشھد، با وجود اين . اند المللی کتاب تھران منع شده حضور در بيست و پنجمين نمايشگاه بين

اده بود به  عنوان کتاب با اعالم وصول چاپ اول برای حضور در نمايشگاه درخواست د٣۵ عنوان کتاب و ۶٠

  .از حضور در نمايشگاه کتاب حذف شد» کمبود جا«بھانه 

انتشارات آھنگ ديگر، انتشارات دفتر شعر جوان، موسسات انتشاراتی کوير و اميد فردا، نيز از ناشران محروم 

پرداخت، گفت که اين  به عنوان مثال، مدير انتشارات آھنگ ديگر که بيش تر به چاپ شعر می . امسال بودند
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شود که  ن اين انتشارات گفته میمسؤوال ندارد، ولی با اين حال به ئیانتشارات، تخلف فرھنگی و پرونده قضا

  »!حاال يک نفر به ما بگويد اين که صالحيت نداريم، يعنی چه«: صالحيت حضور در نمايشگاه را ندارد

 ١٠ان مستقل ايران، مجوز فعاليت ھای نويسندگان و ناشر سال گذشته، وزارت ارشاد برای محدود ساختن فعاليت

 مانند ئیھا ھای درسی در زمينه عموما به انتشار کتاب» جيحون«برخی از اين ناشران، مثل . ناشر را لغو کرد

 مسؤولتنھا مدير» اختران«روانشناسی و علوم ارتباطات مشغول بودند و در مورد برخی ناشران ديگر نيز از جمله 

 ناشر لغو ١٠، نيز از جمله اين )آگه(»آگاه«و » ديگر«، »نگار بازتاب«. اند نشر ذکر کردهآن را بھانه تعطيلی بنگاه 

  .مجوزشده بودند

از سوی نھادھای امنيتی منتشر شد که برخی ناشران و » ھای رنگی زمزمه «ای با نام    صفحه ۶۴ای  ھم چنين جزوه

و » ققنوس«، »روشنگران«، »ئیعطا«، »کوير «،»چشمه«، «نی». معرفی کرد» برانداز«نويسندگان را به عنوان 

  .اعالم شد» براندازانه«ھای آن ھا  ھفت ناشری بودند که در اين جزوه فعاليت » اختران«

ھای اسالمی و قرآنی استادان مطرح و  عموم جامعه با آثار و ديدگاه «ئیوزارت ارشاد، ھدف اين کارش را آشنا

هللا  آن طور که بھمن دری، معاون پيشين وزير ارشاد گفته بود آيت . عنوان کرد» روحانيت و علمای تاثيرگذار

  .را جبران کند» خالھای تئوريک و مورد نياز انقالب اسالمی«تواند  هللا مطھری، می  مصباح بعد از آيت 

 از ھای حوزه کتاب، يکی پس چندی پيش نيز، در شرايطی که ناشران مستقل به دليل گرانی کاغذ و ديگر محدوديت 

کتاب » يک ميليارد تومان«ھای مذھبی،  ديگر تعطيل می شوند، وزارت ارشاد دولت دھم فقط در يک قلم خريد کتاب

  .خريد» ئیعاشورا«

برگزاری نمايشگاه کتاب در محل نمازگزاران و مراسم مذھبی حکومتی، يک ديگر از شگردھای حکومت اسالمی 

ھمه سالن ھای ورزشی، دانشگاه ھا و مدارس و مراکز علمی روشن نيست در تھران بزرگ با وجود اين . است

بزرگ و با امکانات وسيع و در دسترس عموم مردم، بايد اين نمايشگاه در يک مکان مذھبی برگزار شود؟ شايد از 

از شھرھای  به خصوص عالقه مندان کتاب که !اين طريق می خواھند پای ھمه را به اين مرکز مذھبی، بکشانند؟

  .آيند، مجبورند در ترافيک سنگين پايتخت يک روز سختی را بگذارنند ر به اين نمايشگاه می دور کشو

  

 از آن ھا اشاره کرديم ھمگی دست به دست ھم داده اند و سرانه مطالعه کتاب ئیآن عواملی که در باال به گوشه ھا

در حالی که وزير ارشاد دولت احمدی نژاد، . در ايران را در شرايط بسيار فاجعه بار و تکان دھنده ای قرار داده اند

 دقيقه اعالم کرده است، سرانه مطالعه روزانه ٧۶به طرز مضحک و خنده داری سرانه روزانه مطالعه در ايران را 

کتاب ھای غيردرسی را  ، ميزان سرانه مطالعه١٣٩٠وزير ارشاد، تابستان . در جامعه ما، دو دقيقه بيش تر نيست

قه اعالم کرد و گفت، اگر زمان خواندن دعا و روزنامه و مجله را ھم به اين رقم اضافه کنيم سرانه  دقي١٨ تا ١٢بين 

  .رسد  دقيقه می ٧۶مطالعه در ايران به 

سرانه مطالعه در کشور اصال کم نيست و اين سرانه « در کتاب خانه ھای کشور ھم مدھی شده که مسؤوليک مقام 

  ».است تازه اين عدد، فقط برای مطالعه کتاب ھای غيردرسی و غيرکاری است دقيقه ١٨در کشور ما در ھر روز 

ريزی و مطالعات فرھنگی و کتاب خوانی، از اين سطح ھم باالتر رفته؛ او ادعا کرده است که  مدير کل دفتر برنامه 

دقيقه باالتر از  ٣٠يعنی .  دقيقه٢ دقيقه است نه ١٢٠ ساعت، يعنی ٢آمار واقعی کتاب خواندن در ايران، روزی 

  !رکورد آمار کتاب خوانی در جھان
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ھا با  واقعيت ھا نشان می دھند که در ايران، تيراژ روزنامه و تعدد آن ھا و ھم چنين توليد و انتشار ساير نشريه

 ٣٠٠٠ ترين حالت ئی و در استثنا١٠٠٠بھترين تيراژ برای يک کتاب، ھنوز . مشکالت جدی و اساسی روبرو است

اما حکومت اسالمی، . نامه در سبد خريد خانوارھای ايرانی قرار نگرفته استھنوز خريد کتاب و روز. تتيراژ اس

از يک سو روزنامه ھا و مجله ھا را فله ای می بندد و کتاب ھا و فيلم ھا خمير می کند و اجازه انتشار و توزيع نمی 

 ارشاد احمدی نژاد، وزير!  دقيقه می رساند؟٧۶دھد اما آمار سرانه مطالعه در کشور را با يک چرخش زبان به 

مطالعه »  دقيقه٩٢«يعنی وزير سانسور و خفقان، چگونه سرانه مطالعه در ايران را به رقم سرانه مطالعه در ژاپن 

  !است می رساند که در عرصه مطالعه سرانه روزانه در جھان مقام نخست را دارد؟

ھا و  رقمی که بر اساس شاخص. دانند يقه می  دق٢بسياری از کارشناسان، رقم سرانه مطالعه روزانه ھر ايرانی را 

 ٢۶ھا   دقيقه، برای فرانسوی٢۵ھا   دقيقه، برای ھلندی٢٢ھا  ئیرقمی که برای کانادا. ارقام حقيقی به دست آمده است

  . دقيقه است۶٠ھا  دقيقه و برای انگليسی 

دان ايران روشن است، سطح صرف نظر از اين ادعاھای مراجع رسمی حکومت اسالمی، آن چه برای اغلب شھرون

وقتی تيراژ کتاب اغلب کتاب ھای ادبی، . ن نشر کتاب در کشور استئين سرانه مطالعه و کتاب خوانی و تيراژ پائيپا

 نسخه فراتر می رود؛ و ھنگامی اين ١٠٠٠علمی، تحقيقی، اجتماعی و ھنری ارزشمند در ايران به دشواری از 

 ميليون دانش آموز و سه ميليون و نيم ميليون دانش جو و ١٣امعه ما، حدود آمار فاجعه بارتر می گردد که در ج

ميليون ھا فارغ التحصيل دانشگاه ھا و تحصيل کرده ھا و ميليون ھا کادر آموزشی و اساتيد دانشگاه ھا و ديگر 

  .گروه ھای نخبه کشور داريم

ھشت ساله احمدی نژاد، به حدی رايج و آشکار راھکارھای بازی با اعداد و ارقام و آمار به ويژه در دوره دولت 

برای مثال، دولت احمدی نژاد از مرکز آمار ايران، خواسته است که . است که نياز چندانی به اثبات آن ھا نيست

ھفته آمارگيری، اگر کسی در آن ھفته، فقط يک ساعت کار کند در طول سال شاغل محسوب می شود؛ زنان خانه 

بنابراين، ھشت سال پيش که در . سربازان نيز جزو بی کاران کشور به حساب نمی آينددار و دانش جويان و 

آمارھای رسمی، رقم بی کاران کشور حدود سه الی چھار ميليون نفر اعالم شده بود با وجود افزايش جمعيت و بی 

ه الی چھار ميليون بی کارسازی ھای وسيع، رقم بی کاران ثابت مانده و ھمان رقم ھشت سال پيش، يعنی ھم چنان س

  . کار اعالم می شود

، سوء مديريت و )ھدف مندسازی يارانه ھا(صنايع ايران، به دليل تحريم اقتصادی ايران، حذف سوبسيدھای دولتی 

 که ھنوز سر پا ايستاده اند ئی درصد صنايع کشور منجر شده است؛ آن ھا٨٠اختالس ھای کالن، به بحرانی شدن 

کار می کنند؛ برخی نيز تعطيل شده اند و کارگران آن ھا، به صف ميليون ھا بی کار کشور  درصد ظرفيت ۵٠زير 

ھم اکنون دست مزد . پيوسته اند به طوری که فقط در سال گذشته، حدود دو ھزار مرکز کار و توليد تعطيل شده است

 و فقر به شکل سرسام آوری  از سوی ديگر، گرانی و تورم.بخور و نمير صدھا ھزار کارگران پرداخته نشده است

  .در حال افزايش است

در چنين شرايطی، داليل مختلفی می توانند در عدم کتاب خوانی و مطالعه ايرانيان دخيل باشند از جمله خطرناک 

بودن خواندن برخی کتاب ھا به لحاظ سياسی، اعمال سانسور بر توليدات فرھنگی و ادبی و سياسی، عدم رابطه 

  ...ويسندگان به دليل اختناق، عدم سنت و عادت کتاب خوانی، فقر و گرانی کتاب ونزديک مردم و ن
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برخی ايرانيان به رسانه ھا گفته اند در ايران، گاھى کتاب و کتاب خانه موجود و دم دست است، اما اشتياق مطالعه 

، يا »چه بخوانيم؟« دانيم  ىست يا نميگاھى ھم شوق خواندن ھست، اما کتاب خانه ای ن. و انگيزه کتاب خوانى نيست

  . يابيم يا گران است و دسترسى به آن، مشکل است  خواھيم، نمى  چه را مى آن 

روی انسانی متخصص و ين مشکالت، نييکی از ا. کتاب خانه ھا با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کنند

لی خود در دانشگاه ي انتخاب رشته تحصش تر دانش آموزان برایيرا بيز. ل کرده در رشته کتاب داری استيتحص

گر دانشگاھی گمنام است و ين رشته ھای ديھا، کم تر به رشته کتاب داری توجه می کنند و رشته کتاب داری ب

  .بسياری از کتاب داران ايرانی معتقدند که رشته کتاب داری در ايران ارزش ندارد

. نات الزم و گستردگی متناسب با رشد جمعيت را نيز ندارندھا جايگاه واقعی در جامعه ندارند و امکا کتاب خانه 

ھنگامی که نويسندگان ايرانی حق ندارند، يک دفتر و سالن تجمع برای خود داشته باشند؛ ھنگامی که نويسنده ايرانی 

، ...نمی تواند کتاب خود را در کتاب خانه ھا و انظار عمومی معرفی کند و با حضار وارد گفتگوی دوطرفه شود و

  !چه انتظاری می توان از جامعه و کتاب خانه داشت؟

ھای چاپ  در واقع اصلی ترين بحران کنونی کتاب در ايران، نخست متاثر از سانسور دولتی و روشن نبودن سياست 

اما بحران مخاطب متاسفانه ھميشه وجود داشته است و ھر بحرانی که در اين ميان به وجود . و نشر در کشور است

به عبارت ديگر، عالوه بر اين که بايد ھمواره بر . کند تر می بحران مخاطب را بيش تر و وضعيت آن را وخيم آيد، 

عليه سانسور و اختناق حکومت مبارزه کرد و در اين ميان روشنفکران بايد در خط مقدم مبارزه قرار گيرند، بلکه 

اگر در داخل . ی قرار داد و راه چاره ای پيدا کردبايد داليل عدم کتاب خوانی ايرانيان را عميق تر مورد بررس

سانسور و فقر را دو عامل مھم عدم کتاب خوانی در نظر بگيريم در خارج کشور که حدود سه تا پنج ميليون ايرانی 

زندگی می کنند و نسبتا وضع اقتصادی خوبی دارند و سانسور نيز باالی سرشان نيست چرا کتاب نمی خوانند؟ شايد 

 چندان مسألهود آن ھا به زبان کشوری که در آن جا زندگی می کنند کتاب و روزنامه می خوانند اما اين گفته ش

  . در رابطه با اعظم نسل اول ايرانيان، صدق نمی کندمسألهواقعيت ندارد به ويژه اين 

يرانی، تظاھر به آگاھی واقعيت تلخ اين است که بيش تر شھروندان ا. شايد از بيان واقعيت ھا برخی ھا ناراحت شوند

ھرچند با سوادی در امر کتاب خوانی مھم است اما آگاھی چندان ربط مستقيم ھم به داشتن ديپلم و مدرک . می کنند

يک فرد می تواند در يک رشته و تخصصی مثال پزشکی و مکانيکی و کامپويتر و غيره . دانشگاھی و غيره ندارد

بر عکس خيلی کسانی ھم می توانند . ی، سياسی و فرھنگی نداشته باشدخوب و حرفه ای باشد اما آگاھی اجتماع

باشند که تحصيالت آن چنانی ندارند اما سطح آگاھی شان بسيار باالست؛ چون که اھل مطالعه اند و دايما کتاب و 

ھنگ عمومی بنابراين، ھنگامی که ما از فر. روزنامه و مجله می خوانند و وقايع جھان و ايران را دنبال می کنند

  .جامعه سخن به ميان می آوريم بالفاصه فرھنگ مطالعه و کتاب خوانی نيز پشت سر آن می آيد

ای مثل کتاب خوانی در کشور ما و حتی ايرانيان خارج کشور نيز جايگاه   اصلی اين است که پديده مسألهبنابراين، 

سان بر اين عقيده اند که سرمايه اجتماعی، ھمان برخی انديشمندان و جامعه شنا. چندانی ندارد و بسيار محدود است

ارتقای فرھنگ عمومی به معنای باال بردن سطح آگاھی اجتماعی شھروندان از طريق مطالعه و گسترش روابط 

  .اجتماعی ميان مردم است

ان بخشی  خوانی و کتاب خوانی نھادينه شده است و بسياری از شھروند يافته روزنامه در خيلی از کشورھای توسعه 

 خوانی نيز بسيار محدود  اما در کشور ما، حتی روزنامه. دھند از زمان روزانه خود را به مطالعه اختصاص می 

 .است
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 ھزار نفر نيز در ٩٠ تا ٨٠ ھزار ايرانی در استکھلم بزرگ و حدود ٢۵من که در استکھلم زندگی می کنم و حدود 

سی ھا نشان می دھد که ايرانيان کم تر کتال و روزنامه می خوانند اما مشاھدات و برر. سراسر سوئد زندگی می کنند

در سال ھای اخير، متاسفانه سه . و بيش تر اخبار و اطالعات محدود خود را از راديوھای فارسی زبان می گيرند

 کتاب ھم اکنون دو. کتاب فروشی فارسی زبان در شھر استکھلم تعطيل شده اند و کار سه ناشر نيز محدود شده است

اگر فرض کنيم . فروشی فارسی زبان در استکھلم باز است که آن ھا ھم با مشکالت مالی دست و پنجه نرم می کنند

 ھزار نفر فقط ده يا پانزده درصد فعال سياسی و اجتماعی و فرھنگی، ماھانه رقم کوچکی از حقوق و ٢٣از اين 

احتماال نه تنھا کتاب فروشی ھای فارسی زبان در اين شھر درآمد ماھانه شان را به خريد کتاب اختصاص داده بودند 

البته شايد کسی بگويد . تعطيل نمی شدند و ناشران به حاشيه نمی رفتند، بلکه از رشد خوبی نيز برخوردار می شدند

 که رشد و گسترش اينترنت نيز در افت مطالعه و کتاب خوانی دخيل است اما در جواب چنين کسانی بايد گفت کتاب

چون که ناشران کتاب ھای خود را بر .  که ناشر دارند خيلی به ندرت می توان آن ھا را در اينترنت پيدا کردئیھا

  .روی اينترنت منتشر نمی کنند مگر تبليغ و معرفی آن ھا

 چند ھر ايرانی در سال.  در ايران نيز نگاه می کنيم، باز ھم فاجعه را می بينيمئیھمان طور وقتی به فرھنگ سينما

  رود؟ بار سينما می رود؟ ھر ايرانی چند سال يک بار سينما می

تعداد . يکی از شاخصه ھای مھم رشد و توسعه فرھنگ و ھنر در ھر کشوری وضعيت سينما در آن کشور است

ای استانداردھای جھانی به از. ھای سينما سه پارامتر مھم در اين ارزيابی ھاست توليد فيلم، مخاطبان و تعداد سالن

 ھزار نفر يک سالن سينما وجود ٣٠٣ ھزار نفر يک سالن سينما است در حالی که در ايران به ازای ھر ١٠ھر 

 .دارد

 کشور، تعداد شھرھای فاقد ئیاميرحسين علم الھدی، کارشناس سينما با بررسی آماری درباره تعداد سالن ھای سينما

ھر، اميرحسين علم الھدی کارشناس سينما با مروری بر  به گزارش خبرنگار م. شھر دانسته است١٠٨١سينما را 

وضعيت سالن ھای سينما در شھرھای مختلف کشور و پراکندگی آن ھا به بررسی ميزان دسترسی جمعيت کشور به 

 .سينما و امکان ديدن فيلم روی پرده پرداخته است

 ١٠٨١رد که در کشور ما چطور يکی از مظاھر اصلی شھر است و جای تعجب دا» سينما«در تعاريف شھرنشينی 

 .شده اند» شھر«مکانی که خيابان دارند و تعداد زيادی ساکن، بدون سينما ملقب به 

 ميليون ۴٣ اين عدد به ئی ميليون نفر شھرنشين در ايران دسترسی به سينما ندارند و با جمعيت روستا٢٢در حدود 

 دھه مخاطب سينما رسيديم و در اين ٣ن ترين ميزان يئ به پا٩١از منظر سرانه مخاطب ھم که سال . نفر می رسد

 سال يک بار ٩ ايم که بر اين اساس ھر ايرانی به طور ميانگين ھر   ميليون نفر مخاطب سينما داشته۵/٨سال حدود 

 .به سينما می رود

 ئیسينما. اندھمين سينما نيز توسط عوامل حکومت اسالمی، تسخير شده و سينماگران واقعی در حاشيه قرار گرفته 

که مسعود ده نمکی ھا، در راس آن قرار گيرند که سابقا از گردانندگان انصار حزب هللا و لباس شخصی ھا بودند و 

 به دانشگاه تھران، سابقه دارد وضعش بھتر از آن که ھست نخواھد ٧٨ تير ١٨در قتل و جنايت از جمله در حمله 

  .شد

رقابل ياسی، اجتماعی و فرھنگی حاکم بر جامعه، نقش بزرگ و غيی، سط اقتصادين شرايدر واقع حکومت و ھم چن

اما در کشوری که سران و مقامات آن دشمن آزادی بيان و . ج فرھنگ مطالعه و کتاب خوانی دارنديانکاری در ترو

ن ھمين قلم و انديشه و آگاھی ھستند خود به مانع اصلی عدم رشد و توسعه فرھنگی تبديل می شوند و نمونه بزرگ آ
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در چنين شرايطی، عناصر آگاه جامعه در جھت روشنگری، بايد خالقيت ھا و . حکومت اسالمی ايران است

ابتکارات خود را به کار اندازند و با اتخاذ روش ھای مختلف، نوجوانان و جوانان را به کتاب خوانی و مطالعه 

  :از جمله می توان به روش زير اشاره کرد. تشويق نمايند

ج فرھنگ مطالعه و کتاب يجاد عادت به مطالعه و ترويار موثری در اي خانوادگی؛ بی شک خانواده عامل بس محيط-

ن، سطح آگاھی و طرز تفکر و نگرش آن ھا نسبت به يتی و آموزشی والديط خانواده، روش تربيشرا. خوانی است

صادی و خانواده، نقش ويژه ای در ات قابل دسترس در خانه، سطح اقتيمطالعه و کتاب خوانی، وجود کتب و نشر

  .ت و تشويق فرزندان به مطالعه و کتاب خوانی و روزنامه خوانی دارديتقو

 مراکز آموزشی؛ اگر دانش آموز در مدرسه با كتاب و کتاب خوانی آشنا شود و با رغبت مطالعه کند و معلومات -

  . به دنبال کتاب و مطالعه می رودعمومی خود را افزايش دھد، قطعا در خارج از سيستم آموزشی نيز 

كتاب داران . ج فرھنگ مطالعه و كتاب خوانی به شمار می آيندي ھا، از عوامل موثر در ترو  كتابداران كتاب خانه-

 ھای خالقانه خود، با توصيه به پدر و مادرھا، تھيه و توزيع بروشور درباره معرفی کتاب و ليست کتاب و  با روش

 ھای كتاب خوانی را رشد و گسترش دھند قطعا  تيتوانند فعال  که خود می ئینازل و از کانال ھاغيره در محالت و م

  . ايفا خواھند کردئیدر جذب جوانان به کتاب خانه ھا نقش به سزا

ون نيز در رشد و گسترش فرھنگی می توانند نقش به يزيو و تلوي ھای گروھی چون روزنامه، مجله، راد  رسانه-

بنابراين، رسانه ھای . اما در کشور ما سانسور و خفقان چنين اجازه ای را به آن ھا نمی دھند. کنند ايفا ئیسزا

گفتگو با . اپوزيسيون مترقی و پيشرو و انسان دوست و برابری طلب می توانند تا حدودی در اين عرصه فعال باشند

يره می توانند جامعه را به کتاب خوانی و نويسندگان و شعرا و ديگر ھنرمندان، نقد و بررسی و معرفی کتاب و غ

  .مطالعه تشويق نمايند

 و ئیھا ھم ھر چند با محدوديت ھای زيادی مواجه ھستند اما در حد امکان و توانا  ناشران و كتاب فروشی -

  ... و. ارتباطات خود می توانند فرھنگ کتاب خوانی را اشاعه دھند

موجب دوری مردم از رابطه با کتاب و مطالعه شود ھر چند که حکومت اصوال به ھيچ عاملی نبايد ميدان داد تا 

اسالمی، با برقراری سانسور و استبداد مطلق در کشور، منافذ و کانال ھای مربوط به رشد و توسعه و خالقيت ھای 

  .فرھنگی آزادی خواھانه، برابری طلبانه و عدالت جويانه را بسته و يا بيش از پيش محدود است

 درصد شھرنشين، سرانه ٧٠ درصد آن باسواد و ٨۵ت و يون جمعيلي م٧٧ است كه ايران با مسألهن يرتر اتاسف با

اری از خانواده ھای يبررسی ھا نشان داده است كه در بس. زی در حد فاجعه استيران، چيمطالعه و سينما رفتن در ا

ك اصل فرھنگی و اجتماعی يانی به عنوان رانی، ھنوز فرھنگ مطالعه، سينما رفتن، روزنامه خوانی و كتاب خويا

  . رفته نشده استيپذ

زان کتاب خوان ھا، نحوه کتاب خوانی، تعداد کتاب خانه ھای عمومی و سالن ھای سينما در سطح کشور و ياز م

داری شده توسط مردم و مقدار وقتی که صرف مطالعه می کنند به يزان کتاب خريده ميتعداد کتاب ھای به چاب رس

ی می توان به اين نتيجه رسيد که فرھنگ مطالعه در جامعه ما، نه در جايگاه شايسته فرھنگی، بلکه در سادگ

ا افول فرھنگی مردم ير و جھت رشد و گسترش فرھنگی و يق مسين طريگاھی فاجعه باری قرار دارد و از ايجا

 .يک کشوری را می توان مشاھده کرد

كتاب  كيد ي ھزار نفر با۵ تا ٣ھر  برای ای در ھر جامعه  رسانی و اطالع یالمللی كتاب دار نيب آمار كنفرانس طبق

 نفر ايرانی ۵٠٠٠ھر  د برایيبا ميرياستاندارد جھانی را در نظر بگ باشد و اگر ما حداقل وجود داشته عمومی خانه
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آمار  طبق كه باشد، در حالی وجود داشته عمومی  كتاب خانه١۴٠٠٠د حدود يدر ايران با عنیيباشيم،  داشته كتاب خانه كي

در نظر  را ھم رهيو مساجد و غ هيعلم مدارس، حوزه ھای ھای اگر كتاب خانه! ؟ ميدار  كتاب خانه١۵٠٠حدود  شده ارائه

بنابراين، . ميدار كم  كتاب خانه١١٠٠٠ كه ما معنا است نيبد نيو ا ميدار عمومی  كتاب خانه۴٠٠٠حدود  در مجموع ميريبگ

  !ردھای بين المللی بسيار دوريمما با استاندا

و جوانان  از نوجوانان اریيبه اين دليل، بس. ميدار  كتاب خانه٢٠تنھا  ميباش داشته  كتاب خانه١٠٠يا به جای اين که بايد 

به . ھستند تا چه برسد که والدين آن ھا به اين کتاب خانه ھا مراجعه نمايند اطالع بی  كتاب خانه نام به ئیاز وجود جا

الوه اين که ما حتی در مناطق محروم و بسياری از روستاھای ايران، مدرسه و درمانگاه نداريم تا چه برسد به اين ع

  !که کتاب خانه داشته باشيم

 ھزار نسخه در سال ٣ به کم تر از ١٣٨٠ نسخه در سال ۵٢٠٠مطابق آمار رسمی، تيراژ متوسط کتاب از بيش از 

 ای مؤسسهھای وزارت ارشاد است و  که از زيرمجموعه» خانه کتاب «مؤسسهمطابق آمار .  سقوط کرده است٩٠

 که روانه بازار می شود روندی نزولی را در پنج سال اخير طی کرده ئیھا مرجع شناخته می شود، تعداد کل کتاب

د  ھزار نسخه کتاب وار۶٠٠ ميليون و ٢٢٨ عنوان کتاب، حدود ۵٠٠ ھزار و ۵٣ از حدود ١٣٨۵در سال . است

 ٣٠ که منتشر شده ئیھا کتاب به ده ھزار افزايش يافته اما مجموع کتاب  تعداد عنوان٨٩در سال . بازار شده است

 صفحه ٢٣۵ به ٢۵٢ھای يک کتاب نيز از  مطابق اين داده ھا، تعداد متوسط صفحه. ميليون نسخه کم تر شده است

 نسخه در ده ٢٣۴ ھزار و ۵وسط تيراژ کتاب از گزارش داده که مت» خانه کتاب«.  کاھش يافته است٩٠در سال 

  . نسخه کاھش يافته است٢٩٩٢سال پيش به 

روشن است که اين حکومت سانسور و اختناق و ترور و وحشت، با سرکوب و گرانی و تورمی که روزبروز تعميق 

ا کاھش داده و خريد و گسترش پيدا می کند، گرايش خانواده ھای ايرانی به خريد کتاب، و رغبت به کتاب خوانی ر

 رعب و ئیاما در ھر حال، بايد کوشيد و مرعوب اين فضا. کتاب از سبد خريد خانوار عمال کنار گذاشته شده است

  .وحشت حکومت نشد

آزادی بی حد  حصر بيان، قلم، انديشه و تشکل، نه تنھا آرزوی ھمه روشنفکران و ھنرمندان، بلکه ھمه فعالين 

ھيچ کس دوست ندارد جلو آزادی ھای فردی و جمعی اش گرفته . وندان عادی استجنبش ھای اجتماعی و شھر

  .اما جامعه ما، بيش از سه دھه است که گرفتار استبداد و سانسور غيرقابل تصوری شده است. است

در اين بيش از سه دھه، ھمه سران و مقامات و دولت ھای حکومت اسالمی، ھمواره کوشيده اند ھر سخن و توليد 

تازه به اين ھم راضی نشده اند و توليد کننده . ھنگی و ھنری که به مذاق شان خوش نيايد از تيغ سانسور بگذارندفر

  .آن را تحت تعقيب پليسی قرار داده اند و دستگير و زندانی و شکنجه و اعدام و ترور کرده اند

ن، ترور محمد مختاری و ، کشتن سيرجانی در زندا١٣۶٠اعدام سعيد سلطانپور شاعر کمونيست در سال 

محمدجعفر پوينده در تھران و فريدون فرخزاد در وين، ھم چنين اعدام ھزاران زندانی سياسی در زندان ھا و ترور 

صدھا فعال سياسی در داخل و خارج کشور، فقط نمونه ای از دشمنی حکومت اسالمی با روشنفکران و ھنرمندان و 

  .ب و عدالت جو استفعالين سياسی آزادی خواه، برابری طل

در شرايطی که حکومت اسالمی، با بسط و گسترش و تعميق سرکوب و خفقان و سانسور، و نيز تھديد دايمی 

. خوانی رقم زده است اندازی فاجعه بار برای کتاب و کتاب روشنفکران و فعالين سياسی و اجتماعی در ايران، چشم 

ود، عقايد و باورھای انسان دوستانه و برابری طلبانه و عدالت حکومت اسالمی با ايدئولوژی و قوانين اسالمی خ

تابد و نه تنھا از انتشار افکار و آثار آن ھا جلوگيری می کند، بلکه ھمواره آن ھا را به زندان و  جويانه را برنمی
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، ھم چنان روند بنابراين، می توان پيش بينی کرد که باز ھم تيراژ کتاب و سرانه مطالعه. شکنجه نيز تھديد می کند

  .نزولی خود را طی خواھد کرد

امروز کم تر نويسنده و ھنرمند ايرانی داخل کشور را می توان سراغ داشت که رمان، شعر، تحقيق، ترجمه، سی 

ده ھزار صفحه کتاب . دی و فيلم و ھم چنين مجله و روزنامه شان به تيغ سانسور حکومت اسالمی گرفتار نشده باشد

 و نمايش نامه نويسندگان ايرانی در آرشيو وزارت ارشاد حکومت اسالمی خاک می خورند و ھيچ و شعر و سناريو

 که قبال مجوز ئیحتی به کتاب ھا. چشم اندازی نيز وجود ندارد که آن ھا در حاکميت کنونی آزادی نشر پيدا کنند

  . کتاب جمع آوری می کنندنشر داده اند بعد از چاپ و انتشار، آن ھا از کتاب فروش ھا و نمايشگاه ھای

سه سانسورچی ھر کتاب را . کند ھا را پيش از انتشار مميزی می  وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی تمام کتاب

سانسورچيان که گاھی برای يافتن . ھای اسالمی و فرھنگ حاکم تطابق دارد خوانند تا مطمئن شوند که با ارزش می

کنند  روند که به نويسندگان پيشنھاد می کنند، تا آن جا پيش می   استفاده میاز سيستم کامپيوتر» کلمات غير اسالمی«

  .ديگری را جايگزين کنند» مناسب«خواھند کتاب شان چاپ شود، به جای کلمات سانسور شده، عبارات  اگر می

ده است، برخی را به فارسی ترجمه کر» ريچارد براتيگان«اثر » در قند ھندوانه«مھدی نويد که کتاب برای نمونه، 

در مورد تکامل، وزارت » چارلز داروين«وی می گويد، ھنگام چاپ کتابی اثر . نامد رات را مسخره میئياز اين تغ

ھای داروين غيراسالمی و نادرست  ای بر کتاب بيفزايد و توضيح دھد که ديدگاه  خانه از ناشر خواسته بود که مقدمه

اگر زنی در داستان (سيگار  . خطاھا و انحطاط غرب نشان داده شوداست و کتاب به اين دليل چاپ شده است که

از جمله کلماتی ) برای ھر دو جنس(، قسم خوردن، تاتو و آرايش )ھای زن باز در مورد شخصيت (، خنديدن )بکشد

  .ر کنندئيھستند که بايد تغ

، از ...و» اشفهمک«، و »سگ«، »تجاوز«، »رقص«، »گوشت خوک«، »مست«، »شراب«، »معشوق«، »بوسه«

ھا تنھا به شرطی اجازه  ھای زن و مرد داستان شخصيت. ر يابندئيشود تغ جمله کلماتی ھستند که معموال خواسته می 

  .ھم را ه بروند که زن و شوھر باشند» دست در دست«دارند در داستان 

 که در کانون ئیه آن ھادر چنين شرايطی، نويسندگان و ھنرمندانی که در خارج کشور به سر می برند به ويژ

عضويت دارند وظيفه بس سنگينی در مبارزه عليه » در تبعيد«و انجمن قلم ايران » در تبعيد«نويسندگان ايران 

سانسور و اختناق حکومت اسالمی و در دفاع از جوھر آزادی بيان و قلم و انديشه و ھم چنين حمايت پيگير از 

  .ه دارندنويسندگان و ھنرمندان داخل کشور به عھد

 نويسندگان ايرانی در خارج کشور، در حرکت ھای مستقل خود، ئیاين نھادھای مستقل و دمکراتيک و چند صدا

صرفا در دفاع از حقوق انسانی و آزادی بی قيد و شرط بيان و قلم و انديشه و از آزادی بيان ھمگان دفاع می کنند 

يران، بيش از پيش به ھم دلی و ھم کاری و دخالت گری اکنون با توجه به شرايط حساس جھانی و منطقه ای و ا

  .اعضايش نياز دارند

 قيد و ، بنا بر سرلوحه منشور و آرمان ساليان دراز مبارزات خود در دفاع بی»در تبعيد«کانون نويسندگان ايران 

نسانی به کار اندازد و  کوشد تمام اراده خود را در راه تحقق خواست ھای بر حق اشرط از آزادی انديشه و بيان، می

- ھاست توسط حکومت تبه ای شود که سالتا آن جا که توان دارد در اين سوی جھان، بلندگوی صدای در گلو مانده

  .کار اسالمی سرکوب می شود
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اکنون جامعه ما، در بحران اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی عظيمی گرفتار است که نتيجه سال ھا سرکوب، 

ترين حقوق اجتماعی و انسانی به شمار  ئیدست از ابتداول دسترنج مردم و محروم کردن توده ھای تھی خفقان، چپا

  . آيدمی 

اند که ھرگونه اراده ھمگانی بيش از سه دھه است که اکثريت مردم آزاده ايران رو در روی حکومتی قرار گرفته 

ری از حق آزادی انديشه و بيان، رفاه و آسايش و حق  ھا را برای در دست گرفتن سرنوشت خود، برای برخورداآن

دستان جامعه ما، مورد اين ستم واقع در اين ميان بيش از ھمه، اکثريت تھی . يک زندگی انسانی محروم کرده است

ار اند، نيروھای امنيتی، پاسداند و ھر جا که برای گرفتن حقوق خود، صدايشان را بلند کرده اند و به پا خاسته شده 

تری آنان را سرکوب و ديگر نيروھای سرکوبگر حکومت سانسور و اختناق و جھل و جنايت با شدت ھرچه سبعانه 

  .نموده اند

کشی و ستم و استثمار حکومت اسالمی، چيزی جز غارت، کشتن، شکنجه دادن، اعدام کردن  تمام تاريخچه آزادی 

 ترين نيروھای جامعه ايران را به جوخه عزيزترين و بالندهو سرکوب نيروی مردم نيست و تاکنون، ھزاران تن از 

 ھای حکومت اسالمی، از مبارزان عرصه ھای گوناگون پيکار با بی ھای اعدام سپرده اند و ھم اکنون نيز زندان

  .عدالتی و نابرابری آکنده است

 درباره آزادی ٢٠١٣ت  ارديبھش١١فريدم ھاوس يا خانه آزادی، در گزارش ساالنه خود که روز چھارشنبه 

مطبوعات در جھان منتشر کرده، حکومت اسالمی ايران را يکی از بدترين دولت ھا در اين زمينه معرفی کرده 

  .است

، يعنی باالتر ١٩١ کشور جھان را برسری کرده، ايران در رتبه ١٩٧ھای  بر اساس اين گزارش که وضعيت رسانه

  .تان، اريتره و بالروس قرار گرفته استاز کشورھای ترکمنستان، کره شمالی، ازبکس

در اين گزارش، کشورھای جھان از نظر سطح آزادی مطبوعات به سه گروه آزاد، نسبتا آزاد و غيرآزاد تقسيم شده 

  .اند که ايران در گروه غيرآزاد قرار گرفته است

گ ترين دشمنان آزادی سازمان ھای مدافع آزادی بيان جھانی، بارھا حکومت اسالمی ايران را در رديف بزر

نگار در ايران زندانی ھستند اين کشور بزرگ  نگار و وب   روزنامه ۵٢با توجه به اين که . مطبوعات قرار داده اند

  .ترين زندان روزنامه نگاران ناميده شده است

ه حکومت ، منتشر شد١٣٩٢ فوردين ٢٠ برابر با ٢٠١٣ آوريل ٩از سوی ديگر، گزارش ساالنه عفو بين الملل که 

  . اسالمی ايران را رکورددار اعدام در جھان معرفی کرده است

 تحت ئیوب است، اعدام ھاي معئیران روند قضايدر ا: ح می کندين الملل در گزارش ساالنه خود، تصريعفو ب

ا ممنوعه يک سازمان مخالف يان يمثال حام. ردياحکام مبھمی به عنوان محاربه و مفسد فی االرض صورت می گ

ران عالوه يدر ا. حتی در صورتی که به سالح ھم دست نبرده باشند تحت عنوان محاربه به اعدام محکوم می شوند 

. ت ھا و مخالفان حکومت احکام اعدام صادر می شوديه اقليز علياسی نير مواد مخدر، از نظر سي نظئیبر جرم ھا

 و دادرسی ئین، روند قضايعالوه بر ا. ی شودن المللی جزو جرم ھای جدی محسوب نمي که تحت قانون بئیجرم ھا

ن المللی است ھم ينه اجرای احکام اعدام که نقض قانون بين زميست، در ھمين المللی نيمنطبق با استانداردھای ب

  .چنان ادامه دارد

ر اعالم ش تر از آمايار بيت جمھوری اسالمی، بسين که شمار واقعی اعدام ھا در حاکمين الملل، بر ايسازمان عفو ب

 ٣١۴ران به طور مخفی انجام می شود و تنھا يادی از اعدام ھا در ايشمار ز: سديد می کند و می نويشده است، تاک
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در حالی که .  که توسط حکومت کنترل شده اند اعالم شده استئیق رسانه ھايمورد اعدام به طور رسمی از طر

ن صورت شمار اعدام ھا يش تر عنوان کرده اند که در ايورد ب م٢٣٠منابع قابل اتکاء شمار اعدام ھای انجام شده را 

  .دا می کنديش پي مورد افزا۵۴۴به 

ار از آمارھای اعالم يران مطمئنا بسين الملل، خاطرنشان می کند شمار واقعی اعدام ھا در ايگزارش ساالنه عفو ب

ری اجباری و با يه اعتراف گيران بر پاياری از احکام اعدام در ايد می کند که بسين الملل، تاکيعفو ب. شده است

ونی که بارھا مورد استفاده قرار گرفته تا افراد يزيمثال اعتراف ھای تلو. اعمال شکنجه و بدرفتاری صادر می شود

ان حرف ھای خود را پس گرفتند ين قربانياری از ايبس. بازداشتی را در خالل محاکمه مجرم و گناھکار معرفی کنند

  .ر شکنجه از آن ھا گرفته شده استين اعتراف ھا زيو گفته اند، ا

ايران، تنھا کشوری . آورد در حال حاضر، تنھا چين است که بيش تر از ايران مجازات اعدام را به اجرا در می 

ھا در پی روند آشکارا ناعادالنه  اکثر اعدام. کند آويز در مالء عام مجازات اعدام را اجرا می که به شيوه حلق  است 

المللی مورد توافق جھانيان است  المللی را که بر طبق قوانين بين   است که کم ترين استانداردھای بينئیھا محاکمه 

   .کند رعايت نمی 

شيوه  اجرای حکم اعدام در مالء عام اتفاقی بسيار نادر است، تنھا ايران و عربستان سعودی در حال حاضر به چنين 

با اين که . کند نيز تنھا کشوری است که مجازات اعدام به شيوه سنگسار را اجرا می ايران . رسانند ای به قتل می 

الملل، سال  طبق گزارشات عفو بين. اند عربستان سعودی و سودان نيز در قوانين کشور خود سنگسار را مجاز دانسته 

   .، اجرا نشده است در عربستان سعودی و سودان  ھاست که اعدامی به اين شيوه 

سالگی مرتکب شده بودند   ١٨ که پيش از ئیھا بار است ايران تنھا کشوری است که افراد را به خاطر جرم عهفاج

   .المللی و کنوانسيون حقوق کودک است ، در تناقض با قوانين بينئیھا چنين اعدام. کند اعدام می

برابری طلب زنان، جنبش دانش خواه و تاکنون کم نبوده اند فعالين جنبش ھای اجتماعی ھم چون جنبش آزادی 

ھای ملی، محيط  ھای حق طلب و برابری طلب اقليت جويان و جوانان، جنبش کارگری، حقوق کودک، جنبش

 باختهھای برحق خود جان زيست، وکال، روشنفکران و نويسندگان و ھنرمندانی که صرفا به خاطر دفاع از خواست 

  . می برند ھا به سراينک در زنداناند و يا ھم 

گيرد و خط فقر، که چيزی جز يک زندگی اکنون، بيش از گذشته و ھر روزه، معيشت مردم در خطر قرار می 

  . نورددسراسر مملو از گرسنگی، بيماری، بی کاری و درد نيست، ھستی اکثريت مردم ايران را در می 

 اقتصادی و غيرانسانی حکومت اسالمی، بسياری از گزارشات و بررسی ھا، نشان می دھند که در اثر سياست ھای

ب ھای اجتماعی، مدت ھاست که خط قرمزھا را پشت سر گذاشته اند و زنگ خطر را در جامعه به صدا يآس

ده، طالق، يب ديابانی، معتادان، افراد آسيش کودکان کار و خيمحروميت از آموزش و بھداشت، افزا. درآورده اند

 ھستند که در ئیب ھاياز جمله آس...  دزدی، تن فروشی، طالق، خودکشی وکودک آزاری، زن آزاری، بزھکاری،

بی کاری و گرانی و تورم و فقر، عوامل اصلی رشد و . دا کرده انديش پيجامعه ما، در سطح تکان دھنده ای افزا

  .گسترش اين آسيب ھا ھستند و ھر لحظه از جامعه ايران قربانی می گيرند

ساليان دراز سلطه حکومت اسالمی، جنبش ھای اجتماعی در برابر اين حکومت ستم با اين ھمه، در سراسر اين 

 ھا، پيکار مردم جامعه ما ھمواره در اند و با وجود خفقان، بگير و ببندھا، و شکنجه و اعدامگر، خاموش نشده 

قلم، انديشه و تشکل ھم اکنون مھم ترين خواسته ھای جامعه ما، آزادی بدون قيد و شرط بيان، . جريان بوده است
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برای ھمگان و ھم چنين آزادی کليه زندانيان سياسی و لغو ھرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام و سنگسار و 

  .قصاص و ھم چنين لغو نابرابری ھای جنسيتی و مليتی و غيره در جامعه ايران است

دوران خود و شناخت مشکالت و در چنين شرايطی، وظيفه روشنفکران و تشکل ھای مستقل آن ھا، درک مسايل 

ارائه ارزش ھا و راه حل ھای جھان شمولی چون آزادی، برابری، عدالت و فرھنگ زيبا و واالی انسان دوستانه 

برای اين قبيل روشنفکران بيش از ھمه، کرامت انسانی مھم است به ھمين دليل روشنفکری که در مقابل مردم . است

ت انسانی و آزادگی می کند، جھان باور است و بھترين دستاوردھا را نه تنھا يمسؤولو تحوالت جامعه اش احساس 

از اين رو، مگر می شود روشنفکر بود و نسبت به . برای جامعه خود، بلکه برای جامعه جھانی نيز می خواھد

سالمی، جنايات حکومت اسالمی، کشتن کارگران افغانی در مرزھای ايران و افغانستان توسط مرزداران حکومت ا

کشتار مردم سوريه توسط حکومت جنايت کار بشار اسد، جان باختن ميليون ھا انسان در آفريقا به دليل قحطی و 

گرسنگی، جان باختن صدھا کارگر در بنگالدش به دليل بی توجھی سرمايه داران و حرص و ولع شان برای کسب 

فغانستان، بمب گذاری ھای تروريستی و کشتن انسان سود بيش تر، به استثمار انسان از انسان، ترورھای عراق و ا

ھای بی گناه و بی دفاع، سرکوب ملل تحت ستم در ايران و جھان، سياست ھای فاشيستی و نژادپرستانه، 

روشنفکر ! ، بی تفاوت ماند و نظاره گر بود؟...مردساالری، کودک آزاری، کار کودکان، درد و رنج مردم محروم و

روشنفکر، اھل معامله نيست و .  و در دفاع از حرمت و حقوق انسان، آگاھانه ھزينه می دھدبه حقيقت می انديشد

اھل پيکار و مبارزه راه آزادی است به خصوص در شرايط کنونی جھان و ايران، روشنفکر ايرانی در داخل و 

کنونی باشد و در عدم خارج کشور بايد در پی يافتن حقيقت و برون رفت از فجايع انسانی و اجتماعی و فرھنگی 

  .نزديکی و سازش با کليه جناح ھای قدرت افسار گسيخته، به نفع جامعه گام بردارد

بی ترديد نيروی عظيم و سرنوشت ساز مردم آزاده ايران از پس سلطه حکومت اسالمی بر می آيد و طنين زيبای 

شک ھمبستگی و در اين راه، بی . می شودآزادی و برابری و عدالت در فضای تيره و تار کنونی جامعه ما افکنده 

ياری ھمه عاشقان آزادی و عدالت، کوشش و توان صميمانه نويسندگان و ھنرمندان و تمامی مبارزاتی که در ھم 

  . نقش خواھد داشتئیرسد در اين رھابيرون و درون ايران به انجام می 

عه ما، آن است که با باز کردن فضای فرھنگی، در اوضاع کنونی جھانی و منطقه ای، بھترين راه حل برای جام

 فرھنگ ھا و آثار فرھنگی ارزشمند ئیر بتوان معيارھای واقعی رشد و شکوفائياجتماعی و سياسی و ايجاد امکان تغ

انسان دوستانه، برابری طلبانه، آزادی خواھانه و عدالت جويانه را با توجه به اھداف و سياست گزاری ھای جامعه 

  .ن کردئيتع

  

  ٢٠١٣ سيزدھم می -  ١٣٩٢دوشنبه بيست و سوم ارديبھشت 

 


