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جواز حمل سالح مربوط به اسلحه با 
شماره 110044369 نوع اسلحه 
یک لول ساچمه زنی ته پر کالیبر 12 
مدل کوســه ساخت کشــور ترکیه 
متعلق بــه اینجانــب فریبا دهقان 
دشتکی فرزند روح اله با شماره ملی 
2420388127 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

ســواری  خــودرو  ســبز  بــرگ 
پرایــد ســفید به شــماره موتور 
M13/6276947 و شماره شاسی 
 NAS411100K3520439
ک  پــال ه  ر شــما  و 
93 ایــران 198 هــ  38 بــه نام 
ارحام جــوکار مفقــود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد.

ســند کارخانه و ســند بنچاق 
 پــژو 206 بــه شــماره پالک 
 11 ایــران   68 د   297 
ر  تــو مو ه  ر شــما و  
13589011328 و شاســی 
164961 مفقــود گردیده و 

فاقد اعتبار است.

کارت  و  ســبز  بــرگ  و  ســند 
موتورسیکلت دلتا سیستم 125 
رنــگ مشــکی مــدل 1395 بــه 
شماره موتور 048025 و شماره 
شاسی 9519054 و شماره پالک 
23164 ایران 569 به نام محمد 
جهانگیــری مهر مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز و ســند کمپانی خودرو 
ســواری ســایپا مــدل 97 رنــگ 
انتظامــی: شــماره  بــه   ســفید 

342 ل 76 ایران 46 شماره موتور: 
M136059451 شماره شاسی: 
NAS431100J1012321 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

ســبز  بــرگ  و  مالکیــت  ســند 
 ،STR200 کویــر موتورســیکلت 
مدل 1391، به شــماره انتظامی  
شــماره   ،125 49755ایــران 
موتور XN3C*000900 شــماره 
 N3C***200X9100323 تنــه 
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

سند بنچاق خودروی سواری پژو 
آردی 1600 مدل 1384 به رنگ 
یشمی روغنی و به شماره انتظامی 
161 ط 12 ایران 11 و به شماره 
موتــور 11784013007 و بــه 
شــماره شاســی 13414916 و 
به شناسه خودرو مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند مالکیت، کارت موتور و 
کارت ســوخت موتورسیکلت 
هندا آمیکو به شماره انتظامی 
15933 ایران 581، شــماره 
 LNBACG125316350 بدنه
متعلــق به محمدامین شــهید 
مکی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

اینجانب محمد یوســف زایی مالک خودرو 
 79 ب   158-64 پــالک   405 پــژو 
شماره موتور 124K0383930 شاسی 
7ER028309 بــه علــت فقدان اســناد 
فــروش و برگ ســبز تقاضای رونوشــت 
المثنی نموده ام لــذا هرکس ادعایی در 
مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت 10 
روز به دفتر حقوقی سازمان فروش ایران 
خــودرو واقع در پیکان شــهر ســاختمان 
ســمند مراجعه نماید. بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

اینجانــب امید رجبی مالک ســواری ســمند 
LX پــالک 64-716 ب37 شــماره موتــور 
 CF060561 شاســی   14790051856 
به علت فقدان اســناد فروش و برگ ســبز 
تقاضــای رونوشــت المثنــی نمــوده ام. لذا 
هرکس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد 
ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان 
فروش ایــران خودرو واقع در پیکان شــهر 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است 
پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

پرایــد  ســواری  ســبز  بــرگ 
یپا  ســا سیســتم  چ بــک  ها
111SX مــدل 1391 بــه رنــگ 

ســفید روغنی به شــماره موتور 
شاســی  شــماره  و   4829402
بــه   NAS431100C5732926
نام محمد کاکاوند مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو به شماره 
 V1 تیــپ پنــج SD 206 پــژو
 به شــماره پــالک 52 د 898 
ایران 38 مدل 86 به شماره 
شاسی 18906444 و شماره 
 13385006513 موتــور 
مفقود گردیده است از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز سواری وانت پیکان 
1600 بــه شــماره انتظامی 
749 ن 22 ایــران 73 مدل 
77 موتور 11517712759 
شاسی 77916771 به نام 
عبــاس بهمــرد مفقــود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی و برگ ســبز 
 150CC موتورسیکلت آپاچی
به رنگ سبز مدل 1395 و 
به شماره شهربانی 59639 
ایــران 131 و بــه شــماره 
بــه  و   6120967 موتــور 
شماره شاســی 9513235 
به مالکیــت رضا یکتا دارای 
شماره ملی 2660242501 
مفقــود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

فردوسی - بهترین منطقه
روبروی سفارت انگلیس

50 متر با امکانات صراف و سکه
09121197788

برگ سبز موتورسیکلت پیشرو مدل 1398 رنگ 
سورمه ای شماره موتور 0197N5P204744 و 
شاســی AG02150 پالک 89421 ایران 775 
به نام محمدعلی مهدی زاده اردکانی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

امالک آ.س.آ
نبش گلستان سوم پاسداران

رهن، اجاره، خرید، فروش
زمردیان 09191111102

استخدام

6-33908185ویژه نامه تخصصی
با کادر ورزیده و مشاورین زبده بهترین محل جهت درج آگهی های شما عکس

دفاتر
 نمایندگی کیهان

همه روزه
 تلفنی آگهی

 میپذیرد

با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

اسامی ۷ نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه 

 شبیر

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085
      33110202

33942000
 33118052
33911568

شمال میرداماد
500 متر بر 15 جنوبی با جواز ساخت

0912-6782232

امالک  آ .س.آ 
نبش گلستان سوم پاسداران 

خرید فروش
09191111102 زمردیان

خرید و فروش 
فیش  

 حج - مکه

نگهداری 
از سالمند و 

کودک

خرید 
و فروش 

خودرو
بــه تعــدادی شــابلون زن خانــم و 
 آقــا بــا حقــوق عالــی نیازمندیــم 

)محدوده خیام جنوبی(
0912۷269061

خرید و فروش ویژه
 فیش حج تمتع و عمره

زیر نظر سازمان حج و زیارت 
09126993603 -66500463

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

شرکت آسال سازه پرگاس 
شماره ثبت 508277 بازسازی و 

دکوراسیون داخلی 
09125333115 -46049964

لوله کشی آب شوفاژ
موتورخانه، استخر- جوشکاری و...

26455661-26155136
09125996729

امداد گسترآپادانا

22504238ـ22315131

نگهداری از سالمند، بیمار،کودک
 و کلیه امور نگهداری و
 فیزیوتراپ در منزل 
و همراه در بیمارستان
 با تخفیف ویژه جهت 

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

خریدار جک و قالب های 
ساختمانی و لوله داربست

09125901239

سرویس سراسر تهران

یک قالیشویی متفاوت یک دنیا خدمات
شمال 226464۷2  غرب 448419۷5 
جنوب 3331451۷  شرق ۷۷336000 

قـالیـشـویی

فقط قالیشوییتهــران نـو

۷۷413604           ۷۷4۷3604   
  ۷۷410515

موسسه حقوقی ادله راسخدرشرق تهران کارخانه دارد
دعاوی کیفری- حقوقی و خانواده

تجدیدنظر خواهی دیوان عدالت اداری
 قبول پرونده های تعزیرات و موادمخدر،

مشاوره مهاجرتی، ملکی و ثبتی
اخذ سند تک برگ برای ملک های قولنامه ای 

)پذیرش از تمامی استان ها و شهرها(

091216۷6920
021 -26130263

موسسه حقوقی 
عدل ماهان

پذیــرش کلیــه دعاوی 
حقوقــی کیفــری ملکی 
خانوادگی و مهاجرتی به 

کانادا و ترکیه

09123۷02460

خدمات قالبسازی- تزریق 
پرسکاری- تراش

22891183 -09122758345
www.powerteck.net

کارشناس رنگ بدنه و فنی 
با دستگاه دیجیتال و دیاگ خودرو 
تست آب و روغن )20 سال تجربه(
09121122199 - 22898569

بانک اطالعاتی مهاجرت به کانادا
دیدار- دانشجوئی- بیزنس

تلفن همراه 09120847434
دفتر 021-22662130

آگهی فقدان سند مالکیت خودرو 
نوبت دوم

شناســنامه مالکیت یک دســتگاه 
مینی لودر مدل LG312 به شماره 
ســریال  و   S1505228 شاســی
 2FE3176 شــماره  بــه  موتــور 
متعلق به شــهرداری کالته مفقود 
 گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

نام کودک:  صدرا

تاریخ تولد: 99/9/3

تاریخ پذیرش: 99/9/30

ارجاع دهنده: رهاشده در بیمارستان لوالگر

نام کودک:  پوریا

تاریخ تولد: 99/9/19

تاریخ پذیرش: 99/10/7

ارجاع دهنده: رهاشده در بیمارستان مهدیه

نام کودک:  آریو

تاریخ تولد: 99/9/7

تاریخ پذیرش: 99/9/30

ارجاع دهنده: رهاشده در بیمارستان امام خمینی)ره(

نام کودک:  سام

تاریخ تولد: 99/9/30

تاریخ پذیرش: 99/10/6

ارجاع دهنده: رهاشده در بیمارستان آرش

نام کودک:  نیلیا

تاریخ تولد: 99/9/15

تاریخ پذیرش: 99/10/3

ارجاع دهنده: رهاشده در بیمارستان امام حسین)ع(

نام کودک:  سامان

تاریخ تولد: 99/9/17

تاریخ پذیرش: 99/10/4

ارجاع دهنده: رهاشده در بیمارستان امام خمینی)ره(

نام کودک:  حامی

تاریخ تولد: 99/9/2

تاریخ پذیرش: 99/9/30

ارجاع دهنده: رهاشده در بیمارستان امام خمینی)ره(

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب ســیدرضا مقدس زاده فرزند سیدحسن شــماره شناسنامه 4928 و 
کد ملی 2060430062 مالک خودرو سواری پژو 405 مدل 1389 به شماره 
انتظامی 315 ص 73- ایران 82 و شــماره موتور 12489284877 و شماره 
شاسی NAAM11CA2BE066336 به علت فقدان اسناد فروش)سند کمپانی( 
و شناسنامه مالکیت)برگ سبز( خودرو تقاضای رونوشت المثنی خودروی مذکور 
را نموده ام لذا هرکسی ادعایی در خصوص خودروی فوق را دارد ظرف ده روز 
واقع در تهران- پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نمایند. بدیهی است پس 

از انقضای مهلت مذکور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 6
شنبه 20 دی ۱۳۹۹ 
25  جمادی االول ۱۴۴2 - شماره 22657

نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران

 نتایج تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد فرهنگی دولت اصالحات
106

و تفحص  نتایج تحقیق  انتشار 
عملکرد  از  هفتــم  مجلــس 
مدعی  جریــان  فرهنگــی 
اصالحــات به وضوح نشــان 
می دهد که مقصود این جریان 
بیشــتر  اصالحــات  واژه  از 
غربی هاست  مطلوب  اصالحات 
تــا اصالحات به نفــع مردم. 
کتاب  نشــر  بازار  از  ولنگاری 
گرفته تا حوزه سینما و تئاتر و 
دیگر حوزه های فرهنگی، همه 
است. تلخ  واقعیت  این  گویای 

  

و با رسانه های مختلف خارجی قرار 
مصاحبه می گذاشتند؛ حتی برخی 
روزنامه های وابسته به دربار نظیر 
کیهان نیز به پوشــش اخبار آنها 
امنیت  در  می پرداختند. جمعیت 
کامل به بهانه دستگیری بازرگان 
و عــده دیگری از اعضا تحصنی را 
از روز 23 شهریور در خانه آیت اهلل 
شریعتمداری برنامه ریزی کرد. به 
نظر می رسید انتخاب این خانه از 
هر جهت محاسبه شده بود چون 
ترفند خوبــی برای انحراف اذهان 
از رهبــری آیــت اهلل خمینی به 
حساب می آمد و می توانست گزینه 
میانه روتری را جایگزین ایشان کند. 
شــاید به همین دلیل این تحصن 
به بهترین شــکل توســط رسانه 
ســلطنتی انگلستان)بی بی سی( و 
خبرگزاری دولتی فرانسه پوشش 
داده شد؛ سرانجام متحصنین در 
30 شهریور پس از آزادی بازرگان 
با هماهنگی دولت شــریف امامی 
به تحصــن پایان دادنــد. به این 
ترتیب با کمــک دولت، جمعیت 
دفــاع از آزادی و حقوق بشــر و 
توانستند  شــریعتمداری  آیت اهلل 
برای مدتی توأمان در صدر اخبار 
روزهای ملتهب شــهریور 1357 
قرار بگیرند.159 همان ایام جمعیت 
به بهانــه فاجعه 17 شــهریور با 
ارســال نامــه ای از وزارت خارجه 
آمریکا کمک خواست! در نامه آنها 
به اشنایدر – معاونت وقت وزارت 

خارجه آمریکا- آمده بود:
با اقدامات سریع در رفع ظلم 
و ستمی که در نتیجه این کشتار 
فجیع به ملت ایران وارد می شود 
و برقراری آزادی و حکومت قانون، 

ملت ایران را یاری دهد.160

تالش جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر برای ارائه 
تصویر »ناجی ملت ها« از دولت ایاالت متحده قابل 
ستایش است اما وقتی متهم در مقام قاضی بنشیند 
باید فاتحه حقیقــت را خواند. ایاالت متحده اگر 
نگوییم عامل این کشتار؛ دست کم خودش شریک 
این جنایت بود؛ پس به نظر نمی رسید این جمعیت 
برای دادخواهی سراغ گزینه مناسبی رفته باشد!

دست به دامن شریک جنایت

3269

کسب و کاری به نام حقوق بشر با نگاهی به زندگی عبدالکریم الهیجی
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سید محمد عماد اعرابی

روزنامه  اطالعات، 30 شهریور 1357؛ با کمک مطبوعات 
درباری، جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشــر و آیت اهلل 
شریعتمداری توانستند برای مدتی توأمان در صدر اخبار 

روزهای ملتهب شهریور 1357 قرار بگیرند.

تالش جمعیت دفاع از آزادی و 
حقوق بشر برای ارائه تصویر »ناجی 
ملت ها« از دولــت ایاالت متحده 
قابل ستایش است اما وقتی متهم 
در مقام قاضی بنشیند باید فاتحه 
حقیقــت را خواند. ایاالت متحده 
اگر نگوییــم عامل این کشــتار؛ 
دســت کم خودش شــریک این 
جنایت بود؛ پس به نظر نمی رسید 
این جمعیــت بــرای دادخواهی 
ســراغ گزینه مناسبی رفته باشد! 
بــا این حال نکته مهم تری در این 
نامه وجود داشــت. جمعیت دفاع 
از آزادی و حقوق بشر برای ارسال 
ایــن نامه به وزارت خارجه آمریکا 
رونوشــت آن را به دست استمپل 
مسئول اجرای مقررات حقوق بشر 

این جمعیــت اقدام فوری مبذول 
فرمایید.161

عبارت ساده »عطف به توصیه 
جناب آقای اشــنایدر« در ابتدای 
نامــه، یعنی آنها از مدت ها قبل با 
معاونــت وزارت خارجه آمریکا در 
تمــاس بودند و از آنهــا توصیه و 
مشورت می گرفتند. علیرغم همه 

طرفداران  امور دست  گردانندگی 
خمینــی اســت... کارها دســت 

روحانیون و مذهبیون است.162
با این حال عبدالکریم همیشه 
ســعی می کرد روایتی متضاد از 
واقعیت ارائه دهد. ســال 1362 
در یک مصاحبه ادعا کرد بیشتر 
فعالیت های سیاسی آن روزها از 
طریــق کانون های دموکراتیک و 
حقوق بشری انجام شده است حتی 
تظاهرات عظیم 19 آذر 1357 را 
ابتکار جمعیت دفــاع از آزادی و 
حقوق بشر به مناسبت روز جهانی 
حقوق بشر دانست؛163 تظاهراتی 
که به دعوت روحانیون سرشناس 
مذهبی نظیر آیت اهلل طالقانی در 
یکی از ایام مهم مذهبی سال یعنی 
برگزار شده  تاسوعای حســینی 
بود و فردای آن روز در عاشورای 
حسینی نیز تکرار شد. مسلما اگر 
جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر 
فارغ از رویکرد مذهبی و مستقل 
از آیت اهلل خمینی به تنهایی اقدام 
به برگزاری چنین تجمعی می کرد 
این حجــم عظیــم از توده های 
مردم بــه خیابان نمی آمدند. این 
همه اعتمــاد به نفِس عبدالکریم 
حقایــق  کــردن  واژگــون  در 
 برای نســل های بعــد مثال زدنی 

خواهد بود.

جمعه ســیاه تهران بهانه ای 
شــد برای عرض اندام گروه های 
مختلف حقوق بشری و در رأس 
آنان جمعیت دفــاع از آزادی و 
حقوق بشــر. برخالف توده های 
مذهبی مردم که در کف خیابان ها 
به رگبار بســته می شدند آنها با 
ژست های روشــنفکری و تحت 
به  فعــاالن حقوق بشــر  عنوان 
راحتی و با آزادی تمام در کشور 
می چرخیدند، سخنرانی می کردند 

رهبری علی البدل بــاز کرده بود 
صادقانه در 28 شــهریور 1357 

اعتراف کرد:
جوانان هستند که با اعتقاد به 
مبارزه و جهاد که بیشــتر از افکار 
خمینی الهام می گیرند کارها را در 
دست دارند....تظاهرات ]عید فطر 
و 16 شهریور57[ را مذهبیون به 
خمینی  طرفدار  جوانان  خصوص 
اداره می کردند. ما دخالت نداشتیم 
و در وضع فعلی کار طوری است که 

مجلس شورای اسالمی دورة هفتم در جلسة 
شــصتم خود در تاریخ 1384/1/15،  درخواست 
جمعی از نماینــدگان را مبنی بر ضرورت انجام 
تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
را بررسی کرده و در تاریخ 1384/1/21در دستور 
کار خــود قــرار داد و با رأی مثبــت نمایندگان، 
کمیسیون فرهنگی مجلس، هیئتی را مأمور بررسی 
و تهیه گزارش نمود. نتایج این گزارش در جلسة 
علنی روز چهارشــنبه 17 شهریور 1385 توسط 
جــواد آرین منش مخبر کمیتة تحقیق و تفحص 
قرائت گردید. از آن جا که این گزارش حاوی نکات 
مهم از وضعیت نشر کتاب، فیلم و آثار سینمایی، 
مطبوعاتــی و خبرگــزاری در دورة تصدی گری 
خاتمی و ادارة کشــور توسط تفکر اصالح طلبی 
او و همفکرانش می باشــد، مختصر بخش هایی از 
این گزارش مبسوط، از نظر خوانندگان می گذرد. 

در ســفارت آمریکا رساند و برای 
او نوشت:

عطف بــه توصیه جناب آقای 
اشــنایدر معــاون وزارت ]امــور 
خارجــه[ قســمت حقوق بشــر 
جنابعالی در ارسال و رساندن پیام 

تالش هــا و حمایت های دولتی از 
روشــنفکران غربگرا امــا اکثریت 
مردم ایران همچنان در ذیل آیت اهلل 
خمینی به آنهــا توجه می کردند. 
مهدی بازرگان که سفارت آمریکا 
حســاب ویژه ای روی او به عنوان 

مشروح آن را باید در روزنامة رسمی از جلسة 
مورد نظر مجلس شورای اسالمی مطالعه نمود.

»در اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی 
جمهوری اســالمی ایــران و با عنایــت به ماّده 
198 آیین نامة داخلی مجلس شــورای اسالمی، 
کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در 
جلسة 60 مورخه 1384/1/15 درخواست جمعی 
از نمایندگان محترم را در زمینة انجام تحقیق و 
تفحص از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی که از 
سوی هیات رئیسة محترم ارجاع گردیده بود مورد 
بررسی و ضرورت انجام تحقیق و تفحص را مورد 
تصویب قرار داد و ســپس در تاریخ 1384/1/21 
موضــوع در دســتور کار مجلس قــرار گرفت و 
نمایندگان محترم مجلــس نیز به انجام تحقیق 
و تفحــص رای مثبت دادند. آن گاه کمیســیون 
فرهنگی با تشکیل هیئت تحقیق و تفحص عهده دار 
انجــام کار گردید. اینک گزارش کوتاه و مختصر 

بررسی های انجام شده تقدیم می گردد.
1- بررسی چگونگی انطباق برنامه ها و عملکرد 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اهداف و وظایف 

قانونــی این وزارتخانه و سیاســت های فرهنگی 
جمهوری اســالمی ایران بیانگر این مطلب است 
که اگر چه در دهه اخیر آمار و شاخص های کّمی 
در زمینة تولید آثار و محصوالت فرهنگی روند رو 
به رشدی را نشان می دهد و آمار نشریات، کتاب، 
فیلم، تئاتر و به طــور کلی محصوالت فرهنگی، 
هنری و ســینمایی هر سال نسبت به سال قبل 
افزایش داشته است، لکن متاسفانه به دلیل فقدان 
سیاست های اجرایی و نبود نظارت مناسب بخش 
قابل مالحظه ای از تولیدات، نه تنها در راســتای 
اهداف و سیاســت های فرهنگــی نظام مقدس 
جمهوری اســالمی شکل نگرفته بلکه از محتوای 
سوء فرهنگی و ضد فرهنگی برخوردار بوده است.

2- بررســی ها پیرامون چگونگی صدور مجوز 
نشر کتاب، تخصیص یارانه ها، حمایت از برگزاری 

نمایشگاه های کتاب و مسایل مربوطه حکایت از 
کم توجهی، اهمال در ممیزی و تخلفات جّدی از 

ضوابط تولید و نشر کتاب دارد.
الف: وضعیت نشر کتاب

در حالــی که حفظ و حراســت از ارزش های 
فرهنگی، بومی و اســالمی در انتشار آثار مکتوب 
از جمله وظایف وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
محسوب می گردد و تقریباً اکثر کشورهای جهان 
شــیوه های نظارتی متناسب با فرهنگ خودی را 
در نشر آثار مکتوب اعمال می کنند؛ متأسفانه در 
سال های اخیر به دلیل حاکمیت تساهل و تسامح 
فرهنگــی و به بهانة کثرت آثــار و کمبود نیروی 
انسانی، کنترل و نظارت الزم بر نشر آثار فرهنگی 
و هنری اعمال نگردیده و در نتیجه آثاری منتشر 
شــده اســت که برخی از آنها نه تنها هیچگونه 
انطباقی بــا ارزش ها و معیارهــای نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ندارد بلکه تعداد زیادی از این 
آثار با ضوابط و معیارها و سیاســت های فرهنگی 

جمهوری اسالمی مغایرت دارد.
تحقیق و بررسی صورت گرفته در زمینة آثار 

انتشار یافته در مورد کتاب هایی با موضوع ادبیات 
داســتانی در مقطع زمانی تابستان 1378 لغایت 
تابســتان 1381 که از کل آثار انتشار یافته تعداد 
659 اثر به صورت نمونه و گمانه زنی مورد ارزیابی 

قرار گرفته است، نتایج ذیل را در برداشته است.
از مجموع کتاب های مورد بررسی قرار گرفته 
78/6 درصد آنها به نحوی از انحاء دارای اشکاالت 
و ایراداتی بوده است و تنها 21/4 درصد آنها مورد 
تأیید کامل قرار گرفته و فاقد هرگونه اشــکاالتی 

بوده است.
تحلیل محتوای کتب منتشره در زمینه ادبیات 
داستانی حاکی است، در البه الی این آثار مفاهیمی 
در زمینة اشاعة ابتذال، عادی  سازی روابط محرم و 
نامحرم ، عادی ساختن و از میان بردن قبح گناه، 
اشــاعة رفتارهای غیراخالقی، تشریح صحنه های 
خالف اخالق جنســی، اشــاعة روابط نامشروع، 
ترویج روابط غیرشرعی قبل از ازدواج، هنجارشکنی 
دختران جوان، بی توجهی به احکام شــریعت، به 
ســخره گرفتن اعتقادات و آداب و رســوم دینی، 

اشاعة تفکرات سکوالریستی وجود دارد.
ب: نمایشگاههای بین المللی:

بررســی ها درخصــوص چگونگــی برگزاری 
نمایشگاههای بین المللی کتاب بیانگر این واقعیت 
است که متاســفانه نظارت مناســبی در زمینة 
محتوا و کیفیت آثار عرضه شــده از سوی وزارت 
 فرهنگ و ارشاد اسالمی،  بر غرفه داران، ناشرین و 
عرضه کنندگان کتاب و محصوالت فرهنگی داخلی 

و خارجی اعمال نگردیده است.
به عنوان مثال و نمونه بررسی های انجام شده 
درخصوص هجدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب 
که با حضور 1818 ناشــر داخلی و 756 ناشــر 
خارجی در تهــران برگزار گردید، حاکی از وجود 

تخلفات ذیل در این نمایشگاه بوده است.
الف- عرضه کتب و نشریات خارجی ممنوعه 
و مبتذل که مغایر ضوابط و مقررات وزارت ارشاد 

بوده است.
ب- عرضة آثاری که به معرفی چهرة باصطالح 

هنرمندان و هنرپیشگان فاسد می پردازد.
ج- عرضة آثاری که توصیف کننده صحنه های 
غیراخالقی و مســایل جنسی به صورت وقیحانه 

است.
د- عرضة آثاری که مبلّغ فرق ضالّه و اندیشه های 

الحادی و مکاتب کفرآمیز بوده است.
هـ - عرضه و تبلیغ آثار علیه دین مبین اسالم
و- عرضة کتب نویســندگان معاند با انقالب 

اسالمی
ز- عرضة آثاری در ضدیت با گروه های جهادی 

فلسطین و دفاع از رژیم غاصب صهیونیستی
3- واردات کاغذ و چگونگی توزیع و تخصیص 
یارانه ها و علل نوســان غیرقابــل قبول کاغذ در 

سال های اخیر:
بررسی ها در این زمینه نشانگر عدم مطالعه 
و فقــدان کارشناســی الزم در زمینــة خرید 
کاغذ خارجی از ســوی معاونت های فرهنگی 
و مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
بوده اســت. در نتیجه حسب اطالعات موجود، 
خریدهایی که رأســاً توسط معاونت مطبوعاتی 
انجام می شــده، معموالً با کمترین اطالعات و 
بدون در نظر گرفتن مالحظات و بررسی های فنی 
انجام می شده است و نیز به دلیل ابهامات فراوانی 
که در قراردادهای مربوطه وجود داشته عالوه بر 
هزینه هــای حق العمل کاری، هزینة ســرمایه 
در قیمت تمام شــده نیز محاســبه و پرداخت 
می گردیده و به طور کلی خریدها به گونه ای بوده 
است که دست حق العملکار را در جابه جایی کاغذ 
باز می گذاشته است. در نتیجه باعث حیف و میل 
بیت المال در این زمینه گردیده اســت و موارد 
متعددی تخلف در جهت توزیع کاغذ یارانه ای 
و تعویــض نوع کاغذ مرغوب به کاغذ نامرغوب 
و عدم تخصیص یارانه های کاغذ در جای خود 

بوده است.
برابر گزارش شماره 110/2-85/1/28 دیوان 
محاسبات ســازمان چاپ و انتشــارات وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی فقط در سال 1383 
مبلغ 324/190 هزار ریال مازاد بر سهم اعتبار 
خارج از شمول ابالغی در قالب اعتبارات خارج 
از شمول هزینه نموده است که تنها گوشه ای از 

تخلفات فراوان این بخش است...


