
کاغذی صرف می شود و درنهایت خواننده نیز 
سرگردان می شود. این مشکالت فقط به این 
دلیل اســت که ما کپی رایت را نپذیرفته ایم. 
بنابراین باید ایــن تصمیم گیری اتفاق بیافتد 
و همچنین فرهنگ ســازی شــود. با وجود 
این که ما عضو کپی رایت نیســتیم، تعدادی 
از ناشــران از جمله نشــر افق از نظر اخالقی، 
کپی رایت را رعایت می کنند، شــاید حتی از 
نظر مالی متضرر هم بشوند، چون ناشر دیگر، 
پولی بابت کتاب نمی دهد و آن را چاپ می کند. 
به همین دلیل ما در کارنامه ســازمان نشــر، 
بخشی را تحت عنوان »احترام به حق مؤلف« 
اضافه کردیــم و کتاب هایی کــه کپی رایت 
آن ها از ناشــران خارجی خریداری شده بود، 
نمایش دادیم. اما به هر حال باید الگوسازی و 
فرهنگ سازی شود که با وجود نپیوستن ما به 
کپی رایت، ناشران از نظر اخالقی این مسئله را 
رعایت کنند و از آن طرف هم باید در قوانین و 
آیین نامه ها بازنگری هایی انجام شود. مقصودم 
این اســت که حتی اگر به قانــون بین المللی 
نپیوســتیم، در قوانین داخلی وزارت ارشاد و 
ادارات دیگر و حتی در کتابخانه ملی می شود 
برخی موارد را تغییر داد و اگر کتابی توســط 
ناشری ترجمه می شود، اجازه ندهیم ناشران 
دیگر چاپ مجدد کنند. بنابراین باید کارهای 
داخلی و مقدماتی را انجام داد تا شرایط الزم 
برای پیوستن به کمیسیون بین المللی فراهم 
شود، چون مخاطبان کتاب خیلی سرگردان اند 
که در همین نمایشگاه هم، قابل مشاهده بود. 
این مســئله در طرح های فصلی و حوزه های 
مختلف دیگر نیز دیده می شود. اگر ما بخواهیم 

در بازار بین المللی نشــر، حرفی برای گفتن 
داشته باشیم، چاره ای نداریم جز پیوستن به 
قانون کپی رایت. چون در جهان اولین موردی 
که از شما می پرسند همین مسائل حقوقی و 
معنوی و کپی رایت است و اگر عضو آن نباشیم، 
دست ما تاحدودی بســته می شود، بنابراین 
شــاید یکی از مهمترین گام ها پیوســتن به 

حقوق معنوی و کپی رایت است.

   برویم سراغ جایزه جالل آل احمد 
که احســاس می کنم اندکــی اعتماد 
نویسندگان نسبت به آن کم شده است. 
همان طور که می دانیــد در دوره های 
مختلف، نسبت به این جایزه انتقادهای 
زیادی وارد شد. متأسفانه این طور به نظر 
می رســد که همه طیف ها نمی توانند 
امیدوار باشند که جایزه جالل آل احمد را 
از آن خود کنند. اکنــون جایزه جالل 
آل احمد در سطح ملی برگزار می شود، اما 
همه نویسندگان در آن شرکت نمی کنند. 
به نظر می رسد که این جایزه با جایزه های 
بزرگ دنیا فاصله زیادی دارد و گویا تنها 
صرف هزینه و وقت است و از طرف دیگر 
دسته بندی نویسندگان به نوعی برای 

جایزه های دیگر هم الگو ساخته است. 
البته جایزه جالل آل احمد چندان به خانه 
کتاب مرتبط نیست، زمانی در چارچوب خانه 
کتاب بود، اما چند سالی است که به بنیاد شعر 
ادبیات داستانی منتقل شده که تمام فرآیند 
جایــزه از جمله داوری داســتان ها و انتخاب 
کتاب ها در آن جا انجام می شود که اگر الزم شد 
با جناب آقای قزلی، مدیر بنیاد صحبت کنید. 
اما نکته ای در صحبت های شما بود که گفتید، 
جایزه جالل معتبرترین جایزه ایران است، به 
گمان من معتبرترین جایزه، جایزه کتاب سال 
ایران است و پس از آن جایزه جالل است. اما 
خود من هم نقدی دارم، البته نه به جایزه جالل 
آل احمد، بلکه به این که همــه این ها باید به 
جایزه کتاب سال برگردند و ادبیات داستان و 
شعر نیز در جایزه کتاب سال بررسی شوند، اگر 
بخواهیم این ها را تفکیک کنیم، کتاب سال که 
برند جمهوری اســالمی ایران است و تاکنون 

36 دوره از آن برگزار شــده، به مرور تضعیف 
می شود. به نظر می آید که ادبیات داستانی و 
شــعر نیز باید به جایگاه خود در جایزه کتاب 
سال برگردد و شاید بتوان در آن بازبینی کرد. 
اما در مورد جایزه جالل اجازه دهید دوستان 

ما در بنیاد جایزه، اظهارنظر کنند. 

   البته آقای دکتر، کشــوری مانند 
فرانســه که در ادبیات پیشتاز است، 
حدود 2000 جایزه در سال برگزار می کند 
و در نتیجه هر نویسنده ای با هر سطح 
کیفــی می تواند به بــردن یکی از این 
جایزه ها امیدوار باشد و این خود ایجاد 

انگیزه می کند. 
بلی. البته آن ها یک جایــزه اصلی و تعداد 
زیادی جایزه فرعی دارند. اکنون در کشــور 
ما هم حدود 35 جایزه در حال برگزاری است 
که بخشــی از آن ها توســط نهادهای دولتی 
برگزار می شود مثل کتاب سال و جایزه جالل 
آل احمد و جایزه پروین اعتصامی و جشنواره 
شعر و جایزه فارابی که وزارت علوم عهده دار 
آن است و بخشــی از این جوایز توسط بخش 
خصوصی اهدا می شود و بخشی هم موضوعی 
هســتند مثل جایزه الک پشــت پرنده که 
مخصوص کودک و نوجوان است. ما می توانیم 
این ها را تقویت کنیم تا تعداد جوایز بیشــتر 
شود و بخش خصوصی بتواند چنین جوایزی را 
برگزار کند تا هم ارزیابی کتاب ها بیشتر اتفاق 
بیافتد و هم چکیده نشر ایران در جشنواره ها 
مشخص شود. مثال در سال 97، حدود 530 
کتاب برگزیده شــدند که این چکیده نشر را 

نشان می دهد. 

   حاال که بحث به جوایز و جشنواره ها 
کشیده شــد، حتما می دانید که مدتی 
اســت این جایزه ها و جشنواره ها رو به 
فزونی رفته و ناشران شروع به برگزاری 
جایزه و جشنواره کرده اند و متأسفانه 
درنهایت مشخص می شود ناشر به کتاب 
خودش جایزه داده اســت که انتقادات 
روزنامه نگاران حوزه کتــاب را در پی 
داشته اســت. نتیجه این است که در 
دوره های بعــد، ناشــران در چنین 
جایزه هایی شرکت نمی کنند. در نتیجه 
صرف هزینه و زمان و انرژی برای هیچ 
اتفاق می افتد. آیا خانه کتاب بر روند این 

جایزه ها نظارتی دارد؟
ما   بر جوایزی کــه بخش خصوصی برگزار 
می کند، نظارتی نداریم و نمی توانیم نظارتی 
داشته باشیم. اما می شــود با آن ها همفکری 
کرد و به آن ها جهت داد. گاهی این جایزه ها به 
محاق رفته اند و دیگر برگزار نشده اند و شاید 
در دوره هایی نگاهی سیاســی به این جوایز 
وجود داشــته اســت، اما ما باید از این جوایز 
حمایت کنیم تا ادامه یابنــد. من موافقم که 
بخش خصوصی در این زمینه پیشتاز باشند و 
حرکت کنند، به شرط این که از منابع عمومی 
و دولتی استفاده نکنند و این کار را خودشان 
را انجام دهند، اما از نظر محتوایی، شاید بهتر 
است که جهت یابی سیاسی در مورد آن ها 
از بین برود، زیرا معتقدم کتابی که از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی مجوز گرفته، 
می تواند وارد فرآیند داوری شود؛ چه در 
جوایز دولتی و چــه در جوایز خصوصی. 
حداقل باید اگر به بخش خصوصی کمک 
نمی کنیــم، چــوب الی چرخشــان هم 

نگذاریم. 

    می خواهم بپرسم که چرا این قدر در 
ایران مجوز نشر، ساده صادر می شود؟ 
یعنی نزدیک به ســه هزار ناشر وجود 
دارند و هنوز هم روند صدور مجوز ادامه 
دارد تا جایی که به افراد کم سن و سال هم 
مجوز نشر داده می شــود. در حالی که 
کتاب فروشــی ها مدام در حال تعطیل 
شدن هستند و از سوی دیگر، یک کتاب، 
ســال ها برای دریافت مجوز در وزارت 
ارشاد معطل می ماند که حاال یا باالخره 
مجوز را دریافت می کند یا اصال موفق به 
دریافــت مجوز نمی شــود. اگر کتابی 
شایسته دریافت مجوز از سوی وزارت 
ارشاد است، چرا 10 سال پیش نگرفته 
است و آیا این سلیقه ای برخورد کردن 

نیست؟ حتی گاهی می بینیم که کتابی 
پس از دریافت مجوز، دوباره لغو مجوز 

می شود.
درخصوص نشر، من حرف شــما را تأیید 
می کنــم؛ در همه دنیا ایــن معادله برعکس 
ایران اســت، یعنــی برخالف ایــران، تعداد 
کتاب فروشی ها بر تعداد ناشــران تا سه برابر 
فزونی دارد. حدود 16 هزار پروانه نشر در ایران 
صادر شده اســت و این که چه تعداد از این ها 
فعال هستند، آمارهای ما حکایت از این دارد 
که در سال گذشــته حدود 101 هزار عنوان 
کتاب توسط 5000 ناشــر چاپ شده است. 
در همین آمار، نکاتی نهفته اســت که نشان 
می دهد ما در حوزه نشــر جــای کار زیادی 
داریم. یعنــی 56 درصد کتاب ها توســط 8 
درصد ناشــران، چیزی نزدیک به 500 ناشر 
چاپ شده اســت. یعنی نزدیک 500 ناشر در 
ســال 97 پرکار و حرفه ای بوده اند. بنابراین 
چاره ای نداریم جر این که صنعت نشر ایران را 
به سمت حرفه ای شدن ببریم. یعنی تعدادی 
ناشــر حرفه ای وجود داشته باشند، نه این که 
تعداد زیادی ناشر داشته باشــیم. من کامال 
با این شــرایط مخالفم. اگر ما 1000 ناشــر 
حرفه ای داشــته باشــیم، بهتر از این است 
که 5000 ناشــر غیرحرفه ای داشته باشیم 
که هم نتوانیم به آن هــا خدمات بدهیم و هم 
نتوانیم در نمایشــگاه تهران و خارج از کشور، 
آن ها را حمایت کنیم. همین نمایشگاه های 
بین المللی و از جمله نمایشــگاه کتاب تهران 
باید محلــی برای گفت وگو بین نویســنده و 
مخاطب و بین ناشران باشد، اما در غرفه های 
6 متری و 9 متری می توانیم چه فضایی برای 
گفت وگو بین مخاطب و نویســنده یا ناشران 
فراهم کنیم؟ تصور می کنم در وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی و اتحادیه ناشــران هم این 
شــرایط به وجود آمده که چاره ای نداریم جر 
این که به طرف حرفه ای شدن برویم. اما این که 
چه باید بکنیم که صدور مجوزها کم شود؟ به 
نظر من الزم اســت که قوانین و آیین نامه ها 
بازبینی شــوند، چون در حیطه صدور مجوز، 

قوانین ســاده و راحتی حاکم است. اما باید 
کســانی وارد صنعت نشر شوند 

که هم در سطح ملی و هم در 
سطح بین المللی حرفه ای 
باشــند و کتاب هــای 
اثرگذاری چــاپ کنند. 
زیرا اکنون دوره کیفیت 
اســت، نه کمیت. ما باید 
به ســمت کیفی ســازی 
ناشــران و کتاب ها برویم. 

برای رسیدن به این اهداف، 
اراده ای وجود دارد که انشاءاهلل 

بتوانیم در ســال های آینده شــرایط بهتری 
را ببینیم. اما باید بگویم کــه مجوز ندادن به 
کتاب ها بی دلیل نیست. من این را قبول ندارم 
که بی دلیل به کتاب ها مجوز داده نمی شود. 
من معتقدم همان طور که سازمان بهداشت، 
بخشــی به  نام »غذا و دارو« دارد که به تمام 
غذاها و داروهای وارداتــی و تولیدی نظارت 
می کند تا شــهروندان با اعتماد بیشتری آن 
کاال را بخرند، ممیزی وزارت ارشاد هم بخشی 
از سیاست های کالن حاکمیت است و در اکثر 
کشــورها کم یا زیاد، این ممیزی وجود دارد. 
خوب در کشور ما هم تحت شرایط اخالقی و 
مذهبی، قطعا کتاب ها باید ممیزی و ارزیابی 
شوند، منتها این که شما می گویید نگاه ها نباید 
سلیقه ای باشد، این حرف درستی است. بلکه 
باید چارچوب و معیاری وجود داشته باشد، در 
نهایت نظر خواننده تعیین کننده است، پس 
باید سالیق شخصی را به حداقل برسانیم و در 
نتیجه با شما موافقم. البته طی سال های اخیر 
شرایط بهتر شده و اگر الزم بوده، گفت وگویی 
با نویسنده صورت گرفته که طی آن خیلی از 
مسائل حل می شــود، زیرا طرفین می توانند 
نظرات خودشــان را راحت تر بیان کنند و به 
یک سری مفاهیم مشترک برسند و در نتیجه 

مجوزها راحت تر و سریع تر صادر می شوند. 

   من می پذیرم کــه در دولت های 
مختلف، این شرایط متفاوت بوده است و 
بنابراین انتظار داشتیم که در دولت آقای 
روحانــی فضای ممیــزی تغییر کند. 
به عنوان مثــال بگویم که رمان »کوچه 
ابرهای گمشده« کوروش اسدی 10 سال 
در ممیــزی مانــد و پــس از مرگ 
خودخواسته نویســنده، ناگهان کتاب 
مجوز گرفت و ناشــر آن را چاپ کرد. 
کوروش اسدی چاپ کتابش را ندید و از 
یأس و ناامیدی به زندگی اش پایان داد. اما 
پس از یک ســال، دوباره در نمایشگاه 
امسال لغو مجوز شــد. چه طور چنین 
چیزی ممکن است؟ یک کتاب یا مجوز 
می گیرد یا نمی گیرد؛ اگر مجوز گرفته، 
چرا در نمایشگاه لغو مجوز شد؟ یعنی 
نویســنده  بایــد بمیرد تا 

کتابش مجوز بگیرد؟ 
مــن در نمایشــگاه 
طی مصاحبــه ای گفتم 
که معتقــدم کتابی که 
مجوز گرفته، باید همه 
نهادها و ســازمان ها به 
آن مجوز تمکین کنند، 
چــون وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در چارچوب 
جمهوری اســالمی تعریف 

شــده اســت و خطوط قرمز را می داند، حاال 
ممکن اســت بین چند میلیــون کتاب، یک 
کتاب هم از زیر دست برِرس عبور کند و باید 
این خطای انسانی را در نظر بگیریم که البته 
به حداقل رسیده است. ما باید به مجوز وزارت 
فرهنــگ تمکین کنیم، در غیــر این صورت 
این مجوزها اعتبارشان را از دست می دهند. 
واقعیت این است که فضای مجازی و اینترنت 
شرایطی را برای نویســندگان ایجاد کرده و 
مؤلف می تواند از خیر مــادی اثرش بگذرد و 
آن را در فضای مجازی منتشر کند. در نتیجه 
کتابی که در 1000 نســخه چاپ می شــد، 
در فضای مجازی بیش از چنــد میلیون نفر 
آن را می خواننــد و مخاطب بیشــتری پیدا 
می کند. پس ما باید با توجه به شرایط جدید، 

تصمیمات جدیدی بگیریم.

   آقای دکتر با توجه به کمبود و قیمت 
کاغذ و هزینه های چاپ، از احوال کتاب 

بگویید.
وضعیت کاغذ که خوب نیست، اما وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی در حد توان سعی 
کرده وضعیت کاغــذ را ســاماندهی کند و 
کارگروه کاغذ در وزارتخانه تشــکیل شده و 
کارگروهی هــم در معاونــت فرهنگی برای 
سهمیه کاغذ ناشران تشکیل شد. دولت هم 
ارز 4200 تومانی بــرای کاغذ در نظر گرفت، 
چون جزء کاالهای اساسی اســت، اما هنوز 
رشــد بادکنکی قیمت کاغذ در بــازار وجود 
دارد و طبق آمار خانه کتاب، تأثیرش را روی 
تیراژ کتاب گذاشته است و بسیاری از ناشران 
یا چاپ کتاب را محدود کرده اند یا دست نگه 
داشته اند تا ثباتی به وجود بیاید. البته مسئله، 
فقط کاغذ نیست، بلکه مشــکل مواد اولیه و 
صحافی هم وجــود دارد. بنابراین با افزایش 
هزینه های چاپ، مخاطــب ریزش می کند، 
زیرا درآمد افــراد جامعه باال نرفتــه؛ یا ثابت 
بوده یا پایین تر آمده اســت، بنابراین ناشران 
با احتیاط قدم برمی دارند تا این شرایط بهتر 
شود. اما در وزارت ارشاد اقدامات خوبی شده 
تا بتوانند کاغذ را با همان ارزی که وارد شــده 
در اختیار ناشران قرار دهند. اگر بتوان نظارت 
بر شــرایط را قوی کرد، می شود جلو افزایش 

بی رویه قیمت کتاب را هم گرفت. 

   پس شما معتقدید که حال کتاب 
خوب نیست.

البته من معتقد نیستم که حال کتاب بد 
است، بلکه در همین شــرایط، باز هم کتاب 
حالش خوب اســت و مــردم می توانند با 
حداقل درآمد، یک کتاب را بخرند. در نتیجه 
نسبت به کاالهای دیگر، در حوزه فرهنگ 
و به ویژه کتاب، هنوز ناشران راضی هستند 
و انعکاس این رضایت در نمایشگاه امسال 
قابل مشاهده بود. البته معموال در خرداد و 

تیر رکودی در صنعت نشر اتفاق می افتد.

   آقای دکتر شــما مخالف جدی 
رشد قارچ گونه نویسندگان هستید، در 

این باره صحبت کنیم.
 در بانک اطالعاتی خانه کتــاب، بیش از 
22 هزار اهل قلم ثبت شــده است که شامل 
نویســندگان، مترجمــان، پژوهشــگران، 
ویراستاران و بقیه فعاالن این حوزه است. من 
معتقدم که هر کسی که کتاب چاپ کرد، اهل 
قلم نیســت، بلکه باید اثرش، اثربخش باشد 
که البته تعداد آن ها هم محدود است. باید به 
سمتی برویم که نویسنده ای حرفه ای در سطح 
بین المللی تربیت کنیم. باید بپرسیم که چه 
میزان توانسته ایم نویسندگان جهانی تربیت 
کنیم که کتاب هایشــان ترجمه شود. روشن 
اســت که برای جمعیت ایران می نویســیم. 
به همین دلیل امســال در آیین نامه اهل قلم 
بازبینی کردیم که البته نقد زیادی به ما وارد 
شد، اما ما بر ســر اعتقاد خود ایســتادیم تا 
بتوانیم به نویسنده حرفه ای بیشتر بپردازیم و 
خدماتی مثل وام و تسهیالت و بن کتاب و بیمه 

تأمین اجتماعی برای آن ها در نظر بگیریم.
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افسانه فرقدان

   شما در شــرایطی به ریاست خانه 
کتاب ایران منصوب شدید که این مرکز 
مشکالت و حاشیه های زیادی داشت. 
برای خانه کتاب چه برنامه هایی داشتید 
و چه میزان به اهدافتان نزدیک شده اید؟
مؤسساتی مثل خانه کتاب که تأثیرگذارند، 
همیشه حواشــی زیادی داشــته اند. اولین 
برنامه من این بود که این حواشی را کم کنیم. 
اقدام اول، ایجاد نوعی همدلی کم رنگ شده، 
بین کارکنان مؤسســه بود. اقدام بعدی اتکا 
به نیروهای خــود مجموعه بود تــا بتوانیم 
برنامه های مؤسســه و اهدافــی را که در نظر 
داشــتیم، جلو ببریم. مســئله بعدی، توجه، 
مشورت و به بازی گرفتن نهادها و انجمن های 
حوزه نشر و اهل قلم در تصمیم گیری ها بود. ما 
این سه هدف بزرگ را در خانه کتاب داشتیم 
که البته دیگران باید در مــورد عملکرد این 
یک ســال و چهار ماهه ما قضاوت کنند. خانه 
کتاب این ظرفیت را دارد کــه کارهای مهم 
فرهنگی را پیش ببرد. خانه کتاب درگیر یک 
سری مسائل شده بود که در شرح وظایف آن 
نبود، ما بعضی از آن هــا را حذف کردیم؛ مثال 
به فروش کتاب الکترونیکی از سایت ها ورود 
کرده بود؛ من اعتقاد داشــتم که خانه کتاب 
نباید رقیب بخــش خصوصی باشــد، بلکه 
باید کمک کننده و هدایت کننــده و ناظر بر 
بخش خصوصی باشــد. به همیــن دلیل این 
نقش را حذف و اعالم آمادگــی کردیم که به 
بخش خصوصی کمک کنیم. نکته بعدی در 
مورد اطالعات خانه کتــاب بود؛ می دانید که 
مهمترین و منحصر به فردترین بانک اطالعات 
کتــاب، در اختیار خانه کتاب اســت، اما این 
اطالعات حبس شــده بود، ما ســعی کردیم 
از ایــن اطالعات حبس زدایــی کنیم و اعالم 
آمادگی کردیم که اطالعات خانه کتاب را در 
اختیار نهادها و ســازمان ها و ناشران نشریات 
حرفه ای، قرار دهیم و برنامه هایی هم ترتیب 
دادیم. حدود 15 سال بود که زیرساخت های 
اطالعاتی خانه کتاب تغییر نکرده و سنتی بود. 
از سال گذشــته این برنامه را شروع کردیم و 
فکر می کنم بتوانیم تا حــدود یک ماه دیگر 
این زیرســاخت های اطالعاتی را در اختیار 
افراد، نهادها و ســازمان هایی که نیاز دارند، 
قرار دهیم و ایــن به نظر من تحــول بزرگی 
است که بعد از 15 ســال در خانه کتاب اتفاق 
افتاد. از برنامه های دیگر ما، طرح های فصلی 
است. مســئله دیگر، سیاســت شفاف سازی 
بود. عالوه بــر طرح های فصلــی، یارانه ای به 
کتاب فروشــی ها اختصاص دادیــم که برای 
اولین بار کامال شفاف روی سایت خانه کتاب 
بارگذاری شد که هر کتاب فروشی چه میزان 
یارانه از طرح های فصلی عیدانــه یا پاییزانه 
اخذ کرده و همین روند را در مورد هزینه های 
مختلف خانه کتاب از جمله جشنواره ها ادامه 
دادیم. نکته بعدی بحث مشارکت پذیری در 

جشنواره ها بود که ســعی کردیم از ظرفیت 
سایر سازمان ها و بنگاه ها در کارهای فرهنگی 

استفاده کنیم.

   این یارانــه در جهت جلوگیری از 
بسته شدن کتاب فروشی ها اعطا شد؟

بلــی. در دهــه 90 تحوالتــی در جامعه 
فرهنگی و اجتماع ایران اتفاق افتاد و موجب 
شد کتاب فروشی ها کم رمق یا بی رمق شوند، 
برخی در حال تغییر هویــت و برخی در حال 
تغییر کاربری کتاب فروشی به شغل دیگری با 
درآمد بیشتر بودند؛ اما با روی کار آمدن دکتر 
صالحی تقویت کتاب فروشــی ها در دستور 
کار قرار گرفت؛ در ســال های گذشته، یارانه 
در قالب کاغذ، خرید زینــک و خرید کتاب از 
ناشر، فقط به ناشــران تعلق می گرفت؛ یعنی 
فقط یک حلقه از صنعت نشر دیده شده بود و 
به حلقه های بعدی و قبلی توجه نشده بود. به 
همین دلیل معاونت فرهنگی روی دو مسئله 
طرح های فصلی و کتاب فروشی ها تمرکز کرد. 
یعنی همان یارانه ای که به ناشــر می دادیم، 
باید به مصرف کننده نهایی پرداخت می شد. 
در نتیجه قالب این یارانه تغییر کرد و تصمیم 
گرفتیم به جای این که یارانه را در نمایشگاه ها 
توزیع کنیم، در کتاب فروشی به مصرف کننده 
نهایی، یعنی همه مردم ایــران، تعلق بگیرد. 
اگر چه ابتدا اســتقبال خوبی از آن نشــد، اما 
اکنون خوشبختانه طرح های فصلی به خوبی 
جاافتاده و شاید یکی از مهمترین طرح هایی 
بود که در دولت آقای روحانی اجرا شد. یارانه ها 
باید با حداقل خطا هزینه شــوند، بنا را بر این 
گذاشتیم که شــهروندان بتوانند با تخفیف 
کتاب را خریــداری کنند و ایــن تخفیف از 
طرف دولت به کتاب فروشی ها پرداخت شود 
و ابزار کنترلی ما نیز بیشتر شود؛ البته در این 
میان، پول چندانی هم رد و بدل نمی شــود، 
بلکه اعتبار پول است که به کتاب فروشی اعطا 
می شود. توصیه کردیم که چنین طرح هایی را 
برای ســازمان ها، نهادها و بنگاه های مختلف 
هم اعمال کنند. بعد می توانیم تحلیل محتوا 
کنیــم که مردم بــه کدام کتاب هــا گرایش 
بیشتری دارند که بسیار مفید خواهد بود. کنار 
این یارانه، برای کتاب فروشــی ها تسهیالتی 
در قالــب وام هــای کم بهره در نظــر گرفته 
شد که خوشــبختانه بازســازی یا تأسیس 
کتاب فروشی های بســیاری را درپی داشت. 
چون اعتقاد داریم که کتاب فروشی ها به نوعی 
پاتوق فرهنگی هستند و باید خود را با دنیای 
مدرن تطبیق دهند و ســالیق متفاوت افراد 
جامعه امــروز را درنظربگیرند. یقین دارم که 
مردم ما اگــر کتاب فروشــی ها فضایی را در 
اختیارشان قرار دهند، مایلند بخشی از اوقات 
فراغت خود را در کتاب فروشــی ها ســپری 
کنند. بنابراین باید کارهــای جدیدی انجام 
شود تا کتاب فروشــی ها بتوانند به حیاتشان 

ادامه دهند. 

   برنامه های خانه کتاب چه میزان 
روی تهران متمرکز بوده و چه میزان به 
شهرستان ها نظر داشته است؟ به  عبارتی 
خانه کتاب فقط متعلق به تهران است یا 
کتاب فروشی ها و محافل ادبی سراسر 

ایران را پوشش می دهد؟
کامال درســت اســت؛ زمانی، خانه کتاب 
فقط متعلق به تهــران بود، اما شــعار دکتر 
صالحی این بــود که: »ایران، تهران نیســت 
و تهران، همه ایران نیســت«. این شعار باید 
در همــه حوزه ها محقق شــود. مــا در خانه 
کتاب برنامه های زیــادی از جمله طرح های 

فصلی و نشســت ها را برگــزار کردیم که در 
راستای همین شعار بود. شــاید پیش از آن، 
بیشــترین بودجه طرح های فصلی به تهران 
اختصاص می یافت، اما حداقــل از زمانی که 
من در خدمت خانه کتاب بودم، استان ها در 
اولویــت اول قرار گرفتند؛ هــم در تخصیص 
اعتبار به کتاب فروشی های استان ها و هم در 
اختصاص بودجه به استان های انتهای جدول 
تجدیدنظر کردیم. همچنین طرح ها را چهار 
روز زودتر از تهران، در استان ها شروع کردیم. 
این درواقع نشانگر نوع نگاه ما به استان ها است. 
همچنین در خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(، 
به عنوان تنها خبرگــزاری تخصصی کتاب، 
تغییراتی ایجاد کردیم و تأسیس شعب استانی 
خبرگزاری کتاب را در دستور کار قرار دادیم 
که تمام فعالیت های حــوزه کتاب و فرهنگ 
استان ها را پوشش می دهیم. برنامه هایی در 
تجلیل از مفاخر و اندیشــمندان حوزه نشر، 
اعم از ناشر، نویسنده، کتاب فروش، اهل قلم 
را تحت عنوان »عصر کتاب« برگزار می کنیم 
که قبال فقط در تهران برگزار می شــد، اما از 
سال گذشته، ما این برنامه را در استان ها نیز 
شروع و اولین »عصر کتاب« را در چهارمحال 
و بختیاری و دومی را در خراسان شمالی برگزار 
کردیم. سومی را هم پایان خرداد در استان یزد 
برگزار خواهیم کرد. بنابراین برنامه هایمان را 
به طرف اســتان ها بردیم، زیرا اعتقاد داریم 
که اســتان ها ظرفیت ها زیادی دارند که باید 
شناسایی و در سطح ملی معرفی شوند. حتی 
در حال ارائه تحلیل هایی از نشر استان ها، در 
حوزه داوری ها و کتاب سال و حوزه های دیگر 
هستیم تا بتوانیم نویسندگان را تشویق کنیم 
که خالقیت خود را پرورش دهند و آثار تازه ای 
خلق کنند. سال گذشــته در هفته کتاب هم 
همین رویکرد توجه به استان ها وجود داشت 
و آن را از کاشان به عنوان پایتخت کتاب، آغاز 

کردیم. 

    ســرای اهل قلم بــرای انتخاب 
کتاب ها چه رونــدی را در پیش گرفته 
اســت؟ آیا تمام طیف ها می توانند به 
حضور در آن امیدوار باشند و کتابشان 
انتخاب شود یا طیف خاصی در آن جای 

خواهند داشت؟
من معتقدم که در حوزه فرهنگ و به ویژه 
خانه کتاب، نباید طیف های سیاسی و فکری 
و فرهنگی را مدنظر قرار دهیم. ســعی کردم 
تصمیم گیری ها منحصر به تصمیم شخصی 
من نباشــد، به همین دلیل در ســرای اهل 
قلم شــورای کوچکی داریم کــه که درمورد 
کتاب هایی کــه از طــرف ناشــران، افراد و 
سازمان ها برای معرفی و نقد به سرای اهل قلم 
می آیند، تصمیم گیری می کند. سعی کردیم 
با نگاهی همه جانبه گرا، همه گروه ها را ببینیم 
و نگاه هان به خود اثر بوده، نه این که مؤلف چه 

کسی است؟

    فکــر می کنید ســرای اهل قلم 
توانسته اعتماد از دست رفته را دوباره 

بین اهل قلم به دست آورد؟ 
شــرایط سیاســی کشــور در دوره ها و 
دولت هــای مختلف، متفاوت بــوده و برخی 
مواقع ایــن بی اعتمادی به حــوزه فرهنگ و 
سیاســیون، اثر خود را گذاشته است. به نکته 
درســتی اشــاره کردید. در برخی دوره ها، 
بسیاری از اهل قلم منزوی شده بودند و رفت و 
آمد آن ها به سرای اهل قلم و خانه کتاب قطع 
شده بود، اما به نظر من این اعتماد هم در سطح 
کالن فرهنگی در دولت دکتر روحانی وجود 
داشــته و هم ما در خانه کتاب ســعی کردیم 
اعتماد اصحاب فرهنگ و هنر در حوزه نشر و 
پدیدآورندگان مثل نویسندگان، مصححان، 
ویراستاران و تصویرگران را جلب و آن ها را در 
تصمیم گیری ها شریک کنیم؛ زیرا مهم است 
که از آن ها صرفا اســتفاده ابزاری نشود، بلکه 
در تصمیم گیری ها شریک باشند و احساس 
مسئولیت کنند. من احساس می کنم اکنون 
بین خانــه کتاب و حوزه فرهنــگ و اهل قلم 
اعتماد به وجود آمده، البته دیگران و اصحاب 
رسانه باید قضاوت کنند و باید همچنان رو به 
جلو برویم. رئیس جمهور در مهمانی افطار با 
اصحاب رسانه و فرهنگ، موسیقی، سینما و 
اهل کتاب؛ در همین خصوص اعتمادسازی 
صحبت کرد و به نظر می آید که سیاسیون 
هم این نقش مرجــع را برای حوزه فرهنگ 
و رسانه قائل هســتند. به نظر من اکنون که 
ســرمایه اجتماعی ما تضعیف شده، باید به 

این مسئله بیشتر توجه کنیم. 

    خانه کتاب، خبرنگاران اعزامی 

برای نمایشــگاه های خارجی را گزیده 
انتخاب می کند، روزنامه نگاران حوزه 
کتاب در روزنامه های مستقل هیچ گاه 
امیدوار نیستند که در این انتخاب جایی 
داشته باشــند. هر چقدر هم جدی کار 

کنند، در این حیطه قرار نمی گیرند.
البتــه انتخــاب روزنامه نــگاران بــرای 
نمایشگاه های خارجی توسط دوستان ما در 
مؤسسه نمایشــگاه که در همین ساختمان 
است، انجام می شود. این سیاست ما بوده که 
از همه خبرنگاران در همه حوزه های تخصصی 
کتاب استفاده شــود؛ یعنی صرفا خبرگزاری 
کتــاب یا خبرگــزاری مهر و ایســنا و فارس 
نباشند، بلکه از ظرفیت خبرنگاران روزنامه ها 
هم استفاده شود. شاید کسی که صفحه کتاب 
یک روزنامه را مدیریت می کند، در این میان 
محق تر باشــد. در شــرایط کنونی خیلی از 
روزنامه ها صفحات کتاب شــان را محدود یا 
به کلی حذف کرده اند. من همیشــه گفته ام 
که کتاب بــه خودی خود، مظلوم اســت، اما 
خبرنگاری که در حوزه کتاب فعالیت می کند، 
باز هم مظلوم تر اســت. اگر ما توجه نکنیم، به 
مرور ایــن صفحات کتــاب در روزنامه ها آب 
می روند و به ســتون می رسند و به کلی حذف 
می شود. در شرایط کالن هم همین وضع حاکم 
اســت، در مورد بودجه هــم، اولین جایی که 
حذف می شود، بخش فرهنگ است. البته کار 
صفحه کتاب زمان و زحمت زیادی می طلبد 
و ما ســعی کردیم خبرگزاری کتاب، مأمن و 
مأوایی برای خبرنگاران تخصصی کتاب و خانه 
خودشان باشد. در مورد انتخاب خبرنگار برای 
نمایشگاه های خارجی بنا بر این بوده که از همه 
طیف ها استفاده شود، اما اکنون که شما بحث 
روزنامه ها را مطرح کردیــد، ما می توانیم این 
موضوع را به دوستانمان در مؤسسه نمایشگاه 
منتقل و موضوع را بررسی کنیم تا از ظرفیت 
خبرنگاران کتاب در روزنامه ها بیشتر استفاده 
شود. البته ما جشنواره »کتاب و رسانه« را هم 
داریم که در آن همه رسانه ها اعم از رسانه های 
کاغذی، صدا و سیما، برنامه سازان و سایت های 
خبری تمام فعالیت هایشان را برای جشنواره 
می فرســتند و آثار آنها مورد ارزیابی و داوری 

قرار می گیرد و در هفته کتاب به افراد برگزیده 
جوایزی اهدا می شــود. این جشــنواره جزء 
برنامه های جذاب هفته کتاب است و ما سعی 
کردیم خبرنگاران را در برگزاری آن شــریک 
کنیم و خودمان بیشــتر حامی و پشــتیبان 
این فعالیت ها باشــیم. اکنون نیز خبرگزاری 
کتاب درصدد تشــکیل انجمــن خبرنگاران 
کتاب است و ما هم به آن ها کمک می کنیم. در 
واقع می شود برخی فعالیت ها را به این انجمن 
واگذار کرد و من این را اقدام مثبتی می بینم. 
تعداد خبرنگاران کتاب، خیلی زیاد نیســت 
و ممکن اســت به 50 نفر هم نرسند. بنابراین 
می شود جلسات آموزشی برای آن ها گذاشت 
و در عین حال در راســتای پرسش شما، من 
حدود یک مــاه پیش نامــه ای جهت تقویت 
روزنامه هایی که صفحه کتاب دارند، به معاونت 
فرهنگی نوشتم و پیشنهاد دادم که با معاونت 
فرهنگی وزارت ارشاد اسالمی هماهنگ کنیم، 
یارانه ای ویژه برای آن ها در نظر گرفته شود که 

انشاءاهلل تحقق پیدا کند. 

    چندی پیش دکتر محمود صادقی 
در مصاحبه ای گفتند که برای عضویت 
ایران در قانون کپی رایت بسیار تالش 
کرده اند، اما معاون رئیس جمهور از جمله 
مقاومت کنندگان در برابر عضویت ایران 
در قانون کپی رایت هستند. حدود هزار 
سال پیش، حکیم ابوالقاسم فردوسی 
حق کپی رایت را در شــاهنامه رعایت 
کرده است، در حالی که چنین چیزی در 
هیچ کتابی در جهان قابل مشــاهده 
نیست، پس رعایت کپی رایت در فرهنگ 
ما بوده اســت، اما چرا اکنون ما جزء 4 
کشــور دنیا که عضو قانون کپی رایت 

نیســتند، قرار داریم و چــرا معاون 
رئیس جمهــور این مقــاوت را دارند؟ 
می خواهم بدانم خانــه کتاب چه گامی 

برای این امر مهم برداشته است؟
عضویت در قانــون کپی رایت در طول 15 
سال گذشــته بســیار در مجامع علمی طرح 
موضوع شــده و البتــه در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی نیز بحثی چالش برانگیز بوده، 
زیرا بحث مالکیت معنــوی به طورجدی در 
دنیا مطرح اســت. دولت و مجلس اقداماتی 
را انجام داده انــد و الیحه بــه مجلس رفته و 
در کمیســیون های مختلف مثل کمیسیون 
قضایی رصد و پیگیری شــده است، اما به نظر 
می رسد اراده ای که باید باشــد تا این الیحه 
به سرانجام برســد، وجود ندارد. برخی دالیل 
سیاسی یا مذهبی هســتند که باید در سطح 
کالن حل و فصل شوند. بنابراین ممکن است 
دولت یا مجلــس به تنهایی امــکان حل این 
مسئله را نداشته باشــند. هرچند فضایی که 
به نشر ما حاکم اســت، ما را ناگزیر به پذیرش 
قانون کپی رایت می کند. زیرا اکنون به ویژه در 
حوزه ترجمه کتاب، اغتشــاش زیادی وجود 
دارد و به همین دلیل ذائقه جامعه ما در حال 
تنزل است، زیرا یک ناشــر، کتابی را ترجمه 
می کند و همزمان 20 ناشر دیگر هم آن کتاب 
را ترجمه می کنند، حاال این که واقعا ترجمه 
می کنند یا از ترجمه اصلــی کپی می کنند، 
فرقی نمی کنــد، مهم این اســت که ترجمه 
بد، به مرور ذائقه جامعــه را تنزل می دهد، در 
حالی که اگر مــا کپی رایــت را رعایت کنیم، 
ناشــر اصلی پولی بابــت کپی رایت پرداخت 
می کند و در نتیجه حق با آن ناشــر است که 
ترجمه خوبی تحویل جامعه بدهد. مشکالتی 
که اکنون در زبان فارســی ایجاد شده ناشی 
از همین اســت که ما به حــوزه ترجمه توجه 
نمی کنیم. آمارهــای ما نشــان می دهد که 
حدود 26 درصد از کتاب های کودک و نوجوان 
از کتاب هــای ترجمه ای هســتند، اما روی 
آن ها نظارتی وجود ندارد. مثال کتاب میشل 
اوباما را 25 ناشــر ترجمه کرده اند، حاال حتی 
اگر بگوییم که واقعا ترجمــه کرده اند و کپی 
نکرده اند، حســاب کنید چه زمان و هزینه و 
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مدیرعامل خانه کتاب ایران در گفت وگو با »توسعه ایرانی« از ساماندهی وضعیت کتاب  و   مشکالت این عرصه می گوید 

حال ناخوش کاغذ و وجود همزمان  20 ترجمه از یک کتاب

خانه کتاب ایران یکی از مهمترین مراکز فرهنگی در حوزه کتاب است که ساختار آن می تواند در صنعت نشر تعیین کننده باشد. دکتر نیکنام حسینی پور نزدیک به یک سال و نیم است که به ریاست 
این مرکز منصوب شده و طی این مدت تغییرات مثبت و روبه جلویی در سیاست های خانه کتاب اتفاق افتاده است. در پی احوال ناخوش این روزهای کتاب و تأثیر قیمت کاغذ بر صنعت چاپ و نشر، در این 

شماره با ایشان به گفت وگو نشستیم تا از تازه های این عرصه بیشتر بدانیم.

فضایی که به نشر ما حاکم است، ما 
را ناگزیر به پذیرش قانون کپی رایت 
می کند. زیرا اکنون به ویژه در حوزه 

ترجمه کتاب، اغتشاش زیادی 
وجود دارد؛ به گونه ای که یک ناشر، 
کتابی را ترجمه می کند و همزمان 

20 ناشر دیگر هم آن کتاب را ترجمه 
می کنند

من معتقد نیستم که حال کتاب بد 
است، بلکه در همین شرایط، باز 

هم کتاب حالش خوب است و مردم 
می توانند با حداقل درآمد، یک 

کتاب را بخرند

هنوز رشد بادکنکی قیمت کاغذ 
در بازار وجود دارد و طبق آمار خانه 
کتاب، تأثیرش را روی تیراژ کتاب 
گذاشته است. بسیاری از ناشران 
یا چاپ کتاب را محدود کرده اند 
یا دست نگه داشته اند تا ثباتی 

به وجود بیاید. البته مشکل مواد 
اولیه و صحافی هم وجود دارد

خبرگزاری کتاب درصدد تشکیل 
انجمن خبرنگاران کتاب است و ما 
هم به آن ها کمک می کنیم که در 

واقع برخی فعالیت ها به این انجمن 
واگذار می شود

من حدود یک ماه پیش جهت 
تقویت روزنامه هایی که صفحه 
کتاب دارند، نامه ای به معاونت 

فرهنگی نوشتم و پیشنهاد دادم 
که یارانه ای ویژه برای آنها در نظر 

گرفته شود


