
ک
ه ی

ار
شم

مه 
 نا

ژه
وی

د  
آزا

شۀ 
دی

 ان

        1  

 اندیشۀ آزاد
 ویژه نامه شماره یک )داخلی(

کمیته مبازه با سانسورآذر 89
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ماده13- هيأت نظارت بر اجرای نشر كتاب، آيين نامه  تشويق 
اين  و4   3 مواد  خصوص  در  ناشران  تخلفات  به  رسيدگی  و 
مصوبه را تدوين می نمايد. اين آيين نامه به تأييد وزير فرهنگ 

و ارشاد اسالمی خواهد رسيد.
با  است  مكلف  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  ماده14- 
همكاری ساير دستگاه ها و در جهت تحقق اهداف ماده 1، بند 
4 ماده 3 و سياست های ايجابی مندرج در اين مصوبه، اقدامات 

زير را به عمل آورد:
گسترش  و  دانشگاهی  رشته های  تاسيس  از  حمايت   -1

آموزش های فنی و حرفه ئي مرتبط با توليد و نشر كتاب 
2- حمايت از برقراری تأمين اجتماعی فراگير برای كليه  عوامل 
نشر كتاب اعم از نويسندگان، مترجمان، ناشران و عوامل فنی، 

هنری و اجرايی نشر
3- حمايت از به كارگيری و بومی سازی فناوری های نوين در 

صنعت چاپ و نشر
و  ناشران  برای  كتاب  نقل  و  حمل  تسهيالت  ايجاد   -4

توزيع كنندگان كتاب و پست كتاب
5- تسهيل تبليغ كتاب های  فاخر و شايسته و ترويج فرهنگ 

نقد كتاب در رسانه  ملی و ساير رسانه ها
فارسی كتاب هايی كه در ساير  ترجمه   انتشار  از  6- حمايت 

كشورها منتشر شده اند، منطبق با اين مصوبه
7- گسترش فرهنگ خريد و فروش و تبادل اينترنتی كتاب

8- حمايت از تأليف و توليد كتاب های مرجع و پايه با خريد 
حق انتشار از نسخه رقومی اثر و ارائه ی آن در كتابخانه ی ملی 

و كتابخانه های عمومی كشور
برای  و مترجمان  و مؤلفان  ناشران  به  اهدای جوايز ملی   -9

چاپ و آفرينش آثار مناسب
10- تخصيص جوايز ملی به رشته های فنی و هنری مرتبط با 

توليد و نشر كتاب
11- خريد كتب متناسب و برگزيده كتاب و اهدا به كتابخانه های 
عمومی، مدارس، دانشگاه ها، مساجد و نظاير آن در داخل و 
خارج از كشور با هدف هدايت ناشران به سمت توليد آثار فاخر
12- راه اندازی و تقويت كتابخانه های باز، كتابخانه های ادارات 

و كليه  مراكز دولتی و عمومی و كتابخانه های روستايی
در  كتاب  عمومی  و  تخصصی  نمايشگاه های  برپايی   -13
مراكز استان ها و شهرهای بزرگ و نيز نمايشگاه های سيار در 

شهرهای كم جمعيت و روستاها
14- معرفی آثار برگزيده  فارسی به خارج از كشور و حمايت 
از تأليفات آثار مربوط به ترويج فرهنگ اسالمی يا ترجمه  آثار 

برگزيده به زبان های بيگانه و حمايت از صادرات كتاب
15- ايجاد تمهيدات الزم به منظور بهره مندی  حوزه كتاب از 

تعرفه های فرهنگی در بخش خدمات عمومی
16- تالش در جهت تدوين قوانين و مقررات الزم برای توسعه  
قانونی  مراجع  آن ها در  و تصويب  نشر كتاب  و  صنعت چاپ 

ذيربط
ماده 15- نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجام وظايف اين 
با تحويل  نافع مسئوليت ناشران نبوده و ناشران  وزارتخانه رافع و 
نسخه پيش از چاپ به دبيرخانه  هيأت نظارت، تمامی مسئوليت های 

حقوقی ناشی از عدم انطباق با ضوابط را بر عهده خواهند داشت.
 660 جلسه ی  در  تبصره   14 و  ماده   16 در  مصوبه  اين  ماده16- 
مورخ 1389/1/24 شورای عالی انقالب فرهنگی به تصويب رسيد 
كتاب«  نشر  ضوابط  و  سياست ها  »اهداف،  مصوبه  تاريخ  اين  از  و 
مصوب 1367/2/20 و ساير ضوابط و مقررات مغاير با آن منسوخ 

و بالاثر می باشد. 
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1- مطالب چاپ شده در این ویژه نامه
 

آراء و نظرات نویسندگان آنهاست

و لزوما با دیدگاه های کانون نویسندگان ایران یکسان نیست.

2- مطالب خود را به این آدرس بفرستید.

Kanoon.Nevisandegan.Iran@gmail.Com

3-طرح های متن از سایت زیر گرفته شده :

www.poster4tomorrow.org

4- روی جلد، پوستر کانون نویسندگان ایران به مناسبت

 دوازدهمین سالگرد قتل محمد جعفرپوینده و محمد مختاری 
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و  كودكان  كتاب های  نشر  بر  نظارت  هيأت   -6 ماده 
كتاب های  و جنبه های خاص  به حساسيت  نظر  نوجوانان:  
كودكان و نوجوانان هيأت ويژه ای به نام»هيأت نظارت بر نشر 
كتاب های كودكان و نوجوانان« متشكل از حداقل پنج تن از 
اسالمی(  ديدگاه  )از  تربيتی  امور  به  آگاه  و  صاحب نظر  افراد 
اين  تشكيل خواهد شد.  كودكان  كتاب های  مسايل خاص  و 
افراد را وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی از ميان صاحب نظران و 
نويسندگان كتاب های كودكان و نوجوانان و اشخاص آگاه به 
به شورای  انتخاب و جهت تصويب  اسالم  تربيتی در  مسايل 

عالی انقالب فرهنگی معرفی خواهد كرد.
هيأت  معرفی  به  مربوطه،  ثخصصی  كارگروه های  تبصره 1- 
و تصويب شورای فرهنگ عمومی، انتخاب و تشكيل می شود.

ميان  از  بايد  هيأت  اين  اعضای  از  يكی  حداقل  تبصره2- 
و  كودكان  فكری  پرورش  كانون  اعضای  و  صاحب نظران 

نوجوانان باشد.
تبصره3- نظارت هيأت مزبور از حيث شكل و محتوای كتب 
كودكان و نوجوانان و انطباق آن  ها با فرهنگ اسالمی و ايرانی 

و اصول تربيتی خواهد بود.
ماده 7- نظارت هيأت های مذكور در مواد 5 و6 قبل از چاپ 
و نشر كتاب آغاز و در تمامی مراحل استمرار دارد. مصوبات 

هيأت های نظارت الزم االجرا است.

ماده 8- صدور مجوزهای مربوط به كتاب، تشكيل جلسات 
استانی،  كميته های  فعاليت  هماهنگی  نظارت  هيأت های 
تدوين دستورجلسات هيأت نظارت، هماهنگی كار سرگروه ها، 
در  مندرج  هيأت های  نظارتی  سياست های  اجرای  و  بررسان 
مواد 5و 6، توسط دبيرخانه هيأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر 
كتاب كه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشكيل می شود، 
گزارش  است  موظف  دبيرخانه  اساس  اين  بر  بود.  خواهد 
عملكرد اين مصوبه را هر سال يكبار به دبيرخانه شورای عالی 

انقالب فرهنگی ارائه نمايد.
فرهنگی  شورای  تأييد  با  می تواند  نظارت  هيأت   -9 ماده 
عمومی كمبته های متعدد داوری برای بررسی و ارزيابی آثار 
برای  آثار مزبور  برای نشر، تشكيل دهد.  و كتب مورد تقاضا 
بررسی و ارزيابی به يكی از كميثه های مزبور به عنوان كميته 
اوليه ارائه می شود. در صورتی كه پاسخ كميته اوليه نسبث به 
انتشار آن مساعد باشد، با اخذ تعهد كتبی از ناشر، مجوز چاپ 
به وی داده می شود؛ در غير اين صورت وی می تواند پس از 
ارائه تعهد مبنی بر اعمال  ابالغ اصالحاث و نظرات كميته و 
اصالحات مزبور، نسبث به انتشار اثر و كتاب خود اقدام نمايد. 
همچنين در صورتی كه نسبت به رأي كميته  اوليه اعتراض به 
عمل آيد، موضوع برای بررسی مجدد به كميته ی دوم )موازی( 
نظر كميته ی  تأييد  بررسی، در صورث  از  ارائه می شود. پس 
اوليه، بايستی اصالحات ابالغی كميته ی مزبور اعمال شود و 
در موارد بروز اخثالف نظر ميان كميته های اول و دوم، موضوع 
به كميته ی سوم برای بررسی و اظهارنظر نهايی ارائه می شود 

و نظر اين كميته قطعی و الزم االتباع است. 
تبصره 1- كميته های مزبور بايد حداكثر ظرف مدت يك ماه 

نسبت به بررسی و اظهار نظر اقدام نمايند.
تبصره 2- در مورد كتاب های خاص، هيأت نظارت می تواند 
به تأييد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی مدت                     را 

حداكثر برای يك ماه ديگر تمديد نمايد.
ماده 10- كليه آثار منتشرشده بر اساس اين مصوبه بايستی 
قبل از ثوزيع، از دبيرخانه هيأت های نظارت بر اجرای ضوابط 

نشر كتاب، مجوز توزيع دريافت نمايند.
ماده 11- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است شيوه نامه  

اجرايی مواد 5، 6، 7و 8 را تهيه نمايد.
عهده  بر  ضوابط  و  سياست ها  اجرای  مسئوليت   -12 ماده 
دستگاه ها  ساير  و  است  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
موظفند در اين خصوص با وزارت مزبور همكاری و هماهنگی 
نمايند. همچنين وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است 
با همكاری ديگر نهادهای ذيصالح از چاپ و توزيع كتاب های 
فاقد مجوز رسمی جلوگيری نمايد و با ناشر اين گونه كتاب ها 
برخورد قانونی نمايد و عنداللزوم آن ها را به مراجع قضايی نيز 

معرفی كند.
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فهرست

1-آزادی بیان
2-آزادی سرنوشت اندیشه وهنر

3- راز اقتصاد سیاسی سانسور
4- زمان می گذرد تاریخ اما در نمی گذرد

5- سانسور معلول رابطه ی اجتماعی سرمایه
6- سانسور و آزادی بیان )سرفصل کوتاه یک گفتار بلند(

7- سانسور و خود سانسوری
8-تعریف سانسور در فرهنگ نامه ها

9- در همین حوالی
10- گوشه هایی از وضعیت سانسوردر سال 75

11- سیزده آذرروز مبارزه با سانسور
12- سیزده آذر روز مبارزه با سانسور گرامی باد

13- مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
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چهره شخصيت های منفی، از حكم اين بند مستثنی است.
6- استفاده از جاذبه های جنسی و تصاوير برهنه  زنان يا مردان 

با عنوان آثار هنری يا هر عنوان ديگر
و طرح های علمی در كتاب های  تصاوير  از  استفاده  تبصره- 

ثخصصی و علمی بالمانع است.
اشاعه ی فحشا شود؛  به نحوی كه موجب  انتشار تصاوير   -7

نظير رقص، مشروب خواری و مجالس فسق و فجور
عناصر حكومت  فجور  و  فسق  مجالس  تصاوير  چاپ  تبصره- 
عفت  رعايت  با  تاريخی  استناد  برای  ضدانقالب  يا  پهلوی 

عمومی، مستثنی است.
8- ترويج مادی گرايی فلسفی و اخالقی و سبك های زندگی 

مخالف ازرش های اسالمی و اخالقی
9-  خشن جلوه دادن چهره اسالم و مسلمانان واقعی

ب- سياست و اجتماع:
رهبری،  و  خمينی)ره(  امام  به  افترا  يا  تخريب  توهين،    -1
رئيس جمهور، مراجع تقليد و تمام افرادی كه حفظ حرمت 

آن ها شرعاً و يا قانوناً الزم است.
با  معارضه  و  اسالمی  انقالب  و  اساسی  قانون  عليه  تبليغ   -2

آن ها
3- برانگيختن جامعه به قيام عليه نظام جمهوری اسالمی و 

انقالب اسالمی
4- ترويج گروه های محارب و عناصر ضدانقالب و تروريست 
تطهير  و  پهلوی  خاندان  و  سلطنتی  و  الئيك  نظام های  و 

چهره های منفی آنان 
علمی  و  فكری  مواضع  گفتار  و  افكار  نقل  و  طرح  تبصره- 
مخالفان انقالب و نظام برای بررسی محققانه و عالمانه آرا و 

انديشه های آ ن ها منعی ندارد.
5- تبليغ و ترويج وابستگی به قدرت های سلطه جو و ضديت 

با استقالل كشور
6- تبليغ عليه منافع و امنيت ملی و ناكارامد جلوه دادن نظام 

جمهوری اسالمی
اسالمی  جمهوری  در  اشكاالت  و  نارسايی ها  بيان  تبصره-  
برای نقد و بررسی و شناخت دقيق تر مسائل و دست يابی به 
راه حل های مناسب و بيان مستدل و اصالح طلبانه مشكالت و 

دور از توهين و افترا بالمانع است.
7- اخالل و تشكيك در وحدت ملی و تماميت ارضی كشور و 

ايجاد آشوب، درگيری و اختالف ميان اقوام و مذاهب
كه  عقيدتی  استداللی  و  علمی  كتاب های  چاپ  تبصره- 
محرك احساسات منفی و برهم زننده  اساس وحدت در ميان 

اقوام و فرق مختلف كشور نباشد اشكالی ندارد.
و  وطن دوستی  حس  ملی،  افتخارات  تمسخر  و  تضعيف   -8
توانايی های علمی و عملی مردم ايران، فرهنگ خودی و اقوام 

ايرانی
قصد  به  انحرافی  و  غلط  سنن  و  آداب  نفی  و  نقد  تبصره- 
و  اقتصادی  فرهنگی،  سياسی،  شائبه های  بدون  و  اصالح 

استعماری منعی ندارد.
و  فرهنگ  برابر  در  روحيه ی خودباختگی  تبليغ  و  ترويج   -9

تمدن بيگانه و القای حس عقب ماندگی
10-  تبليغ صهيونيزم و انواع ديگر نژادپرستی

11- تحريف وقايع مهم و مسلم تاريخی ايران و اسالم
حقوق و فرهنگ عمومی: ج- 

1- توهين و تمسخر زبان، فرهنگ و هويت اقوام و اقليت های 
دينی و قومی

2- ترويج و تبليغ قانون گريزی، بی بندوباری و الابالی گری
3- تبليغ عليه خانواده و تضعيف و تخريب ارزش و جايگاه آن

و  بيهودگی  و  پوچی  سرخوردگی،  نااميدی،  ترويج   -4
نگرش های منفی در جامعه و افزايش بی اعتمادی عمومي

5- تحقير و تمسخر اقشار مختلف جامعه
6- ترويج و تبليغ جريان ها و اشخاص فاسد و منحرف فرهنگی 

و هنری داخلی و خارجي
7- افشای غيرقانونی اسناد طبقه بندی شده  كشوری و لشكری

8- تخريب هويت  زبان ملی
ماده 5- هيأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر كتاب: نظر به 
اين كه نظارت بر امر طبع و نشر كتاب و اجرای صحيح اصل24 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران به عهده  وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی است، اين وزارت خانه هيأت نظارتی متشكل 
از حداقل پنج نفر از ميان صاحب نظران و شخصيت های علمی، 
دينی و فرهنگی وارد به مسايل كتاب و نشر و امور اجتماعی و 
سياسی و تبليغاتی را انتخاب و جهت تصويب به شورای عالی 

انقالب فرهنگی معرفی خواهد كرد.
با هر رشته  تخصصی و كاری، كارگروهی  تبصره- متناسب 
فرهنگ  شورای  انتخاب  به  و  صاحب نظر  افراد  از  متشكل 
عمومی و زير نظر هيأت تشكيل می شود. عالوه بر كارگروه های 
و  هيأت  معرفی  به  نيز  استانی  كارگروه های  فوق،  تخصصی 

انتخاب شورای فرهنگ عمومی تشكيل می شود.
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آزادي بيان
اسكندر آبادي

و گسترش  بيان  آزادي  از  مراقبت  اگر  بنمايد  شايد عجيب 
دامنه ي آن را با ترك سيگار مقايسه كنيم. اما اندكي تأمل 
هيچ  نيست.  بي جا  پُر  قياس  اين  كه  كرد  خواهد  روشن 
بار  يك  كه  كند  ادعا  نمي تواند  هرگز  ترك سيگار كرده اي 
براي هميشه سيگار را كنار گذاشته است و ديگر نيازي به 
پرهيزهاي خاص ندارد، زيرا همواره در معرض آن است كه 
بازگردد.  اما »جذاب«  و گران  بيهوده  اين »دود كردِن«  به 
خودش  براي  )كه  كشيدن  سيگار  »ژسِت«  حتي  راستش 
و  عبوس  آدم هاي  عصاقورت دادگِي  از  بهتر  دارد(  عالمي 
پيراسته اي است كه در عمرشان هرگز لب به سيگار نزده اند. 
سال ها  از  پس  حتي  كه  مي كند  حكم  دليل  يك  و  هزار  
ترك سيگار، با يك »پُِك« هوسانه دوباره به روزگار سياه اما 
مبارزه اي  ترك سيگار  بازگرديم.  كردن«  »دود  پُركشِش 
دايمي و مادام العمر است.  اين را از روي تجربه ي شخصي 

و گفته هاي بسياري از ترك سيگاركرده ها مي گويم.
از  به مراقبت  از آن چه ربطي  اما ترك سيگار و مراقبت 
مقدمه اي  بگذاريد  نخست  دارد؟  آن  گسترش  و  بيان  آزادي 
سراسر  در  حكومتي  هيچ  مطلب.  اصل  به  برسيم  تا  بچينيم 
است.  نداده  بيان  آزادي  پذيرش  به  تن  به دلخواه خود  تاريخ 
امور  كشيدن  پيش  با  حكومت ها،  »دموكراتيك«ترين  حتي 
استثنايي، مانند  سانسور نظامي و امنيتي زمان جنگ، همواره 
محدود  لطايف الحيل  به  را  مردم  بيان  آزادي  كرده اند  سعي 
كنند؛ و با تكيه بر قانون و قانون مداري، كتب مقدس، صيانت 
شدن  جريحه دار  از  جلوگيري  بهانه ي  به  و  ملي  منافع  از 
نمايندگان  را  خود  هميشه  حاكمان  )كه  مردم  احساسات 
آزاد  راه جريان  بر سر  تنگناهايي  تام االختيار آن ها مي دانند( 
اطالعات و اخبار پديد آورند، جناح و حزب موردنظر خود را 
و  كنند  سانسور  گوناگون  بهانه هاي  به  را  مخالفان  و  بپرورند 
بر سر جاي خود بنشانند.  از سوي ديگر مردم، و از آن ميان 
نويسندگان، هنرمندان )از هر دست و طبقه(، روزنامه نگاران،  
اصحاب رسانه هاي همگاني و در يك كالم همه ي كساني كه با 
»بيان« سروكار دارند و، دست كم در ظاهر،  خود را آواي بي بنِد 
افكار عمومي مي دانند، كوشيده اند حدود اين شهربندان و حصر 
از  پا بگذارند،  بيان را بشكنند، خطوط قرمز را زير  حكومتِي 
درگيري با قدرت نهراسند )يا دست كم بر ترس خود از هيوال 
قرمز  خطوط  مي دهد  گواهي  تاريخ  كه  چنان  و  بزنند(  مهار 
با شجاعت  چه بسا  و  و صورتي  به خطوط سرخابي  را  ديروز 
بيش تر به خطوط سفيد امروز بدل كنند. اما )و حاّق مطلب در 
همين »اما«ي تاريخي است!( حتي اگر يك لحظه گمان كنيم 

كه خط قرمز را تا اين جا واپس رانده ايم پس كار تمام است و 
ديگر به گذشته برنمي گرديم يا احتمال آن كم است و تاريخ 

ُحكم اش را صادر كرده است، خطايي بزرگ مرتكب شده ايم.
حكومت ها و حاميان واپس گرا و منافع ديرپا و قدرت مندشان 
هميشه در كمين اند تا هر لحظه كه تيغ شان بُبرد و بتوانند،  
همه ي دست آوردهاي با خوِن  دل  به چنگ آمده را بي دريغ از 
دم تيغ بگذرانند، و بدين گونه روز از نو روزي. . . از اين جاست 
بيان و گسترش دامنه هاي آن، بي هيچ  از آزادي  كه مراقبت 
اما و اگر و حصر و استثناء، مبارزه اي دايمي است.  ديروز 
تكامل چارلز  نظريه ي  آمريكا  را كه در فالن شهر  آموزگاري 
داروين را تدريس مي كرد به جرم آته ايسم به محاكمه كشيدند، 
بار در  امروز در همان صفحات همان قانون ملغاشده را، اين 
سايه   ظهور »راست ِجديد«،  »نومحافظه كاري« و نوليبراليسم، 
دوباره  دموكراتيك(  موازين  رعايت  نام  به  )و  ديگر  اسمي  به 

برقرار مي سازند. 
از حكومتيان حق  بر روي كاغذ كسي  تا ديروز دست كم 
اشكرافت،  آقاي  حاال  نداشت،  را  مردم  براي  »شنودگذاري« 
تروريستي  مشكوك  عمليات  فالن  بهانه ي  به  كل،  دادستان 
سرك  هم  مردم  اتاق خواب  تا  دارد  حق  كه  مي گويد  آشكارا 
بكشد. از اين رو هرگز نمي توان گفت تا اين جا پيش آمده ايم 
و بازگشت به خطوط پيشين ممكن نيست. يادمان باشد كه 
توازن قوا هميشه مي تواند به سود نيروهاي سياهي و تاريكي 
به هم بريزد و كفه ي ترازو به زيان نيروهاي پيشرو و مترقي 

سنگين شود. 
در اواخر سده ي نوزدهم ارنست ويزتسلر مترجم انگليسِي 
رماِن زمين نوشته ي اميل زوال، نويسنده ي فرانسوي، به اتهام 
زندان  ماه  به شش  انگلستان  در  كتاب  اين  انتشار  و  ترجمه 
يك  حذف  بدون   1363 سال  در  كتاب  همين  شد.  محكوم 
الرنس  اچ.  دي.  رسيد.  چاپ  به  اسالمي  جمهوري  در  سطر 
نويسنده ي انگليسي به همان دليل ها )منافات داشتن با عفت 
عمومي، اشاعه  »منكرات« و هرزگي و تبليغ »زنا«( از انتشار 
رمان عاشق خانم َچترلي )يا در برخي ترجمه  هاي فارسي 
ناچار آن  انگلستان محروم شد و  »فاسِق« خانم چترلي!( در 
با  انگلستان  در  اكنون  كتاب  اين  كرد.  منتشر  فرانسه  در  را 
آن،  دامنه هاي  گسترش  و  بيان  آزادي  امروزِي  معيارهاي 
در  را  معروف  ماركي دوساد  مي نمايد.  معصومانه  داستاني 
فرانسه به خاطر انتشار آثار »هرزنگارانه« به ُصالبه كشيدند اما 
همان نوشته ها اكنون آزادانه در دسترس همگان است. ديويد 
کاُ. سلزنيك تهيه كننده  مشهور هاليوود روزي با مباهات مدعي 
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مصوبه شورای عالي انقالب فرهنگی 
درباره ي اصالح»اهداف،سياست ها و ضوابط نشر كتاب«

فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  رئيس  و  جمهور  رئيس 
مصوبه شماره 891788 مورخ 2/30/ 89  را به شرح زير 

اعالم نموده است:
مورخ   660 جلسه   در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
و   1387/8/25 مورخ  پيشنهاد  اساس  بر   1389/1/24
1389/9/23 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مصوبه ي اصالح 
»اهداف، سياست ها و ضوابط نشر كتاب )مصوب جلسه  149 

مورخ1367/2/20(« را به شرح ذيل تصويب نمود:
از  جامعه  در  ملی  و  دينی  فرهنگ  اعتالی  هدف:   -1 ماده 
طريق توسعه   دانش و نهادينه كردن ارزش های اسالمی، ايرانی 
و انقالبی با تأمين آزادی نشر كتاب، حفظ حرمت و آزادی قلم، 
صيانت از جايگاه واالی علم، انديشه و ايمان دينی و همچنين 
ايجاد زمينه  مناسب برای حضور مؤثر در عرصه  جامعه  جهانی.
سياست  اسالمی،  جمهوری  نظام  كلی:  سياست   -2 ماده 
آزادی انديشه و بيان آرا و عقايد را در چارچوب هدف موضوع 
ماده 1 فوق به عنوان يك اصل اساسی خود برگزيده است و بر 
حقوق و تكاليف قانونی مردم در زمينه  نشر كتاب اعم از چاپی 

و الكترونيكی مطابق ضوابط قانونی تأكيد می كند.
ماده 3-  سياست های ايجابی، حدود و ضوابط:

1- دولت و همه  اركان حكومت موظفند در چارچوب قانون از 
حريم آزادی انتشار كتاب حمايت كنند.

دينی،  آزادی های  افزايش  منظور  به  كتاب  انتشار  حق   -2
تاريخی، اجتماعی و نظاير  اقتصادی، هنری،  علمی، سياسی، 
آن از حقوق آحاد ملت است و اين حق، بدون مجوز قانونی، 

قابل سلب نيست.
3- تدوين و اجرای سياست های هدايتی و حمايتی جمهوری 
اسالمی ايران از كتاب بايد به نحوی باشد كه اهل قلم را به 
تأليف، ترجمه و انتشار كتاب های متناسب با نيازهای جامعه 

امروز برای نيل به موارد ذيل تشويق و ترغيب نمايد:
الف- تقويت و ترويج امر پژوهش

و  اسالمی  انقالب  ارزش های  و  اصول  ترويج  و  تبيين  ب- 
نگاهبانی از دستاوردهای آن از راه تاليف و نشر

احيای ميراث مكتوب و توسعه  فرهنگ و تمدن اسالمی و  ج- 
ايرانی 

عليه  فرهنگی  و  سياسی  تهاجم  با  مفيد  و  مؤثر  مقابله  د- 
عقايد و ارزش های اسالمی، ملی و انقالبی

بهره گيری مفيد از دانش و انديشه بشری از طريق ترجمه  ه-  
سنجيده و متناسب با زبان معيار

حمايت از ترجمه و نشر آثار ارشمند به زبان های ديگر ز-  
كمك به توسعه آموزش غيررسمی افراد جامعه از طريق  ل- 

ارتقاء سطح دانش و مهارت همگانی
ماده 4-  حدود قانونی: نشر كتاب همان گونه كه ممكن است 
انسانی تلقی شود،  از آزادی های اجتماعی و  مظهر و نمودی 
چه بسا مورد سوءاستفاده و اشاعه الاباليگری فكری و اخالل 
ارشاداسالمی  و  فرهنگ  وزارت  قرار گيرد.  در حقوق عمومی 
با  مقابله  برای  است  با همكاری دستگاه های ذيصالح موظف 
جوانب منفی، حدود و ضوابط نشر كتاب را كه ذياًل آمده است، 
مورد توجه قرار دهد و فضای سالم و سازنده چاپ و نشر كتاب 

را حفظ و حراست نمايد:
الف- دين و اخالق:

1- تبليغ و ترويج الحاد و اباحه گری، انكار يا تحريف مبانی و 
احكام اسالم و مخدوش كردن چهره شخصيت هايی كه از نظر 
تاريخی  دين اسالم محترم شمرده می شوند و تحريف وقايع 

دينی كه مآالً به انكار مبانی دين منجر  شود.
2- توهين به مقدسات دين مبين اسالم و تبليغ عليه تعاليم 

اصول و مبانی آن
3- تبليغ و ترويج اديان، مذاهب و فرقه های منحرف و منسوخ، 

تحريف شده و بدعتگذار 
تحقيق  يا  احكام  بيان  و  مذاهب  و  اديان  معرفی  تبصره- 

درباره ی آن ها با رويكرد علمی و غيرتبليغی مستثنی است.
4- ترويج  خرافات و مخدوش كردن چهره ی اسالم

بيان جزئيات مراودات جنسی، گناهان، كلمات ركيك و   -5
مستهجن، به نحوی كه موجب اشاعه ی فحشا شود.

و  عفيف  زبانی  با  مفاسد  يا  جنسی  مراودات  بيان  تبصره- 
غيرمحرك به منظور آموزش، انتقال پيام مثبت يا نشان  دادن 
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 production( فيلم«  توليد  از سد سديد »مقررات  شد كه 
code( گذشته است و توانسته در يكي از فيلم هايش بوسه اي 

سي ثانيه اي را به ثبت برساند.
آن چه از دهه ي 1960 ميالدي در پي پيكارهاي جانانه بر 
آمريكا  تجاوز  بر ضد  اعتراض هاي گسترده  سر حقوق مدني، 
فمينيستي  جنبش هاي  گسترش  جنسي،  انقالب  ويتنام،  به 
و . . . بر هاليوود گذشت و خطوط قرمز آن را، دست كم در 
پاره اي زمينه ها، در قياس با دهه هاي 1940 و  1950 واپس 
راند، بر هيچ كس پوشيده نيست. نمونه ي ديگر )از ميان ده ها 
بلكه صدها نمونه ( فيلم پستچي هميشه دوبار زنگ مي زند 
)1946( ساخته ي تاي گارنت است. داستان فيلم در جريان 
جواني  زن  مي دهد.  روي   1929 در  آمريكا  اقتصادي  بحران 
با مردي سالخورده تن  زندگي  به  و گرسنگي  ناچاري  از سر 
مي دهد. مرد كاسبي موفق است. تا آن كه روزي كارگر جواني 
براي كار به مغازه ي آن ها مي آيد. طي ماجراهايي زن و مرد 
براي  مي گيرند  تصميم  و  مي زنند  هم  به  سّري  و  سر  جوان 
و  بكنند  را  پيرمرد  كلك  خود  رقت بار  وضع  به  دادن  پايان 
مرد  و  زن  و  مي گيرد  انجام  قتل  شوند.  صاحب  را  مغازه اش 
به  بازگشت  راه  در  سرخوش  و  شاد  و  مي جهند  محاكمه  از 
خانه اند كه تصادم مي كنند و زن مي ميرد. طبعاً راز مرد هم 
الگوي  مي رسد.  كيفر  به  عدالت  پنجه ي  در  و  مي شود  فاش 
اصلِي »جنايت و مكافاتِي« تقريباً همه ي رمان ها و داستان ها 
كم وبيش در اين جا نيز تكرار مي شود. اما نه! تيغ سانسور تيزتر 
از آن است كه به اين پايان بندي رضايت دهد. فيلم بايد مرد 
تا مايه ي عبرت  او دنبال كند  اتاق گاز و مرگ زجرآور  تا  را 
بسياري  مانند  نيز  فيلم  اين  البته  باشد.  »زناكاران«  همه ي 
و  حشو  بدون  اصلي،  صورت  به  اكنون  نمايشي  آثار  ديگر  از 
نمايش  به  جا  همه  در  سانسور،  انديشه  شكِن  و  بي مزه  زوايد 
پيش  در  كه  مقصودي  براي  اما  بسيارند  نمونه ها  درمي آيد.* 

داريم همين اندازه بس است.
بر  ركودآور  و  كوركننده  فلج كننده،  تأثيري  سانسور 
پيشرفت در همه ي قلمروهاي انديشه و كوشش بشري دارد. 
راست آييني  نگه دارنده ي  و  حامي  بي گمان  سانسور  گونه  هر 
و ارتدكسي، منافع رسمي و حاكم و دشمن سوگندخورده ي 
بر  است.  نوآوري  و  بت شكني  شمايل شكني،  سنت شكني، 
پايه ي برداشت سانسور از اخالق، هر چيزي كه نمودار جدايي 
از انديشه و رسوم تثبيت يافته و رسمِي حاكم باشد، هر چيز نو 
و »تكان دهنده«،  هر آن چه در حوض راكد و بوگرفته ي تفكر 
حاكم ريگي بيندازد، هر چيزي كه با »عرف عام« نخواند، هر 
انديشه هاي بومي و ملي )كه معموالً  با فرهنگ و  چيزي كه 
ثابت و تغييرناپذير و ابدي شمرده مي شود( هم خواني نداشته 
باشد، بايد سركوب و حذف شود. در كشور ما اين حذف در 
غالب موارد به حذف فيزيكي انجاميده است. بيهوده است كه 
هرگز  دارند.  وجود  نيز  مترقي  سانسورچيان  كنيم  استدالل 
هيچ  نوآوري ،  و  هيچ سنت شكن  داد.  تن  توهم  اين  به  نبايد 

آفريننده ي آزادانديشي حاضر نيست كسوت سانسور را بر تن 
كند. سانسور حافظ دژ نفوذناپذيِر وضع موجود است. ستيز با 
سانسور و دشمنان آزادي بيان، كسب وكار همه ي كساني است 
كه آزادِي گفتن و نوشتن و نگاشتن و رقصيدن و تصويركردن 

را در حكم هوايي مي دانند كه در آن دم مي زنيم. 
مبارزان آزادي بيان همواره در انديشه ي وضع مطلوب اند، 
ندارد. كودِك داستان هانس  پاياني  نقطه ي  وضعي كه هرگز 
و  منگ  درباريان  همه ي  به خالف  كه  اندرسن  كريستين 
توبرتوي  نه در جامه هاي  را  امپراتور  سنت پرست و چاپلوس، 
و الوان، بلكه »لُخت« مي ديد و اين را بر زبان مي آورد، شايد 

بي آن كه خود بداند به بزرگ ترها درس آزادي بيان مي داد.
________________

ساخته ي  فيلم  همين  بازسازي شده ي  نسخه ي  است  * سهل 

بعد، كه  از سي سال  يعني بيش  رافلسن، در سال1981  باب 
روايتي بس جسورانه تر است، با هيچ مانعي روبه رو نمي شود. 
نيروهاي پيشرو آستانه ي تحمل بيش تري را بر سانسورچيان 

تحميل كرده اند.
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كشاكش و ستيِز پنهان و آشكاِر دستگاه سانسور و سانسورستيزان در ايران صحنه ي ملموس و آشنايي 
است. در يك سال اخير، اما، اين پديده ي آشنا جلوه يي غريب به خود گرفته است. راست آن كه صحنه 
تغيير يافته است. براي دستگاه سانسور ديگر صحنه ي نبرد به هنر و ادبيات محدود نمي شود. چنين 
سانسور  دستگاه  درشت  و  ريز  مأموران  كرده اند؛  فتح  را  قبلي  سنگرهاي  تمامي  كه  مي كنند  وانمود 
شمشيرها را از رو بسته و در رسانه ها شان رژه ي تبليغاتي مي روند، غنايم شان را مي شمارند و به رخ 
مي كشند و به همپالكي هاشان نويد فتوحات تازه مي دهند: پيش به سوي علوم! پيش به سوي علوم 
و مجالت  روزنامه ها  عربده هاشان ستون  مي بارد؛  »اعتماد به نفس«  و جمله هاشان  عبارات  از  انساني!  

خودي را مي لرزاند.
اين همه، هر ناظر تازه واردي را به توهم مي كشاند كه در اين صحنه، با چنين پيروزمنداني، به يقين 
از  نه! خوب كه چشم مي گشايد مي بيند  اما  ديد.  مأيوس خواهد  و  نزار  از شكست خوردگاِن  لشكري 
شكست خوردگان خبري نيست!  برعكس، در صحنه ي واقعي، پديدآورندگان دست از مبارزه و كوشش 
برنداشته اند، با سخت كوشي از هر روشي براي بيان هنر و انديشه ي خويش بهره مي گيرند، و دم به دم 

راه هاي تازه تري مي يابند.
و  زيرزميني«،  »موسيقي  زيرزميني«،  »ادبيات  امروز  بود،  »زيرزميني«  رقص  هنر  ديروز  تا  اگر 
»سينماي زيرزميني« نيز به آن افزوده شده است و، با تداوم اين روند، دور نيست كه تئاتر نيز زيرزميني 
شود. اما همه ي تالش هاي حاكميت براي آن كه صحنه فقط در دست عوامل و سياست هاي خودش 
باشد راه به جايي نبرده است. زيرا حمايت معنوي و استقبال مردم از هنرهاي زيرزميني كار را به آن جا 
كشانده كه يكي از فعاالن عرصه ي موسيقي رسمي شكوه مي كند: »اين موسيقي ما است كه زيرزميني 
شده . . .« و اين يعني بي اعتنايي مردم به اشكال رسمِي هنر و ادبيات؛ يعني داغ باطل زدن بر تالش هاي 
امنيتي-مالي براي حكومتي كردِن هنر و ادبيات. در حقيقت تمايل شديد جامعه به بيان آزادانه ي خود 
و رشد فناوري سبب شده كه دستگاه سانسور به نتايج مطلوبش نرسد و، برخالف ظاهر فاتحانه اي كه 
به خود گرفته، سلطه ي خويش را بيش تر از دست بدهد. بي ترديد، پيروزي نهايي در اين صحنه زماني 
تحقق مي يابد كه آزادي انديشه و بيان بي هيچ حصر و استثنا براي همگان عرِف جاري شود. اين حق 

هر شهروندي است كه براي ابراز خود از گذرگاه ها و امكانات مرسوم بهره گيرد.
سيزدهم آذر، روز همه ي كساني است كه با سانسور مي ستيزند و راضي نمي شوند صدايشان با گذر 
از فيلترهاي دولتي به جامعه برسد. روز مبارزه با سانسور، روز گرامي داشِت انسان هايي است كه براي 

دست يابي به آزادي انديشه و بيان مبارزه مي كنند.
آزادي انديشه و بيان بي هيچ حصر و استثنا براي همگان خواستي است كه بايد به قانون تبديل 
شود، تا از اين طريق حِق به يغمارفته ي مردم به آنان بازگردد و، در پرتو آن، خالقيت هنري و ادبي چنان 
و چندان به بار نشيند كه شايسته مردم باشد؛ مردمي كه بيش از صد سال است براي آزادي انديشه و 

بيان در ميدان حق خواهي حضور داشته اند و تا به امروز تاوان هاي سنگين پرداخته اند.
نهاد هاي  و  روش ها  همه ي  لغو  خواهان  ايران  نويسندگان  كانون  سانسوِر«  با  مبارزه  »كميته ي 
سانسور، و هم چنين خواهان آزادي همه ي كساني است كه به سبب مقابله با سانسور و بيان آزادانه ي 
هنر خويش بازداشت و زنداني شده اند.  اين كميته از تمامي تشكل هايي كه براي آزادي انديشه و بيان 
تالش مي كنند مي خواهد كه از هر راهي كه مي توانند در گرامي داشِت روز سيزدهم آذر و حمايت از 

سانسورستيزان بكوشند. 
كانون نويسندگان ايران

كميته ي مبارزه با سانسور
11 آذر 1389

سيزدهم آذر، روز مبارزه با سانسور گرامي باد!
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آزادي و سرنوشت انديشه و هنر
ناصر زرافشان

"حقيقِت  آرمان  و  هنر،  عرصه ي  در  مطلق"  "زيبايي ِ  آرمان 
و  تام  شكل  به  هرگز  هيچ يك  انديشه  عرصه ي  در  مطلق" 
مكان  و  زمان  زيرا  نيستند؛  دست يافتني  خود  نهايي شده ي 
نامتناهي است. اما انسان در جرياِن حركت تاريخي و تكامل 
دائمي خويش، با دست يابي به زيبايِي نسبي و حقيقِت نسبي 
پيوسته به بهره ي گسترده تري از اين آرمان هاي مطلق مي رسد. 
بدين سان، هنر و انديشه نيز همواره در تكامل است، بي آن كه 
و  است  مقوله ي حركت  از  تكامل  زيرا  برسد.  به كمال  هرگز 
و شرِط  كائنات  و شكِل موجوديِت  مقوله ي سكون؛  از  كمال 
حركت   حال  در  تنها  وجود،  است.   حركت  موجوديت،  اين 
در  انسانِي  عامل هاي  موضع  ميانه  اين  در  است.  تصور  قابل 
برابر اين حركت ذاتي، موضعي واحد و يكسان نيست. اقليتي 
كه وضع موجود متضمن منافع آن هاست همواره در راستاي 
تحكيم و حفظ وضع موجود، و ديگران كه غالباً اكثريت جوامع 
مي كوشند.  آن  بهبود  و  تغيير  در جهت  مي دهند  تشكيل  را 
برجسته ترين وسيله ي آنان كه براي حفظ وضع موجود تقال 
مي كنند قدرت و افزارهاي اِعمال آن است، و مرجع قدرت، در 
تمامي طول تاريخ جوامع، تنها مرجعي است كه مخالف آزادي 
يا سركوب  كردن  محدود  پي  در  و  كردن  بيان  و  انديشيدن 

انديشه و بيان بوده است.
و  پيدايش  و شرط ضرورِي  بستر طبيعي  ديگر،  از سوي 
و  ادبي  آفرينش  گونه  هر  و  راهگشا،  و  نو  انديشه ي  هر  رشد 

هنري، آزادي است. 
هگل اين مسئله را در مورد هنر مطرح مي كند و معتقد 
»وضعيت  هنري  آفرينش  براي  شرايط  مطلوب ترين  است 
قهرمانِي« جهان است كه در آن انساِن خودبسنده و مستقل، 
واضِع زندگي و تاريخ بوده است، نه موضوع آن.  آنان »يا در 
عصري زندگي و عمل مي كنند كه هنوز قوانين وجود ندارند، 
يا خود بنيان گذاران دولت مي شوند به گونه اي كه حق و نظم 
مي گيرد  سرچشمه  آنان  خود  از  رسوم  و  آداب  و  قانون  و  
به شكلي  آنان درمي آيد كه  كار شخصي  عنوان حاصل  به  و 
جدايي ناپذير وابسته به آنان است«* اما با پيدايش دولت هاي 
اسارت، و  نهادهاي پيچيده و پيشرفته ي سركوب و  و  مدرن 
وجود  به  فردي  كشانده اند،  اختگي  به  را  انسان  كه  قوانيني 
مي آيد كه به طور كامل »زير سلطه ي نيروهاي بيروني، قوانين،  
نهادهاي دولتي و روابط مدني« است، و از هر زاويه اي كه به 
چنين فرد زندانِي شرايط بيروني نظر كنيم در او »منظره ي 
يك زندگي مستقل و تام را، منظره ي آن آزادي را كه اساس 

مفهوم زيبايي است، نمي يابيم. «

تاريخي  واپس نگري  به  كالسيك  هنر  چرا  مي پرسد  او 
روي مي آورد و شخصيت ها و رويدادهايي را كه بن مايه ي كار 
فرمانروايان  باستان،  عهد  مردمان  ميان  از  مي گيرند  قرار  آن 
باستاني  رويدادهاي  و  عهد،  آن  در  مردم  ديگر سركردگان  و 
تصوري  امر  اين  دليل  مي دهد  پاسخ  خود  و  برمي گزيند؟ 
عمومي ست به اين كه آنان در شرايطي زندگي و عمل مي كردند 
كه عرصه ي آزادانه ي فعاليت انسان خودبسنده و خالق بود. اما 
چون انسان امروزي ديگر نمي تواند آزادي ازدست رفته ي خود 

را بازپس گيرد، هنر نيز از اين پس آينده اي ندارد.
هگل بي آن كه به تحليل عوامل اقتصادي-اجتماعي بپردازد 
كه انسان را چنين اسير و سترون مي كنند، به شيوه ي خاص و 
زبان ويژه ي خود،   به اين نتيجه گيري مي رسد كه در »وضعيت 
و  خودبسندگي  و  آزادي  كه  انساني  جهان،  كنوني  ابتذاِل« 
به  قادر  ديگر  است  داده  كف  از  را  خويش  تماميِت شخصي 
هر  از  شرايط  اين  و  نيست،  آرماني  و  راستين  هنر  آفرينش 
جهت كه »عقالني« و »سودآور« باشد، براي هنر كه در بستر 
آزادي زاده مي شود مهلك است؛ به اعتقاد او با تحوالتي كه در 
قرن نوزدهم صورت گرفته است روزگار هنر، در تاريخ فرهنگ 

جهاني، فصلي سپري شده و بي بازگشت را تشكيل مي دهد.
بر   – هگل  كه  را  پاياني  نقطه ي  باشم  خواسته  بي آن كه 
خالف ديالكتيك خود- بر تاريخ هنر مي گذارد تأييد يا تكرار 
در  او  كه  درس هايي  به  كوتاه  اشاره ي  اين  از  غرض  كنم، 
زمينه ي زبيايي شناسي مي دهد تنها از بابت مكث و تأكيد بر 
اين انديشه ي هگل بود كه بستر زايش و آفرينش هنر، آزادي 
است. افزون بر آن، مي خواهم آن چه را هگل در باب رابطه ي 
آزادي و آفرينش، در عرصه ي هنر مطرح مي كند،  در عرصه ي 

انديشه نيز تكرار و بر آن اصرار ورزم.
همان گونه كه آرمان زيباشناسي »آرمان آزادي اي است كه 
اساِس مفهوم زيبايي است«، آرمان انديشه نيز آرمان آزادي اي 
سانسور  منظر،  اين  از  است.  مفهوم حقيقت  اساس  كه  است 
حركت  و  تاريخ  با  دشمني  است،  حقيقت  و  زيبايي  دشمن 

ذاتِي آن است.
_________________

هگل  نوشته ي  زيباشناسي  دوره ي  از  نقل قول ها  همه ي   *

است.
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آزادي انديشه و بيان حق طبيعي هر انساني ست، زيرا به طور 
براي  نيز  انساني مي انديشد و هيچ دليل طبيعي  طبيعي هر 
موجب  چه  آن  ندارد.  وجود  او  انديشه ي  بيان  از  جلوگيري 
است كه  نظام هايی  منافع  انساني مي شود،  از  اين حق  سلب 
انديشه ي مخالف برمي آيند.   براي تداوم خود در صدد حذف 
به اين ترتيب اكنون اين حق طبيعي كم و بيش در سراسر 
از  از سوي مراجع قدرت  به درجات مختلف-  جهان- گيريم 
افراد انسان سلب مي شود. اما سلب آزادي بيان تنها با توقيف 
كتاب ها، نشريات و روزنامه ها يا جلوگيري از نشر و پخش آثار 
فيزيكي  حذف  نمي گيرد.  صورت  انديشمندان  و  نويسندگان 
صاحبان قلم و انديشه و تعقيب و آزار آنان نيز شكل ديگري از 
سركوب آزادي بيان است. هرساله صدها انديشمند، نويسنده 
يا  انديشه ها و عقايد خود  انتشار  به دليل  تنها  و روزنامه نگار 
قتل  به  اجتماعي  واقعيت هاي  افشاي  و  بيان  براي  كوشش 
مي رسند، به زندان مي افتند، يا به شكل هاي ديگر تحت فشار 

و تعقيب قرار مي گيرند.
 ،2006 سال  در  فقط  مرز،  بدون  گزارشگران  آمار  به  بنا 
مورد  در  شده اند.  زنداني  نفر   135 و  كشته  روزنامه نگار   95
نويسندگان و انديشمنداني كه صرفا به دليل ابراز عقايد و بيان 
اختيار  در  آماري  شده اند  زنداني  يا  كشته  خود  انديشه هاي 
نيز  دست  اين  از  پراكنده  اخبار  شاهد  پيوسته  اما  نداريم، 

هستيم.
آزادی  آن ها  در  كه  كشورهايی  بيشتر  از  ايران  وضع  اما 
جامعه  البته  است.  وخيم تر  می شود،  سلب  بيان  و  انديشه 
با  ايران و به ويژه نويسندگان و هنرمنداِن آن سال  هاست كه 
دو سه سال  اما ظرف  گريبان اند؛  به  سانسور دست  پديده ي 
اخير اين پديده چنان دامنه ي گسترده اي يافته است كه جز 
قلع و قمع فرهنگي نامي بر آن نمي توان نهاد. انبوه كتاب هايي 
ارشاد  اخذ مجوز در ساختمان  انتظار  در  و سال ها  ماه ها  كه 
در  اين  و  مدعاست،   اين  گواه  مي شوند  انباشته  هم  روي  بر 
حالي ست كه متوليان سانسور مطالب بسياري از كتاب هايي را 
هم كه اجازه انتشار مي يابند دستكاري و در آن ها اعمال نظر 
مي كنند. عالوه بر اين، سينما،  تئاتر، موسيقي، وبالگ نويسي، 
سايت هاي اينترنتي و ديگر عرصه هاي انديشه و بيان نيز از اين 
نيستند.  امان  دست اندازي ها كه هر روز شديدتر مي شود در 
مجموع اين شرايط معنايي جز سركوب خالقيت و ممانعت از 
ابراز وجود نويسندگان و هنرمندان ندارد. دستگاه سانسور در 
حقيقت نه كلمه و تصوير، بلكه خودانگيختگي و ابراز آن را كه 
حق طبيعي هر انساني ست سالخي مي كند و به اين ترتيب 

حق جامعه را براي برخورداري از ادبيات و هنِر غيرحكومتي و 
پيشرو لگدمال مي سازد.

از چهره هاي برجسته آن،  ايران كه دو تن  نويسندگان  كانون 
راه  در  اخير  سال هاي  در  پوينده،  محمدجعفر  و  مختاري  محمد 
آزادي انديشه و بيان جان باخته اند، به پيروي از اصول مندرج در 
منشور خود، در برابر اين موج رو به گسترش سانسور كه بسياري 
از نويسندگان و هنرمندان را در عمل خانه نشين كرده و آثار آنان 
را در محاق فرو برده است، اعتراض و انزجار خود را اعالم مي كند.

در همين راستا، كميته مبارزه با سانسوِر كانون روز 13 آذر را 
به ياد جان باختگان آذرماه 77 به عنوان روز مبارزه با سانسور 
اعالم و از نويسندگان و هنرمندان در داخل و خارج كشور مي خواهد 
تا صداي اعتراض خود را با صداي ما درآميزند.  باشد كه روزي سايه 

سنگين سانسور از سر ادبيات و هنر برداشته شود.
نويسندگان و هنرمندان در ايران و جهان

اتحاديه هاي نويسندگان !
انجمن هاي قلم در سراسر جهان  !

شما را فرا مي خوانيم تا ضمن به رسميت شناختن اين روز، از 
حركت ما در مبارزه با سانسور به هر طريق ممكن حمايت كنيد.

كميته  مبارزه با سانسور
كانون نويسندگان ايران
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راز اقتصاد سياسِي سانسور
و  بي صدا  اما  بي رحمانه،  سانسور  نوعي  مي تواند  بازار  نظام 
فعاليت  مانع  و  ببرد  كار  به  خونسردي  نهايت  در  را  پنهان، 
برخي هنرورزي ها، قلم ها و انديشه ها شود. اين كه مي بينيم در 
نظام هاي سرمايه داري پيشرفته ي مبتني بر بازار، طيف وسيعي 
از خالقيت ها، نظرها و انديشه ها مي توانند امكان بروز بيابند، به 
چاپ برسند و در نمايشگاه ها و ديدارگاه هاي اينترنتي ظاهر 
شوند، اصل حكم يادشده در باال را نقض نمي كند، اما مي تواند 

آن را مشروط يا نامريي سازد. چه گونه؟
به ظاهر در نظام بازار آن قدر دموكراسي و حق انتخاب وجود 
به  موفق  بتواند  و  بخواهد  اثري  پديدآورنده ي  اگر  كه  دارد 
جلب نظر و عالقه ي مخاطبان شود، براي اثرش نيز به اصطالح 
اقتصاددانان تقاضا ايجاد مي شود،  فروش مي رود و ناشران يا 
بازار نيز ميل به  اثر به كاال در  صاحبان سرمايه براي تبديل 
سرمايه گذاري مي يابند و درجه ي خطرپذيري شان كم مي شود. 
اما نكته ي مكتوم اين جاست كه پديدآورنده ي اثر از كجا مي تواند 
به خواست و عالقه ي مؤثر مخاطبان، يا همان چيزي كه در 
نظام توليد كااليي به تقاضاي واقعي موسوم است پي ببرد. اين 
شناخت، بنا به روال، بر عهده ي خريداران حرفه ئي آثار هنري، 
ناشران و سرمايه گذاران نشر است. حتي براي پديدآورندگان 
نام آور نيز، در آغاز، ناشران معيار تعيين مي كنند و بعدها نيز 
عمدتاً همان ها تأثيرگذار مي شوند. ناشران و نمايشگاه داران و 
خريداران اصلي به صورت جمعي نهادي هستند كه مي توانند 
سرمايه گذاري كنند و اثري را به بازار برسانند يا برعكس آن 
عمل كنند. اما آن ها نيز براي اين تصميم گيري به نشانه هاي 
بازار توجه مي كنند. آن ها به اصطالح نشانه هاي هزينه، قيمت، 
شاخك هاي  با  را  بازار  خواست هاي  خالصه   و  تقاضا  سود، 
گيرنده ي خود مي گيرند و به قولي برمي كشند و سپس، البته 
بازاررساني  به  اقدام  )ريسك(،  مقداري خطرپذيري  تحمل  با 
برآوردهاي  به  بنا  آن ها  سود  سهم  مي كنند.  نشر(  و  )چاپ 
ده ها  سرمايه داري  پيشرفته ي  كشور  چند  در  صورت گرفته 
برابر سهم پديدآورنده است. در ايران نيز براي شمار زيادي از 

ناشران، توليدكنندگان و عرضه كنندگان چنين است.
اين، همه ي داستان نيست. اين فعاالن بازار و توليد كاالي 
فرهنگي و هنري به تدريج سليقه هاي مصرفي و كاالپسند بازار 
بيان  به  و،  تثبيت  آن را  و سپس  مي دهند  عمق  و  توسعه  را 
كتاب هاي  كه  به جايي مي رسد  كار  نهادينه مي كنند.  ديگر، 
سطحي، صرفاً سرگرم كننده و وقت گذران و وقت ُكش، بي مايه 
مي شود.  گرم  بازارشان  خام  تخيلِي  حباب هاي  بر  مبتني  و 
كتاب هايي  نمي خواهد  چنان  يا  نمي تواند  كه  نويسنده اي 
و  زمره ي سركش  در  يا  ناكارآمد  و  ناتوان  رده ي  در  بنويسد 

بازار  سرمايه دارانه ي  توليد  وجدان  مي گيرد.  جاي  خيال پرور 
از آن رو آرامش خيال اخالقي به دست مي آورد، بلكه  اين جا 
مدعي و طلبكار هم مي شود كه نويسنده ي ناپذيرفته شده به 

خواست و رأي مردم وقعي ننهاده است.
اما روح اتحاديه ئِي كارفرمايِي ناشران و عرضه كنندگان آثار، 
خواه متشكل باشند يا فقط از آرمان سود پيروي كنند، ممكن 
است به داليل سياسي و عقيدتي، اساساً حاضر نباشد شماري 
آرمان جو،  ساختارشكن،  سرسخت،  انتقادي ِ  راديكال،  آثار  از 
آنارشيستي،  سوسياليستي،   كمونيستي،  آثار  مثاًل  تحريك گر 
ضدصهيونيستي، ضدامپرياليستي و الحادي را چاپ كند. آن ها 
در اين صورت در فرمانبرداري از نظم محافظه كارانه ي موجود، 
نويسنده ها و پديدآورندگان را ناديده مي گيرند و عماًل حذف 
مي كنند. آن ها ممكن است، و معموالً هم چنين است، كه به 
را  و خود  مي كنند  استناد  سانسور  حامي  و  بازدارنده  قوانين 
ناگزير به آن وفادار مي مانند. اما در واقع تسليم ساخت قدرتي 
مي شوند كه نظام ايدئولوژيكش فرصت هاي سود ويژه يي را نيز 
براي آنان فراهم مي آورد. آن ها جايي براي نقد به موازين در 
چارچوب آثار قائل نيستند، اما به محض آن كه رنگ روزگار 

عوض شود، آن ها هم عوض مي شوند.
مخالفاِن ادعاي من واقعيت ها را پيش رو مي گذارند، كه من 
نه از آن ها غافلم و نه در تحليل خود آن ها را كنار مي گذارم. 
گرايش  و  بينش  زمينه هاي  در  زيادي  آثار  كه  است  درست 
تا حد  من  و خود  مي شوند  منتشر  سال  هر  راديكال  و  چپ 
بسيار زيادي از سوي اين آثار ساخته شده يا برانگيخته شده ام. 
واقعاً اگر آن سانسور بازار و كارگزاران توليد و سرمايه گذاران 
وجود دارد و جدي است، اين حجم عظيم آثار انتقادي از چه 
رو و طي چه سازوكاري توليد مي شوند. نكته ي مورد نظر من 
پديدآورندگاني  از سوي  زيادي  تا حد  آثار  اين  اين است كه 
را  قانع اند و سهم خود  با دريافتي كم  به ميدان مي آيند كه 
كنار  كم بضاعت  ناشران  با  يا  وامي گذارند  مطرح  ناشران  به 
مي آيند. مي دانم كه اين پاسخ كامل نيست زيرا هنوز نمي تواند 
راديكاليسم  انتقاد و  نام آوران عرصه ي  آثار  براي چاپ و نشر 
كه  بگويم  بايد  آثار  اين  علت يابي  و  تشريح  در  بيابد.  دليلي 
آن ها مي توانند از يك سو متضمن سود و اشتهار براي ناشران  
باشند. از سوي ديگر به ويژه در دنياي ما وقتي آن ها مي توانند 
به خاطر نام آوري شان كار خود را در رسانه هاي اينترنتي يا از 
بنابراين  برسانند  بازار  به  توليدي  بنگاه هاي  رقابت  دنياي  راه 
مخاطبان  استقبال  خاطر  به  كه  مي شوند  اقليتي  نوعي  به 
مي توانند به نوعي خود را برقرار و مطرح سازند. به هر حال 
اين ها استثناءاند. اما من هنوز از اين استدالل راضي نشده ام. 

بحث بسيار مهمي به جاي مانده است.
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  اندیشۀ آزاد  ویژه نامه شماره ی

در ليبرال دموكراسي، در واقع ليبراليسم مبناي اقتصادي و 
آن هم اصالت اصل حداكثر سود و آزادي فعاليت هاي سودبَرانه 
در بازار را دارد. دموكراسي بر تن اين ليبراليسم پوشيده شده 
سياسي  ليبراليسم  دارد.  اقتصادي  جنبه ي  ليبراليسم  است. 
آن  اوليه ي  مايه ي  كه  است  گرايش  و  خصلت  يك  واقع  در 
دموكراتيسم و فشار توده ها براي عقب راندن سلطه ي دولت 
بوده است. آن چه من در مورد خصلت بازدارندگي و سانسور 
غياب  در  ناب  بحثي  واقع  در  گفتم  سرمايه  نظام  درون زاي 
است.  جوامع  سياسي  ليبراليسم  و  دموكراتيك  عملكردهاي 
وقتي سروكله ي اين دو در تاريخ پيدا مي شود و با وجود آن كه 
گذشته  قرن  نخست  دهه هاي  در  هم  اقتصادي  ليبراليسم 
فرهنگ  آن گاه  مي دهد،  ماهيت  تغيير  و  مي خورد  شكست 
امكان  آن  حاصل  كه  مي شود  پديدار  جامعه  در  سياسيِ يي 
اين جاست  در  انديشه هاست.  و  نظرها  طرح  بيش تِر  خيلي 
موظِف  مخالفاِن  و  وجدان سرمايه داري  كارگزاران  بر  كار  كه 
دگرانديشي سخت مي شود. بخش هايي از مردم آگاه خواستار 
به  سودرساني  طريق  از  نيز  آن ها  و  مي شوند  كساني  آثار 
ناشران يا كاهش سهم خود به ميدان پديدآورندگي و سپس 
را  بازار  دروني  سانسور  اما،  همه،  اين  مي گذارند.  پاي  توليد 
مخالفان  كه  دارد  را  نقش هاي خود  بازار  نمي كند. سود  نفي 
اساسي سلطه گري بازار را به نفع بهره مندي همگاني شناسايي 

و آراسته و بي سروصدا سانسور مي كند.
اما در مقابل اين نوع سانسور، سانسور آمرانه به فرماندهي 
و  مستقيم  دستگاه هاي  كارگزاري  با  و  خودكامه  دولت هاي 
نامستقيِم مسئوِل كنترل انديشه و بيان قرار دارد. اين دولت ها 
نوع  هر  با  اساساً  يا  واقعي  و  جدي  دموكراسي  با  نمي توانند 

دموكراسي و نقدگويي و آزادي انديشه و بيان كنار بيايند.
جوامع  به  متعلق  و  ليبرال  دموكراسي هاي  در  دولت ها 
موازين  همان  با  را  خود  مسايل  سرمايه داري  پيشرفته ي 
دموكراسي محدود و رياكار كه تحت كنترل قانوني و ظاهرپسند 
فرهنگي  توليد  و  انديشه  بر  نظارت  دستگاه هاي  و  رسانه ها 
كم توسعه ي  جوامع  دولت هاي  اما  مي كنند.  حل  دارد  قرار 
غيردموكراتيك مستقيماً عليه انديشه وارد عمل مي شوند. اين 
دولت ها يا قانون مي تراشند و از طريق نهادهاي قانون گزارِي 
به واقع دست نشانده ي خودشان آن ها را مصوب مي كنند، يا به 
انكار متوسل مي شوند  ايدئولوژي هاي تقديس شده و غيرقابل 
تا مانع اظهارنظرهايي شوند كه نظم سلطه گرانه ي حكومتي و 
جباريت آن را زير سؤال مي برد، يا با اتهام زني و برچسب زني، 
ايجاد وحشت نسبت به عواملي غيرواقعي يا اغراق شده، نقد و 
و  فرهنگي  و  ادبي  آثار  و مستقالنه ي  آزادانه  توليد  و  بررسي 

هنري را سركوب مي كنند. 
مجازات ها معموالً از دستورِ  توأم با ارعاب براي ممنوعيت 
پديداري و نشر تا تعقيب قانوني و زندان و جريمه و تا ترور و 
اعدام متنوع است. يكي از مجازات ها هم نقره داغ است. در اين 
روش، حكومت ها كاري مي كنند تا هم هنرمند يا نويسنده ي 

مخالف و منتقد و هم ناشر و پخش كننده و توليدكننده ي آثار 
كار  توان  ديگر  كه  برود  هدر  وقت شان  و  ببينند  زيان  چنان 

كردن يا ادامه ي كار به شيوه ي پيشين را از دست بدهند.
واضح است كه چرا اين دولت ها چنين مي كنند. آن ها در 
هراس دائمِي از دست دادن قدرت خود به سر مي برند. قدرتي 
كه ممكن است در يك فرد يا در يك اليه ي محدود اجتماعي 
يا ايدئولوژيك يا بوروكراتيك يا نظامي متبلور شده باشد. اين 
قدرت هميشه با منافع اقتصادي هيئِت به واقع حاكم و طبقات 
ممتاز گره خورده است، مگر در مواردي كه تضادهاي درون زا 
در ميان آنان شكاف اندازد و در اين صورت چه بسا ناپي گير 
رياكارانه يك گروه قدرت عليه گروه ديگر خواستار حذف  و 
البته  شود.  فرهنگي  فعاليت هاي  به  دادن  اجازه  و  سانسور 
همين هم فرصت خوبي براي نويسندگان و هنرمندان مستقل 

است كه در دام وهم به وجودآمده نيز نمي افتند. 
شده  شناخته  حكومتي  سانسور  براي  چندي  روش هاي 
است. شماري از اين روش ها مستقيم و شمار ديگر نامستقيم 
درون زا،  تضادهاي  آگاهي ها،  رشد  عمومي،  افكار  فشار  اند. 
افشا شدن فساد و سوء مديريت دستگاه هاي حكومتي، فشار 
رسانه هاي جهاني، برخي فشارهاي سياسي  دولت هاي خارجي، 
دادن  رضايت  موجب  ديگر  موارد  و  اجتماعي  انفجار  خطر 

حكومت ها به روش هاي نامستقيم مي شوند.
دستگاه هاي  از  استفاده  از:  عبارتند  مستقيم  روش هاي 
اطالعاتي و امنيتي براي شنود، خواندن و ديدن و بررسي آثار 

پيش از چاپ، برخوردهاي فيزيكي و به ظاهر قانوني با 

نويسندگان و پديدآورندگان دگرانديش مانند دستگيري، 
شكنجه، زندان هاي آزاردهنده، ترور و جز آن. با اين روش ها 
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  دشيل همت  مشروط  -  72  كارآگاه خصوصي

  -  10  الماس محمدعزيز دولما  مشروط  كاژين
  تجديد  5  ولتر  مشروط  كانديد

  لوفي برنهام  مشروط  -  1  شتگانكتاب فر
  تجديد  5  اوژن گرانده  مشروط  كرگدن

  -  114  ريموند كارور  مشروط  كليساي جامع
  تجديد  1  مايكل كور  غيرمجازنا  كوئيني
  تجديد  16  مشروط  -  كيمياگر

  -  1  كاريو بارگاري  غيرمجاز  وگو در كاتدرال گفت
  ساندرا پاروتي  مشروط  تجديد  2  گلسرخ و شمشير

  آندره برونل  مشروط  تجديد  13  رگلعذا
    1  جوديت گولد  غيرمجاز  گناه

    18  پل بورژه  غيرمجاز/م  گناهكار عشق
  -  30  -  غيرمجاز  لي و آرزوهايش لي
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آشنايي بيش تري وجود دارد.
اما روش هاي نامستقيم روزبه روز اقبال بيش تري مي يابد 
و با رياكاري خاص در برابر خواست و وجدان عمومي به كار 
مي رود. يكي از آن ها عبارت است از مهندسي ايجاد رعب و 
وحشت درون زا در ميان پديدآورندگان به نحوي كه وجدان 
آنان را چنان متأثر سازد كه گويي آن  سانسور و خويشتن دارِي 
آثار خود مي كند همگي  برابر  ناالزم كه خود در  ناخواسته و 
بي بروبرگرد انتخاب مستقالنه ي خود او بوده است.  خودداري 
از نوشتن برخي نكاتي كه با اخالق عمومي و انتخاب و منش 
از نوشتن برخي جنبه ها كه  با ترس  نويسنده سازگار نيست 
نهادينه شده در جامعه  اراده ي خودكامگِي  واقع جايگزين  در 
ترجيح  نويسندگان  از  زيادي  شمار  است؛  متفاوت  مي شود 
مي دهند روش را نيز جزئي از انتخاب مستقل خود به حساب 
طفره  تسليم  و  ترس  واقعيِت  قبول  از  طريق  اين  به  زيرا  آورند 
تقديم  پاسخي  خود  وجدان  بيدار  هنوز  قسمِت  به  و  مي روند 

مي كنند.
روش ديگر ايجاد وحشت است از طريق تهديد مستقيم يا 
قرار دادِن پديدآورنده )اعم از ناشر، توليدكننده، پخش كننده، 
نمايشگاه دار يا ديگر فعاالن اين عرصه( در مقابل قانون ويژه ي 
اين صورت  در  زيرا  قانون،  از  تفسير دل خواه  يا  من  درآوردي 
سانسور  ضدانساني  و  ضدفرهنگي  فعاليت  مسئوليت  معموالً 
انديشه و بيان بر عهده ي ناشر و ديگر عوامل توليد فرهنگي 
قرار مي گيرد. در اين  ميان، هستند بادمجان دورقاب چين هايي 
در حوزه ي نشر در همين سرزمين ما كه بارها از دولت  وقت 

و دستگاه هاي سانسور آن خواسته اند كار گزينش و مميزي را 
به صنف آن ها بسپارد و البته نام كار خود را هم صنف گرايي 
و استقالل از مداخله ي دولت گذاشته اند. آن ها هرگز نگفته اند 
كه دولت پيش از انتشار اثر دخالتي نكند، ما هم نمي كنيم و 
خوب و بِد كاركردهاي غيرقانوني و خالف حيثيت و آزادي و 
امنيت بر عهده ي خوِد نويسنده است. بي ترديد اين سمت گيري 
كريه و ضدفرهنگِي اين گونه ناشران ريشه در منافع اقتصادي 

آنان دارد.
بعد  سال  چند  و  انداختند  زندان  به  كه  را  يزدي  فرخي 
افشاگري، نقد ظلم، نقد فساد،  با آمپول هوا كشتند جرمش 
دفاع از آزادي و از حقوق مردم بود. براي به زندان انداختن 
اين لب دوخته ي محبوب روشنفكران كه عالقه مندانش تا عمق 
دربار رضاشاه نيز نفوذ داشتند نتوانستند مستقيماً از درون آثار 
و حق گويي هاي او درباره ي فساد و ظلم و جباريت بهانه بيابند. 

او نيز سروده بود:

آن زمان كه بنهادم سر به پاي آزادي

                  دست خود ز جان شستم از براي آزادي

ديگر.  نوع  از  بود  پرونده سازي  در  او   كار  چاره ي  پس 
او  و  دارد  مطالبه  او  از  تومان  سيصد  كرد  ادعا  كاغذفروش 
را  بدهي اش  نتوانست  بود  توقيف  طوفان اش  روزنامه ي  كه 
بازپس دهد. با ياري همان دادگستري  كه سر بنيان گذار خود، 
و  رفت،  زندان  به  بدهي  براي  فرخي  بود  نيز خورده  را  داور، 
تازه اگر اين حرف درست مي بود، بي آن كه فرصت بازپرداخت 
شكنجه  و  محروميت  و  آزار  زير  سال  چهار  او  بدهند؛  او  به 
با  رضاشاه  به دستور  تا  ماند  قفس  در  زندان به زندان شدن  و 

آمپول هوا از پاي درآمد.
كه  همسايه  شكايت  با  ناشراني  دارند:  ادامه  روش ها  اين 
حركت  از  بود  كرده  مطرح  را  ادعايي  پيش  سي چهل  سال 
اين  به  هم  ناشراني  و  مالك  شكايت  با  ناشراني  بازمي مانند؛ 
كه  بودند  كرده  چاپ  را  قانوني يي  و  مجوزدار  آثار  كه  خاطر 

اكنون حاكماني ديگر را پسند نيفتاده است.
سخت گيري هاي اقتصادي بر ضد ناشران و توزيع كنندگان 
و  است،  بازار  عهده ي  به  پيشرفته  غرب  در  دگرانديشان  آثار 
در جوامِع در بند به عهده ي زيركي و توطئه گري بخش هاي 
نامستقيِم مميزي. زماني به ناشر مي گويند »اين مجوز، حاال 
برو چاپ كن!« براي اثري كه 400 صفحه است با احتساب و 
سرشكن كردن هزينه هاي ثابت از قرار صفحه اي 5 تا 6 تومان 
هزينه بايد كرد براي 2000 نسخه، اين مي شود 4/5 ميليون 
تومان و براي 10 اثر  مي شود 45 ميليون تومان. اگر براي ناشر 
كم توش وتواني كه درواقع نه با سرمايه بلكه با كار و آرمانش 
زندگي مي كند ناگهان دستور »پنبه دوزي موقوف« صادر شود 
كارهاي  از  نيمي  بلكه  كارهايش،  كه  بداند  از چاپ  بعد  او  و  32   

ک
  اندیشۀ آزاد  ویژه نامه شماره ی

  ويليام شكسپير  مشروط  تجديد  15  رومئو و ژوليت
  داستايوفسكي  مشروط  -  18  ي مرد مسخرهرويا

  -  2  باربارا كينگ  مشروط  رهايي از سيالب
  گابريل گارسياماركز  مشروط  تجديد  35  زائران غريب

  -  5  وين واير  مشروط  باد خودم زنده
  تجديد  19  رومن روالن  مشروط  4 و 3ژان كريستف ج 

  آگاتا  مشروط  تجديد  6 كريستي  ها ساعت
  تجيدد  رژان ريكو  مشروط  17  سايه عقاب

  غيرمجاز  -  205  -  سايه يك نوشته
  ژول ورن  مشروط  تجديد  13  ستاره جنوب
  تجديد  25  ژول ورن  مشروط  ستاره جنوب
  تجديد  148  ميشل دوگروس  مشروط  ستاره هند

  تجديد  13  هونه كوانگ هونگ  مشروط  سرزمين گمشده من
  تجديد  6  چارلز ديكنس  مشروط  سرود كريسمس
  -  18  آرمن  مشروط   به شما تحويل دهمسفارش كردند

  رومن روالن  مشروط  تجديد  7  سفر دروني
  هرمان هسه  مشروط  -  11  سفر شرق

  تجيدد  ژانوس گرابيانسكي  مشروط  5  سفرهاي سندباد
  -  مشروط  تجديد  100  ها سكوت بره

  تجديد  108  جان گريشام  مشروط   فراري سوگندخورده
  فلورايت شرا  مشروط  ديدتج  25يبر  سي پل
  تجديد  8  هرمان هسه  مشروط  سيدارتا

  -  مشروط  تجديد  5  سيماي مرد هنرآفرين در جواني
  تجديد  20  كالو كالين مك  مشروط  سيمرغ بلندپرواز
  -  6  گراسيئال كورواالن  مشروط  ها طريقت تولتك

  باربارا كارتلند  مشروط  -  38  كارلو شبح مونت
  تجديد  42  -  غيرمجاز  شب هفتمين بدر

  پل آزبرن  مشروط  -  35  شتشرق به
  لوئيجي پيراندلو  غيرمجاز  -  5  شش شخصيت در جستجوي نويسنده
  لوئيجي پيراندلو  غيرمجاز  -  3  شش شخصيت در جستجوي نويسنده
  -  4  لوئيجي پيراندلو  غيرمجاز  شش شخصيت در جستجوي نويسنده

  تجديد  3  استفان زوايگ  مشروط  باز شطرنج
  -  20  فيلس ويتني  روطمش  شعله در آينه
  لوئيز هي  مشروط  -  9  شفاي زندگي

  -  4  كوردر. ام. اي  غيرمجاز  شكارچي گوزن
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ک
  اندیشۀ آزاد  ویژه نامه شماره ی

جاري اش، مجوز نمي گيرد تمام سرمايه و توان ادامه ي كار را 
از دست مي دهد. بدهي ها و تعهدها روي مي آورند؛ ناگهان در 
همين اثنا به مغازه يا دفترش دستبردي هم مي زنند؛ پسرش 
هم به جرم ديگري در حوزه هاي فرهنگ، كه اصاًل جرم نيست، 
به زندان مي افتد؛ صاحب خانه اش شاكي مي شود؛ قراردادهاي 
به  ملخ  مثل  بدبختي ها  مي شوند.  گرفته  پس  هم  ديگرش 
مزرع كوچك او هجوم مي آورند. اين مي شود درس عبرت كه، 
»بچه جان حرف مميزت را بشنو!«  حيراني ناشر آن جاست كه 
راه مي رود و از خود مي پرسد اگر خودتان به من مجوز داده ايد 
اين ديگر چه بالهايي است و از كجا مي آيند. پاسخ را بقيه آرام 
از پشت ديوار مي شنوند كه »خيال كردي ما كه مجوز داديم 
كار تمام است؟ پس وجدان سربه راه شده ي دروني ات كجا رفته 
بود كه بداني دگرانديشي بالخيز است؟« اين چنين است كه 

سركوب فرهنگي درون زا و نهادينه مي شود.
اما بشنو از آنان كه سربه راه مي شوند و ناشر و مبلِّغ آثاري 
انديشگي  استثماِر  داروي  با  آميخته  آب  بلكه  آبكي  نه تنها 
اقتصادي  امنيت  و  رفاه  بريِن  عرِش  به  تا  نويسنده  روحِي  و 
برسند؛ و صدالبته من مي دانم كه نه هر كس پس از 40 سال 
كار توليد و توزيع آثار فرهنگي دستش به دهانش رسيد بايد 

در چشم انداز تنگ دنيابين قرار بگيرد. 
امروز  جهان  در  سياسي  نظام  نوع  بدترين  من  نظر  به 
نظام سرمايه داري بوروكراتيك است كه كم بهره ور و پولدار و 
خودكامه هم باشد. در نظام سرمايه داري دولتي، به هر حال 
ناگزير سوگيري هايي به نفع رفاه اجتماعي و توليد آثار فرهنگي 
وجود دارد زيرا اين نظام ها مي توانند به نوعي با دولت هاي رفاه 
آميختگي داشته باشند. اما در نظام سرمايه داري بوروكراتيك، 
دولت  آن  اصلِي  كارگزاراِن  و  عناصر  بلكه  دولت  كليِت  نه 
قدرت هاي اصلي بخش خصوصي و بازار را تشكيل مي دهند. 
اين عناصر و كارگزاران مي كوشند به هيچ روي در برابر فشارها 
و خواست هاي اجتماعي كه آزادي، عدالت، توسعه ي اجتماعي 
و دموكراسي مي خواهند متعهد و پاسخ گو نباشند. آن ها تقابل 
بازار و دولت را خودشان با خودكامگي سياسي و اقتصادي حل 
مهندسي  عمومي  افكار  به  پاسخ گويي  براي  خود  و  مي كنند 
مي شود  نهادينه  سانسور  وقتي  مي پيچند.  نسخه  و  مي كنند 
همه مي گويند ديگر رسانه هاي همگاني در اين دولت ها چيزي 
ندارند كه از درددل و خواست و نيازهاي آزادي اجتماعي و 
فردي بگويند. اميد ها سلب مي شوند؛ حتي توليد اثري نمايشي 
پديدآورندگاِن  وابسته ترين  و  رسمي ترين  از  يكي  سوي  از 
درون اين دستگاه اجازه ي پخش نمي گيرد و مي رود بيرون، 
خود  كاالي  صاحب سرمايه،  بوروكرات هاي  كمك  با  بازار،   در 
را مي فروشد. شمار زيادي از مردم ناآگاه و دل خوش كرده به 
بازي هاي سطحي و رنگي روي آب، مي گويند حاال برويم آن 
آثار را مصرف و معرفي كنيم كه گويا حرف هايي زده و نيش 
و كنايه هايي آورده است معنادار! گروه گروه مي روند و خود 
تفويض  ديگري  وقت تلف كِن  و  پيام هاي دل خوش ُكنك  به  را 

مي كنند. اين هنر تازه يي در سانسور است. 
با  كه  اين  يعني  اثباتي،  مي گوييم  سانسور  نوع  اين  به 
طيبِ خاطر بروي كااليي فرهنگي را بخري، پيامي را به روح و 
انديشه ات بتپاني و روشنفكرنمايانه سر بجنباني كه نقد و نيش 
ديده اي و خوانده اي، و اين يعني از درِس آگاهي محروم بماني؛ 
و اين، سانسور است آن هم از نوِع فريب كارانه. در اين جا نيز 
اقتصاد بازار كار مي كند و البته با سرمايه و نفوذ بوروكرات ها 
دستگاهي  چنين  خودكامگِي  آن ها.  ايدئولوژي  دستگاه  و 
به مراتب بيش تر است زيرا برخوردار از منفعت هايي است كه از 
مشاركت در طرح هاي بزرگ و تجارت جهاني گرفته تا توليد 
صنعتي و خدماتي و سرانجام توليد فرهنگ ادامه مي يابد. گاه 
كاربرد ابزارِي ايدئولوژي هاي مطلوب گرايانه و به شدت آرماني 
و معنوي شده براي اين سودبري ها و بهره كشي هاي عظيم از 

نيروي انسان و منابع ملي معجزه مي كنند.
 اما يادمان باشد، در عرصه ي انديشه و فرهنگ و آگاهي 
اعجازگران جادوئي چيزي  از دست  ديگر  كه  زماني  مي رسد 
باز  نامستقيم  سانسور  كه  است  صورت  اين  در  برنمي آيد. 
كنار  به  مختلف  بهانه هاي  به  را  سركوب گرانه  سانسورهاي 
خود فرامي خواند. و البته راه جامعه ي آزاد از گذرگاه هاي نقد 
اساسي قدرت و ساخت اجتماعي سلطه گرانه باز مي شود. اما 

اين نيز در گروي دانستن راز سانسور است.
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  رابرت گريوز  مشروط  تجديد  13  خدايگان كلوديوس
  تجيدد  -  مشروط  100  خورشيد تابان

    4 ويليامز ر مك پيت-جان راجر  مشروط  دارندگي
  ويليام شكسپير  مشروط  تجديد  6  انگيز اتللوي مغربي داستان غم

  تجديد  23  پوشكين  غيرمجاز  دختر سروان
  تجديد  10  مارينا تاركوفسايا  مشروط  درباره آندره تاركوفسكي

  تجديد  108  دانيل استيل  غيرمجاز  در پناه عشق
  دانيل استيل  غيرمجاز  تجديد  3  در پناه عشق

  -  8  -  مشروط  در جستجوي كاپيتان گرانت
  تجديد  86  الكساندر دوما  مشروط  در خاك نهفته
  جون بورسينكو  مشروط    2  درس عشق

  آرتور هيلي  مشروط  تجديد  10  درمان يا مرگ
  ماري سلينكو آن  مشروط  تجديد  17  دزيره
  ماري سلينكو آن  مشروط  تجديد  51  دزيره
  تجديد  82  ماري سلينكو آن  مشروط  دزيره

  ماري سلينكو آن  مشروط  تجديد  86  1دزيره جلد
  تجديد  24  جين اوستين  مشروط  دلباخته

  بالزاك  مشروط  تجديد  30  دلشكسته
  -  36  هرمان هسه  غيرمجاز  دميان

  -  9  آبتين سينكلر  غيرمجاز  2000دنيا در سال 
  -  مشروط  -  3  دوست خيانتكار من

  روطمش  -  تجديد  4  هاي ديگر دو صندوقچه طال و داستان
  -  مشروط  -  4  ديوار
  تجديد  19  كافكا  غيرمجاز  ديوار

    مشروط  تجديد  12  ديويد كاپرفيلد
  كاروال امن  مشروط  تجديد  4  رابين هود

  تجديد  201  دانيل استيل  غيرمجاز  راز
  تجديد  21  -  مشروط  راز خانم مارپل

  آندرو ماتيدز  مشروط  -  7  راهي در دل دوست
  ريهدافنه دو مو  مشروط  تجديد  15  كا ربه
  دافنه دو موريه  مشروط  تجديد  70  كا ربه
  دافنه دو موريه  مشروط  تجديد  170  كا ربه
  -  مشروط  -  8  هاي شيطان رنج

  ايزاك آسيموف  غيرمجاز  -  26  دم هاي سپيده روبات
    8  پائولو كوئيلو  مشروط  رودخانه پيدرا
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زمان می گذرد، تاريخ اما در نمی گذرد!
ناهيد كبيری

خودسانسوری  معنای  نويسنده اش  و  شاعر  كه  جامعه ای  در 
از همان كالس اول دبستان به يُمن همكاری صميمانه ی  را 
معلم  خط كش  با  و  است  آموخته  مدرسه«  و  خانه  »انجمن 
باز هم  آيا  و سوت مدير و تهديد و ترس و دلهره آشناست، 
اين همه كسالت و انتظار در صف های طوالنی مميزی وزارت 
از اين سخت گيری هاي روز به روز  ارشاد ضروری است؟ هدف 
و تنگ تر كردن عرصه های حيات فرهنگی چيست؟ هدف آيا 
ارشاِد نويسنده و يك صدايِی توليدات فرهنگی است، يا حفظ و 
حراست اخالق جامعه؟ اميد به اصالح و ارشاد نويسنده ای كه 
عمری را گذرانده و تجربه ای را پشت سر دارد كه خيال عبث 
و بيهوده اي است؛ و اين توقف ها و»ايست مندی ها« به آن جا 
رسيده است كه به غير از سرخوردگی و نااميدی هنرمند و، در 
نهايت، دق مرگ كردن  او راه به جايی نخواهد برد، چرا كه اثر 

نه ميميرد و نه تاريخ مصرف دارد. . .
و حراست  به حفظ  احياناً  كه  نيز  نگرش  اين  دوم  بخِش 
امور  تأثير رمان و شعر را در روند  اخالق جامعه نظر دارد و 
و  بيهوده  هراسی  می كند،  تلقی  خطر  يك  جامعه  جاری 
خط قرمزها  و  نبايدها  و  بايدها  الفبای  اوالً  زيرا  است  مردود 
از ديرباز هر شاعر و نويسنده ای  و خودسانسوری ها را نه تنها 
می داند بلكه اين روزها هر كودك خردسالی نيز با آن آشناست 
و تمامي پنهان كاری ها و دورنگی ها را از بزرگ ترهايش آموخته 
باشد  خانه  در  واقعی اش  خوِد  بايد چگونه  كه  آموخته  است؛ 
متفاوت  خودهای  اين  پابه پای  و  اجتماع  در  ديگرش  خوِد  و 
كه  شود،  بزرگ  و  بگيرد  شكل  دوگانه  شخصيت های  اين  و 
البته شايد نقطه ی مثبت اين ماجرا هم خيل عظيم بازيگران 
بازيگران  محضر  در  كودكی  از  كه  است  نابغه ای  جوان 
داوران  از  دل  توانسته اند  امروز  و  كرده اند  شاگردی  بزرگ تر 
ارزش های  از سوي ديگر،  بربايند!   جشنواره های فيلم جهان 
اخالقی و باورهای سياسی جامعه با هجوم تكنولوژي، آن هم 
در سطحي همگانی و در پوششی وسيع كه چيزی از انتقال 
خبرها و اطالعات كم نمی گذارد، آن چنان نيست كه با ادبيات 
به مخاطره بيافتد! مقوله ی ادبيات چيز ديگری است. تلطيف 
كه  همه  اين  از  خشونت هاست.  دادن  كاهش  و  جامعه  روح 
در  كتاب خوانی  حقير  و  تاسف بار  آمار  مقابل  در  آيا  بگذريم، 
ميان اين جمعيت هفتاد- هشتاد ميليونی درنگ نبايد كرد؟ 
آسيب های  و  نابسامانی ها  از  بسياری  ريشه ی  و  است  فاجعه 

اجتماعی در همين جا است.
آيا با اين تيراژهای ناقابِل 500 و هزار و 2هزار جلد كتاب 
برای چاپ يك مجموعه ي كوچك شعر كه هميشه قابل تأويل 

و تعبير است يا يك رمان يا مثاًل مجموعه داستان كه انگيزه ی 
حيات يك شاعر و نويسنده است، ديگر جايی برای اين صف ها 
و انتظارها و توقيف ها و بازی هايی از اين دست باقی می ماند؟ 
دو  هر  از  كه  وحشت  و  دلهره  و  بدبينی  و  شك  فضای  اين 
از  غير  به  سازنده ای  تاثير  چه  است  جريان  در  جامعه  سوی 
ايجاد فاصله های ژرف تر و خشم های افزون تر به بار می آورد؟ 
و  دی اكسيدكربن ها  و  دودها  و  مسموم  گازهای  از  آن چه 
و مخربی  منفی  موج های  است همين  و چه خطرناك تر  چه 
را  نفس كشيدن  فضای  و  می آيند  جانب  دو  هر  از  كه  است 
به جايی رسيده است  اين گونه تنگ كرده اند. حاال ديگر كار 
مجوز  داستان  و  شعر  بررسی  محترم  مسئوالن  از  بعضی  كه 
رسمی وزارت خانه ي خودشان را هم رد مي كنند و، در آخرين 
مرحله  پيش از چاپ و انتشار، اثر را با اراده ی شخصی خويش 
محبوس می كنند و اشك شاعر بيچاره را درمی آورند!  با توجه 
به آمار بسيار پايين و غم انگيز كتاب خوانی در ايران و با آگاهی 
حساسيت ها  اين  همه ي  به  نويسندگان  و  شاعران  اين كه  از 
خودسانسوری  فن  در  نيز  كافی  تجربه ی  و  دارند  آشنايی 
اندوخته اند، چه لزومی به اين همه زحمت و هزينه و صرف 

وقت و ايجاد فاصله و تفرقه هست؟
بی آزارترين  اين  آن، دق مرگ كردِن  از  باالتر  و،  رنجانيدن 
می گذرد،  زمان  است؟  سزاوار  آيا  جامعه  قشر  بی گناه ترين  و 
تاريخ اما درنمی گذرد! و این توقِف آثار فرهنگی را قضاوت خوهد 
كرد . . . ما با شعر و رؤيا و قصه و كلمه زنده ايم. جز اين نيز هيچ 
نمی حواهيم؛ نه جاه طلبی و پول، نه وسوسه ی قدرت . . . بگذاريد 

زنده بمانيم و در فضای آبی عاشقانه ی دنيايمان نفس بكشيم.1 

1- چاپ شده در روزنامة اعتماد ملي 87/7/13
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ک
  اندیشۀ آزاد  ویژه نامه شماره ی

  تجديد  2  هكتور مالو  مشروط  خانمان بي
  -  مشروط  -  12  پارك گوركي

  تورگنيف  غير مجاز  -  55  پدران و پسران
  تجديد  9  -  مشروط  3پدرخوانده ج

  مشروط  تجديد  28  ماتيسن  پر
  دانيل استيل  غيرمجاز  تجديد  1  پرواز

غيرمجاز  تجديد  11  ي پليكان  پرونده   جان گريشام
  -  79  آرتور هيلي  مشروط  بازها پول

  تجديد  6  برگ  واكلين ليئستن  مشروط  پيشتازان فضا
  هرمان هسه  غيرمجاز  -  18  نارسيس و گلدموند

  تجديد  4  پري بورلي كلي  غيرمجاز  تازي
  تجديد  8  مارك تواين  مشروط  تام ساير

  مارك تواين  مشروط  تجديد  1  ام ساير در غربتت
  -  8  كي ماتيو مك  مشروط  تا وجودم هست زندگي بايد كرد

  دانيل استي  مشروط  تجديد  4ل  تپش عشق
  ژان اوگرن  غير مجاز  -  16  تحقيرشدگان

-12تراژدي اسكاتل برو مشروط باربارا بوير
  -  127  رابين كوك  مشروط  ترس مرگبار

   ويليام ويژ-جيمز كامرون  غيرمجاز    17  ز داوريرو: 2ترمينادور 
  اسكار وايلد  غيرمجاز  تجديد  3  تصوير دوريان گري

  تجديد  3  جين گري  مشروط  بك جان اشتاين
  تجديد  11  استيونسن  مشروط  جزيره گنج

  -  مشروط  -  65  جعبه اسرارآميز
  تجيد  3  هينلين. رابرت اي  مشروط  جنگاوران اخترناو
  لئو تولستوي  مشروط  تجديد  9  هجواني بر باد رفت

  -  2  پل سارتر ژان  غيرمجاز  دنده چرخ
  تجديد  4  شاين  مشروط  چشمه خورشيد

  -  غيرمجاز  -  12  چهره پنهان تنهايي
  تجديد  26  -  مشروط  چه كسي دورونتين را بازآورد؟

  -  6  كارلوس كاستاندا  مشروط   حقيقتي ديگر
  تجديد  1  پابلو نرودا  غيرمجاز  خاطرات من

  تجديد  18  اوسپنكلي. ا  مشروط  اش دايي و گربه انخ
  تجديد  97  سوزان هيل  ب/مشروط  خانم دوونته

  آگاتا  مشروط   تجديد  14 كريستي  خانه كج
  تجديد  18  ژول ورن  مشروط  خانه متحرك
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ک
  اندیشۀ آزاد  ویژه نامه شماره ی

سانسور، معلول رابطه ي اجتماعِی سرمايه
از گذر نقد ديدگاه های معاون فرهنگی پيشين وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

محسن حكيمي

در ميان دولتمردان و سياستمداران معموالً به ندرت می توان 
كسی را يافت كه روراست و صريح مسئوليت اعمال خود 
را بپذيرد، از آن ها آشكارا دفاع كند و نظر خود را درباره ی 
آن ها - حتی اگر برای مخاطب ناخوشايند و تلخ و گزنده 
باشد - بی هيچ رودربايستی يا مجامله بيان كند. اينان اغلب، 
سخن  »دوپهلو«  و  »ديپلماتيك«  است،  معروف  چنان كه 
به گونه يی  نعل،  به  يكی  می زنند  ميخ  به  يكی  می گويند؛ 
كه به سختی می توان از مجموع سخنان آنان دفاع از منافع 
حكومت متبوع شان و ضديت با خواسته های مردم را بيرون 
كشيد. بر زمينه اين كم يابی، وجود دولتمردانی كه رّك و 
پرده پوشی  بی  و  بپذيرند  را  خود  اعمال  مسئوليت  راست 
از  و  مردم  منافع  بر  منافع حكومت  ارجحيت  و  اولويت  از 
بی معنا بودن استقالل مردم از حكومت دفاع كنند مغتنم 
می شود. آقای محسن پرويز از جمله ي چنين دولتمردانی 
است. ايشان، چه آن گاه كه معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی بود و چه اينك كه ديگر در اين مقام نيست، 
به صراحت از سانسور دفاع كرده است و می كند. دفاع او از 
سانسور تا بدان حد است كه حتی لفظ »مميزی« را نيز- 
كه خود حاكميت در واقع به قصد كم رنگ كردن و گرفتن 
از  و  نمی پذيرد  آن  برای  است-  كرده  مطرح  سانسور  زهر 
سانسور به نام »نظارت پيش از چاِپ« كتاب ياد می كند ) 
نك: گفت وگو با محسن پرويز معاون سابق فرهنگی وزارت 
ايشان در  ارشاد، روزنامه شرق، سه شنبه 11آبان 1389(. 
اين گفت وگو هم به لحاظ »ضابطه قانونی« و هم »از نظر 
كارشناسی« به  صراحت اعالم می كند كه با سانسور پيش از 
چاپ كتاب موافق است و آن را ضروری می داند. آقای پرويز 
ارشاد آشكارا  وزارت  از سانسور در زمان مسئوليت اش در 
دفاع می كند و در پاسخ اين پرسش مصاحبه گر كه »حاال 
ارشاد  قبلی تان در وزارت  به همان سمت  اگر شما دوباره 
انجام داديد  برگرديد، همان كارهايی را كه در حوزه نشر 
ادامه می دهيد يا حداقل يك نوع بازنگری در آن خواهيد 
داشت؟« می گويد »فكر می كنم اگر دوباره به همان زمان 
گذشته برگرديم بدون آن كه بخواهيم راجع به آينده نظر 
بدهيم، دوباره همان كارها را بايد انجام دهيم.« )همان جا(
است كه  اين  پرويز  آقای  فاش گويی  و  ُحسن صراحت 
منتقد را قادر می سازد كه بدون توسل به حدس و گمان، 
پشتوانه و آبشخور نظری سانسور را در ديدگاه های ايشان 

نشان دهد و بدين سان اوالً به روشن شدن بيش از پيِش 
زمينه ي سياسی سانسور در جمهوری اسالمی كمك كند 
و، ثانياً، به كندوكاو و ريشه يابِی اجتماعی سانسور  بپردازد. 

هدف از نوشتن نقد حاضر همين است.
داربست و پشتوانه ي نظری آقای پرويز كه سانسور را 
در ديدگاه او به امری ضروری و مشروع بدل می كند درك 
ايشان از رابطه ی مردم و حكومت است. آقای پرويز، پس از 
تأكيد بر اين كه در صورت بازگشت به سمت قبلی اش همان 
اين  درباره ي  را  نظرش  می دهد،  انجام  را  پيشين  كارهای 
رابطه بيان می كند. او در جواب اين گفته ی مصاحبه گر كه 
»البته يك سری اعتقادات جنجال برانگيز هم داشتيد مثال 
اعتقادتان درباره ی جوايز خصوصی كه گفتيد بودجه شان از 
به طور  .« می گويد »من   . و.  تأمين می شود  خارج كشور 
مطلق عرض نكردم. به طور كامل توضيح دادم كه به نظر 
االن  از ملت معنا پيدا نمی كند.  دولت  من جداكردن 
هم چنين اعتقادی دارم. اصاًل ما به چه مجوزی می گوييم 
دارند  و  شده  راه اندازی  آدم  نفر  پنج  توسط  كه  جايزه يی 
مو الی  و  است  مستقل  جايزه  يك  می كنند  نتيجه  اعالم 
اسالمی  جمهوری  سال  كتاب  اما  نمی رود  داوری اش  درز 
دانشگاه  اساتيد  از  عموم شان  و  دارد  داور  نفر   1200 كه 
هستند يك جايزه ی دولتی است و وابسته به حكومت. اين 
و خصوصی  دولتی  گفتم جوايز  است؟ من  مقايسه ای  چه 
نداريم.  دولتی  جايزه ی  اصاًل  ما  نمی كند.  پيدا  معنا  اصاًل 
جايزه يی كه پشتيبانی مالی توسط دولت دارد از آن صورت 
می گيرد داريم كه ممكن است شكل خصوصی هم داشته 
باشد و جوايزی هم داريم كه يك محفل و گروهی دور هم 

نشسته اند و يك تصميمی گرفته اند«. 
در اينجا مصاحبه گر می گويد:». . . اين كه شما بگوييد 
جوايز خصوصی يا جوايز دولتی نداريم يك بحث است اما 
اين كه بگوييد جوايز خصوصی بودجه شان را از خارج كشور 
اين جوايز در  تأمين می كنند بحثی ديگر. در صورتی كه 
برگزاری  برای  نمی توانند  هم  سالن  يك  حتی  سال  طول 
مراسم شان پيدا كنند.« آقای پرويز در پاسخ اين اظهارنظر 
مصاحبه گر می گويد: »من مطلقاً درباره ی جوايز خصوصی 
به اين شكل صحبت نكردم. عرض من اين است كه بهترين 
و  ايرانی ]داريم[  بگوييم جوايز  اين است كه  تقسيم بندی 
جوايز ايرانی كه حمايت مالی غيرايرانی می شود. يعنی جوايز 
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  75رمان خارجي مشروط و غيرمجاز در سال . 4,1جدول 
  وضع چاپ حتعداد اصال وضع مميزي   مترجم-نويسنده  كتابنام 
  استفن كينگ  مشروط  تجديد  8  افروز آتش

  كارلوس كاستاندا  مشروط  -  10  آتش درون
  -  6  ايزاك آسيموف  مشروط  ها آخرين امپراطوري كهكشان

  كالو كالين مك  مشروط  تجديد  23  اي آخرين پرنده در شعله
  آلبر كامو  مشروط  تجديد  15  آدم اول
  -  7  كاستاندا  غيرمجاز  هاي دون خوان آموزش

غيرمجاز  شب آن سوي نيمه     1  شلدون
غيرمجاز  -  19  پولي اپراي سه   برتولت برشت

غيرمجاز  -  4  ي خدايان ارابه   اريك ون دانيكن
  تجديد  33  -  مشروط  از شنل تا امروز

  گابريل گارسيا ماركز  مشروط  -  30  از عشق و شياطين ديگر
  هنريك ايبسن  غيرمجاز  -  2  هاي سپيد اسب

  جرج هارت  مشروط    8  اي مصريه  اسطوره
  الكساندر رپيلي  مشروط  تجديد  22  اسكارلت
تجديد  100اسكارلت مشروط الكساندر رپيلي

  تجديد  49  جبران خليل جبران  مشروط  اشكي و لبخندي
  تجديد  15  كالوينو  غير مجاز  هاي زمستان مسافري اگر شبي از شب
  سيدني شلدون  غير مجاز  تجديد  5  اگر فردا بيايد

  تجديد  5  والديمير بارتول  غير مجاز  الموت
  -  مشروط  تجديد  2  زميني چهارم امپراطور سيب

  ژول ورن  مشروط  تجديد  2  نما هاي ميمون انسان
مشروط  تجديد7  ايوانهو   سر ولتر اسكات
  تجديد  28  سامرست موام  مشروط  باران

-  21  بازگشت به عشق مشروط   ماريا ويليامسون
  ردريش دورنماتف  غيرمجاز  تجديد  25  بازي استريندبرگ

  هرمان هسه  مشروط  تجديد  1  ئي ي شيشه بازي مهره
  مايكل بليك  مشروط  تجديد  10  رقصد ها مي با گرگ

  تجديد  25  -  غيرمجاز  بانوي مسخره
مشروط  بدون پسرم هرگز تجديد  26  پيتر ويلي

  گولد  مشروط  تجديد  12  براي هميشه
  دانيل استيل  غيرمجاز  تجديد  24  برخورد

مشروط  ي فراري برده   -  7  مارك تواين
  تجديد  5  دانيل استي  غير مجازل  بي تو هرگز
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ايرانی اند، ممكن  ايرانی و غيرايرانی. ما جوايزی داريم كه 
است دولت از آن ها حمايت بكند يا نكند، اما جوايزی هم 
داريم كه در جهت اهداف دشمنان ايران هستند و پول شان 
در  برگزاری شان  محل  ولی  می گيرند  طرف  آن  از  هم  را 
آقای  و  چی؟«  »مثل  می پرسد:  مصاحبه گر  است.«  ايران 
همان  كه  ببرم  اسم  بود  قرار  »اگر  می دهد:  جواب  پرويز 

موقع اسم می بردم.« )همان جا؛ تأكيد از من است.(
آقای  ديدگاه  مورد  در  اصلی  بحث  به  كه  آن  از  پيش 
به  ناچارم  بپردازم،  و حكومت  مردم  رابطه ی  درباره  پرويز 
نكته ی مهمی اعتراف كنم و آن اين    كه با خواندن دقيق اين 
قسمت از گفت وگو پی بردم كه داوری ام درباره ی روراستی 
و صراحت ايشان چندان دقيق نيست و بايد در آن تجديد 
نظر كنم. چنان كه در اين جا می بينيم، ايشان نيز هم چون 
دولتمردان ديگر راست اش را نمی گويد و يك بام و دو هوا 
می زند تا از نقد نظر پيشين خود طفره رود. آقای پرويز، برای 
پرهيز از پذيرش تقسيم بندی دولتی- غيردولتی، می گويد 
به  از آن  نداريم و آن چه برخی كسان  جايزه ی غيردولتی 
در  می برند  نام  »مستقل«  و  »غيردولتی«  جايزه ی  عنوان 
واقع چيزی نيست جز جايزه ي وابسته به خارج كشور، زيرا 
پول آن از خارج كشور تأمين می شود. به اين ترتيب، روشن 
تعريف  آن  مالی  تأمين  منبع  با  را  جايزه  ايشان  كه  است 
شود،  مالی  حمايت  كشور  خارج  از  جايزه يی  اگر  می كند: 
آن جايزه به زعم ايشان غيرايرانی و وابسته به خارج كشور 
است. ايشان بدين سان و بنا بر همين منطق و پرنسيپ بايد 
بپذيرد كه جايزه يی كه پول آن را دولت جمهوری اسالمی 
می پردازد جايزه يی دولتی است زيرا منبع تأمين مالی آن 
اين  پذيرش  در صورت  كه،  می داند  نيك  اما  است.  دولت 
دولت  مالي  حمايت  كه  جايزه يی  كه  بپذيرد  بايد  نكته، 
جمهوری اسالمی را نداشته باشد جايزه يی غيردولتی است. 
بپذيرد  را  نتيجه ي منطقی بحث خود  نمی خواهد  و چون 
)كه چيزی جز پذيرش تقسيم بندی دولتی- غيردولتی يا 
وابسته-مستقل نيست( با سخناني يك بام و دو هوا و در 
خود  ديدگاه  نقد  از  نظراتش  بيان  در  بی صداقتی  با  واقع 
طفره می رود. اين بی صداقتی آن گاه كه آقای پرويز وانمود 
می كند كه نمی خواسته و اكنون نيز نمی خواهد نام بنيادی 
به خارج كشور  وابستگی  به  متهم  او  از سوی  كه  ببرد  را 
شده است حتی تا حد رياكاری آشكار پيش می رود. پس از 
صحبت های آقای پرويز درباره ي بنياد مذكور، فقط خواجه 
فوت  پيش  سال  هشتصد  داند)چون  نمی  شيرازی  حافظ 
است  آشكار  رياكارِی  است.  بنياد  كدام  منظور  كه  كرده!( 
كه، از يك سو، از دل و جان بكوشيم و واقعاً قصد داشته 
باشيم بنيادی را كه همه می شناسندش هرطور شده رسوا 
كنيم اما، از سوی ديگر، با نياوردن نام آن وانمود كنيم كه 
اين  است.  بنياد  كدام  ما  منظور  بدانند  مردم  نمی خواهيم 
گونه ترفندهای رياكارانه نخ نماتر از آن اند كه بتوانند حتی 

پرويز  آقای  است  بهتر  و  بفريبند  را  افراد  عقب مانده ترين 
اعمال خود را پذيرفته  هم چون موارد ديگر كه مسئوليت 
و روراست و صادقانه نظرش را درباره ی سانسور بيان كرده 
است در اين  گونه موارد نيز برای طفره رفتن از نقد ديدگاه 

خود به ناراستی و رياكاری متوسل نشود.

گر راست سخن گويی و دربند بمانی
به زان كه دروغت دهد از بند رهايی

رابطه ملت و  آقای پرويز درباره ی  اما مشكل نظريه ي 
دولت را صرفاً با ناراستی يا رياكاری ايشان نمی توان توضيح 
و  متصلب  چندان   نظريه  اين  كه  است  اين  واقعيت  داد. 
متحجر و مستبدانه است كه آقای پرويز بدون طرفداری از 
استبداد عريان نمی تواند از آن دفاع كند. چنان كه ديديم 
ايشان به عدم جدايی ملت و دولت معتقد است و جدايی اين 
دو را بی معنا می داند. منظور او از بی معنايِی جدايی مردم 
و حكومت اين است كه مردم در حكومت ادغام شده اند )يا 
بايد بشوند( و چيزی به عنوان استقالل مردم از حكومت 
وجود ندارد )يا نبايد وجود داشته باشد(. او منظور خود را 
بيان  اين گونه  از پرسش های مصاحبه گر  در پاسخ به يكی 
نظارت  هيئت  ]اعضای  افراد  اين  سليقه ي  »قطعاً  می كند: 
حكومت  باشد،  حكومت  سليقه  بر  منطبق  بايد  كتاب[  بر 
ديدگاهی  همان  اين  اسالمی.«  جمهوری  نظام  معنای  به 
هم چون  اسالمی  جمهوری  نهادهای  از  برخی   كه  است 
»دولتی   : می كنند  بيان  اين گونه  را  آن  كيهان  روزنامه ی 
و غيردولتی نداريم. انقالب و ضدانقالب داريم.« )18 آبان 
آن  هر  ديدگاه،  اين  براساس  پيداست،  چنان كه   )1389
كس كه ادعای استقالل از حكومت جمهوری اسالمی )و نه 
حتی مخالفت با آن( را داشته باشد ضدانقالب است، و البد 
بايد به داليل امنيتی تحت پيگرد قضايی قرار گيرد. شكل 
افراطی تر اين ديدگاه همان است كه مردم را »ذوب شده در 
همه  مشترك  درونمايه ی  حال،  هر  در  می خواند.  واليت« 
اين  و  انحالل مردم در حكومت است.  و  ادغام  تعابير  اين 

چيزی جز استبداد قبيله ئی نيست. چرا؟ 
 نفس وجود حكومت يا دولت )state(، اعم از اين كه آن 
نام  به  ضروری  و  ساختگي  موجودي  هابز  تامس  هم چون  را 
لوياتان بناميم يا به سان كارل ماركس محصول آشتی ناپذيرِی 
انسان  صغارت  نشان دهنده ي  اجتماعی،  طبقات  تضاد 
نيازهای  رفع  برای  انسان  كه  است  آن  نشان دهنده ي  است. 
اجتماعی اش هنوز به ولی يا قيم احتياج دارد. نشان  مي دهد 
كه انسان هنوز به آن درجه از بلوغ تاريخی نرسيده است كه 
خود بتواند روابطش را با جامعه تنظيم كند و برای اين كار به 
نيروی تنظيم كننده و تأديب گری به نام دولت بر فراز سر خود 
نياز دارد. در يك كالم، وجود دولت نشان دهنده ي آن است 
كه انسان هنوز دوران پيش از تاريخ خود را پشت سر نگذاشته  28   
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داستان )رمان( خارجي و نمايشنامه
را  ادبی مشروط 234 عنوان )33درصد(  »در مجموعه  كتب 
داستان های خارجی تشكيل می دهد. نسبت رمان هاي مشروط 
73 درصد و غيرمجاز 27 درصد است. مقايسه  اين نسبت ها به 
نسبت مشروط و غيرمجاز داستان فارسي )45 و 55 درصد( 
اين تصور را القا می كند كه مميزان نسبت به داستان خارجی 
را  آن ها  كم تری  نسبت  به  زيرا  داشته اند،  كم تری  حساسيت 
حجم  و  مشروط  موارد  مرور  اما  داده اند.  تشخيص  غيرمجاز 
آن در رمان  خارجی نشان می دهد كه مميزان در اين حوزه 
اقدامی اساسی تر انجام داده اند و آن تغيير ساختاِر رمان، فضاها 
صورت  در  كرده اند،  اعالم  كه  مشروطی  موارد  است.   .  .  . و 
اعمال، در اكثر موارد به تغيير ماهيت داستان منجر مي شود؛ 
زيرا مميزان با اعمال سليقه  و ذوق خود )حتا به عنوان يك 
ايرانی مسلمان( داستان های اروپايی را چنان تغيير می دهند 

كه ماهيت فرهنگی  و ملی اثر ادبی از ميان می رود.«
»پُرواضح است كه جهان داستان و رمان، به ويژه در مكتب 
و  انسانی  محيط  و  بيرون  عالم  از  روشن  انعكاسي  رئاليسم، 
اجتماعی و ادبيات هر ملتی ترجمان فرهنگ آن ملت يا، به 
تعبيري دقيق تر، ترجمه ی حساسيت ها و وجدانيات فردی و 

قومی آن هاست.«
از صافی  را كه  اروپايی  ايرانی رمان هاي  »اگر خوانندگان 
مميزی گذشته است بخوانند در واقع رماني ايرانی خوانده اند 
رمان ها  اين  پُرهزينه ی  انتشار  و  ترجمه  صورت  اين  در  كه 
يك  رمان  ترجمه ی  در  است  قرار  وقتی  دارد.  ضرورتی  چه 
دخالت  مسلمان  ايرانِی  سليقه ی  مسيحی مذهب،  نويسنده ي 
دو  تفاوت  ندارد.  وجود  اروپايی  رمان  نام  به  مفهومی  كند، 
در  می كند  جلوه  آن ها  ادبيات  در  كه  شرق  و  غرب  فرهنگ 
همين مقوالت است وگرنه چه فرقی ميان ما و غربی هاست 

سوای عقيده و رفتارهای اجتماعی.«
من  سرگذشت  كتاب  توجه،  قابل  نمونه های  از  »يكی 
كتاب  اين  است.  نوايی  جمشيد  ترجمه  چاپلين/  چارلز  اثر 
مجموع  سينماست.  مشهور  )كمديسين(  شوخكار  خاطرات 
48 مورد اصالحی در كتاب همگي مربوط به زندگی شخصِی 
با  كتاب  اين  اگر  اوست.  متعدد  مغازالت  و  عشق ها  چارلی، 
قبول شرط های مميزی به چاپ برسد، نتيجه اين مي شود كه 
چارلی چاپلين شخصيتی بسيار جدی و بی روح و عاطفه دارد؛ 
گويی اين كه اصال در جامعه ای زندگی می كرده كه زن وجود 
نداشته و او تنها می زيسته است. حال  اين كه در روابط چارلی 
با افراد مختلف جامعه، از زن و مرد، نكته های برجسته ای از 

منش و شخصيت او تصوير می شود.«
»نبايد فراموش كرد كه رقص دختران، نوشيدن مشروب 
فرهنگ  جزو  اروپاييان  مجالس  در  زنان  زيبايی  از  تمجيد  و 
غربی است؛ بنابراين حذف اين مقوالت، كه بيش از نيمی از 
زندگی اروپايي را تشكيل می دهد، ساختار و پی رنگ داستان ها 
آثار  اين  چاپ  مطلق  ممنوعيت  چندان كه  مي برد؛  بين  از  را 

اين  مميزی  از  بهتر 
داليلی  به  نوشته هاست، 
با  اين كه  نخست  چند: 
مميزی سنديت متون كه 
عموما شاهكار هم هستند 
از ميان می رود. دوم اين كه 
ايراني  خواننده ی  ذهنيت 
غربی  جامعه ی  به  نسبت 
تغيير مي كند. سوم اين كه 
با اين تغييرات و اصالحات، 
و  انديشه  و  ماهيت سبك 
ترجمه  در  نويسنده  روش 

بدل به چيزی ديگر می شود، چنان كه ديگر نمی توان از تحليل 
متِن اصالح شده پي به فكر و انديشه  او برد.«

بررسی آماری
اصالحی،  مورد   5153 خارجی،  رمان   234 مجموِع  »در 
رمان  در  مورد   205 حداكثر  و  مورد   22 حدود  ميانگين  با 
سايه ي  يک نوشته   پيشنهاد شده است. رمان های مشروط با 
ميانگين 23 مورد اصالح بيش از رمان های غيرمجاز با ميانگين 
19 اصالح، مميزی شده اند. جدول 4.1 فهرستي از رمان های 
را  اصالحی  موارد  شمار  و  مميزی  نوع  مميزی شده،  خارجِی 
اشتباهات موجود در جدول  ارائه مي كند.« )چنان كه گفتيم 

مربوط به كتاب اصلي است.(
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است. سير تحول و تطور دولت از بدو پيدايش آن تاكنون - از 
قبيله ها و اشكاِل نيمه دولت گرفته تا امپراتوری های عظيم در 
آسيا و بين النهرين و روم  و از دولت های مدرن و مشروطه و 
برخوردار از تفكيك قوا تا برخی دولت های اروپايی كنونی كه 
حتی پاره يی از كاركردهای اداری خاص دولت به معنای مدرن 
آن را رها كرده و به خودگردانی و اداره ي خودمختارانه جامعه 
هرچه  كه  است  نكته  اين  مؤيد   - سپرده اند  انسان ها  توسط 
انسان ها مرفه تر و متمدن تر و به ويژه مختارتر شده اند نيازشان 
گفت  می توان  به جرئت  چنان كه  است،  شده  كم تر  دولت  به 
جهان  متمدن تر  و  پيشرفته تر  مناطق  در  به ويژه  بشر  اكنون 
كه  كند  بدل  پديده يی  به  را  طوركلی  به  دولت  كه  می رود 
عمر تاريخی اش به سر آمده است. اينك موجوديت دولت در 
بسياری از مناطق جهان نه به علت صغارت انسان بلكه، درست 
برعكس، به دليل مقابله نيروهای اجتماعی واپس گرا با اختيار 
و بلوغ و برومندِی روزافزون انسان است. دولت  ترمز و عامل 
است  نيروهايی  بازيابي  سوی  به  انسان  پيشرفت  بازدارنده ي 
كه از درون انسان بيرون كشيده  شده  و در هيئت دولت با او 
بيگانه گشته اند. برای از ميان برداشتن همين بی خويشتنی و 
يگانه شدن انسان با نيروهای خويشتن است كه دولت بايد از 

سر راه بشر برداشته شود. 
سر  از  بايد  كه  بازدارنده  عامل  اين  كه  كنيد  تصور  حال 
شود  برداشته  او  اختيار  و  آزادی  سوی  به  بشر  پيشرفت  راه 
نه تنها به اين امر تن در ندهد بلكه درست برخالف اين مسير 
حركت كند و بكوشد همه ی مردم را در خود ادغام و منحل 
ذوب  خود  كوره ی  در  را  آنان  آن-  از  وحشتناك تر  يا-  كند 
نمايد!!  همين گرايش واپس گرا و قهقرايی است كه من آن 
نقطه ی  استبداد درست در  اين  قبيله ئی می نامم.  استبداد  را 
است  اين  بيان  آزادی  الزمه ي  دارد.  قرار  بيان  آزادی  مقابل 
راه   از سر  با سليقه ي مردم منطبق كند و  را  كه دولت خود 
آزادی بيان كنار رود، حال آن كه استبداد قبيله ئی، برعكس، از 
با سليقه ی دولت منطبق كنند.  را  مردم می خواهد كه خود 
در سانسوِر برخاسته از استبداد قبيله ئی، انتشار يا عدم انتشار 
پرويز  آقای  است.  دولت  سياسی  مصلحت های  تابع  كتاب 
تبعيت چاپ كتاب از مصلحت های سياسی دولت را اين گونه 
بيان می كند : »كتاب ها در شرايط مختلف ممكن است شرط 
با  ايران  دولت  است  ممكن  مثاًل  كند.  پيدا  تفاوت  چاپ شان 
بدهند  مجوز  كتابی  به  و  باشد  جنگ  حال  در  كشوری  يك 
شود  تمام  اين جنگ  است  ممكن  بعد  سال   10 شود.  چاپ 
لطمه  كشور  دو  روابط  به  كتاب  آن  دوباره ی  شدن  چاپ  و 
بزند. اين طبيعی ست كه نتوان مجوز مادام العمر به يك كتاب 
داد.« به اين ترتيب، ايشان آشكارا می گويد مردم خواننده ي 
كتاب كوچك ترين اهميتی برای وزارت ارشاد ندارند. مهم اين 
است كه آيا چاپ اين كتاب به رابطه ی دولت ايران با دولت 
ديگر لطمه می زند يا نه. اگر لطمه بزند، وزارت ارشاد نبايد به 
اين كتاب مجوز بدهد حتی اگر ميليون ها نفر از مردم ايران 

تبعيت  قبح  نمی توان  اين  از  بهتر  باشند.  آن  چاپ  خواهان 
اراده ی ميليون ها انسان از يك اداره ی فكسنی به نام »بررسی 
و  پيروی  همانا  آن  الگوی  كه  تبعيتی  داد،  نشان  را  كتاب« 
تقليد اعضای قبيله از رئيس قبيله است. انطباق مردم با دولت 
برای  جايی  كم ترين  دولت  سياسی  مصالح  از  آنان  تبعيت  و 
آزادی بيان مردم باقی نمی گذارد. اين بدترين و بيش ترين و 
شديدترين نوع سانسور است: آزادی بياِن مطلق برای دولت و 
سانسور مطلق برای مردم. در اين سانسور، مردم مجاز نيستند 
جز در مقام تأييد دولت هيچ كالمی درباره ی آن به زبان آورند. 
مردم نه تنها نمی توانند با دولت مخالفت كنند بلكه حتی اعالم 
با دولت تعبير  براندازی و ضديت  به  از دولت  استقالل آن ها 
می شود. مردم يا با دولت اند يا بر دولت؛ شِقّ ثالثی وجود ندارد. 
غيردولتی همانا ضددولتی است. پس بايد به سود دولت سخن 
بگويی تا انگ ضديت با دولت نخوری. در چنين فضايی طبيعی 
است كه ناشر و نويسنده، حتی اگر مجبور نباشند كتاب خود را 
برای گرفتن مجوز به اداره سانسور ببرند، برای آن كه برچسب 
ضديت با دولت نخورند خود را پيشاپيش سانسور می كنند. با 
اين همه، استبداد قبيله ئی حتی اطمينان نمی كند كه سانسور 
آنان  به  واقع  در  و  واگذارد  نويسنده  يا  ناشر  به خود  را  متن 
از چاپ  اگر نمی خواهند كتابشان خمير شود پيش  می گويد 
برايش مجوز بگيرند. بدين سان، سانسوِر برخاسته از استبداد 
راضی  تب  به  نويسنده  و  ناشر  تا  می گيرد  مرگ  به  قبيله ئی 
شوند، يعنی به جای الغای هرگونه سانسور صرفاً حذف مجوز 
پيش از چاپ را خواستار شوند و بخواهند كه با كتاب طبق 
قانون مطبوعات برخورد شود، گويی كه مطبوعات هم اكنون از 

آزادی بيان برخوردارند.  
وزارت  در  كتاب  سانسور  كه  قانونی«  »ضابطه  آن  پس، 
را  آن  پرويز  آقای  و  می گيرد  صورت  آن  مبنای  بر  ارشاد 
ضروری می داند و كاماًل با آن موافق است چيزی نيست جز 
يك »قانون« استبدادی و قبيله ئی. اما پديدارشناسی سانسور 
در ايران را نمی توان به نمايش رابطه ي آن با استبداد قبيله ئی 
يا - پيش از آن - استبداد سلطنتی محدود كرد؛ بايد از توضيح 
سانسور با استبداد قبيله ئِی صرف فراتر رفت و آن را با عاملی 

توضيح داد كه اين استبداد خود معلول آن است. 
فلسفه ي وجودی دولت، اعم از استبدادی و »دموكراتيك« 
و مستقل از اين كه نظر ما درباره ی آن مثبت باشد يا منفی، 
عبارت است از اداره ی جامعه و، به بيان مشخص تر، حفاظت 
با انسان در اعماق جامعه. آن چه  از رابطه ي اجتماعی انسان 
جامعه  اعماق  در  انسان  با  انسان  اجتماعی  رابطه ی  درباره ی 
اين  در  كه  است  اين  گفت  می توان  آن  سطح  كلی ترين  در 
زندگی انسان از كار او )امرار معاش(  جداست و،  رابطه اوالً 
ثانياً، زندگی انسان )يگانگی با طبيعت از طريق كار داوطلبانه، 
خالقانه و توأم با فراغت( در خدمت كار اوست و نه برعكس. 
كار انسان يك چيز است و زندگی او چيزی ديگر. انسان آن جا 
می كند  زندگی  كه  آن جا  و  نمی كند  زندگی  می كند  كار  کكه 
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  تجديد   نادر-ابراهيمي  مشروط  10  فردا شكل امروز نيست
  تجديد  آهنگريان  غيرمجاز  -  فرزندخوانده 
  -   احمدرضا-جمالي  غيرمجاز  4  فرياد فرود

  تجديد   مهدي-دهاقاني  غيرمجاز  6  خوردگان عشق فريب
  تجديد   نرگس-نوري   ب-يرمجازغ  7  ي با تو بودن قصه
  تجديد   پروانه-محتشم  غيرمجاز  6  ي زندگي قصه
  تجديد   غالمرضا-الوندپور  غيرمجاز  -  ي عشق  قصه

  تجديد  آبادي دولت  غيرمجاز  40  ي سپنج كارنامه
  -   رضا-سيد محمدي  غيرمجاز  -  كسوف در زندان

  تجديد   جعفر-مدرس  مشروط  9  گاوخوني
  -  زمانيان  مشروط  7  گذر از تنهايي
  تجديد  امير عشيري  غيرمجاز  -  گذرگاه كوراك

  -   منوچهر-مطيعي  غيرمجاز  -  آقا  گل
  تجديد   مرضيه-نورموسوي  مشروط  25  گل صخره كنار

  -   داود-قندچي  غيرمجاز  14  گمشده و حوض مرواريد
  -  ...ا  فتح-نياز بي  غيرمجاز  21  لوما اچرش

  تجديد  زهرا-كدخداييان  مشروط  4  ماشين شخصي 
  -  اميرخاني  مشروط  2  ماشين عجيب

  تجديد   شهريار-پور مندني  مشروط  15  ماه نيمروز
  تجديد   رؤيا-پيرزاده  مشروط  5  ي عصرها مثل همه

  -  7  ... عبدا-اسحاقي    گريد مردي كه مي
  تجديد  5  غيرمجاز   فرشته-ساري  مرواريدخاتون
  -  16  مشروط   جمال-صادقي  معلم مدرسه

  -  8/2  غيرمجاز  ب-هيسينا شكو  مقوالت عشر 
  -  -  غيرمجاز   شهرام-شريفي مقدم  موسم عاشقي
  تجديد  23  مشروط   شهريار-پور مندني  موميا و عسل

  -  5  غيرمجاز/ م  تن چهل  مهرگياه
  -  1  غيرمجاز   فرشته-ساري  ميترا
  تجديد  20  مشروط  حقگو  ي مادرم هاي عاشقانه نامه
  -  -  غيرمجاز  هوشنگ-گلشيري  ي تاريك ماه نيمه
  -  -  غيرمجاز  آمنه-غضنفري  ي پررنگ غم هاله

  -  -  غيرمجاز   ژيال-احمدي  ياران زير باران
  تجديد  32  غيرمجاز   نادر-ابراهيمي  ي آرام يك عاشقانه

  -  2  مشروط  پوركاشاني  سرخ، يك زندگي يك گل
-1غيرمجاز امير-بختياريلداي رنج
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كند؛  كار  تا  می كند  زندگی  او  اين،  بر  افزون  نمی كند.  كار 
كار نمی كند تا زندگی كند. بيگانگی زندگی انسان با كار او و 
تبعيت اولی از دومی در طول تاريخ بشر همواره وجود داشته 
است. آن چه تغيير كرده فقط شكل كار بوده است. تاريخ انسان 
شاهد شكل های متنوعی از كار انسان يعنی تغيير آگاهانه ي 
تا به  انسان بوده است  طبيعت برای توليد ملزومات معيشت 
اين جا رسيده كه اكنون در اغلب مناطق جهان شكل خاصی 
از كار انسان حاكم است كه كاِر مزدی ناميده می شود، كاری 
توليد  به خريداران آن يعنی مالكان وسايل  ازای مزد  كه در 
فروخته می شود. اكنون فروش نيروی كار در مقابل مزد شكل 
دولتی  اما  است.  در سراسر جهان  معاش  امرار  و حاكِم  رايج 
كه خريد و فروش نيروی كار يعنی رابطه ي اجتماعی سرمايه 
را مديريت می كند در همه جا شكل يكسانی ندارد. بسته به 
آن كه اين رابطه به لحاظ تاريخی چه گونه و در چه شرايطی 
شكل گرفته و اين كه آيا فروشندگاِن نيروی كار ُمهر مبارزه ي 
رابطه ي  يا  كرده اند  حّك  آن  بر  را  خود  سرمايه ستيزانه ي 
و حاكم شده  گرفته  آنان شكل  فراز سر  بر  و  باال  از  سرمايه 
است و بدين سان فروشندگاِن نيروی كار به ارزانی و بی حقوقِی 
اداره كننده ي  داده اند، دولِت  تن  و  كار خود خو كرده  نيروی 
تا  باشد.  استبدادی  يا  است »دموكراتيك«  رابطه ممكن  اين 
با  ايران  مورد  در  می شود،  مربوط  موضوع  اين  به  كه  آن جا 
قطعيت می توان گفت دولتی كه رابطه ی  اجتماعی سرمايه را 
مديريت كرده هميشه استبدادی بوده است، پيش تر سلطنتی 
و اكنون دينی و قبيله ئی. نيروی كار در ايران هيچ گاه نتوانسته 
ُمهر مبارزه خود را بر رابطه ی سرمايه بكوبد و، از همين رو، 
هميشه هم ارزان و حتی شبه رايگان بوده است و هم يكسره 
بی حقوق. در عين حال، به دليل تشديد بی امان استثمار كه 
بهای  افزايش  مطالبه ی  است،  سرمايه  انباشت  ذاتی  الزمه ي 
نيروی كار و برخورداری از حقوق متعارف در دنيا هيچ گاه از 
سوی فروشندگان نيروی كار منتفی نشده است و، از همين 
استثمار  بند  و  قيد  در  كار  نيروی  اين  نگه داری  و  رو، حفظ 
به كارگيری  مستلزم  همواره  بی حقوق  و  ارزان  كار  نيروی 
ابزارهای قرون وسطايی گوناگون  شكل هاي عتيِق استبداد و 
برای سركوب طغيان ها و شورش های فروشندگان نيروی كار 
بوده است؛ شكل ها و ابزارهايی كه در كشورهايی چون ايران، 
پيشينه ي  اداره شده اند،  توليد آسيايی  به شيوه ی  كه قرن ها 
تاريخی بس نيرومندی دارند. يكی از اين ابزارها، سلب آزادی 
ويژه  به  بيان،  آزادی  ايران،  در  است.  سانسور  اعمال  و  بيان 
اعتراض  آتش  كه  است  نفتی  باشد،  استثنا  و  حصر  بی  اگر 
فروشندگان نيروی كار را شعله ورتر می سازد و سبب می شود 
كه بردگاِن داغ لعنت خورده ي مزدی صدای خود را به گوش 
يك ديگر برسانند و كيفرخواست خود را عليه سرمايه آزادانه 
بيان كنند. عالوه بر اين، آزادی بيان اسباب شكوفايی تخيل و 
خالقيت هنری و به طور كلی اعتالی فرهنگی است، كه خود 
به رهايی انسان از زنجير بردگِی مزدی مدد می رساند. به اين 

داليل، نظام سياسی تا آن جا كه توانسته است و می تواند آزادی 
بيان را محدود می كند، خواه به بهانه ی جلوگيری از »اخالل 
حقوق  به  »تعرض  از  ممانعت  عنوان  با  يا  اسالم«  مبانی  در 
عمومی« )نك به: اصل بيست و چهارم قانون اساسی(. اين تازه 
محدوديتی ست كه قانون اساسی برای آزادی بيان وضع كرده 
فرهنگی«  انقالب  عالی  از سوی »شورای  بعدها  است. آن چه 
را  بيان در مورد چاپ كتاب  آزادی  تصويب شد  محدوديت 
به مراتب تشديد كرد تا جايي كه سانسور را به دوران پيش از 
چاپ نيز تسری داد تا، چنان كه گفتم، اهل قلم و نشر از ترس 
عنوان  به  را  از چاپ  سانسور پس  و  ببرند  پناه  تب  به  مرگ 
بپذيرند. حال آن كه هرگونه سانسور،  مقبول  و  مفروض  امری 
است.  انسان  وهن  آن، موجب  از  يا پس  از چاپ  پيش  خواه 
و آن  انسان دانست  را مي توان در شأن  تنها يك »سانسور« 
نقد است. آزادی بيان، چنان كه در منشور كانون نويسندگان 
ايران آمده است، »بی هيچ حصر و استثنا حق همگان است«، 
با اين خوانِش كه »بی هيچ حصر و استثنا« را به »بيان« )اعم 
از كتبی و شفاهی و به طور كلی تمام انواع اظهار وجود و بيان 
برخی  كه  به »همگان«، چنان  نه  و  می كند  معطوف  انسان( 

كسان مدعی اند.
بدين سان، اگر بخواهم سطور باال و نقد ديدگاه های معاون 
پيشين وزارت ارشاد را در يك جمله خالصه كنم، بايد بگويم:
بر استبداد  ايران گرچه به طور بی واسطه مبتنی  سانسور در 
قبيله ئی ست، اما در تحليل نهايی به رابطه ي اجتماعی خاص 

سرمايه در ايران باز مي گردد.
24 آبان 1389
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  اندیشۀ آزاد  ویژه نامه شماره ی

  -  17/23  غيرمجاز   علي-نوروزي  قهاي محبت يا نجواي عش سايه

  تجديد  8/4  غيرمجاز   علي-نوروزي  سراب زندگي

  تجديد  4  مشروط   علي-نوروزي  سراب عشق

  -  4  غيرمجاز  ...ا  فتح-نياز بي  ي سرنوشت سرسپرده

  -  -  غيرمجاز   زهرا-كوشي  سكوت سحر

  -  8  غيرمجاز   خديجه-صميمي  سالم بر خوشبختي

  -  14  مشروط   علي-حسيني  سنگريز

  -  5  مشروط   فريده-رهنما  دالن سوخته

  تجديد  35  غير مجاز   محمدرضا-صفدري  سياسنبو

  تجديد  9  مشروط   سودابه-اشرفي  سيل خاكستر

  -  -  مشروط   ناصر-زاده عبدل  سينماي دايره

  -  4  غيرمجاز   فاطمه-خوشرو  شاهد خيال

  -  3   غيرمجاز-م  امير عشيري  داران قصر سياه زنده شب

  -  9  غيرمجاز   نسرين-ثامني  خاكستريهاي  شب

  تجديد  31  مشروط   راضيه-تجار  شعله و شب

  -  1  غيرمجاز   حميده-صداقت  ها شكست ثانيه

  -  2-5  غيرمجاز/ م   رسول-پرويزي  دار شلوارهاي وصله

  تجديد  3  مشروط   مهدي-ايزدي  شيرين همچون زندگي

  تجديد  14  مشروط   احمد-احرار  شيطان سبز

  تجديد  -  غيرمجاز   نسرين-ثامني  شيفتگان محبت

  تجديد  -  غيرمجاز  علي-شرقي  عاقبت عشق

  -  -  غيرمجاز   غرير-طويلي  عبرت

  تجديد  6  غيرمجاز   جواد-مجابي  عبور از باغ قرمز

  -  22  مشروط   جعفر-مدرس  حال عرض

-20غيرمجاززاده عربعروسي بر بلندي برج

  دتجدي  5  مشروط   غالمحسين-اخوان  عشق و زندگي

  تجديد  9  غيرمجاز   نسرين-ثامني  عنكبوت سياه

  تجديد  -  غيرمجاز   نسرين-ثامني  غروب آرزو

  تجديد  38  غيرمجاز  -  غريبه

  -  2  غيرمجاز   حسن-اسعدي  غزاله در دام اعتياد و باند مافيا

  -  2  غيرمجاز   احمد-غفاري  ها و دفاع از ناموس غيريتي

  تجديد  5  غيرمجاز   ميرداود-علوي  ي محبت فاجعه

  تجديد  4  مشروط   اسماعيل-فصيح  فرار از فروهر
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ک
  اندیشۀ آزاد  ویژه نامه شماره ی

سرفصل هاي كوتاِه يك گفتار بلند:
سانسور و آزادي بيان

رضا خندان )مهابادي(- آذرماه 1389

از  از چه حرف مي زنيم؟  بيان كه سخن مي گوييم  آزادي  از 
يك حق؟ فرهنگ؟ قانون؟ امتياز؟ يا . . .؟  بهتر است از خوِد 
چه  به  بيان«  »آزادي  عبارِت  در  »بيان«  كنيم.  آغاز  عبارت 
معناست؟ گفتار؟ نوشتار؟ يا هر دو؟ معموالً تصور مي شود بيان 
به معناي گفتن و نوشتن است. اما بيان در عبارت موردنظر 
صورت  به  اعتراض  و  احساس  و  انديشه  كردِن  ظاهر  و  ابراز 
بياِن يك خواسته  براي  را   يا جمعي ست. گاه سكوت  فردي 
كه  دهان  بر  چسب  چسباندن  مي گيرند؛  كار  به  اعتراض  يا 
معترضان براي ابراز مخالفت يا خواسته ي خود به آن متوسل 
آن ها  در  كه  بيان هايي  بسيارند  است.  بيان  نوعي  مي شوند 
شمار  به  بيان  هم چنان  اما  نيست  كار  در  گفتني  يا  نوشتن 
مي آيند. پس: بيان در تركيِب »آزادي بيان« به ظهور رساندِن 
عبارتي  بردن  كار  به  معني،  اين  به  است؛  احساس  و  انديشه 
به  را  بيان  بيان و قلم« صحيح نيست چرا كه  چون »آزادي 
گفتار و نوشتار فرومي كاهد، مگر آن كه منظور از بيان همان 

نوشتن يا گفتن باشد. 

سانسور و آزادي بيان
 به معناي پيش گفته، هنگامي كه سانسورچيان بخش يا جمله 
يا واژه اي از يك كتاب، سكانسي از يك فيلم، قطعه اي از يك 
موسيقي، ديالوگي در يك نمايشنامه، جزئي از يك مجسمه يا 
تابلوي نقاشي و . . . را حذف مي كنند يا تغيير مي دهند و يا 
اثر را يك سره غيرمجاز اعالم مي كنند، در حقيقت به »آزادي 
بيان« انسان حمله كرده اند. سانسور يكي از اشكال رايِج حمله 

به آزادي بيان است.
آزادي بيان؛ حق يا فرهنگ؟

هنگامي كه صحبت از آزادي بيان مي شود، جمله هايي از اين 
دست را بسيار مي شنويم يا مي خوانيم: »ما هر كدام در درون 
الزم  آمادگي  هنوز  ما  »جامعه ي  داريم«،  ديكتاتور  يك  خود 
از  معموالًً  مواقع  اين  )در  »آزادي  ندارد«،  كامل  آزادي  براي 
واژه ي دموكراسي بهره مي گيرند( در ما نهادينه نشده است«، 
»هنوز ياد نگرفته ايم در روابط روزمره مان دموكراسي )منظور 
 . نيستيم.  »بلد  بنديم«،  كار  به  را  است(  بيان  آزادي  رعايت 
اين  همه ي  دموكراسي«!   »تمرين  كنيم«،  تمرين  »بايد   ،».
ريسمان  و  آسمان  را  دست  اين  از  حرف هايي  و  جمله ها 
ما  جامعه ي  »براي  است!«  »زود  بگيرند:  نتيجه  تا  مي كنند 
آزادي انديشه و بيان بي هيچ حصر و استثناء خيلي زود است! 
پاسخ شان  در  وقتي  رفت!«  پيش  بايد  آهسته آهسته  كم كم! 
مي گويي »آزادي بيان« در برخي كشورها تا حد زيادي رعايت 
مي شود و به عرف جامعه بدل شده است، و هيچ آسماني هم 
به زمين نرسيده« پاسخ مي دهند: »ما فرق داريم؛ ما هر كدام 
تمرين  داريم!  تمرين  به  نياز  هستيم.  كوچولو  ديكتاتور  يك 

دموكراسي!«
اين گزاره ها غلط است؟ نه! آنان  آيا  آيا اشتباه مي كنند؟ 
اشتباه نمي كنند. به واقع نيز در جوامع اختناق زده شهروندان 
شبيه  درست تر،  و،  بيروني  شرايط  شبيه  زيادي  ميزان  به 
حاكميت جامعه ي خود مي شوند. اما . . . اما واقعيت اين است 
كه گويندگاِن آن جمالت بعضي نادانسته و برخي  آگاهانه و 
منفعت مند سطوح مختلف يك پديده را به هم مي ريزند؛ در 
بحث هاي  خود، داده  هاي گاه درست را براي نتيجه گيري هاي 
مغشوش بودِن  است  اشتباه  آن چه  مي كنند.  رديف  نادرست 
کسطوح يك پديده ي معين در بحث است، يعني به هم ريختن 
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  -   غزاله-عليزاده  مشروط  14  تاالرها

  -   مسعود-شاهرخيان  غيرمجاز  3  تجويز عشق

  -   انسيه-تاجيك  غيرمجاز  5  تنديس زندگي

  -  حميده -صداقت  غيرمجاز  4  تنها يك معجزه

  -   فاطمه-حكمت  مشروط  3  تو را دوست دارم چون نان و نمك

  تجديد  آبادي دولت  مشروط  3  جاي خالي سلوچ

  -   هوشنگ-گلشيري  مشروط  11  جدال نقش با نقاش

  تجديد   ايران-طاهرزاده   ب-مشروط  -  جنايت به خاطر انتقام

4  هاي ورزيل دست به چوب   تجديد  گوهرمراد  غيرمجاز

64  حكايت روزگار   تجديد  فريده-گلبو  غيرمجاز

  -  علي-صداقتي  غيرمجاز  47  حكيم اياز

  -   محمدعلي-سجادي  مشروط  24  ي گمشده  حلقه

  -  فلزي  مشروط  5  گمش حماسه گيل

مشروط  12  خانه دردها -  فريده-رهنما

  تجديد  گلي-ترقي  غيرمجاز  25  خواب زمستاني

  تجديد  ناصر وفاجو-وحدتي  غيرمجاز  -  خوندشت

  تجديد  -  غيرمجاز  41  داستان جاويد

  تجديد  جمعي از نويسندگان نوقلم  مشروط  8  هاي پنجشنبه داستان

  تجديد  انتظار  غيرمجاز  60  داستان يك مرد

  تجديد   نسرين-ثامني  غيرمجاز  1  دختر گمشده

  -  كامبيز-ارغنون  غيرمجاز  51  دختري در قطار

  -  -  غيرمجاز  150  در جستجوي صدف

  -   منصور-ياقوتي  غيرمجاز  4/30  هاي كرمانشاه كوچه پس كوچهدر 

  -  شكوفه  غيرمجاز  -  كشد شكند، مي دروغ مي

  تجديد  هوشنگ-گلشيري  غيرمجاز  -  دوازده رخ

  تجديد  محمدرضا-ذاكر  غيرمجاز  4  ديار من هميشه خزان است

  تجديد   نسرين-ثامني  غيرمجاز  3  راز ايرج

  -   منصور-كوشان  رمجازغي  -  راز بهارخواب

  -   محمدرضا-ذاكر  مشروط  7  رقص رنج

  تجديد   فرزانه-آقاجاني  مشروط  6  روح سرگردان

  تجديد  -  غيرمجاز  61  ي مردم سالخورده شده روزگار سپري

  ...ا  فتح-نياز بي  غيرمجاز  10    نشان رهگذران بي

  تجديد  -  غيرمجاز   ايرج-مهرابي  ساله زن چهارده
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به  بيان  آزادي  سطح  و  حق،  مثابه ي  به  بيان  آزادي  سطح 
مثابه ي فرهنگ.

آزادي بيان به مثابه ي حق
و  مردم  ميان  حقوقي  رابطه اي  حق،  مثابه ي  به  بيان  آزادي 
تضمين  بايد  كه  دولت ها هستند  رابطه،  اين  در  است.  دولت 
آزادي  از جمله حق  نمي كنند،  پايمال  را  مردم  كنند حقوق 
بيان را.  حق مفروض است. انسان ها به دليل انسان بودن  حق 
دارند در بيان آن چه مي خواهند آزاد باشند و هيچ »دليل«، 
»شرط«، »حصر و استثناء« و »منفعت«ي نمي تواند اين حق 
»منافع  نه  ملي«،  »امنيت  نه  كند.  سلب  آن ها  از  را  انساني 
و  شئونات  »حفظ  نه  دشمن« ،  »سوءاستفاده ي  نه  ملي«،  
اخالقيات« و . . . هيچ يك نمي تواند حق آزادي بيان را از مردم 
اين ها »داليلي« است كه معموالً  نقض كند.  را  آن  يا  بگيرد 
دولت ها با توسل به آن ها خود را محق و موظف مي دانند تا 
اين ها  اما  كنند.  محدود  را  آن  و  ببرند  بيان حمله  آزادي  به 

بهانه هايي بيش نيست.
رابطه ي حقوقي براي آن كه به واقع رابطه اي حقوقي باشد 
بايد به طور عيني امكان موجوديت داشته باشد. در مورد آزادي 
كه  باشند  گونه اي  به  بايد  جامعه  نهادهاي  و  ساختارها  بيان 
شود.  عملي  آن ها  طريق  از  دولت  و  مردم  حقوقي  رابطه ي 
مطبوعات آزاد يكي از اين نهادهاست. هم چنين وجود قوانين 
كردِن  محدود  يا  نقض  در  را  دولت  پاي  و  دست  كه  روشن 
وجودش  بيان  آزادي  كه  نوشتم  ببندند.   مردم  آزادي هاي 
مفروض است و هر فرد فقط به دليل انسان بودن بايد از آن 
برخوردار باشد. اين دولت ها هستند كه با استفاده از قوانين و 
مقررات و تفسيرهاي خود، و با استفاده از امكاناتي كه دارند، 
كه  نكنيم  فراموش  مي كنند.  سلب  مردم  از  را  بيان  آزادي 
دولت ها امكانات وسيع يك كشور را در اختيار دارند، از زندان 
و دادگاه و نيروي مسلح تا دستگاه عريض و طويِل بوروكراسي، 
رسانه ها به مقياسي گسترده و از هر نوع . . . بنابراين قوانين 
آزادي  به  دست اندازي هاي شان  در  را  دولت ها  به روشني  بايد 
ناكارآمد كنند. وجود سازوكارهايي كه دولت  و  بيان محدود 
بتواند به دست مردم تعيين شود، باال و پايين كشيده شود، 
چنين  اجرايِي  پشتوانه هاي  و  عملي  ضمانت  هاي  از  يكي 
قوانيني است. بنابراين وجود آزادي بيان نه تنها مفروض بلكه 
عيني است؛ امري ست بيرون از آدم ها، و براي رسيدن به آن 
بايد دست به ساختارهايي عيني برد و آن ها را تغيير داد. اين 
برويم تمرين كنيم و درِس، مثاًل، دموكراسي  كه من و شما 
بخوانيم )تازه در كجا؟ در خالء؟ در خيال؟( و درون خود را 
از ديكتاتورهاي كوچولو پاك كنيم موجوديت هيچ نوع آزادي 
بياني را در جامعه تضمين كه نمي كند هيچ، بلكه موكول به 
رابطه اي حقوقي  مثابه ي حق،  به  بيان  آزادي  محال مي كند. 
ميان مردم و دولت است. و هنگامي كه از آزادي بيان بي هيچ 
حصر و استثناء سخن مي گوييم از جنبه ي حقوقي آن حرف 

مي زنيم.

آزادي بيان به مثابه ي فرهنگ
و  عجيب  آدم هاي  ديكتاتورزده  جوامع  كه  است  راست  اين 
تحمل  جوامع  اين گونه  در  مي سازند.  غريب  خلق وخوهايي 
ديگران،  حقوق  به  احترام  مخالفان،  با  مدارا  مخالف،  حرف 
به  را  برخي  چندان كه  است.  كم ياب  رفتارهايي   .  .  . رعايت 
اين نتيجه رسانده كه گويا وجود ديكتاتوري در حاكميت يك 
و  ديار در صاحبان قدرت  بازتاب فرهنگ مردم آن  سرزمين 
دولت است. نتيجه اي كاماًل وارونه!  در حقيقت،  وجود فرهنِگ 
ضد آزادي بيان در جامعه بازتاب رفتارهاي حاكميت و سيستم 
اجتماعي و اقتصادي است. فرهنگي كه حاكمان مي كوشند آن 
را دامن بزنند تا امكاني باشد براي موجه ساختن مناسبات شان 

با مردم.
ايران مربوط مي شود تنها اين روي سكه  آن چه به مردم 
نيست كه قرن ها زير سايه ي ديكتاتوري و استبداد زيسته اند 
با  همواره  تاريخ شان  طول  در  كوتاه  زنگ تفريح هايي  جز  و 
اعتراض هايشان  و  احساس  عقايد،  ابراز  در  شديد  ممنوعيت  
مواجه بوده اند. اين نيز هست كه بيش از يك قرن براي آزادي 
بيان مبارزه كرده اند و اين نشان مي دهد چه ولعي و چه نيازي 
براي دست يابي به آن دارند؛ مردمي كه از انقالب مشروطه به 

اين سو نگاه شان به فرهنگ مغرب زمين بوده است.
آزادي بيان به مثابه ي فرهنگ، مناسبات ميان مردم است 
و  ترجيح ها  و  روزمره  رفتارهاي  در  بيان  آزادي  جاافتادن  و 
در  زماني  فرهنگ  مثابه ي  به  بيان  آزادي  آن ها.  ارزش هاي 
جامعه جاي گير و نهادينه مي شود كه آزادي بيان به مثابه ي 
حق در آن جاري باشد. در صورت تداوم چنين شرطي است 
كه امكان تغييري تعيين كننده  در فرهنگ پديد مي آيد، زيرا 
پشتوانه هاي قانوني، اجتماعي و سياسِي چنين تحولي موجود 

است.
مثابه ي  به  بيان  آزادي  و  حق  مثابه ي  به  بيان  آزادي 
فرهنگ دو سطح مختلف از يك پديده به شمار مي آيند. در 
مباحث مربوط به آزاديِ بيان گاه به عمد و گاه نادانسته اين دو 
سطح را با هم خلط مي كنند. مثالي مي زنم: اگر من نشريه اي 
داشته باشم و نوشته ي شما را به اين دليل كه با آن مخالفم 
داشته  راديويي  ايستگاهي  يا شما  و  نكنم،  نشريه ام چاپ  در 
باشيد و سخنان مرا به اين دليل كه آن را نمي پسنديد پخش 
نكنيد، كساني كه آزادي بيان به مثابه ي فرهنگ را اساس و 
قاعده  مي گيرند، هر دوي ما را سانسورچي و ضد آزادي بيان 
مي خوانند. اما در نگرِش آزادي بيان به مثابه ي حق، نه من و 
نه شما هيچ يك سانسورچي و ضد آزادي بيان نيستيم؛ چرا 
كه از امكانات خود )به عنوان عضوي از مردم و نه دولت( براي 
ابراز آزادي خود بهره مي گيريم. اما اگر روزي دولت ايستگاه 
و  آرا  و  نظرات  با  مخالفت  به رغم  من  ببندد  را  راديويي شما 
اين  با  دولت  زيرا  كنم.  اعتراض  كار  اين  به  بايد  شما  عقايد 
كار حق آزادي بيان شما را زير پا گذاشته است. من در مقام 
شهروند جامعه اين حق را دارم كه نوشته ي شما را در نشريه ي  24   
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  75فهرست كتب رمان مشروط و غيرمجاز در سال . 3,3جدول 
  وضع چاپ تعداد اصالح  وضع مميزي   مترجم-نويسندهنام كتاب

  تجديد  23  مشروط   نادر-ابراهيمي  4آتش بدون دود ج

  تجديد  9  مشروط   نادر-ابراهيمي  5آتش بدون دود ج

  تجديد  7  مشروط   نادر-ابراهيمي  6آتش بدون دود ج

  تجديد  2  مشروط   فاطمه-سالمت  آخرين نگاه

  -  1  مشروط   حسين-االسالمي شيخ  آذرستون

  -  194  مشروط   مصطفي-محمدي  )ستاره(آستاره 

  تجديد  5  مشروط   ايران-طاهرزاده  آن سوي ديوار

  تجديد  24  مشروط   مهرداد-چي فتوره  ها آواره

  تجديد  66  غيرمجاز   ناصر-ميرداماد  اراده و سرنوشت

  -  20  غيرمجاز   ايران-طاهرزاده صحرا و دختري از تركمنگذشتگان   ازجان

  -6  غيرمجاز  زاده قاضي  از محبت خارها گل مي شود

  -  -  غيرمجاز  پوركاشاني  نگاهي ديگر از نيم

  -  3   م-غيرمجاز   نرگس-نوري  اسير دل

  تجديد  42  مشروط  اسماعيل-فصيح  اسير زمان

  -  45  غيرمجاز-م  فريده-رهنما  افسانه دل

-13  غيرمجاز  پور كريم  )مجموعه داستان(اد انجم

  -  2  غيرمجاز   نسرين-ثامني  با تو ولي تنها

  -  5  غيرمجاز  فيروزي  با چشمان گريان

  تجديد  22  مشروط  اسماعيل-فصيح  ي كهن باده

  تجديد  3  مشروط   محمد-بيگي بهمن  بخاراي من ايل من

  -  -  5  غزل-تاجبخش  هاي پرواز بر بال

  -  5  غيرمجاز   منوچهر-يعيمط  بر سر دوراهي

  -  1  غيرمجاز   هوشنگ-گلشيري  ي راعي ي گمشده بره

  -  8  مشروط   ماندانا-نوروزي  بشكن سكوت را

  تجديد  9  مشروط  وفاجو  بگذار با تو بمانم

تجديد  61مشروط   مصطفي-نيا زماني  بگو به ماه بيايد

  -  3  غيرمجاز   م-فرزانه  بست بن

  تجديد  3  زغيرمجا   شيرين-صيفوري  بهانه

  -  10  غيرمجاز   نرگس-نوري  ميرم بي تو مي

  تجديد  6  مشروط   زهرا-هجرتي  پرواز

  تجديد  -  غيرمجاز   نسرين-ثامني  شكن پيمان

1
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خودم چاپ نكنم و سانسورچي و انحصارطلب نيز قلمداد نشوم 
اما در مقام دولت يا عضوي از دولت اگر جلوي چاپ نوشته ي 
شما را بگيرم سانسورچي و ضد آزادي بيان به شمار مي آيم. 
در مقام دولت يا عضوي از دولت اگر در ايجاد فرصت ها و دادن 
امكانات بيان به گروه ها و اقشار مختلف تبعيض قائل شوم ضد 
آزادي بيان هستم. سخن كوتاه: براي داشتن فرهنگي كه در 
آن آزادي بيان عرف جامعه باشد، بايد آزادي انديشه و بيان به 

مثابه ي حق به دست آمده باشد.
ماهيت سانسور در ايران

سانسور در ايران، چه پيش از انقالب و چه پس از آن، ماهيتي 
سياسي داشته و دارد. سانسور شكلي از سركوب آزادي انديشه 
و بيان و يكي از راه هاي مهندسي افكار و عواطف مردم است. 
در اساس، نظام سرمايه دارِي جهان سومي براي سازوكار خود 
نيازمند مردمي ست ساكت و قانع به آن چه از سوي دولت ها 
در  بي توقع.  و  ارزان  نيروي كاري  زده مي شود؛  رقم  براي شان 
ماهيتي  با  ناصري  عهد  اواخر  از  رسمي  سانسور  نيز  ايران 
سياسي آغاز شد و در دوره ي پهلوي به شكلي گسترده تر ادامه 
يافت. در اين دوره ها موارد سانسور تا بدان جا كه به ادبيات و 
هنر مربوط مي شود بيش تر سياسي بود. اين روند در دو-سه 
سال نخسِت پس از انقالب شكست؛ اما پس از آن دوباره، و 
اين بار با ابعادي گسترده تر از گذشته، از سر گرفته شد. اگر 
بوسيدن،  زن،  اندام  توصيف  داستان ها  در  مثاًل،  آن،  از  پيش 
شراب خواري، رابطه ي عاشقانه ميان زن و مرد و موارد ديگري 
از اين دست آزاد بود، با پا گرفتن دوباره ي سانسور اين ها را 
نيز به موارد ممنوعه افزودند. سانسور پس از انقالب به  ظاهر 
ايدئولوژيك و اخالقي جلوه مي كند. اما به واقع چنين نيست. 
سانسور هم چنان ماهيتي سياسي دارد. اگر موارد ايدئولوژيك 
و اخالقي نيز به آن افزوده شده از آن روست كه نزد دولت اين 
موارد نيز اموري سياسي تلقي مي شوند! نگاهي به »مصوبه ي 
ثابت  به روشني  را  نكته  اين  فرهنگي«  انقالب  عالي  شوراي 
مي كند. جلوگيري از »نفوذ دشمن« و »براندازي نرم« از جمله 
عبارت ها و شعارهاي سياسي است كه دولت ها در طول اين 

سه دهه براي توجيه سانسور به كار برده اند.
سانسور و اندازه هاي آن

آيا سانسور الزم است؟ به چه اندازه؟ كجا و در كدام مرحله 
از  پس  يا  پيش  شود؟  اعمال  بايد  انتشار  و  چاپ  فرايند  از 
ارائه ي اثر هنري يا ادبي؟ براي برخي كسان كه آزادي بيان 
را امري فرهنگي مي دانند، آزادي ها و به ويژه آزادي بيان بايد 
به شيوه ي قطره  چكاني به جامعه تزريق شود؛ چرا كه به زعم 
آنان: »جامعه آماده ي پذيرش آزادي ها نيست و ممكن است 
نتواند آن ها را هضم كند! پس گام به گام و قطره قطره، همراه 
با تغيير ذره ئِي فرهنگ، بايد به اندازه ي آزادي ها افزود و مثالً  
سانسور  مورد  در  دسته  همين  كاست«.  سانسور  اندازه ي  از 
كتاب چنين نظر مي دهند: »مميزي پيش از چاپ كتاب بايد 

اصل  با  يعني  منتقل شود«؛  آن  انتشار  از  به پس  و  برداشته 
ندارند، مسئله ي آن ها جا و  موضوع كه سانسور است مشكلي 
زمان آن است؛ يا با اندازه ي آن مشكل دارند. مسئله ي آن ها اتالف 
وقت در صف انتظار اجازه ي نشر كتاب است نه پايمال شدن حق 
انساني شان. مي گويند: »مميزها را زياد كنيد! تندتر مميزي كنيد!« 
نمي گويند: »نبايد سانسور كنيد. اين حق هر انساني است كه آزادانه 

انديشه اش را با ديگران در ميان بگذارد.«
خطاب به ايشان بايد گفت كه سانسور به هر اندازه، آشكار يا 
پنهان، به هر شكل و سياق و در هر جاي فراينِد خالقيت و عرضه ي 
نبايد  اصوالً  و  بيان است  آزادي  پديده اي ضد  بگيرد  انجام  اثر كه 
از دخالت  فرمولي ست كه جلوگيري  تنها  اين  باشد.  داشته  وجود 

دولت ها براي محدود كردن آزادي بيان را تبيين مي كند.
سانسور و خودسانسوري

از  يكي  است.  جامعه  در  سانسور  اِعمال  نتيجه ي  خودسانسوري 
و  ناديده گرفتن  معناي  به  خودسانسوري  اگر  است.  آن  پيامدهاي 
بيان نكردِن چيزهايي ست كه فرد دوست دارد بگويد ولي به دليل 
تبعاتي كه مي تواند براي او داشته باشد از بازگويي اش تن مي زند، 
ميان  از  را  سانسور  بايد  ابتدا  پديده  اين  بردن  بين  از  براي  پس 
برداشت و آزادي بيان افراد جامعه را تضمين كرد. خودسانسوري 
دروني شدِن سانسور بيروني است؛ حضور سانسورچي در درون افراد 
است؛ سازوكاري خودكار است كه وقتي در درون فرد فعال مي شود 
كار سانسورچيان را راحت تر مي كند. اگر خودسانسوري تا بدان پايه 
نهادينه شود كه )مثاًل( هنرمند حضور آن را در درون خود حس 
نكند نتيجه  ي كار بيش تر هنري فرمايشي و دولتي  از آب درمي آيد، 
و اگر فرد آن را احساس كند گرفتار تعارضي دروني مي شود و تا 
باِر منفِي  اين  ناگزير است  زماني كه در آن شرايط به سر مي برد 

رواني را بر گرده ي خود حمل كند. 
هنرِي  و  فكري  و  حسي  فرآورده ي  به  فقط  سانسور  بنابراين 
او، نيز حمله ور  بلكه به خود فرد، به روان  آدميان حمله نمي كند 
مي شود. و نموِد اين پيامد هنگامي كه پاي هنرمند و اديب در ميان 

باشد بس شديدتر و برجسته تر است.
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گوشه هايی از وضعيت سانسور در سال 75
در سال 1380 كتابی با عنواِن مميزی كتاب و با زيرعنواِن 
 1375 سال  در  كتاب  مميزی  سند   1400 در  پژوهشی 
چاپ شد كه مؤلف آن آقای دكتر احمد رجب زاده به بررسی 
ديگر  كتاب  اين  است.  پرداخته   75 سال  در  سانسور  آمارِی 
اجازه انتشار نيافت و خود گرفتار تيغ سانسور شد. علت آن نيز 
از ويران گری  نمايان گر گوشه هايی  اين كتاب  مشخص است. 
سانسور و ستمی ست كه بر ادبيات و اديبان و ادب دوستان در 
مأمور  تصور يك  و  تفسير  اين مملكت می رود. در جايی كه 
سانسور از كتابی می تواند مانع انتشار آن كتاب شود، روشن 
است كه برمال كردن حتا گوشه يی از فعاليت دستگاه سانسور 

عواقب خوبی برای مؤلف و محقق نخواهد داشت.
در اين جا مقدمه و آمار مربوط به بخش ادبيات داستاني 
از كتاب يادشده نقل می كنيم. بعضی  را  )فارسی و خارجی( 
از كتاب های مورداشاره ممكن است بعدها اجازه انتشار گرفته 
باشند )هم چنان كه بعضی از كتاب های منتشرشده در آن سال 
بعدها مشروط يا غيرمجاز شدند(. اما بايد توجه داشت كه اين 
آمار مربوط به سال 75 است و كيست كه نداند در 14 سالي كه 
از آن زمان مي گذرد، جز مدت كوتاهي كه به سبب كشاكش 
مختصر  مردمي  فشارهاي  و  حاكم  سياسي  جناح هاي  ميان 
بدتر  بسيار  ايران  در  سانسور  وضعيت  داشت،  وجود  فضايي 
شده است. اين آمار به ما می گويد كه شمار كتاب هاي داستانی  
كه غيرمجاز يا مشروط اعالم شده اند بيش از آثاری است كه 
آن چه  يعنی  اين  و  يافته اند.  راه  انتشار  و  چاپ  عرصه ي  به 
در صحنه  ي رسمی ادبيات داستانی ايران شاهديم نماينده و 
ميانگيِن واقعی سطح ادبيات داستانی در ايران نيست. و اين 

واقعيت تنها يكی از نتايج نامبارك دستگاه سانسور است.
داستان )رمان( فارسی

»قبل از هرگونه قضاوت در خصوص مميزی داستان و به ويژه 
داستان  مميزی شده  كتب  199درصد  وجود  به  بايد  رمان، 
فارسی كه بيش از 50 درصد آن ها غيرمجاز مي باشد، اشاره 
كرد كه حاكي از نوعی بحران در حوزه فرهنگ است. صرف نظر 
از كسانی كه اميدی به قبول رمان خود از سوی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی نداشته و اثر خود را عرضه نكرده اند، دوسوم 
آن هايی هم كه تصور می كرده اند در فضای موجود، رمان آن ها 
و  شده اند  مواجه  مشكل  با  كند،  دريافت  مجوز  است  ممكن 
ميان  كه  آنست  معنای  به  امر  اين  است.  شده  رد  آن ها  كار 
كنترل  از  فراتر  كه  ارزش هايی  و  جامعه  بر  حاكم  ارزش های 
رسمی قوت يافته است فاصله ايجاد شده است.  فاصله ای كه 

با حذف نمودهای آن )رمان( از بين نخواهد رفت.«

بيفزاييم  هم  را  اطالع  اين  امر  اين  به  كه  صورتي  »در 
اغلب  و  غيرمعروف  افراد  آِن  از  غيرمجاز  رمان های  عمده  كه 
جوان است، حاكي از عدم توفيق جامعه در همراهي جوانان با 

ارزش های موردقبول مي باشد.«
»در صورتي كه برای "رمان" درجه اي از بازنمايِی واقعيت 
را بپذيريم، حجم عظيم رمان  فارسِی رد شده حاكی از آنست 
مطلوب  كه  می رود  پيش  به  جهتی  در  جامعه  واقعيت  كه 

نيست.«
»اگر براي "رمان" درجه اي از بازنمايِی گرايش های آرمانی  
مي دهد،  نشان  غيرمجاز  رمان های  عظيم  حجم  بپذيريم،  را 
ارزش هايي مغاير با نظام ارزشِی مورد قبول شكل گرفته است 
كه  هر دو به عنوان شاخصی از بحران در جامعه بايد تلقی 

شود.«
رمان فارسی: بررسی آماری

»از مجموع 257 عنوان كتاب داستان مشروط و غيرمجاز )با 
بعضی موارد مكرر( كه ذيل مقوله ي داستان فارسی طبقه بندی 
شده ، حدود 235 عنوان ذيل عنوان عاِم داستان )رمان( آمده 
تشخيص  غيرمجاز  55درصد  و  مشروط  45درصد  حدود  كه 
تجديدچاپ  مورد  تعداد حدود 100  اين  از  است.  داده شده  
اول  براي چاپ  مورد  )طی سال های 75-69( و حدود 135 
)در مقايسه با آمار كتب چاپ شده ي 75-69( به اداره چاپ و 

نشر تسليم شده است.«
»متوسط تعداد اصالحات برای موارد مشروط 11/5 و برای 
موارد غيرمجاز 14 مي باشد. حداكثر تعداد اصالحاِت پيشنهادی 
در  شمرده شده ي   غيرمجاز   كتاِب  به  مربوط  كه  است   150
به  مربوط  آن  اصالِح  مورد   117 است؛  صدف  جستجوی 

كلمات شراب، مشروب و گيالس است.«
رسول  پرويزی،  اسامي  رمان،  معروف  نويسندگان   »از 
نسرين  دولت آبادی،  محمود  فصيح،  اسماعيل  ابراهيمی،  نادر 
ثامنی، امير عشيری، هوشنگ گلشيری در ميان كتب مشروط 
و غيرمجاز سال 75 به چشم می خورد. جدول 3.3 فهرست 
بخشي از كتب رمان مورد بررسي را نشان مي دهد.« )شايان 
يادآوري ست كه در جدول هاي كتاب آقاي رجب زاده اشتباهات 
آشكاري، از هر دو نوعِ  تايپي و غير آن، وجود دارد كه به رسم 

امانت داري از تصحيح آن ها چشم پوشيديم.(
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سانسور و خودسانسوري*
علي اشرف درويشيان

واقعيت های  از  بسياری  داشتن  دست  در  با  حاضر  عصر  در 
حكومت های  كه  بگوييم  می توانيم  جرئت  كمال  با  تاريخی 
ايدئولوژيك و انحصارطلب همه در كار سركوب آزادی انديشه 
و بيان بوده اند و هستند. هر جا نظام های سياسی به بهانه ي 
لطمه های  برخاسته اند  هنر  و  پژوهش  فرهنگ،  از  حمايت 
جبران ناپذيری به آن زده اند. حكومت هايی كه فكر آن ها در اين 
سمت است كه همه مردم را يكسان انديش، قالبی و يك جور 
بار بياورند به يك نوع سانسور  فكری دسث می زنند. در اين 
حكومت ها، سانسور مانعی سخت بر سر راه ارتباط گوينده و 
مخاطب با نويسنده يا خواننده است. مميزی، كنترل، ارشاد، 
هدايت، نظارت و بسياری نام های ديگر كه ساخته شده همه 
در خدمت اين اهداف است. مميزی ِ سليقه ئِي كتاب، توقيف و 
خمير  كردن كتاب چاپ شده، آتش زدن كتاب فروشی، نوشتن 
برای  حكومت  به  وابسته  نويسندگان  وسيله  به  مقاله هايی 
بی آبرو كردِن ديگران و زدن تهمت های گوناگون به آن ها برای 
از ميدان به در كردن و منزوی ساخثن نويسندگان دگرانديش، 
قانونی  صورت  برای  مجلس  در  لوايحی  تصويب  و  طرح  حتا 
دادن به اين كار، مجرم شناختن نويسنده و صدور حكم توسط 
كشتن  و  كردن  خفه  نهايت  در  و  واپس گرايان  و  متحجرين 
نويسندگان و شاعران دگرانديش، همه از اين نوع حكومت های 
جنگ،  افروختن  می شود.  ناشی  تماميت خواه  و  ايدئولوژيك 
دامن زدن به اختالفات عقيدتی و سياسی در جامعه، ساختن 
هيوال و ديوی به نام دشمن و ترساندن ديگران از آن، همه در 
بيان در چنين حكومت هايی ست؛  و  انديشه  خدمت سركوب 
بی جهت نيست كه در چنين جوامعی خالقيت ها، استعدادها 
هرز  و  نمی كند  عمل  به خوبی  شاعران  و  نويسندگان  هنر  و 
می رود؛ نشاط فرهنگی نابود می شود، امنيت برای ابراز عقيده 
وجود ندارد، نشر و فعاليت اقتصادی و اجتماعِی آن كارآمد و 
مفيد نيست. ترس و پرهيز و رياكاری و چاپلوسی و بی هويتی 
فرهنگی و اجتماعی از نتايج سانسور در چنين جوامعی است. 
بايد گفت كه حذف و منع فرهنگی ريشه در تاريخ اجتماعی 
ما دارد و در طول تاريخ خط قرمزی در برابر خود داشته ايم 
با  نگاه كرده ايم و هميشه  آزادی  به  قرمز  اين خط  از پس  و 
بوده ايم  مواجه  و عملكردهای سانسورِی حكومتی  سياست ها 
كه در نتيجه به نوعي خودسانسوری همه جانبه و نابود كننده 
از  كه  است  ارادی  گاه  خودسانسوری  اين  گشته ايم.  گرفتار 
هنگام اقدام به سخن گفتن يا نوشتن آغاز می گردد. از سوی 
ديگر، اين خودسانسوری غيرارادی است يعنی پيش از آن كه 
بخواهيم مطلبی را بيان كنيم يا بنويسيم پيش می آيد كه در 

نتيجه ي آن از انديشيدن به مطلبی يا مشكلی پرهيز می كنيم؛ 
يا  بيان  به  خودبه خودی  طور  به  گاه  كه  است  علت  اين  به 
نوشتن برخی مسايل فكر نمی كنيم و به آن نزديك نمی شويم 

بدون آن كه خود متوجه باشيم.
و  بيان  آزادی  روی  از  سانسور  محدوديت های  برداشتن 
انديشه و به رسميت شناختن اين آزادی به عنوان يك حق مدنی، 
و خاشاك،  از خس  انديشه، سيالبی  نيرومند زالل  امواج  كنار  در 
عوام فريبی و حتا هرزه نگاری و ابتذال را نيز با خود به همراه خواهد 
گونه  هر  از  رهايی  پيگير  طرفداران  كه  است  بهايی  اين  اما  آورد، 
و  رشد  و چاره اش  ناگزيرند  آن  پرداخت  از  فكری  و جمود  تحجر 
از  يكی  كه  است  جامعه  در  فرهنگی  انقالبی  و  انديشه  شكوفايی 
پيش شرط های اصلی آن، تعميق و گسترش هر چه بيش تر آزادی 
انديشه و بيان است نه محدود كردن آن. محدودكننده ي طبيعِی 
آزادی بيان، نقد اسث نه سانسور. مشكل نويسندگان و هنرمندان 
در حكومت های تماميت خواه امري منحصر به يك اداره يا سازمان 
در همه ي جوانب عمل می كند  و  است  فراگير  امری  بلكه  نيست 
و فرهنگ است.  رابطه ي سياست  به  از آن هم مربوط  كه بخشی 
سياست های  سياست مداران،  كار  مالك  حكومت هايی  چنين  در 
به  ديگر،  عرصه های  هم چون  فرهنگ،  مقوله ي  در  و  تقابلی ست 
حفظ قدرت، اداره قدرت و كسب قدرت توجه دارند در حالی كه ما 

از لحاظ خوِد فرهنگ به فرهنگ نگاه می كنيم.
ادبيات و هنر اصيل و ماندگار، هيچ گاه نخواهد توانست انتظار 
حكومت ها را برآورد. تنها تعهدی كه در ادبيات وجود دارد تعهدی 
مربوط به خودش اسث و مربوط به مردمی كه به آن عشق می ورزد. 
اين سبب  به  به حقيقت هنری خودش متكی است.  ادبيات فقط 
كه  چيزی  تنها  به  و  نويسنده ايم  ما  كه  گفثه ايم  بارها  كه  است 
نوع  هر  با  بنابراين  است.  نويسندگی مان  حقيقت  همان  وفاداريم 
سانسور مخالفيم و همان طور كه در منشور كانون نويسندگان ايران 
آمده، از آزادی انديشه و بيان هيچ حصر و استثناء برای همه مردم 
و در تمامي امور زندگی بشری دفاع می كنيم و برای رسيدن به اين 
اهداف، دوستان و همكاران بسياری را از دست داده ايم كه آخرين 
آن ها دو دوست عزيزمان، محمد مختاری و محمدجعفر پوينده از 
اعضا و فعاالن كانون نويسندگان ايران بوده اند. ما راه آن ها را ادامه 

خواهيم داد.
_______________

* سخن راني در كانون نويسندگان نروژ- اسلو، آوريل 1999
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در همين حوالی

برای دريافت آمار يا اثري از اثرات سانسور در ايران الزم نيست راه دور برويم؛ كافی 
است در ميان جمعی از نويسندگان قرار بگيری و بپرسی: چه خبر؟ تا بشنوي كه مثال 
فالن نوشته يا ترجمه  غيرمجاز يا مشروط شده و يا ماه هاست كه مسكوت مانده است. 

ما پرسيديم و شنيديم:
 حسن اصغری- رماِن بارگاه گوساله سامري  را هشت ماه پيش وزارت فرهنگ 
و  شده،  غيرمجاز  عشق  حصاِر  در  رمان  كرد.  اعالم  غيرمجاز  اسالمی  ارشاد  و 
رمان عشق در آداب شكسته يك سال است كه مسكوت مانده. رماِن رستم در 

مرداب: خواِن دوم هفت ماه است مسكوت گذاشته شده.
دو  و سخنرانی ها(  )مجموعه ی مصاحبه ها  گفت وگوها  كتاب  بهبهانی-  سيمين 
سال و نيم پيش به وزارت ارشاد تحويل شد. چندی پيش، پس از اعالم 34 مورد 

مشروطی، با اين كه اصالح شد، اما آن را غيرمجاز اعالم كردند.
كامران جمالی- رمان قرن من اثر گونتر گراس برای اخذ مجوز براي چاپ سوم به 
وزارت ارشاد ارائه شده و بدون ارائه ی دليل آن را غيرمجاز اعالم كرده اند. تا زمانی 
كه... مجموعه داستاني از هاينريش بُل برای اخذ مجوز چاپ دوم به وزارت ارشاد 

رفته و يك سال است كه در دست بررسی است.
فرخنده حاجی زاده- رماِن ساعت به وقت77 نزديك به دو سال پيش به وزارت 

ارشاد تحويل شده و مسكوت مانده است.
ناصر زرافشان- در مورد كتاِب طلسم عقب ماندگِی كشورهای عرب و مسلمان 
اثر آلبر هيمی و كتاب زمينه ی تكامل اجتماعی)جلد دوم(، وزارت ارشاد فقط اعالم 

داشته است: "مطلقا غير قابل  انتشار"
نيم پيش  و  شناخت نامه ی علی اشرف درويشيان دو سال  آرش سنجابی-  

ارائه شده و مسكوت مانده است.
سيدعلی صالحی- دفتر شعر رد پای برف تا بلوغ كامل گلسرخ سه سال پيش 
)سال 86( به وزارت ارشاد ارائه شد؛ فروردين 88 گفتند: گم شده! دوباره اقدام شد و 

تا به حال مسكوت مانده است.
ری را عباسی- رمان وارونگی يك سال پيش به وزارت ارشاد ارسال و غيرمجاز 

اعالم شد.
دليل  ذكر  بدون  زوال،  اميل  اثر  مرگ(،  و  )عشق  درون  ديو  رمان  معصوم بيگی-  اكبر 

غيرمجاز اعالم شده است.
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دولت  اقتدار  كشيدن  چالش  به  و  عمومی  سليقه ي  مرزهای 
است. برای مثال، در تئاتر بريتانيا تنها پس از سال 1968 بود 
دست نوشته های  تسليم  از  مجوز  اخذ  برای  تئاتر  مديران  كه 
خودداری  چمبرلن،  لُرد  دولت،  سانسورچی  به  نمايشنامه ها 
كردند. امروزه اين نوع سانسور رسمِی پيش از چاپ در غرب 
معمول نيست؛ جز يك استثنای مهم يعني فيلم و گزارش های 
از  عمومي  رسانه هاي  از  پخش  از  پيش  معموالً  كه  تصويری 
سوی هيئتی از سانسورچيان بازبينی و در صورت لزوم سانسور 
  Index on Censorship می شوند. از سال 1972 ماهنامه ي
بيان در  از حق اساسی آزادی  را برضد سوء استفاده  كارزاری 

سراسر جهان به راه انداخته است.
The Cambridge Encyclopedia, Edited by 
David Crystal, Cambridge University Press, 
Fourth Edition, 2000

در واژگان زبان فارسي !
تعريف »سانسور« در فرهنگ واژه هاي فارسي مختصر و مفيد 

است:
: مميزی و تفتيش مطبوعات و مكاتيب و  فرهنگ دهخدا 

نمايش ها 
در  مراقبت  و  تفتيش  دوم، 1353(:   )چاپ  معين  فرهنگ 
مطالِب كتب، جرايد، فيلم ها و نمايشنامه ها به وسيله  دولت و 

حذف مطالبی كه ضد منافع دولت است.
چاپ  انوري،  حسن  )به سرپرستي  سخن  بزرگ  فرهنگ 
درباره  دولت  سخت گيرانه  كنترل  و  بازرسی   :)1381 اول، 
اخبار،  كتاب ها،  در  مواردی  حذف  و  فرهنگی،  فرآورده های 
تشخيص  جامعه  يا  خود  ضرر  به  كه  آن ها  مانند  و  فيلم ها 

می دهد.
اول،  چاپ  ديگران،  و  )صدري افشار  فارسي  فرهنگنامه ي 
بسته های  و  نامه ها  يا  رسانه ها  فرآورده های  بازرسی   :)1388
يا  انتشار خبرها، سخنان  يا  از پخش  پيشگيری  برای  پستی 

تصويرهای معين.
واژه   ورود  زمان  نمي توان  مختصر  تعريف هاي  اين  از 
سانسور به زبان فارسي را حدس زد. اما كتاب خواندنِي تاريخ 
سانسور در مطبوعات ايران )گوئل كهن، جلد يكم، آگاه، 
آن ها  به  استناد  با  كه  مي دهد،  به دست  سرنخ هايي   )1365

مي توان اطالعات فرهنگ نامه ها را تكميل كرد.
به سال 1288  براي سانسور رسمي گويا  اقدام  نخستين 
شد  صادر  چاپخانه ها  براي  دستوري  كه  برمي گردد  قمري 
امضاي  و  مهر  بدون  را  اعالني«  و  جريده  و  كتاب  »هيچ  تا 
چاپ  محروسه«  ممالك  »انطباعات  نوبنياِد  اداره ي  مدير 
قانون  كتابچه ي  يعني  سانسور-  براي  قانون  نخستين  نكنند. 
ناصري  عهد  پاياني  افتخارات سال هاي  از  نيز  جزاي 1296- 
ُكنت  دومونت  نام  به  ايتاليايي  فردي  آن  تهيه كننده   و  است 

انطباعات  وزارت  بود.  ناصرالدين شاه  نظميه   رييس  كه  فِرت 
راستاي سياست جديد  در  بوده كه  نوبنيادي  از سازمان هاي 
نشر و تبليغ در حكومت قاجار از سال 1288 تشكيل مي شود 
بر  بيش تر  مميزي  قدرت  »اعمال  و  »تحريف حقايق«  به  تا 
رسمي  و  دولتي  مطبوعات  و  نوشته ها  كتاب ها،  چاپخانه ها، 
ايرانيان  فارسي  روزنامه هاي  بازرسي  به ويژه  بپردازد،   ».  .  .
نشريه هاي خارجي  كه حكومت  بررسي  و  مقيم خارج كشور 

ناصرالدين شاه را به باد انتقاد گرفته بودند. 
مميزي  مستقيم  روش  از  بهره گيري  با  انطباعات  وزارت 
مي توانسته كار سانسور داخلي را كم وبيش سازمان يافته پيش 
ببرد اما براي بازرسي نشريات و نوشته هايي كه در بيرون از 
تا  نداشته است.  تهيه و منتشر مي شد ضوابط چنداني  ايران 
كه  هجونامه يي  نسخه ي  ظاهراً  قمري  سال 1302  در  آن كه 
يكي از ايرانيان مقيم هندوستان در انتقاد از شاه نوشته بود 
ناراحت  و  را خشمگين  او  و  ناصرالدين شاه مي رسد  به دست 
مي كند. صنيع الدوله، وزير انطباعات و معروف ترين سانسورچي 
پيشنهاد  موقعيت، چاپلوسانه  اين  از  استفاده  با  ناصري،  عهد 
ايجاد »اداره ي سانسور« به رسم كشورهاي اروپايي را به عرض 
مي رساند، كه با استقبال شاه روبه رو مي شود. و از همين زمان 
زبان  به   )censorship )معادل  »سانسور«  واژه ي  كه  است 

فارسي راه مي يابد و به جاي مميزي و تفتيش مي نشيند.
اختالف  سانسورچيان  ميان  گاه  نيز  دوره  آن  در  گويا 
است  آمده  كتاب  همين   114 صفحه ي  در  است.  مي افتاده 
داخلي  مطبوعات  مميزي  و  بازرسي  درباره  جالب  »نكته  كه 
اين كه هر از چندگاهي، بين گردانندگان اداره مزبور و مفتشان 
نمي تواند  آن چه  و  بايد چاپ شود  آن چه  مورد  در  روزنامه ها 
انتشار يابد، اختالف عقيده پديد مي آمد؛ كه اين دقيقاً ماهيت 
نشان  را  نامردمي  و  استبدادي  رژيم  هر  در  اختناق  نظام 
مي دهد. زيرا به علت آن كه »سانسور« در باطن بي پايه و به 
دور از ضابطه است، بنابراين به هيچ روي حد و مرزي ندارد و 
كليتي نامفهوم است كه در تفسير آن منافع فردي و گروهي 
مطرح مي شود و در مجموع بر ضد آزادي، سانسورچيان را نيز 

دچار دردسر و ناهماهنگي مي سازد. . .«  
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در واژگان زبان هاي ديگر!
 )censeur( به استناد فرهنگ فرانسوِي روبر، سانسور و سانُسر
 )cens( نزد روميان »مقامي بود عهده دار تعيين و اخذ ماليات
كه حق نظارت بر اخالقيات شهروندان را داشت«.  در نيمه ي 
دوم سده ي هفدهم اين لفظ به معناي كسي شد كه »مراقب 
مطابقت گفتار و انتشار است«. هورتينر )1690( كه سانسور 
رومي را مطرح كرد افزود كه واژه ي سانسور به ويژه آثاري را 
سوربن  دانشگاه  در  مي پرداختند.  دين  به  كه  مي شد  شامل 

براي چنين كتاب هايي سانسور وجود داشته است.
* * *

يعني:     (censor( سانسور  هريتج،  فرهنگ واژه    بر  بنا 
را  مواد  ديگر  و  فيلم ها  كتاب ها،  است  مجاز  كه  1( شخصي 
يا غير  از لحاظ اخالقي، سياسي  را  بررسي كند و هر آن چه 
آن ناخوشايند دانست حذف يا لت وپار كند؛ 2( مقامي رسمي 
و  شخصي  مراسالت  بررسي  مسئول  كه  مسلح  نيروهاي  در 
امنيتي  يا  سّري  كه  را  اطالعاتي  تا  رسمي ست  پيام هاي 
تشخيص مي دهد حذف كند؛ 3( كسي كه محكوم يا نكوهش 
يا انتقاد مي كند؛ 4( يكي از دو مقام رسمي در روم باستان كه 
مسئوليِت اخذ ماليات و نظارت بر رفتار و اخالق عمومي را بر 
عهده داشت؛ 5( )در روان شناسي( عاملي در ضمير ناهشيار كه 

مسئول تفتيش و سانسور است.
The American Heritage Dictionary of 
English Language

* * *
فرهنگ  وبستر همين واژه را چنين معنا مي كند: 1( يكي از 
دو قاضي روم باستان كه در مقام ماليات گيرنده ، ارزياب و بازرس 
به ويژه  بازرس  يا  سرپرست   )2 مي كرد؛  عمل  رفتار  و  اخالق 
براي رفتار و اخالق؛ الف( مقامي رسمي داراي قدرت بررسي 
مواد مكتوب يا چاپي )دست نوشته ي كتاب ها يا نمايش نامه ها( 
تا اگر چيزي ناخوشايند در آن ها باشد از انتشار، چاپ يا اجراي 
آن ها جلوگيري كند؛ ب( كسي كه از قدرت و اختيار راهنمايي 
انگلستان  دانشگاه هاي  و  كالج ها  در  دانشجويان  سرپرستي  و 
برخوردار است؛ ج( يكي از اعضاي شورايي كه، از زمان الغاي 
)مانند  آمريكا  متحد  اياالت  ايالت هاي  از  پاره اي  در  بردگي، 
ورمونت و پنسيلوانيا( مسئول تضمين حكومت مبتني بر قانون 
اساسي و تحقيق و پي جويِي رفتار مقامات ايالت است؛ د( افسر 
يا مقام رسمي مسئول رسيدگي به ارتباطات، تا موادي را كه 
تشخيص  خود  متبوع  سازمان  يا  كشور  منافع  حال  به  مضر 
مي دهد از انتشار بازدارد، جلو بگيرد يا از ميان ببرد؛ ه( كسي 
منافع  نام  به  به ظاهر  اما  است  رسمي  اجازه ي  از  بي بهره  كه 

تعريف سانسور در فرهنگ نامه ها
جامعه عمل مي كند و ارتباطات، تصنيف ها و تأليف ها و مواد 
سرگرمي و مشغوليات را بازبيني مي كند تا هر چيزي را كه 
غيراخالقي، قبيح، كفرآميز، اغواگرانه، ارتدادآميز يا توهين آميز 

مي داند حذف كند. .  .
Webster’s Third New International 
Dictionary  

* * *
يعني:  سانسور  آكسفورد،  انگليسي  فرهنگ واژه ي  در  و 
بازرسی رسمی كتاب، فيلم، اخبار و نظاير آن ها برای جلوگيری 
يا  نامقبول،  سياسي  نظر  از  يا  موهن،  كه  بخش هايي  نشر  از 

تهديدي براي امنيت شمرده شوند.
The New Oxford Dictionary of English

* * *
مي دهند؛  دست  به  مفصل تري  تعريف  طبعاً  دانشنامه ها 
پس براي نمونه، تعريف »سانسور« را از دانشنامه ي انگليسي 

كيمبريج مي خوانيم:
كنترل دسترسی به اطالعات و اشاعه ي آن، به ويژه به داليل 
سياسی و اخالقی، كه در شكل افراطی آن مستلزم ممنوعيت 
كامل اطالعات از جمله آثار داستانی از طريق تحميل مجازات 
دولت های  خصايل  از  سانسور  بدين سان،  است.  متخلفان  به 
و  ديدگاه ها  اطالعات،  جريان  می كوشند  كه  است  اقتدارگرا 
بيان را در كنترل خود داشته باشند. دولت ها معموالً سانسور 
و صالح  و خير  عمومی  منافع  امنيت كشور،  به  استناد  با  را 
سانسور  معاصر،  دموكراسی های  در  می كنند.  توجيه  جامعه 
بار معنايِی كاماًل منفی دارد. اين جوامع به خاطر به  معموالً 
رسميت شناختن آزادی ها از جمله حق آزادی بيان به خود 
می بالند و اين حقوق را در قانون پاس می دارند )مثاًل، متمم 
نخست قانون اساسی آمريكا(. اما سانسور حتی در آزادترين و 
پيشروترين جوامع نيز وجود دارد، و مشروعيت آن از اجماعی 
مفروض سرچشمه می گيرد بر سر اين  كه در زماني معين چه 
چيزی مورد قبول عموم مردم و چه چيزی فاقد اين مقبوليت 
امنيتی،  داليل  به  كه  دارند  رازهايی  سازمان ها  است. همه ي 
بماند.  محفوظ  بايد  شخصی  حريم  حفظ  يا  محرمانه بودن، 
به درجات مختلف »طبقه بندی« می شوند  اين گونه اطالعات 
و تنها در دسترس افراد مجاز قرار می گيرند. مشكل آن گاه به 
مردم  عموم  منافع  بر ضد  اطالعات  كنترل  كه  می آيد  وجود 
بر  گذاشتن  سرپوش  آن  هدِف  زيرا  مي شود،  گرفته  كار  به 

بی لياقتی، فساد و جنايت ]دولت[ است.
هنر، در همه ي شكل هاي خود، همواره گرفتار تيغ سانسور 
از  فراتررفتن  به  هنرمندان  گرايش  اغلب  آن  دليل  و  بوده، 


