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 سانسور در ایران پدیدارشناسیبررسی کتاب و نقد 
با  وگو گفتی در ـهای همگان انهــور در رسـانسـس های هـمؤلفناخت ـش

 ور گوئل کهنـپرفس
 )استاد دانشگاه و پژوهشگر( سیدمحمود سادات بیدگلیدکتر  قلم به نقد

 تهران ،۱۶برگرفته از فصلنامه نقد کتاب تاریخ، سال چهارم، شماره

 
 

ی در ـهای همگان انهــور در رسـانسـس های هـمؤلفناخت ـ)ش سورـناسی سانـدارشـدیـپاب ـکت

و با  ۱۳۹۶صفحه در سال  ۲۳۰را نشر نگاه معاصر در  (ور گوئل کهنـبا پرفس وگو گفت

گر این کتاب شاهرخ تندروصالح است و  منتشر کرده است. کوشش نسخه ۱۰۰۰شمارگان 

این  شونده مصاحبهاست.  شده تنظیم ل، اما متفاوت از روش معموکتاب به شیوه پرسش و پاسخ

کالج در  دانشگاه امپریالاستاد بازنشسته  استاد سابق دانشگاه تهران و کتاب دکتر گوئل کهن

 لندن است. دکتر کهن در ایران به تخصص در دو حوزه مشهورند حوزه اول مدیریت و

در  است که متون اصلی رشته مدیریت ها سالایشان  های کتاباست که توسعه های  تمسسی

سانسور در  ارتباطات جمعی و و حوزه دوم هم مبحث تخصصی دهد میرا تشکیل  ها دانشگاه

 .تهران) .ایران مطبوعات در سانسور روشمند و مستند ایشان تاریخ دوجلدی ایران است که کتاب
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بیش از سه دهه است که در زمرۀ یکی از منابع اصلی  (۱۳۶۲و  ۱۳۶۱.آگاه انتشارات مؤسسة

 قرار دارد. تحقیقات ایرانی

دغدغه همواره  های همگانی رسانهسانسور در ارتباطات جمعی و   سیر تحول مطبوعات ومطالعه 

 تاکنون ۱۳۶۱در سال در مطبوعات ایران دکتر کهن بوده و از زمان انتشار کتاب تاریخ سانسور 

 مستمر حاصل تجربیات توان میکتاب حاضر را  شک بیاند و  ن اندیشیده و نوشتههمواره بدا نیز

جدید ایشان در این حوزه دانست. لذا معرفی، بررسی و نقد این اثر  تأمالت تحقیقات و گذشته و

در جهت  تواند به شناخت بهتر کتاب منجر شود و مشوقی باشد برای مطالعه عمیق این اثر می

و  های همگانی و سایر رسانه های ارتباط جمعی و مدیریت مطبوعات ارتقای تحقیق در نظام

 توسعة کشور.همچنین 

به عنوان مقدمه به قلم شاهرخ  –در هر حال، این کتاب شامل سه بخش است؛ بخش نخست آن

، به بررسی ابعاد گوناگون آثار گوئل کهن و نقد کتاب «نگاری تک»در قالب   –تندرو صالح 

پردازد. بخش دوم یا بخش اصلی  می  –تاریخ سانسور در مطبوعات ایران   -دوجلدی معروف او

کتاب، به مبحث گستردۀ پدیدارشناسی سانسور اختصاص یافته و بخش سوم از دو پیوست 

ردید منبعی روشنگر در مباحثات فرهنگی و سیاسی و علوم تشکیل شده است. این کتاب، بی ت

گشاید و  می« توسعه»ای را بر دامنة فهم مقولة  شود و بٌعد و دریچة تازه ارتباطات جمعی تلقی می

های جامعه  نه تنها برای دانشجویان رشته« پدیدارشناسی سانسور»گشائیِ از آن دارد.  سعی در گره

حقوق و روزنامه نگاری، ارتباطات و مدیرت توسعه مناسب و  شناسی، علوم سیاسی و تاریخ،

تواند به عنوان کتابی خواندنی و تفکربرانگیز در جهت فهم درست آنچه در  راهگشاست بلکه می

گذرد، مورد مطالعه عموم مردم نیز قرار گیرد و اثرگذار باشد. روی هم رفته باید  پیرامونمان می

جانبه و  ، موضوع روز همة ما در عصر توسعة همه«سی سانسورپدیدارشنا»اذعان داشت که کتاب 

دار و پیچیده، به طور  ارتباطات بسیار گستردۀ قرن بیست و یکم است که به عنوان مبحثی ریشه

گمان، این  بی منسجم و آموزنده در حجمی فشرده اما مناسب، به زبانی ساده عرضه شده است.

ارزد برای خواندنش وقت  پرمطلبی است که میهای چند بعدی و  کتاب از آن نوع کتاب

 بگذاریم.

 قاط قوتن

کاررفته است که  به «رسیباورپٌ»معادل فارسی  Inquisitionبرای واژۀ  ۳۴در صفحة .۱

 زیبایی است. جدید و معادل
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های درگیر در کار نشر کتاب و مطبوعات و بعدها رادیو و  وزارتخانهادارات و ساختار .۲

شاه تا دورۀ  صورت دقیق، پیوسته و مجمل از دورۀ ناصرالدین به)و حتی اینترنت( تلویزیون 

ای  ، به گونهشده است که این مطالب کتاب بیان ۸۸ تا ۸۴جمهوری اسالمی در صفحات 

بخشد و فضای تاریخی که سانسور در آن  را انسجام میو پژوهشگر ذهن خواننده  یافته، نظام

 .کشد را به تصویر می ی رسیدهرشد کرده و به روزگار کنون

هایی روی  دهد که دست طرح روی جلد کتاب چهره فردی را از زاویه کنار نشان می.۳

چشم، گوش و دهان او قرار دارد تا نبیند، نشنود و سخن نگوید که با موضع کتاب مناسبت 

همین تصویر ت ـد در پشـدارن ور را به عهدهـسانساعمالِ و ابقای هایی که وظیفه  دارد. دست

د که ــده ان میـت و نشـور اسـت پرده سانسـهای پش ت و این نشان از دستـده اسـش گم

از  استه ــبرگرفت شــایدت. این طرح ــده اســش اب، هوشمندانه انتخابــرح جلد کتـط

 Eric. Drooker. Basta.27jan ل ازـه نقــتاب و بـک ۱۸۷حة ـور صفــکاریکات

2011. 

ها و الگوهای مدیریتی را نیز  ای کتاب خود، بحث مدیریت روشج کهن در جای .1

گیرد و مستند به  صورت یک سیستم مدیریتی در نظر می کند و جامعه را به مطرح می

 کند. سایر آثارش مطالبی را بیان می

کهن  به عنوان نمونه، شک نو و جامع است. مطالب مطرح در این کتاب بی بخش عمدۀ .2

برای نخستین بار، نقطه در سانسور متن اشاره دارد و  کاربرد سهگر به  در پاسخ پرسش

ای و در ابتدا، کار درست را استفاده از این عالمت سجاوندی برشمرده  صورت ریشه به

 Ellipsis pressکاربرد آن را در مطبوعات جهانی و حتی نوع نشریات سپس و

و  ارتباطات جمعی بسترو سپس به نوع استفاده از این عالمت در  سازد مطرح می

ها در حاکمیت سانسور، هم  چین نقطه.»(۱۶۷ ص) کند سانسور اشاره میمدیریت 

های  صورت جهش در گفتار و فیلم به) در نوشتار( و هم غیرمرئی) تواند مرئی باشد می

ها و تصاویر نمادینی مانند  ای به صحنة دیگر و ارائة صحنه یکباره از سخن یا از صحنه

شود تا بیان  که موجب می ها و آسمان و خاک و باد و غیره( و شاید استعاره آب و دریا

چین  حضور نقطه(. »۱۶۸ ص) «چینی شود. یا گزارش و انتقال پیام دچار نقصان و نقطه

جا که  شود، بلکه از آن مبتنی بر سانسور در متن، به مقاله و کتاب و مطبوعات ختم نمی
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یزیونی یا سناریوی فیلم و سریال بر پایه متن در هر گفتار رادیویی و صحنة تلو

های ناشی از سانسور، روح بیان گفتاری و دیداری  چین گیرد، نقطه نوشته شکل می پیش

کند. این در حالی  و ایستایی می« زدگی متن»)سینمایی و تلویزیونی و اینترنتی( را دچار 

باید مکمل متن و  رود ارتباطات جمعی شنیداری و دیداری می است که انتظار می

بخشی و پویایی یک متن در گفتار و تصویر باشد و نواقص و کمبودهای متن  خالقیت

 (.۱۶۹ ص) «را برطرف سازد.

کاربردی و از دید هم از زاویة نظری و هم  بسیار مهمی استتازه و کتاب حاوی نکات 

و لذا  تنظیم شده وگو گفتاست که به صورت کتاب   ساختارنکته جالب، . واقعیت گرایانه

بسا موجب  چهاست و  تحلیل و نقد و بررسی قرار گرفته ، مورداین ویژگیبراساس مباحث 

از  و نکاتی را مطالب برای معرفی بهتر و منسجم کتاب،ما . لذا جذابیت بیشتری شده است

ضمن آشنایی با محتوای این  بر این مبنا، تاایم  آورده گردو ذیل عناوینی  کتاب جای جای

از سوی و  در فهم کلی خواننده ردفراهم ک یکمککتاب خواندنی، بتوان از یک سو، 

  .و نمایان شودبهتر معرفی آموزندۀ کتاب نیز  تفکربرانگیز و مطالبدیگر، 

 نقطه در سانسور کاربرد سهجایگاه و 

مت سجاوندی به کاربرد عال ،رشناسی سانسوراکتاب پدید ۱۷۰تا  ۱۶۵در صفحات دکتر کهن 

را  یسانسور ،۱۶۴تا  ۱۶۲در صفحات او  ای است. که مبحث تازهپردازد  در سانسور می نقطه سه

خبر به  ،ها یی روزنامهشود تا با حذف تیتر مناسب و قرار دادن خبر در صفحات ال که باعث می

 ظاهراً دهد. قرار می «سانسور خبر»حاشیه برود را ذیل سانسور نهفته آورده و آن را از مصادیق 

که  شده استفادهنقطه  از سه طرف یکدر  ؛داده رویچیزی  چنین  همجلد کتاب ایشان  درروی

توانست باعث  سانسور باشد و از طرف دیگر این واژه که می ۀحروف واژتعداد  شاید بیانگر

ی که کتابجالب ای است  طیفهاست و این ل شده حذفجذابیت کتاب باشد از روی جلد کتاب 

و )از روی جلد کتاب  ،سانسور آنخود شامل سانسور شده و موضوع آن سانسور است،  که

 !شود میشروع  (واژه کلیدی سانسورحتی از 

 سانسور پس از اختراع چاپ دگرگونی

گسترش و  با ،در واشکافی سیر تحول تاریخی سانسور، کهن معتقد است که اختراع چاپ

خروج از » سانسور باز کرد.اِعمال را برای  ها حکومتشد و دست نیز همراه سانسور  دگرگونی
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نویسی متون و اختراع چاپ در اواسط قرن پانزدهم میالدی، موجبات افزایش  دوران دست

مداران را  های چاپی، عرصه و دامنة تحمیل سانسور توسط قدرت سانسور را فراهم آورد و کتاب

 (.۳۴ ص) «.وسعت بیشتری بخشید

 رونده سانسور پیش

ای ایستا نیست که هماره با  معتقد است که سانسور پدیده براساس نگرش سیستمی خود، کهن

  بهمعتقد و لذا  شود میروز  به گذران سیاستیک شکل و محتوا اجرا شود. بلکه دائما توسط 

آن را ما  کهپیشروی است دگرگونی و از سانسور است که همواره در حال  ماهیت یا خاصیتی

تا جایی  تواند میمحتوا  ازنظراین نوع سانسور هم  ایم. نامیده «رونده سانسور پیش» ،در این نقد

قبل را هم  های سالمحصوالت فرهنگی  تواند میبرود که به جعل و دروغ هم برسد و هم  پیش

شامل گردد و حتی به محصوالت فرهنگی سایر کشورها و استفاده مردم از  اند گرفتهکه مجوز 

های بنیادگرانة  ویژه در کشورهایی با حکومت ها، به این محدودیت» بد.آنها هم گسترش یا

ها را نیز در  های کتابخانه رود و فضا و قفسه مذهبی، از دامنة مطبوعات در حال انتشار هم فراتر می

از این  (.۳۹ ص) «شود. هایی که پیشتر منتشرشده بوده را هم شامل می گیرد و حتی کتاب برمی

ت مربوط به سانسور و کنترل قلم و بیان و تصویر و هم اکثر کارشناسان و همچنین هم ادبیا»نظر، 

اندرکاران ارتباطات جمعی، اغلب از این نکته ساختاری غافلند که سانسور تنها به معنای  دست

رود  دیگر، گاهی دامنة سانسور از حذف و منع، فراتر می عبارت حذف یا محدودسازی نیست. به

شده و تهدید و تحدید،  رسد. به این صورت که در فضای کنترل دروغ می و به مرز جعل و

پردازد و اخبار و مطالب  سازی واقعیت می راحتی به جعل خبر و وارونه کارگزار سانسور، به

کاری شده و دروغین دربارۀ افراد، نهادها، کشورها و حتی واقعیات دیگر ملل و  نادرست و دست

حقایق زندگی آنان را به نفع جایگاه عقیدتی و پایگاه استبدادی خود  و مذهبی عقاید و اعتقادات

وجه  هیچ کند. در برابر این جعلیات، امکان پاسخگویی و بیان واکنش طرف مقابل نیز به منتشر می

 خالصهکوشد بیان کند به طور  بنابراین، آنچه کهن در این زمینه می (.۱۰۶ ص) «وجود ندارد.

ها و تصاویر در مطبوعات،  ها و نوشته ، محتوای همة گفتهاوضاع و شرایطدر این  این است که

 گیرد. عیض قرار میای بسته و مبتنی بر تب و در دایره «یک طرفه»رادیو تلویزیون، سینما و اینترنت، 

 سانسور فرامرزی

وسط ت ،جامعه آنکه نظام سانسور حاکم بر  شود با سانسور فرامرزی مواجه می هنگامی هر جامعه

های همگانی دیگر کشورها نیز  در مقابل مطالب رسانه -و بیشتر عقیدتی -های خودکامه دولت
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ترتیب دامنة سانسور در  این داشته باشد. به)یعنی خودمحور( سیاسی -برخوردی حذفی یا عقیدتی

بسا فضای انتشاراتی،  شود و چه در بسیاری مواقع به مرزهای آن کشور محدود نمی ،هر کشور

 (.۱۶۱ ص) دهد. سی و اجتماعی فرهنگی کشورهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار میسیا

 سانسور نهفته

 ترین پیچیده یکی ازقرار داده  موردبررسیکتاب این سانسور نهفته که کهن در  تردید بی

آن صحبت  هاست که در جای دیگری به این وضوح دربارۀ حکومت مورداستفاده های شیوه

بنامم. این نوع سانسور در دو حالت « سانسور نهفته»ای که مایلم آن را  پدیده»نشده است. 

اند که اخبار  که دولت و سایر نهادهای شریک قدرت حاکم، مدعی گیرد. نخست این صورت می

و ) دانند مربوط به یک موضوع یا فرد یا گروه، تحت سانسور نیست و شاید صالح نمی

بریده و تهی از  دم اصطالح به ، آن خبر راوت باشند، اما در عملتفا توانند( نسبت به آن بی نمی

های  کنند و درجایی نامناسب از طیف خبری در رسانه خاصیت اصلی و اصالت درونی می

شدت خارج از اولویت و تناسب  اندازه کوتاه و به ترتیب، خبری بی این دهند. به همگانی ارائه می

متن ای از  در گوشهها یا  صفحات روزنامهیک از در  ،و اهمیت و جایگاه و ارزش خبری خود

قدرت حاکم یا نهاد سانسور به این وسیله  (.۱۶۲ ص) «شود. اخبار رادیوتلویزیونی ظاهر می

کند و در مقابل جامعه  راحتی ظاهرسازی می به دو هدف ناگفته دست یابد: ابتدا به تالش دارد تا

برقرار نبودن سانسور تأکید دروغین خود مبنی بر ای الملل و افکار عمومی داخلی، بر ادع بین

کند؛ و بعد، با چنین روشی، مورد خبری یعنی موضوع  ورزد و تظاهر به دموکرات بودن می می

شمارد تا  اهمیت و ناچیز می بی ،نظر مربوط به آن خبر را خبر یا شخصیت، حزب یا نقطه

اخبار »مورد خبری را در ردیف آن سبک و توخالی نشان داده و  ،ترتیب در انظار مردم این به

برعکس روش  ،«سانسور نهفته»روش دوم در کاربرد » (.۱۶۳ ص) «جلوه دهد. «اثر خردریزه و بی

ای  شود که خبر یا موضوعی که بر مبنای اصول حرفه ترتیب اعمال می این به ،نخست

و عناوین صدر یت خبری است که بتواند در فاقد چنان صالحیت اولوواقعا نگاری،  روزنامه

مراتب ارائة خبر،  بولتن خبری رادیوتلویزیونی قرار بگیرد اما در سلسلهدر آغاز اصلی روزنامه یا 

وجه متناسب با آن  هیچ شود که به به آن اختصاص داده می بسیار نمایانوتاب و  جایی با آب

ص سیاسی و اقتصادی، از این طریق، هم های حاکم، در جهت اهداف خا نیست. دولت یا قدرت

کوشند آن خبر  سازی، می پردازند و با دروغ و زمینه نمایی آن خبر می گویی و بزرگ به گنده

جای فرد، گروه یا  را به آنان باشد(مربوط به یک فرد، گروه یا موضوع موردنظر تواند  )که می



               ۹شماره                                                      آرمان                                                                

 

21 

 

 

را در افکار قرار دهند و آن  (دکه اولویت و اهمیت اصلی و واقعی دار)موضوعی باصالحیت 

 (.۱۶۴ ص) «وپا کنند. برای او مشروعیت و قابلیت دستاز این طریق، عمومی جا بیندازند و 

 اعمال سلیقه در سانسور
و هم  گیرد میانجام  منتنفذ هم توسط افراد شود میبا عنوان سانسور در ایران اعمال  آنچه

 وارد نیزسلیقه شخصی خود را  ،در اعمال سانسور که و هم کارگزاران و مجریان گذاران سیاست

مشمول  ،دیگری ازنظرمشمول سانسور است  یک بررس، ازنظرموردی که  بسا چهکنند و  می

مجری آن همراه و عجین بوده  ةسانسور در شدیدترین وجه نیز همواره با سلیق...» سانسور نباشد.

معلم  عنوان بهتوان فردی را  جهان یا ایران نمی است. تا جایی که اطالع دارم در بین سانسورچیان

این نکته در مورد مطبوعات هم  (.۴۸ ص) .«نام برد «پردازی در سانسور سلیقه» ۀدهند آموزشو 

عنوان خطوط قرمز، به نظر  به بیان ساده، سوای ملحوظ داشتن چند اصل کلی به» شود. اعمال می

چه از باال و چه با  -طورکلی، اعمال سانسور و به ای است بسا سلیقه رسد کنترل مطبوعات چه می

از  -رغم تشابه مورد یا موضوع به -یکدست نیست و از نهادی به نهاد دیگر و -خودسانسوری

شگفتا که » (.۹۰ ص) «ای به نشریه دیگر متفاوت است. کتابی به کتاب دیگر و یا از نشریه

خانه و سازمان دولتی یا  اد ممیزی یا وزارتکه در برخی موارد به نه ای و دوگانه برخورد سلیقه

 شخصیِ نظریِ طورکلی ناشی از نگرش و منش و سلیقه و تنگ کند، به مذهبی ربطی پیدا نمی

توان دید که  ها، عبارات یا مواردی را می بررس است. در بسیاری مواقع، واژه مأمور ممیزی یا

هیچ ایرادی  برعکس، گاهی بی مشکل تلقی شده و راه کسب مجوز کتاب را مسدود کرده و

راحتی از این گردنه عبور کرده و کتاب با همان متن منتشرشده است. این واقعیت، نشان  به

موجود و ادعای  ةنگران رغم قانون جزئی مند نبودن فرآیند سانسور، به قانونخشکی یا دیگری از 

برانگیزی  دیگر، حساسیت یانب نهادهای رسمی و غیررسمی مسئول، مبنی بر عمل به قانون است. به

ای و  نامه گردد تا به مفاد آیین بسا به شخص بررس و مأمور ممیزی برمی ها و عبارات، چه واژه

ها فاقد منطق است و از  قانون ممیزی و سانسور. تجربه نشان داده است که بیشتر این حساسیت

ابسته به شخص بررس، یک بررس به بررس دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است و و

 (.۱۰۳-۱۰۲ صص) «کند. شدت و ضعف پیدا می

 استاندارد دوگانه در سانسور

 ها یکسان نیست. یکسانی وجود ندارد و رویهو معیار استاندارد سانسور، به طور کلی،  درزمینة

شود که  در حال حاضر، عملکرد ممیزی در ایران یکنواخت و هماهنگ نیست. گاهی دیده می»
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های بیشتری با نهادهای کنترلی سانسور دارد. او در  روزنامه یا یک ناشر کتاب، گرفتارییک 

ها و اخطارهای بیشتری است. این وضعیت  شرایط مشابه با دیگران، مجبور به پذیرش محدودیت

یا « خودی و ناخودی»ای است به نام  ناشی از پدیده -طور که پیشتر اشاره شد همان -آمیز تبعیض

 ص) «آورد. آمیز که سانسور دوگانه یا دونرخی را به دنبال می ارد دوگانه و برخورد تبعیضاستاند

این پدیده را  و در سایه تجزیه و تحلیلی ساده و در عین حال، محکم، (. کهن در ادامه۱۳۱

که افراد یا  شمارد به دو معناست: یا این این پدیده که اصل برابری را محترم نمی» دهد: توضیح می

شمارند و یا در چارچوب و بر  جدا و برتر می« دیگران»را از « خود»طور ماهوی،  مقامات، به

شوند. در هر دو حالت، طبقه یا مجمعی از  طور ناعادالنه انتخاب می به مبنای این طرز تفکر،

تدریج جور دیگری به دنیا و  به و« اند غیرخودی»که  آید در مقابل بقیه به وجود می« ها خودی»

رفته  بینند. آنان رفته شنوند و یا می خوانند یا می کنند و طور دیگری مطالب را می اطراف نگاه می

ها  ها واقعیات دنیا را ببینند یعنی توانایی دیدن دنیا از چشم غیرخودی توانند مانند غیرخودی نمی

رداخته و نسبت به ها پ های خودی دهند؛ حتی ندانسته، به تأیید اعتقادات و دیدگاه را از دست می

بیگانه و  ها را طردشده و و برعکس، غیرخودیکنند  شدت ابراز احساسات می ها به آن

پندارند؛ برای خود امتیازهای خاصی قائلند و ناعادالنه مزایا و حقوقی را به خود  قبول می غیرقابل

 (۱۳۱ ص) .«.دهند اختصاص می

 تنیدگی سانسور با گفتمان جاری در کشور درهم

در حال حاضر، هم وضعیت سانسور و هم موقعیت دهد،  بنابر تجزیه و تحلیلی که کهن ارائه می

توانند مستقل از هم باشند و هرگونه تالش برای ورود به فرآیند  های جاری در کشور نمی گفتمان

ها، بدون توجه به چگونگی وضعیت آزادی بیان و قلم و شناخت  تحلیل و شناخت این گفتمان

هایی جاری  که صادقانه باید گفت به صور گوناگون و با شدت و ضعف -سطح سانسور بافت و

شود و تحلیل و بررسی گفتمان مربوطه، غیرعلمی و  تالشی ناقص محسوب می -بوده است

 (.۶۶ص ) محدود و غیرواقعبینانِ خواهد بود.

میزان سانسور  ۀکنند مشخص ،جناحی قدرت و نفوذ ،سانسور در کشور ةزمین دراز این گذشته، 

در دورۀ » به این نکته اذعان دارد.به وضوح، دکتر کهن نیز  .در کشور و نه قوانین موجوداست 

اصطالح  های ثابت و به ها را شاهدیم، اما سوای مرزبندی جمهوری اسالمی گرچه بازی جناح

یزان مندی جناحی است که م سیاسی، درواقع، این قدرت -سوای خط قرمزهای پابرجای مذهبی
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کند و نه  هنری ارتباطات جمعی را تعیین می -رسانی و نمایش تصویری تسامح در نشر و اطالع

 (.۳۶ص ) «موجود. ربوطةروح مفاد قوانین م

 در سانسورکلی  بندی طبقه

سانسور »و « نتشارسانسور پیش از ا»از دو نوع  پدیدارشناسی سانسور در یک تقسیم بندی کلی

ترین نوع سانسور  سانسور پیش از انتشار یا سانسور پیشگیرانه، پرسابقهکند.  یاد می« پس از انتشار

حتی پیش از انتشار مطلب و نظر خود، مورد کنترل و پیگرد  گوینده یاو نویسنده  است

مذهبی( قرار  چه سیاسی چه عقیدتی و یاخواه دارند ) استبدادی و تمامیت هایی که خوی دولت

دیگر، شکل متفاوت و  مأموربه  مأمورید یا ندارد و از فر حدومرزینسور، گیرد. این نوع سا می

وجود « رسانسور پس از انتشار یا اظها»گیرد. در مقابل این نوع سانسور،  ری به خود میغیمت دامنة

 مؤلفزنامه یا نویسنده و نیز گفت. به این معنا که رو« گیرانه سانسور پی»توان به آن  دارد که می

و یا نظر خود را بیان داشت، مورد بازخواست، تعقیب و  کردکه مطلب خود را منتشر  پس از این

 (.۴۸ص ) «.گیرد میمجازات قرار 

 خودسانسوری

. این ..گیرد میجای « سانسور پیش از انتشار»ساختار، در چارچوب  ازنظر« خودسانسوری»پدیده »

یک هنجار  صورت به رفته رفتهنوع سانسور که مبتنی بر مالحظه یا ترس نویسنده و گوینده است، 

و خالقیت او را  کارآییشود و  نگار غالب می دهنده، بر ذهن نویسنده و روزنامهو عامل آزار

در اثر هراس از بیکاری و از دست دادن شغل و وحشت از »بنابراین  (.۴۹ ص) «دهد. کاهش می

های نوشتاری و گفتاری خود را فراتر از  دامنه محدودیتمجبور است پیگرد ناشی از آن قانون، 

به  -و روشنگری رسانی اطالعدر  -ببرد و موردنظرمطرح در مفاد قانون های  مرزبندییا مفاد و 

 (.۵۰ص ) «حداقل اکتفا کند.

 ای کاری حرفه ری یا محافظهخودسانسو

این »کند که  کهن در بیان و استدالل خود در باره این اجبار یا تحمیل ناخواستة ذهنی، تاکید می

در هر شغلی  طورمعمول بهای که  کاری حرفه را شاید شما خودسانسوری بنامید یا نوعی محافظه

سوری ناشی از ترس و واهمه از توان با خودسان ای را نمی تردید چنین پدیده شود. بی پیدا می

سانسوری در درازمدت انچه خودچن» (.۵۰ ص) «کارگزاران نظام سانسور یکسان تلقی کرد.

 ةهمها در  ، موجب کندی تفکر یا توقف خالقیتدرنهایتندارد و تداوم آن،  حدومرزی

را دامن  ها ماندگی عقبشود و  های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی می عرصه
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برقراری سانسور در یک کشور چه مبنای مذهبی داشته باشد و چه سیاسی، » (.۵۱ ص) «.زند می

 (.۵۱ ص) «: محدودیت آگاهی و حفظ قدرت حاکم.کند مییک هدف را دنبال  هم روی

 بالتکلیفی در سانسور

بالتکلیفی و  ،سانسور به دلیل وجود ساختارهای موازی و تفسیرپذیری شدید ةدر ایران درزمین

 تواند میهم  زمان هم  یا یک مطلب، ای که با این روند یک کتاب گونه حاکم است به ومرج هرج

 اختار نظام مدیریت دولتی و قضاییس مشمول سانسور گردد و هم نگردد. کهن دلیل این امر را

ها  محدوده قانون فراگیر مطبوعات وجود دارد و مرزها و که ایندر حین : »نویسد میداند و  می

وجودِ های موازی و ساختار خاص حکومت و  ، اما به علت وجود سازمانشده تعریف

مداری عامالن و ضابطان همان قانون  تفسیرپذیری شدید در یک حکومت دینی و سلیقه

« شدن»، هم لحظه یککنیم که در برخورد با یک موضوع در  مطبوعات، ناگهان مشاهده می

نگار و نه  وزنامهنه ر بنابراین ؛«عدم امکان»و هم « امکان»یا هم  و« نشدن»وجود دارد و هم 

های سیاسی درون  گویان و مدیران وابسته به جناح ، سخندرواقعو  -پیشگان سیاستنویسنده و نه 

 ،سانسور ةدرزمین (.۷۷ ص) «گیری استوار و پایداری ارائه دهند. توانند موضع نمی -حکومت

، به گیرد که مجبور است برای جلب نظر طرفداران خود میکومت در حالتی قرار حگاهی 

از خطرات انتشار مطالبی که به فساد اخالقی و سانسور دست بزند تا آنان را، به زعم خود، 

های  وی دیگر ماجرا، نگرانی و هراس از واکنشس» د.دور نگهدارآنان منجر شود  عقیدتی

ها و یا انعکاس گفتارها و تصاویر  تب و روزنامهو مذهبی از انتشار ک غیرسیاسیاحتمالی نهادهای 

های ارزشی، اعتقادی و فرهنگ دینی بشود و  موجب حساسیتشاید هایی است که  یا فیلم

هایی از جامعه را به دنبال آورد. به زبان دیگر گرچه نظام  های گروه مشکالت و نارضایتی

های گوناگون مراجع  جمهوری اسالمی یک حکومت دینی است، اما با توجه به تفاسیر و قرائت

آنها در  مؤمنو همچنین حضور دلبستگان و پیروان ها و رویدادها  از پدیده غیردولتیو نهادهای 

، تالش مقامات دولتی، جلب رضایت این بخش و هماهنگی با نظرات درنهایتدرون جامعه، 

در این زمینه حکومت گاهی از احساسات و عواطف باورمندان نیز برای  (.۸۱ ص) «آنان است.

اندازی کلی  و در چشمن در این زمینه کند. که انداختن موج علیه انتشار یک اثر استفاده می راه

های موجود در  نمایی سنت ها با سوءاستفاده از باورها و بزرگ حکومت» :ممعتقد است که گاهی

صورت نوشتاری و دیداری و شنیداری، مورد اتهام  جامعه، آثار صاحبان فکر و اندیشه را چه به

یا گفتار و اثر هنری موردنظر، مرزهای کوشند به مردم بقبوالنند که نوشتار  و می دهند میقرار 
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ها،  ترتیب حکومت این های آنان را مورد تجاوز قرار داده است. به ها و سنت باورهای رایج و آیین

را در پشت موجودیت  شانرا توجیه کرده و اهداف پنهانمورد نظر خود نظام سانسور تحمیلی 

یاسی است و مبتنی بر حفظ قدرت کنند؛ اهدافی که بیشتر س هنجارهای اجتماعی دنبال می

دهندۀ ارتباطات جمعی است. این پدیده  استبدادی و یا طبقاتی و مسدود کردن مجراهای آگاهی

تر از بارور  مراتب آسان طورکلی، شوراندن عاطفه و تعصب، به بر این اصل استوار است که به

 (.۱۱۹-۱۱۸ صص) «کردن خرد و عقالنیت است.

 ؟دلیل اصلی سانسورحفظ اخالق اجتماعی 

که اغلب از سوی کارگزاران سانسور ادعا  این»کند  تاکید میوار واقعیتی تلخ  او با طرح پرسش

های  شود که برقراری سانسور در نشر و گفتار و تصویر و کنترل مطبوعات و سایر شبکه می

 «قعی و منطقی.رسانی، به دلیل حفظ اخالق اجتماعی است، بیشتر جنبة توجیهی دارد تا وا اطالع

که جوهرۀ روشنفکری، تعقل و خردورزی است؛ در چارچوب این  رغم این به(. »71 ص)

که نظری متفاوت از نگرش تحمیلی و مسلط  -عنوان دگراندیش  ها، هرکس به حکومت

شود.  غیرخودی و حتی خائن تلقی می - حکومت یا برخالف نظر ادعایی نهاد قدرت دارد

در نظام بسته و مبتنی بر سانسور، از قالب تهی شده و معنای دیگری به  دیگر، مفاهیم عبارت به

 (.۷۶ ص) «آید. صورت ناسزا درمی گیرد و گاهی به خود می

 تعدد مراجع اعمال سانسور

 عنوان به) مطبوعاتبازرسی و اعمال سانسور در  مأمورتاریخی، نهاد یا سازمان مسئول و  ازنظر»

یت همگانی زمان خود(، از آغاز انتشار روزنامه تا پس از مشروط ةیا رسان جمعی ارتباطتنها وسیله 

، تک نهادی و دریک جا متمرکز وبیش کممحمدرضا شاه،  ۀدورو دوران رضاشاه و بخشی از 

امور مربوط به مطبوعات و سینما  ،با استقرار نظام جمهوری اسالمی، از ابتدا چندین نهاد اما ؛بود

جع، به حدی ا. این تعدد مرقراردادندگیری و مورد نظارت و کنترل  یرا از جهات متفاوت پ

گسترش یافت که در مواردی، ضابطینی فراقانونی، وارد میدان شدند و ضوابط فراقانونی قانون 

 «، خودسری کردند.اصطالح بهگذاردند و  مورداجرابه  شانممیزی و کنترلی خود را توسط خود

 (.۸۵-۸۴ صص)

 سانسورروند  بر مؤثرتعدد مراکز 

ای است که اگر  گونه درهرحال باید خاطرنشان کرد که ساختار سانسور در ایران کنونی به»

نگار حتی با رعایت کامل مفاد آخرین قانون مطبوعات مصوب مجلس  نویسنده یا روزنامه
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تواند از تفاسیر و پیامدهای  شورای اسالمی و شورای نگهبان مطلب بنویسد، هنوز هم نمی

تنها نهاد رسمی و مجری این قانون که  نه زیرا نسورمآبانه پس از انتشار، خاطرجمع باشد؛سا

از  -ها دهد، بلکه سایر بخش و یک تفسیر ارائه می نظر یکوزارت ارشاد اسالمی است، 

بسا برداشت  نوبه خود چه نیز هر یک به -های اطالعاتی و قضایی تا حوزوی و حتی نظامی بخش

عنوان نمونه، در ایران عملکرد سه دهه  به» (.۱۰۴ ص) .«دیگری از همان متن یا عنوان داشته باشند

بوعات نشان داده است که حدومرز مجاز و غیرمجاز کنندۀ مط گیر و کنترل اخیر نهادهای پی

نگاران در دو سطح چاپی و غیرچاپی و مجازی یا  بودن مطالب و آثار نویسندگان و روزنامه

شده از سوی حکومت و مراجع قدرت است  شده و مبتنی بر معیارهای تعیین اینترنتی، هم شناخته

شود که ما در  ضوع زمانی بیشتر آشکار میاست. پیچیدگی این مو دور از هرگونه معیاری، و هم

نوعی، وزن دولتی یا مذهبی دارند. فرد باالدستی  شهر و سازمان، با فرد یا افرادی مواجهیم که به

ای دارد، اگر درباره متن یا اثری در  شده مزبور که در ساختار دولتی یا مذهبی، جایگاه تعریف

بسا منجر به پیگرد صاحبان اثر در  ای بنماید، چه های همگانی اظهارنظر یا ابراز سلیقه رسانه

 (.۱۵۸-۱۵۷ صص) «های همگانی بشود. مطبوعات و سایر رسانه

 های اقتصادی برای اعمال سانسور استفاده از اهرم

که برخی از آنها سلبی است  برند میهای گوناگونی بهره  ها برای اعمال سانسور از سیاست دولت

های مالی جهت کنترل  مانند ندادن مجوز و برخی ایجابی است مانند استفاده از حمایت

: نویسد میبه این بحث پرداخته و  ای ریشه صورت بهکهن در کتاب  مطبوعات و عملکرد ناشران.

ی مطبوعات در نوع نگرش و روند بازرسی و ممیزدر چند دهة اخیر  که این، سوای طورکلی به»

ایران تغییر کرده است، اما با استقرار نظام جمهوری اسالمی و به دنبال تجاوز ارتش عراق به 

های ارزی و مشکل  به کشورمان و برقراری محدودیت شده تحمیلجنگ یک ایران و آغاز 

واردات کاغذ و سایر ملزومات چاپ و نشر به کشور و قرار گرفتن کاغذ در ردیف اقالم خاص 

با  ها کتابشد که فعالیت برخی ناشران یا انتشار برخی از  بندی شده، گاهی مشاهده می سهمیه و

 خود -گذاری کتاب که گرفت. افزون بر این، قیمت قرار می محدودیتتوسل به این اهرم، مورد 

گرفت نیز موجب توقف یا تحدید  و مدتی توسط وزارت ارشاد اسالمی انجام می -بود بدعتی

دو نوع دیگر از برخورد بتوان  بسا چهشد. این دو عامل را  ثر و یا کار و فعالیت ناشر میانتشار ا

ا ساختاری در روند ممیزی و کنترل و نشر کتاب در دوران اخیر به شمار آورد که ای ی سلیقه

ها  روزنامه) مطبوعاتسایر  ةدر همین دوران در زمین» (.۸۹-۸۸ صص) «پیش از آن سابقه نداشت.
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 شدت بههای اخیر  خودسانسوری که طی سال ۀمجالت( باید خاطرنشان کرد که غیر از پدیدو 

بندی کاغذ و یا دسترسی به کاغذ به قیمت دولتی برای برخی مطبوعات  رواج یافته، عامل سهمیه

توان نوعی تحمیل محدودیت و یا  ( را میغیردولتیالبته به معنای مطلق ) غیردولتیجناحی یا 

نکتة نهفته در این زمینه این است که تجربه نشان داده » (۸۹ ص) «بوعاتی قلمداد کرد.سانسور مط

های غیرمستقیم حمایت مالی و معنوی از برخی ناشران و  نوبه خود به یکی از روش که این بند، به

بندی کاغذ و سایر  شده و مانند سهمیه یعنی یک رانت( تبدیل) های مشخص برخی کتاب

ها و ناشران، و درواقع،  قیمت دولتی درگذشته، نوعی فشار بر سایر کتاب ملزومات چاپ به

نکتة دیگر در » (.۹۹ ص) «شود. روشی برای استحکام نظام ممیزی و کنترل نشر محسوب می

حمایتی از یک یا چند  کارگیری ابزار حمایتی و عدم های غیرمستقیم سانسور و به زمینة اهرم

های دولتی است. در بسیاری اوقات مشاهده  موضوع پخش آگهی نشریه در مقابل نشریات دیگر،

ها،  بندی این آگهی شود که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسالمی، از طریق نحوۀ سهمیه می

ترتیب، نوعی سیاست تنبیهی  این دهد و به بنیة مالی و پایداری نشریات را تحت تأثیر قرار می

 «کند. ها اعمال می های جناحی روزنامه ها و وابستگی گیری تشویقی را در قبال عملکردها یا جهت

 (.۱۱۴-۱۱۳ صص)

آرایی شده کتاب را به ادارۀ کتاب ارائه  ناشران برای اخذ مجوز انتشار باید نسخه نهایی و صفحه

یا مجاز برای انتشار  گیرد و در نهایت رت ارشاد قرار میدهند. کتاب مورد بررسی بررسان وزا

حذف و تغییر که این صورت سوم بیشتر محتمل  شرط بهمجاز یا و  غیرمجازیا  شود میشمرده 

بر مبنای نام و  صرفاًموضوع یا محتوای کتاب چیست،  که اینالبته برخی مواقع جدا از »است. 

 (.۹۵ ص) «شود. تلقی می انتشار غیرقابل، آن کتاب، )وحتی نام ناشر( مؤلفشخص 

لط است و کلی غ که به نمایند میآید که بررسان درخواست اصالح مواردی را  پیش می بسا چه

ممیزی بدون درنظر گرفتن زمان و  ۀبررسان ادار» برد. می سؤالمبحث علمی کتاب را زیر 

واقعیت اوضاع و شرایط مکانی و زمانی در متنی که مربوط به گذشته است، نام محل را تغییر 

کنند که موجب ناهماهنگی در متن و از اصالت  ن کنونی را جایگزین آن میداده و نام یا عنوا

 جمهوری نظام، در متنی مربوط به چندین دهه پیش از استقرار مثال عنوان بهشود.  انداختن آن می

اسالمی، بررس، نام مصطلح زیارتگاه شاه عبدالعظیم را به حضرت عبدالعظیم و بیمارستان 

زمانی متن ناهماهنگ است. حتی  های واقعیتو  زمان باتغییر داده که  رضا را به امام رضا شاه

در متون مربوط به  ذکرشدههای  موارد متعددی وجود دارد که اسامی برخی شهرها و خیابان
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برای نمونه، اغلب » (.۱۰۳ ص) «ها اطالق شده است. های کنونی به آن و نام شده حذفزمان شاه 

 شود که شاه سابق ها و مجالت سه دهة اخیر مشاهده می روزنامهها و مقاالت  در کتاب

که اگر همه افراد ملت  کنند. درحالی ذکر می« محمدرضا خان»محمدرضا شاه( را برای تحقیر، )

ازنظر  -نداشته و حتی برای تحقیر او نیز« خان»او هرگز عنوان  ،هم با او مخالف باشند

عمل کرد زیرا بیان چنین عنوانی، ازنظر واقعیت تاریخ  گونه توان این نمی -شناسی تاریخی روش

شود. به همین ترتیب در اکثر متونی که در  و تحقیق تاریخی، یک جعل و انحراف محسوب می

عنوان  از رضاشاه به جا همه رادیوتلویزیونیرسد و حتی در گویش  های اخیر به چاپ می سال

ن یا نام مربوط به فقط یک دورۀ تاریخی بوده آن عنواشود که  و توجه نمی شود رضاخان یاد می

تواند  در نام بسیاری افراد یا مسئوالن گذشته، نمی« خان»است و مانند وجود صفت یا عنوان 

 (.۱۲۱ ص) «.توهین تلقی شود

 سانسور جنسیتی:

سانسور »، شده فراموشگران و ساختارشناسان  از دید تحلیل وبیش کمبعد دیگر سانسور که »

 شدت بهها حاکم است  های دینی بر آن است. این نوع سانسور در ممالکی که حکومت« جنسیتی

های  ، پرداختن به نقش و روایت زنان در رسانهطورکلی بهو رواج دارد. مباحث مربوط به زن 

نوشته و  تنها نهبرخورد،  ۀنحو. این پذیرد میطح حداقل صورت ها، در س گونه رژیم همگانی این

 ص) «.گیرد برمیبلکه حتی نمایش تصویر زن و متعلقات پوششی او را نیز در کتاب و خبر، 

۱۱۰.) 

 پیامدهای سانسور:

منسجم  صورت بههای اصلی کتاب است. پیامدها  پیامدهای سانسور جزء بخششناخت  و تحلیل 

. مشاهده کردتوان آنها را  جای کتاب می قرار نگرفته ولیکن در جای موردبحثو در یکجا 

 صورت بهجا  ها از کتاب استخراج و در این این پیامدها، کل آن مخرب اثرجهت نشان دادن 

پردازی  نظریه و مدیریت ةزمین . این بحث با توجه به تخصص دکتر کهن درشود میمنسجم ارائه 

 .شود میاز نقاط قوت کتاب محسوب سیستمی، 

 های سانسور: ظاهرسازی از نتایج و آسیب.۱

های استبدادی، پیدایش و  نتایج ناشی از حاکمیت سانسور و استمرار حکومتیکی دیگر از »

های ایدئولوژیک بیشتر  ویژه در رژیم است. این پدیده، به« ظاهرسازی»توسعةپدیدۀ مخربی به نام 
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چیز با ظاهرسازی  ها و در تشریح رویدادها، همه که در اجرای برنامه طوری آید. به به وجود می

گونه کشورها، در محافل  در این تظاهرترتیب،  این یابد. به با ظاهرسازی پایان میشود و  آغاز می

های اقتصادی و  آیی ها و حتی در گردهم رسمی، بازدیدها، جلسات اداری، مدارس مناسبت

چه  شود. ظاهرسازی پدیدۀ بسیار نامیمون و مخربی است که شوربختانه چنان المنفعه حاکم می عام

که  و زدودن آن بسیار دشوار خواهد بود چندان شود مید فرهنگ روابط اجتماعی تداوم یابد، وار

و در دراز مدت، جامعه را به قهقرا و دوگانگی  شود رسوبات آن از نسلی به نسل دیگر منتقل می

 (.۱۲۸ ص) «.بَرد می

 اعتمادی از پیامدهای سانسور رشد فرهنگ بی.۲

باید یکی دیگر از پیامدهای مخرب و غیرمستقیم ناشی اعتمادی در جامعه را نیز  رشد فرهنگ بی»

از استقرار درازمدت سانسور به شمار آورد. در چارچوب سانسور، مردم یعنی خوانندگان 

 مطبوعات و شنوندگان و بینندگان رادیوتلویزیون، هنگامی که اخبار و مطالبی را که دربارۀ

بینند،  وضوح می آن موارد در محیط خود، به کنند، با آنچه درباره مسائل و رویدادها دریافت می

چه اتفاق افتاده و واقعیت  چه منتشرشده و آن کنند، متوجه شکاف فاحشی میان آن مقایسه می

 دهند. های همگانی اعتبار خود را نزد مردم از دست می رفته، رسانه رو، رفته شوند. ازاین دارد، می

نگار، آزاد نیست و فاقد  داند نویسنده و روزنامه چنین وضعیتی، مخاطب از قبل می در (.۱۲۸ ص)

گرایانه است، بنابراین پیامی که به مخاطبین  طور واقعیت رسانی به فرصت و امکان الزم برای پیام

نگار و نویسنده، برای  سو روزنامه شود، منطبق بر کل واقعیات نیست. درنتیجه از یک ارائه می

نویسی و  زنی و پوشیده اصطالح، به گوشه ، به نمادسازی و بهانتقال پیام و مطلب خود به خواننده

برد و از سوی دیگر، خواننده نیز مجبور به خواندن مفاهیم  راز پناه می و رمزارائه متنی سرشار از 

 (.۱۲۹ ص) «را کشف و بازشناسی کند.)یا حداقل بخشی از آن( شود تا آن پیام  میان سطری می

 پرستی شخصیت.۳

، در نظام دیگر بیان بهاست « سازی بت»، یکی از پیامدها یا محصوالت سانسور، طورکلی به»

شود و انسان خطاکار در  می (و حتی ارزشمند و مقدس)مستبد، مبرا شخص سانسور است که 

جا که هیچ ایراد و انتقادی را  شود و از آن و تبدیل به بت میحاکمیت، از تقدس برخوردار شده 

تداوم  ،ها ات اشتباه و به بیراهه بردنمجایگاه مقدسی وارد کرد، تصمی توان بر یک چنین نمی

 .«یابد و در درازمدت، نه یک فرد و گروه، بلکه ملتی و کشوری را به ناکجاآباد خواهد برد می
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ساالری و دموکراسی،  در نظام مبتنی بر سانسور، به جای اشاعة فرهنگ مردم» (.۱۱۷ ص)

وری و در همة سطوح و ساختارهای سیاسی و آموزشی تبلیغ پرستی و دیکتات فرهنگ شخصیت

 -ویژه شاغلین نهادهای دولتی یا وابسته به دولت به -شود. در هر نوشته و سخنی، همگان می

باید پیش از هر چیز، بر شخصیت و سکنات شخصی رهبر یا فرمانروای کشور تأکید ورزند و  می

 «.کیش شخصیت»همان ( یعنی ۱۲۶ ص) «نمایی پردازند. به بزرگ

 انفعال در جامعه از پیامدهای سانسور.۴

شود که فرآیند توسعه و پیشرفت ملی  تفاوتی در جامعه می سانسور در درازمدت باعث نوعی بی»

شدت تحت تأثیر قرار داده و موجب کندی و اختالل آن خواهد شد. در این زمینه  را به

تفاوت و منفعل شدن  بیش از همه مسئول بیکنندگان قانون ممیزی و آمران سانسور،  تدوین

 (.۱۷۶ ص) «جامعه بوده و سرچشمه تمام پیامدهای ناشی از سانسور هستند.

 ها اثرگذاری سانسور بر خالقیت.۵

. به این معنا که اگر .آزادی ... البته با فرض پایدار بودنِشرط بروز خالقیت، لزوم آزادی است »

نگار یا یک هنرمند، نگران این باشد که آیا فردا  یک ذهن خالق یعنی یک نویسنده و روزنامه

چه او از  تواند آزاد باشد. چنان یا نه، بالطبع امروز هم نمی خواهد بودنیز آن حد از آزادی باقی 

ران و وحشت داشته و دلواپس پیامدها و عواقب نوشتار یا گفتار یا تصویرپردازی امروز خود نگ

گر ظرفیت ذهن خالق  تواند نمایان کند، نمی تردید آنچه امروز خلق می تعقیب و زندان باشد، بی

اگر سانسور حاکم باشد اثر » (.۶۹.۷۰ صص) «میزان ترس اوست. دهندۀ نشان او باشد بلکه بیشتر

و ی ما اثری ناقص و حتی غیرواقعی ما و نقاش ما، مقاله ما، کتاب ما، موزیک ما، تصویر ما، گفتار

خواهد بود یعنی مقاله سانسورزده، کتاب سانسورزده، موزیک سانسورزده، تصویر انتزاعی 

رفته، هنر سانسورزده است و نه اثر  هم سانسورزده، گفتار سانسورزده، نقاشی سانسورزده و روی

بیند و برداشت  اثر را میمرزی و افکار عمومی در جهان، همین  ما. متأسفانه مخاطبان درون

 (.۷۰ص ) «های بالقوه ما را. و نه اصل اثر یا خالقیت کنند و بر مبنای آن، قضاوت می کنند می

 سانسور ضد توسعه.۶

متعددی  های کتابآن گذارده و  های شیوهو  در باب دانش مدیریت و توسعه راکهن که عمری 

او در  است. تأمل قابل بسیار که این گفته نددا می «ضد توسعه»در این مورد نوشته است سانسور را 

واقع، با مرتبط ساختن تثوریک سانسور و  توسعه، بٌعد جدیدی را در مباحث توسعه و ابعاد 
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اجتماعی، صنعتی و اقتصادی فرهنگی آن گشوده است که دریچة مناسبی است بر گشایش 

ها و ورزش فکری  اندیشهکالم، ضد توسعه و مانع شکوفایی  سانسور در یک» گفتمانی تازه.

ها است. دامنة این عامل ضد توسعه، از توسعة اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تا بعد  انسان

توان در دنیای کنونی،  ناپذیر را می گیرد. این واقعیت خدشه تر یعنی توسعه انسانی را در برمی مهم

مولدان و صاحبان نوآوری در با نگاهی گذرا به تفاوت موجود میان جوامع پیشرفته )یعنی 

هایند( مشاهده  ها و نوآوری کنندۀ آن خالقیت مانده )که مصرف جهان(، با جوامع عقب

مدیریت استراتژیک در انتقال تکنولوژی به کشورهای »که مولف کتاب کهن  (.۶۸ )ص«کرد...

را  کشورها جامعه و ماندگی عقبو  یافتگی توسعههای  یکی از مالک، 1نیز است «در حال توسعه

کشورها  دودستههم از این  فهرستیجدول یا و  داند میها  وجود یا عدم وجود سانسور در آن

ها مطبوعات آزادند و محتوای  توان کشورهایی که در آن در این زمینه، می» :دهد میارائه 

ور نشریات سرشار از مقاالت و مطالب انتقادی است را با کشورهایی که مطبوعاتشان دچار سانس

تابد، مقایسه کرد و به این حقیقت  و ممیزی است و دولت یا قدرت حاکم، هیچ انتقادی را برنمی

که با خودکامگی  که انتقادپذیر است، در چه سطحی از توسعه قرار دارد و آن که آن برد پی

(. ۱۴۳ ص) «.کند در کجای دنیا ایستاده است خبری و بگیروببند مطبوعات حکومت می

 ۶تا  ۱ هایی بین نروژ، سوئد، فنالند، هلند، دانمارک، سوئیس، ژاپن و کانادا با رتبه ترتیب این به»

گیرند. در مقابل،  در زمره کشورهایی با حداکثر آزادی مطبوعات و کمترین سانسور قرار می

اق کشورهای کره شمالی، ازبکستان، کوبا، ایران، سومالی، سوریه، سودان، عربستان سعودی، عر

 (.۴۲ص ) «ترین ردۀ آزادی مطبوعاتی یا بیشترین سطح سانسور قرار دارند. و زیمباوه در پایین

 تأثیر سانسور بر رواج شایعه.۷

پردازی در جوامع  ندرت از آن یادشده، رواج شایعه و سرعت شایعه بعد دیگر سانسور که به»

های خبری  ها و محدودیت ممنوعیتسانسور زده است. مردمی که تحت تأثیر نظام سانسور و 

درستی  گذرد، به چه در پیرامونشان می اند و خود ضمن حضور در واقعیات، از آن قرارگرفته

چه که وجود دارد و در اطرافشان  شوند میان آن رفته متوجه شکاف عمیقی می رفته ،آگاهند

چه مطبوعات  چه در رادیوتلویزیون و -چه که در مجراهای رسمی حکومت گذرد و آن می

                                                 
۱

 :است شده منتشر انگلیسی زبان به کتاب این 

Technology Transfer: Strategic Management in Developing Countries, Sage Int., London, 

2004. 
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و  شده تبدیل «یقین »بهاندوزی،  ، پس از مدتی تجربه«شک اولیه»شود.  ارائه می -تحت کنترل

دهند.  کلی اعتماد خود نسبت به اخبار و اطالعات منتشره و گفتار دولتیان را از دست می به

های حکومتی مواجه  پردازی در عرصه درنتیجه، حاکمان با پدیدۀ شایعه در جامعه و شایعه

شود؛  ترتیب، سانسوری که خودشان برقرار کرده بودند، تبدیل به ضد خود می این شوند. به می

سعی در کنترل  ،و اعمال فشار و تهدید همبتنی بر قانون خودساختهای سانسور  که با اهرمدولت 

وپنجه نرم کند  شایعه دست گسیختة داشت، اینک باید با پدیدۀ لجام های همگانی محتوای رسانه

 (.۱۰۹ ص) «یک مأمور سانسور بگمارد. که بر هر فرد، پذیر نیست مگر این که کنترل

 ها باط فرهنگی بین ملتسانسور مانع ارت .۸

باز  های ارتباط فرهنگی را نیز نیمه خواه با اعمال سانسور، دروازه های تمامیت حکومت»

شوند تا  بندند و موجب کندی و عدم تعامل و ارتباط فرهنگی می کلی می گذارند و یا به می

یرزایشی ها و مواضع جامعة تحت سلطة خود را به حالت ایستا و غ به این وسیله خاستگاه

ای،  بارز چنین جامعه نمونه (.۵۲ ص) های خودکامگی را استحکام بخشند. دارند و پایه نگه

گونه کشورهای کنار افتاده  درگذشته آلبانی بوده و در حال حاضر، کره شمالی در رأس این

 (.۵۲ ص) «از تعامل فرهنگی و مطلقاً سانسورزده قرار دارد.

های  و اولویت در ارائه پیام )صفحه آرائی یا ترتیب عرضۀ پیام در رسانهسانسور 

 همگانی( 

برانگیز است ولی همواره وجود  این نوع از سانسور هم جزء مواردی است که کمتر حساسیت

جالب » برانگیز است. گیرد و کمتر مانند سانسور کتاب جنجال بسیار نرم صورت می بسا چهدارد و 

های خبری در صفحات  اخبار و گزارش ةبندی و ارائ در ممالک آزاد، طبقه که است بدانیم

اخبار و و محتوای برحسب اهمیت و ارزش خبری  صرفاًمطبوعات و در اخبار رادیوتلویزیون، 

حکومتی )که در کشورهای خودکامه و  ۀهاست و نه برمبنای مقام یا وزارت و رد گزارش

 ۀنحوجا و  شود(. در حال حاضر در ممالکی که سانسور جاری است، حتی سانسورمآب عمل می

در آرایی(  صفحه تیتر یا عنوان اصلی )یعنی میزانپاژ یا ۀقرار گرفتن برخی اخبار و مطالب، انداز

 های خواسته ونیز تابع دستورات یون( ) و ترتیب عرضة مطلب و پیام در رادیو و تلویزها  روزنامه

نوع دیگری از سانسور، یعنی سانسور  ،خود، این پدیده ةنوبسانسور و ممیزی است که به  ۀادار

 (.۱۲۷ ص) «دهد. را نشان میو اولویت  میزانپاژ 
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 سرگردانی در سانسورپذیری

نگار که در  نوبه خود یک مثال مشخصی است از بالتکلیفی نویسنده و روزنامه این رویداد، به»

ماند و دچار روزمرگی  شده، همچنان بالتکلیف می رعایت سانسور و ضوابط از پیش تعیین

تواند امروز  چه دیروز نوشته یا گفته، می شود. در چنین شرایطی او مطمئن نیست که آیا آن می

سرگردانی در »عنوان  سابقه که شاید بتوان از آن به ای کم و بنویسد یا خیر! پدیده هم بگوید

داوری و  ، پیش«صفر و صد بینی»پدیدۀ نام برد. البته « سانسورپذیری سردرگم»یا « سانسورپذیری

 ،کنیم که یکی دو روزنامه اتهام را نیز باید بر این معضل افزود. افزون بر این، مرتب مشاهده می

نویسند و کمتر هم  واقع بر ضد همکاران خود( مطلب می یعنی به) ها و مجالت دیگر روزنامه لیهع

مطبوعات بر ضد یک طرفة گیرند! ما در جهان آزاد کمتر با پدیدۀ  مورد استنطاق قرار می

 (.۸۳-۸۲ صص) «مطبوعات مواجهیم.

 

 مقابله با سانسور

نباید تنها عامل  سیار باال رفته است. در این زمینهبسیار بهزینه مقابله سانسور نسبت به دوران قبل »

اشاره شد، هر سه عنصر هرم ساختار  تفصیل بهحکومت را در نظر گرفت، بلکه همچنان که پیشتر 

بینانه  درک واقع به نیازمند «دولت»و  «اندرکاران مطبوعات دست»، «مردم»نظام مطبوعات یعنی 

پایدار نخواهد بود هرگز  «بسته ةجامع»به این دریافت برسد که عامل حکومتی که  ویژه به ؛دارند

 ص) «است. ناپذیر اجتنابامری  ،«خواهی تمامیتگریز از »و  «بازنگری نگرش»تردید،  و بی

۱۷۱.) 

 پیامدهای برداشته شدن سانسور

 بسا چهمطبوعات  ةسانسور و آزادی و توسعیکبارۀ البته صادقانه باید پذیرفت که برچیده شدن »

ها )و به قولی ثبات سیاسی( بشود اما در  موجب تشدید اختالف مدت کوتاهکه در ابتدا و در 

گذارد.  ها رو به کاهش می و تمرین دموکراسی، اختالفو عقاید درازمدت، با برخورد آرا 

ای عادی و  پدیده ،شاهد این مدعا است. وجود اختالف در جامعه ،جوامع ةروندهای توسع

ها و  است و بازدارنده شکوفایی غیرطبیعیمنکر اختالف بشویم امری  که اینت؛ طبیعی اس

 (.۱۷۷ ص) «هاست. واگرایی تشدیدکنندۀ
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 نگار رسالت روزنامه

گیرد که بر  نگار شکل می ، تعهدی برای روزنامه«مسئولیت اجتماعی مطبوعات»با درک نظام »

ای از توسعة سیاسی و  گرچه در مرحلهگویی جای ندارد،  پایة آن، نشر مطالب جنجالی و گنده

ناسزاگویی و » (.۱۷۲ ص) «برانگیز نیست. گونه نشریات، چندان حساسیت مطبوعاتی، وجود این

نقد رفتار و »کلی با  به« های آمرانه مداری اقتدارگرایان و دولت»پروری مطبوعاتی نسبت به  نفرت

« طنز»و « هجو»شکاف عمیق موجود میان فرق دارد و تفاوت و « انتقاد منطقی و روشنگرانه آنان

 (.۱۷۲ ص) «کند. را تداعی می

 نگاران از فضای باز سوءاستفاده روزنامه

ایم. همین معضل و تنگنای ساختاری  ما این تجربه را چندین بار در کشور خود تجربه کرده»

نگاری،  روزنامهاست که موجب شده در مقاطع کوتاهی از تاریخ مطبوعات ایران که فضای 

اندرکاران مطبوعات  نگاران و دست وبیش، خالی از سانسور و کنترل حکومت شده، روزنامه کم

درستی  آفرین باشند و از آن فضای آزاد، به اند با درایت مناسب و عقالنیت الزم، نقش نتوانسته

نیز پذیرفت که در  مند شده و راه پایداری آن را هموار سازند. همچنین باید این واقعیت را بهره

جای نقد و بررسی و  نگاران به آمده، شگفتا که بخشی از روزنامه دست چنین فرصت به

 ص) «گریزی بپردازند و تعمق را فدای ظاهرپردازی کنند. تنویرافکار، به ناسزاگویی و حرمت

۷۸.) 

با تیزهوشی و  آشکارا، وای را هم برشمرده  نگار حرفه مسئولیت روزنامهکهن، بی رو دربایستی، 

طرفانه  اگر صادقانه و بی»  داند: در ایجاد فضای سانسور مؤثر مینیز عملکرد او را شاید شهامت، 

بخواهیم به ساختارشناسی سانسور در کشور خود بپردازیم باید اندکی نیز رفتار برخی از 

جهت دستیابی به  در نیز موظفندکشیم و بپذیریم که آنان  نقد بهنگاران و نویسندگان را  روزنامه

که سانسور ضد آزادی  درستی و متناسب با شرایط گام بردارند. این آزادی قلم و بیان و عقیده، به

نگار و عدم رشد و توسعة مطبوعات و کندی فرآیند  است و موجب محدودیت و آزار روزنامه

ت؛ اما نباید شود، حرفی نیس های همگانی می دموکراتیزه کردن جامعه و ارتقای سطح کار رسانه

پروری بسیار فاصله دارد. میان  گرایی و خشونت فراموش کرد که آزادی قلم با فحاشی و خشونت

رسانی با بیان خشن و بازی با  دهی و اطالع تحلیل و روشنگری با توهین و افترا، آگاهی

بستر صرفاً در در کشورمان، نگاران  احساسات، شکافی عمیق وجود دارد. این گروه از روزنامه

وبیش  ترتیب، از فضای کم این پرداختند و به نگاری می به فعالیت روزنامه پروری، و نفرت خشونت
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روشنگری شاعرانه و »با « خشونت و نفرت پروری»رفتند. در بسیاری مواقع،  راهه می آزاد، به بی

سپس  کهن (.۱۳۵ ص) شد. اشتباه می« ای و مسئول تحلیل و استدالل در ژورنالیزم حرفه

آورد که  ویژه مرد امروز می های طوفان، شفق سرخ و به را از روزنامه های بسیار روشنی نمونه

)به عنوان مبارزه!(  را )وحتی فحاشی( ها در تیترها و مطالب خود خشونت سردبیران این روزنامه

 (.۱۴۲ ص) «کردند. ترویج می

 وجود دادگاه مستقل پشتیبان جریان آزاد اطالعات

دگی در دادگاهی مستقل با حضور باید پس از رسی»مطبوعاتی در ممالک آزاد هر جرم 

غیروابسته به دولت و قدرت و نه انتصابی( به اثبات برسد و حتی در صورت ) مردمی ةمنصف تهیا

حال نباید تصور کنید که آن کشورها در زمینة آزادی و  گناهی، اعاده حیثیت نیز بشود. بااین بی

ها، احترام و اعتقاد  چیز نسبی است. نکته اساسی در آن ندارند؛ همه سانسور هیچ مشکلی

 (.۸۱-۸۰ صص) «حاکمیت به اصل آزادی و جریان آزاد اطالعات و اخبار است.

 زدگی در مقابله با سانسور تأثیر عوام

اصطالح پوپولیزم شد. تالش در جهت آزادی بیان  زدگی یا به در سانسورزدایی نباید دچار عوام»

قلم و ابراز عقیده، به معنی دچار شدن به روزمرگی نیست. مردمی که با ناآگاهی، هیجان و و 

گرایانه را  چیز نگاه غیرکارشناسانه دارند و نقطه نظرات عوام مآبانه به همه احساسات و عادت

زده و هم  اند. پوپولیست هم عوام پذیرند، دچار پوپولیزم نظرات تخصصی می جای نقطه به

واقع، همان چیزی  فشارد. این به سوادی پای می یب است؛ یعنی کسی که بر فضیلت بیفر عوام

های خودکامه و نظام سانسور است. آگاهی و آزادی، الزم و ملزوم  است که موردنظر حکومت

)اغلب  روی مطلق از خواست مردم گرایی، پذیرش یا دنباله یکدیگرند. مراد از پوپولیزم یا عوام

داند و برای پیشبرد امور سیاسی،  حدی که آن را مقدس و مبتنی بر اخالق می است به ناآگاه(

 «ها، مقدم بر این نهادهاست. چندان نیازی به حزب و سایر نهادهای موجود نیست و خواست توده

 (.۱۷۵ ص)

 بر اهمیت دادن به دانش و آگاهیاکید  ای توصیه

دارد به عنوان  ر این کتاب عرضه میکهن در پایان تجزیه تحلیل چند بعدی و فراگیری که د

 ،و جهت دهی به روند توسعة چندبعدی گیری، برای رهایی از غول لجام گسیختة سانسور نتیجه

این » کند: موثر، معرفی میو  فشارد و آن را به عنوان استراتژی مناسب پای می« کسب آگاهی» بر

مندی از نعمت مطبوعات  خواستار آزادی و بهره ةتک افراد هر جامع راهبرد نمایانگر وظیفه تک
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و سینما و تئاتر زنده و آزاد و اینترنت و کالس درس خالی از تحمیل و  رادیوتلویزیونآزاد و 

تحقیر ناشی از سانسور است: از کودکی به فرزندانتان اهمیت دانش و آگاهی را یاد دهید و 

ها عادت کنند. از آنان  نگی دستیابی به واقعیتباشند و به چگو پذیر مسئولیتتالش کنید تا آنان 

 سؤالها باشند، در کالس درس  ها و نوآوری بخواهید همواره به کتابخانه بروند و به دنبال تازه

ستن، کم دانستن و سانسور بگویید. به دور از نهای ندا کنند. با فرزندان و اطرافیان خود، از زیان

دارید. نسبت به دولت، کشور و  اه به مباحث روز نگهتعصب و یکسونگری، خودتان را نیز آگ

آزادی و حرمت انسانی و  ۀهمواره دربارها باشید و  به دنبال واقعیتتفاوت نباشید.  مردم و دنیا بی

 «گو و بحث سالم کنید. اجتماعی و نعمات اصل تفاوت فرهنگی و عقیدتی و پذیرش و گفت

 (.۱۷۸ ص)

 های کتاب لغزش

جای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  استفاده از نام وزارت ارشاد اسالمی بهکهن اصرار بر .۱

هر چند برای خالصه نویسی هم  خانه، وزارتاین  از نام مستند ، دارد و حذف واژه فرهنگ

 شود. نوعی سانسور محسوب می در کتابی که موضوع آن سانسور است خود به ،باشد

، ناقص است و واژۀ آن عنوان ،جلد کتاب یروبر  ،توی جلد و شناسنامة کتاب برخالف .۲

نمایانگر تعداد حروف کلمة که  شده استفادهآن از شش نقطه  جای بهسانسور نیامده است و 

واژۀ سانسور از پنج نقطه  به جایولی اگر چنین هم باشد در زیر عنوان  سانسور است

 بردن کاره بۀ سانسور و حذف واژ هرحال به؛ اما دهد میکه ناهماهنگی را نشان  شده استفاده

 های ظاهری کتاب افزوده است. بر جذابیت و ارزش ،آن جای بهنقطه 

ای از  کلمه رسد عبارت یا می ناقص است و به نظرپاراگراف دوم جمله آخرین  ۹۱درصفحة  .۳

 شده است. آن حذف

انتهای های مجازی در  کاریکاتورهایی با موضوع سانسور در نشریات، کتاب، اینترنت و شبکه.۴

ها آمده  و به نقل از نشریات داخلی و خارجی و خبرگزاری ۲۲۰تا  ۱۸۳ کتاب در صفحات

های مجازی است و شایسته  ها سانسور در نشریات، کتاب، اینترنت و شبکه است که موضوع آن

آمد و بر  بود که برخی از این کاریکاتورها در متن کتاب و متناسب با موضوع موردبحث می

که بانظم منطقی با موضوع نشریات، کتاب و اینترنت پشت  افزود و یا این ب میجذابیت کتا

 .گرفت قرار میسرهم 
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 شناسنامه با فیپای کتاب وجود ندارد. ی جلد و صفحةرو هماهنگی بین عنوان و زیر عنوان در.۵

نقش آقای شاهرخ تندرو صالح درروی جلد مشخص نیست و وقتی نقش و عنوان ذکر .۶

که چنین نیست در صفحة شناسنامه نیز نقش  ه معنای تألیف کتاب است، درحالیشود عرفا ب نمی

 .«گر مصاحبه»صورت  آمده و در فیپا به «کوشش»صورت  ایشان در کتاب به

بین  وگو گفت ظاهراًشده است.  طراحی سئواالت به دقترساند که  نگاهی دقیق به کتاب می.۷

شونده  رفته و سؤاالت برای مصاحبهشونده رودررو صورت نگ کننده و مصاحبه مصاحبه

دارد و از تحقیقی را شده است و پاسخ هرکدام از سؤاالت حالت یک مقاله  فرستاده

 منتشر شده، چندین اثر ح قبل از اینشاهرخ تندروصالاز شده است.   وگوی صرف خارج گفت

در ابتدا نیز قرار بوده که  گویا .«ادبیات جمهوریگفتمان سکوت یا »بود از جمله کتاب 

در کنار و  ،«گفتمان سکوت»محتوای شبیه  ای کوتاه، ، در قالب مصاحبهاین کتابموضوع 

و های شخصیتی دکتر کهن و روشمندی ایشان  باشد ولی ویژگی همراه با چند گفتگوی دیگر

و سور در باب سان مستقلو کتاب  صورت یک تحقیق باعث شده که بهکیفیت ارائه شدۀ کار، 

 درآید.ارتباطات جمعی 

صورت قمری در  و قبل از آن به )خورشیدی(  صورت شمسی به ۱۳۰۴ ها تا بهتر بود که تاریخ.۸

 .شد ظاهر میکتاب 

رسد در جمله زیر کلمه یا عبارتی حذف و یا دچار سانسور شده و جمله را ناقص  به نظر می.۹

ای مجیزگو و فرد  چه روزنامه یا مجلهو  کرده است. چه سانسور فرد محور باشد یا عقیده محور

اندیشی و  محور باشد و چه تحول در مطبوعات، مقطعی باشد و تکثر مطبوعاتی حاصل صالح

و »ادامة آن  تعبیر و شاید (.۹۱ ص) تردید رفتنی است. سایه، بی ،مرد باشد صداقت یک دولت

 شده است.انسور؟( )و سبوده باشد که محو شده یا به دالیلی حذف « خورشید رفتنی است

شده است: و حذف جمله نامفهوم است و شاید دچار سانسور نیز این  ۱۰۰در صفحه .۱۰

 ..«.آزادی بیان نداریم، چرا داریم که اینرفته بتوان گفت نه  هم درهرحال، شاید روی»

به اول  ۱۳۰ و بهتر بود پرسش صفحة شود میآرایی دیده  اشکال صفحه ۱۳۰در صفحة .۱۱

 رفت. صفحه بعد می
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رسد این  شده است که به نظر می جا استفاده صورت بی نقطه به عالمت سه ۱۷۱در صفحة .۱۲

 (.۱۷۱ ص) نقطه سانسور است. نقطه، سه سه

گر در مورد جایگاه طنز و  سؤال و جواب باهم هماهنگ نیست پرسش ۱۶۲در صفحة .۱۳

 «سانسور نهفته»ن به مبحث بسیار مهم طنزپردازی در سانسور شکنی سؤال کرده اما دکتر که

 پرداخته است.

 آمده است.« انسور»، «سانسور»که به جای  ۱۹۰ صفحهزیر کاریکاتور غلط تایپی در .۱۴

که به شاخص دموکراسی  ۲۲۷ تا ۲۲۱صورت ضمیمه در صفحات  در انتهای کتاب و به .۱۵

و مشمول  موجود نیست! متأسفانه نام ایران در این لیست ،پرداخته است ۲۰۱۵کشورها در سال 

 .است شدهسانسور 

عربی است و حتی حروفی که « الدادگستری شبیه -الپارلمان شبیه»چون ترکیب این دو واژه .۱۶

 «دادگستری شبه»یا  «پارلمان شبه»در الفبای عربی وجود ندارد در آنها آمده است بهتر بود واژۀ 

 (.۱۵۱ ص) شد. کار برده میه ب

در تحلیل خود در زمینه ارزیابی ارتباطات جمعی و جایگاه آزادی و سانسور در کهن .۱۷

 ممالک، EIU (Economist Intelligence Unit) معروف  براساس شاخصکشورها، 

وی در مورد  .دهد ها را توضیح می آنمشخصات کند و  جهان را به چهار دسته تقسیم می

های  قاعدگی رآیند انتخابات در گروه سوم با بیف»نویسد:  های ترکیبی یا بینابینی می رژیم

شود. این نوع حکومت،  ای توأم است که مانع آزاد بودن و عادالنه بودن انتخابات می عمده

عنوان دموکراسی غیر لیبرال یا کاذب، ترکیبی است از رفتارهای حکومت مبتنی بر  به

که انتخابات انجام  با اینهای سیاسی.  دموکراسی )مانندانتخابات( و خشونت و محدودیت

های مدنی و حقوقی وجود  گیرد، اما سوای کیفیت فرآیند انتخابات در این کشورها، آزادی می

های همگانی توسط دولت،  ندارد و به دلیل منع آزادی عقیده و تجمع و همچنین کنترل رسانه

اطالع  کومت بیهای صاحبان قدرت در ح و فعالیت دولت سازمانی درونهای  مردم از واقعیت

نگاران با  و روزنامه فشارند تحتها، کارگزاران مطبوعات  مانند. در چارچوب این حکومت می

ها نیز مستقل نیستند. حکومت بر احزاب مخالف و  شوند و دادگاه تعدیات مکرر مواجه می

در  کند، قانونمندی رو به ضعف دارد و فساد و عدم شفافیت داوطلبان نمایندگی فشار وارد می
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دولت و حاکمیت روبه گسترش است. از این نوع رژیم ترکیبی یا بینابین که در اکثر کشورهای 

 «شود. بند یا دموکراسی توخالی نیز یاد می توسعه وجود دارد، با عناوین دموکراسی نیم درحال

ا طبق معیارهزمینة انتخابات که نمره ایران را  رسد این شاخص حداقل در (. به نظر می۱۵۳ ص)

 گیرد درست نیست. صفر در نظر میو تعاریف خود، 

به نظر افراطی  آن،برخورد با استراتژی رهایی از سانسور و نحوۀ توصیه کهن در ارتباط با .۱۸

بار »: شوند های فرهنگی محروم می از حداقل ، ویژه جوانان به ،آید و با این توصیه، مردم می

کننده، در برخورد  های همگانی نیز مصرف دیگر باید بر این نکته پای فشارد که در زمینة رسانه

رادیوتلویزیونی  ۀممیزی شد های و فیلم ها ها و نمایش با روزنامه یا مجلة سانسور شده و یا برنامه

است، از  تقلبیشده به او  ، باید رفتاری عقالیی از خود بروز دهد و چون جنس ارائهیا سینمایی

رادیو و آن نوع ها را نخرد و پیچ  خودداری ورزد؛ روزنامه ،خریداری یا به عبارتی، مصرف آن

طورکلی،  نرود و به دهد، ها را نمایش می یی که آن گونه فیلمتلویزیون را ببندد و به سینما

 (.۱۳۳ ص) «جمعی قالبی را تحریم کند. وسایل ارتباط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


