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شهال الهيجي با اشاره به تبعات انتخابات ارديبهشتماه؛

روحانی ناامید و ناامیدترمان میکند

 در دوره آقــاي روحاني وضعيت نشــر
تغييري كرده است؟
سياســتهاي كالن تغييري نداشــته ،هرچند
پاسخگويي مسووالن اداره كتاب بهتر شده است .خيلي
براي آقاي روحاني تبليغ كردم .با اينكه در ايران نبودم
مرتب مقاله نوشتم و فعاليت كردم .اما حيف .من با شوق
راي دادم .به اين دليل كه باور كرد م و حاال متوجه شدهام
كه بايد بسيار ديرباور بود و هيچ كس را به راحتي باور
نكرد .و اين بياعتمادي در نهايت براي كشور و حاكميت
بســيار خطرناك اســت .اگر مردم به حاكمي نشان
اعتماد نكنند ،حاكم بيمردم تعريفش چيست؟ مردم
فراموششان ميكنندوعواقباينكاربرعهدهآناناست
مثل اتفاقي كه در سال 84براي اصالحطلبان افتاد .اگر
يادتان باشد سالي كه اصالحطلبها در مجلس اعتصاب
كردند از طرف مردم حمايت نشدند؛ همان مردمي كه
برايآنهاهمهكاركردهبودند.چونفهميدنداصالحطلب
و رييسجمهور اصالحطلب يك واژه نمايشي است و به
حرفي كه زمان انتخابات ميزند عمل نميكند.

 آقاي روحانــي اي كاش اي كاش اعالم
ميكردند نميتوانم .چه ميشــد؟ شجاعت
نه گفتن خيلي بيشتر از بله گفتن است .من
انتظار صداقت و انجام وعدهها را داشــتم.
چيز عجيبي نخواستهايم .يك قانون اساسي
داريــم آن را اجــرا كند و هرگاه به او خرده
گرفتند به همان اســتناد كند .وظيفه قوه
مجريه حفاظت از قانون اساســي است .نه
اينكه مثل يك ورق پاره دور انداخته شود.
وضعيت را كه ميبينيم انگار كه قرار است
هيچ خبر خوشي به ما نرسد

مهرداد نیکروان

محمد تاجالدین  -فاطمه روشن  -مصاحبه با
شهال الهيجي هميشه جذاب است .او صحبتهايي
كه در ذهن ما ميگذرد را فرياد ميزند و ترســي
ندارد .نام او با سانســور عجين شده و محال است
با او صحبت كنيد و پاي سانســور به ميان نباشد.
عمرش را در ادبيات و صنعت نشر گذرانده اما هم
سياست ميداند و هم حقوق .فعال اجتماعي است
و براي تعالي جايگاه زنان ميجنگد .ميگويد اين
روحاني ،روحاني پيش از انتخابات نيست و روزبهروز
همه را نااميدتر ميكند .الهيجي مهمترين وظيفه
روحاني را اجراي قانون اساسي ميداند و استناد به
آن« .روحاني با مردم روراست باشد ،اگر نميتواند
بگويد نميتوانم و همه را راحت كند».
وضعيــت نشــر را وخيم ميدانــد و دليلش را
بياهميتي كتاب براي مســووالن .معتقد است تا
وقتي ايران عضو قانون كپيرايت جهاني نشود نشر
ما تغييري نميكند .او كتاب ناطق حال و روز نشر
بعد از انقالب است.
شايد براي معرفي بهتر شهال الهيجي بايد سراغ
مقدمه كتاب «عليه سانسور» برويم .آنجا كه ابراهيم
نبوي او را اينطور تصوير ميكند« :وقتي در مورد
مردم و حضور عجيب آنان حرف ميزند بغض گلويم
را ميفشارد و تا يك قدمي گريه پيش ميروم .بعد
فكر ميكنم يعني واقعا من اينقدر راحت تحتتاثير
لحن صدا قرار ميگيــرم؟ بله ،او ميتواند با نحوه
سخن گفتن ما را قانع كند .آيا تمام استداللهايش
را قبــول دارم؟ نه ،طبيعتا نه .صدايش طنين دارد
و معموال چنان سخن ميگويد انگار تمام حقيقت
از آن است .به اين ميگويند لحن حق به جانب .و
مگر كسي هست كه تالش نكند با استفاده از لحن،
ذهن و گوش ديگران را تسخير كند؟»
شما تقريبا از ابتداي انقالب وارد عرصه نشر
شديد ،اين سالها بر شما چگونه گذشت؟
من شــهال الهيجي  35سال اســت كه مدير
انتشارات «روشــنگران و مطالعات زنان» هستم.
تقريبا هر چند سال يكبار وزيري جديد و به ظاهر
تحولي جديد ديدهام ولي از همان سال اولي كه ناشر
شدم تا به امروز يك روز خوش نداشتم.
زماني كه ناشــر شــدم ،ســيد محمد خاتمي
وزير ارشــاد بود .چون زمان جنگ بود طبيعتا ما
دچــار محدوديتهاي اقتصــادي بوديم .بنابراين
در ابتــدا ســالي تنها يك كتاب چــاپ ميكردم.
همان يك كتاب هم بايد مورد موافقت «نميدانم
كي» قرار ميگرفت .مــا هيچ وقت آن طرف ميز
را نميشــناختيم .همان زمان يك كتاب ترجمه
داشتيم ،مربوط به مبارزات زنان آلمان از  1863تا
زمان هيتلر و سپس روند تاثيرگذاري زنان در روي
كار آمدن او .سوسيالدموكراتها با وجود اينكه راي
زنان را گرفته بودند وقتي مردها از جنگ برگشتند
همه زنها را از كارخانهها بيرون كردند .اين اولين
ناروي سياسي بود كه زنها به ازاي راي دادنشان
خوردند چون سوسيالدموكراتها را زنان بر سر كار
آوردند .چيزي مثل اتفاقي كه ما زنها در انتخابات
 96تجربه كرديم .از اين شباهتها كه بگذريم براي
اين كتاب كه  34بند كاغذ ميخواست مجبور شدم
چهاربار مقدمهاي كه خودم درباره اشــتغال زنان
نوشــته بودم را عوض كنــم .هربار كتاب ميرفت
و توســط «نميدانم كي» بررسي ميشد و دوباره
برگشــت ميخورد .به هرحال چندين بار مقدمه
عوض شد تا يك كتاب  34بندي به چاپ رسيد.
آن كتاب تنها كتاب منتشــر شــده آن ســال
انتشارات ما بود .آن زمان كاغذ پيدا نميشد ،حتي
در بازار آزاد .اگر هم بود ،ما بلد نبوديم تهيه كنيم.
به همين جهت تا قبل از پايان جنگ ،سهممان سالي
يك كتاب بود .اما همان وقت من متوجه نكته بسيار
دلهرهآوري شدم؛ اينكه در قانون اساسي ما نوشته
شده هيچ كتابي نبايد قبل از چاپ بازنگري شود.
پس چرا ما بايد كتابمان را بدهيم كه روي آن
صحه بگذارند؟ چه فرمول و قانوني است؟ با يكي از
مسووالن صحبت كردم و او گفت ما به شما مشاوره
ميدهيم كه شما بعدا گرفتار نشويد و پس از چاپ
كتاب را خمير نكنيد .مگر نديديد چه اتفاقي براي
فالن ناشر افتاد؟ اين اما براي من قانعكننده نبود
چون تا حدودي قانون ميدانســتم .طبيعي است
به لحاظ حقوقي كســي نميتواند از قانون اساسي
تخطــي كن د ولي ما در جنــگ بوديم و هيچكس
توان مجادله با مســووالن را نداشت .اگر اعتراضي
ميكرديم ميگفتند حرف شما برخالف مصالح ملي
است ،درنتيجه ما هم هيچي نميگفتيم.
كشور در حالت بحراني بود ،مردم گرفتاريهاي
معيشتي داشتند ،مساله مهاجرت مردم جنگزده
بود ،كوپنبندي و مشكالت ريز و درشتي كه گريبان
مردم را گرفته بود و اصال جايش نبود كه حرف زد.
در نتيجه فعالت جدي من ســال  67يعني پس از
جنگ آغاز شد .ما آن سال نتواستيم در جشنواره
بينالمللي تهران شركت كني م كه البته هيچ ربطي
به نمايشــگاه بينالمللي حاال ندارد .ما يك سالن
داشــتيم 40 .ناشر بوديم و غرفهها را تقسيمبندي
كرده بودند .همه چيز هم مجاني بود ،سالن و غذا و
حتي چاييمان .در حقيقت ميخواستند ما را تشويق
كنند .من شش كتاب داشتم و خيلي با انرژي آنجا
را تزيين كردم .به خاطر دارم آيتاهلل خامنهاي آن
زمان رييسجمهور بودند و در غرفه ما حضور پيدا
كردند و از آنجايي كه من تنها ناشر زن بودم مدتي
ماندند و كتابها را ديدند.
 كدام دوره را بهترين يا بدترين روزها براي
نشر ميدانيد؟
از آن زمــان تا به حال با پســتيوبلنديهاي
بسياري روبهرو بودهايم .دورههايي خيلي بد بود و
دورههايي كه با وجود اينكه به نظر ميرســيد بايد
خيلي بد باشد اما آنقدر نبود .مثال به ياد دارم در
انتهاي وزارت ميرسليم ،آقايي مسوول اداره كتاب
بود كه به ســختگيري مشــهور بود و حرفهاي
زيادي پشــت ســرش ميزدند كه فردي امنيتي
است .البته به نظرم اين حرفها بيشتر شايعه بود.
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  باورتان ميشــود به «آينههــاي روبهرو»
مجوز نميدادند .بعد از دو ماه روي صحنه بودن
در تئاتر شهر و بعد از  35سال از چاپ اول آن.
ماجراي آن مربوط به 21بهمن 1357است يعني
يك روز پيش از انقالب مردم ايران .ميگفتند
اين جمالت بايد عوض شــود .من به هيچ وجه
به كارهاي بيضايي دست نميزنم( .با تاكيد) به
هيچ وجه به خودم اجازه نميدهم يك كلمه از
كارهاي بيضايي را تغيير دهم .حق ندارم .اجازه
ندارم .براي كسي كه هنوز درخشانترين چهره
هنرهاينمايشيماستچنيندخالتيدركارهاي
هنرياش بكنم.

آن زمان با اينكه اين فرد بســيار سختگير بود اما
يك ظلم به صبيه ميكرد ،يعني به همه يكســان
ظلم ميكرد.
مثــا كتــاب رييسجمهــور ،كــه آقــاي
هاشميرفسنجاني بود را هم با ما يكسان ميديد.
افكار خاصي داشــت ،ميگفت اطالعات زياد براي
مردم خوب نيست؛ درحالي كه مردم تازه با اينترنت
و اخبار برونمرزي آشنا شده بودند .جالب است كه
پس از مدتي شــنيدم كه گفته بود الهيجي ناشر
خوبي اســت ،نميدانم چطور ميتوانستم با سالي
چند كتاب محدود ناشر خوبي باشم .متوجه شدم
ايشان يكسري اعتقادات جدي دارد .ميدانيد ،فرق
آدمي كه بر اســاس منافع كار ميكند با كسي كه
بر اساس اعتقاداتش كار ميكند مثل تفاوت فردي
است كه خودش را به خواب زده با كسي كه خواب
است .با كسي كه خودش را به خواب نزده ميتوان
صحبت كرد .ايشان اگرچه بهطور كلي داستانها را
سانسور ميكرد و با داستان الفتي نداشت؛ اما همان
زمان كتابهاي «بيضايي» بدون مشكل در ميآمد.
كتاب «شيرين عبادي»« ،مهرانگيز كار» و خيلي
كتابهاي سياسي ديگر مثل «چپ نو» در زمان او
بدون مشكل چاپ شد.
اما در زماني كه آقاي الريجاني معاون ارشــاد

 در هيــچ جريــان جهانــي جايــي نداريم.
نويســندگان ما در هيچ جاي دنيا شناختهشده
نيستند .همانطور كه شنيديد امسال انتقاد
مســتقيمي به ايرانيهاي حاضر در نمايشــگاه
فرانكفورت كردند يعني علني به آنها گفتند شما
دزدان فرهنگي هستيد .سه سال است كه از
خجالت شنيدن چنين حرفهايي در نمايشگاه
فرانكفورت شركت نميكنم .با اينكه  10سال
مهمان نمايشگاه بودم اما سه سال است نميروم
به اين دليل كه با خودم فكر ميكنم بروم آنجا
براي عرضه چه چيزي؟ حقوق كتاب را بدهم؟

بود ،ما يك كتاب داشــتيم درباره نقد ادبي به نام
«حلقه انتقادي» .به ياد دارم در نمايشگاهها هروقت
آقاي وزير از جلوي غرفه ما رد ميشــد ميگفت
ت اما همان زمان
اين كتاب عجب كتاب خوبي اس 
ادارهاي كــه از ما كتاب ميخريد اصال به آن كتاب
توجهي نداشت .نميدانم مشكل كجا بود! ميخواهم
بگويم  35سال است كه به عنوان ناشر كار ميكنم
و حتي يك روز نبوده كه بيدغدغه ،بيدردسر و با
آرامش كار كنيم.
چون من عالوه بر ناشــر بــودن خودم هم كار
تحقيقي و نگارش ميكنم كه حتما نيازمند اين است
كه دغدغه ذهني ،كاري و مالي نداشته باشم .در اين
سالها هرطور بوده با دغدغه مالي كنار آمدهام ،از
هيچ وزارتخانه و دولتي كمكي نگرفتهام و به هيچ
وجه وامدار كسي نيست م اما نگرانيها و مخالفتهايم
با سانسور هميشه بوده ،آن هم سانسوري كه مغاير
با قانون اساسي است.
يك بار از طرف ارشاد به من گفتند بيا قانوني
براي سانســور آماده كردهايم آن را بخوان ،گفتم
مگر ميشود سانسور را قانوني كرد؟! گفتم قيچي
را ميدهيد دست ما؟

 هيچ وقت اتفاق افتاد كه با مسووالن در
مورد سانسور مناظره كنيد؟
به ياد دارم زماني كه آقاي حميدزاده مدير اداره
كتاب بودند ،برنامــهاي بود به نام راديو گفتوگو.
قرار بود راجع به مســايل كتــاب صحبت كنيم،
ايشان خودشان نيامدند به جايشان يك خانمي كه
اتفاقا ناشر بودند اما از نوع پرورشي فرستادند .اين
خانم ميگفت اصال براي چي رمان چاپ شود؟ من
فلج شده بودم!
چگونه ميتوانســتم جواب ناشري را بدهم كه
ميگفت رمان به چه درد ميخورد .اصال نميفهميد
تعريف رمان چيست.
نميفهميد چرا از زمان دنكيشــوت رمان به
عنوان يك آناليزور اجتماعي شناخته شده ،حاال با
رمانهاي سياسي و تاريخي كه وقايع مهم دنيا را
روايت ميكند كاري ندارم اما با تفكري كه ميگويد
اصال رمان نياز نيســت و فقط به كتابهاي ديني
نيازمنديم ،مشكل داشتم.
هميشه پشــت ميكروفن راديو در پاسخگويي
توانا هســتم اما آن روز ماندم كه چه چيزي جواب
بدهم بعد هم بــه او گفتم اگر فكر ميكنيد رمان
چيز بيخودي است من اصال شما را ناشر نميدانم
و براي شما متاسفم.
حتــي در كتاب مقدس مــا هم قصص قرآني
وجود دارد؛ در ديگر كتابهاي اديان هم همينطور.
كل اســطورههاي دنيا بر اساس داستان به وجود
آمدهاند .چطور كســي ميتواند بگويد ما به رمان
نياز نداريم.
شــايد اصال تعريف رمان را نميداند .هر حال
در اين ســالها و پس از ديدن پستي و بلنديها و
كشــف و شهودها نتيجه گرفتم كه نشر ما بيمار و
اين بيماري روزبهروز گستردهتر ميشود.
 شما هميشه در گفتوگوهايتان از خالء
قانون كپيرايــت صحبت كرديد .آيا اميدي
هســت ايران به عضويت اين قانون جهاني
درآيد؟
در هيچ جريان جهاني جايي نداريم .نويسندگان
ما در هيچ جاي دنيا شناختهشده نيستند .همانطور
كه شنيديد امسال انتقاد مستقيمي به ايرانيهاي
حاضر در نمايشگاه فرانكفورت كردند يعني علني به
آنها گفتند شما دزدان فرهنگي هستيد.
سه سال اســت كه از خجالت شنيدن چنين
حرفهايي در نمايشگاه فرانكفورت شركت نميكنم.
با اينكه  10ســال مهمان نمايشــگاه بودم اما سه
سال اســت نميروم به اين دليل كه با خودم فكر
ميكنــم بروم آنجا براي عرضه چه چيزي؟ حقوق
كتاب را بدهم؟
برخي از ناشــرها اين كار را ميكنند و دلشان
هم خوش است كه حقوق كتاب را دادهاند ولي اين
هيچ ضمانت اجرايي ندارد.
ما قانون كپيرايت نداريم .اين قانون الزمهاش اين
اســت كه دولتها به آن بپيوندند .كار مردم نيست.
بايد مجازات قانوني داشــته باشــد .گفتند ناشرها
نميخواهند عضو كپيرايت جهاني شــويم اما اين
ي است.
حرف بيربط 
ســالي كه آقاي خاتمي انتخاب شد من و آقاي
كيائيان به نمايشگاه فرانكفورت دعوت شديم .آنجا
سه ساعت با رييس نمايشگاه صحبت كرديم كه به
هيچكس بيشتر از پنج دقيقه براي حرف زدن نميداد.
براي او توضيح داديم چقدر ضروري است كه ما عضو
كپيرايت جهاني شويم.
او به ما گفت عضويت در كپيرايت بايد از طريق
دولت شما باشد.
به او گفتيم بسياري از ناشرها به دليل محدوديت
در انتقال پول در سيســتم بانكي مشكل دارند چون
آن زمان مثل حاال نبود كه انتقال پول راحت باشــد.
گفتند ما به نمايشــگاه كتاب تهران خواهيم آمد و
صحبتميكنيم.
آن ســال به نمايشــگاه آمدند ،درخواست كرده
بودند من هم در جلسه حضور داشته باشم كه مديران
نمايشگاه نپذيرفته بودن د و بعد به من گفتند متاسفانه
به جايي نرسيديم.

  به فكر راهاندازي آژانسهاي ادبي نيفتاديد؟
در سالهاي گذشته چند آژانس ادبي آغاز به كار
كردند اما به هر دليل موفق نبودند.
بله به اين دليل كه بايد فكر كنيد آژانس را براي
چه چيزي ميخواهيد؟ آژانس يعني ارتباط .نقاشها
و حتي موسســات بزرگ مد هيچ وقت خودشان
نميروند بازاريابي كننــد .آژانس ادبي هم چنين
چيزي است .آژانسي كه با دنيا در ارتباط باشد در
اين قواعد است.
اما براي كتابي كه تيراژش  200جلد شده آژانس
ادبي چه فايدهاي دارد؟ در ايران هيچ كس دغدغه
فرهنگ ندارد .اين مساله مرا ديوانه ميكن د يعني
فكر ميكنم در اين ماجراي درگيريهاي سياسي
اجتماعي ما و جهان ،فرهنگ قرباني شده است.
فكرش را بكنيد «درباره آزادي» جان استوارت
ميل كتابي اســت كه در تمام دنيا كســاني كه به
مقولههاي اجتماعي و دموكراسي عالقهمندند آن
را ميخوانند اما در ايران تيراژش  200نسخه است.
البته هيچ وقت به دنبال كتابي كه صرفا پرفروش
باشد نبودهام .هميشه فكر كردم كتاب من بايد به
خواننده آگاهي بدهد .كتابهاي بيضايي را هم به
همين دليل چاپ ميكنم.
 وضعيت صنعت نشر را چطور ميبينيد؟
اگر نشر را يك صنعت بدانيم اين صنعت در حال
اضمحالل است .خيليها ميگويند به خاطر اينترنت
و فضاي مجازي اســت .به نظر من اينطور نيست.
بسياري از نويسندههاي ما به محض اينكه متوجه
ميشوند كتابشان ممنوع است آن را در اينترنت
عرضه ميكنند .طبيعتا چون كتاب سانسور ندارد
خواننده بيشتري پيدا ميكند .هيچ جاي دنيا كتاب
مجازي باعث تعطيلي كتاب كاغذي نشده ،ما هم
كتاب مجازي توليد كردهايم از سه موسسه.
مخاطبان ميتوانند از روي كامپيوتر بخوانند يا
صوتي گوش بدهند .كه اتفاقا خيلي هم با استقبال
روبهرو شدهايم .موضوع اين است كه اصال قرار است
كتاب قرباني شود .نهتنها كتاب ،درباره سينما و ديگر
بخشهاي تصويري و هنر هم همينطور اســت.
يكي از مهمترين علتهــاي از بين رفتن صنعت
نشــر بياهميتي آن براي مسووالن است .اينكه با
محدوديتهاي فراوان مواجه است از اهميت زياد
آن نيست بلكه از بياهميتياش است.
 10ســال براي چاپ كتــاب «بايد حرفهاي
ديشبم رو جدي ميگرفتي» جنگيدم .فكر ميكنم
تنها سماجت من بود كه باالخره توانستم كتاب را
از چنگ بررسها بيرون آورم .دردآور است« .عشقه»
كتاب رحمانيان هم همينطور .هر كسي باشد رها
ميكند اما من خودم به ارشــاد ميروم و صحبت
ميكنــم ،حتي گاهي تندي ميكنم .يك بار يكي
از آقايان ارشــاد به من گفت هر وقت شما ميآييد
اينجا ما ميگوييماي خدا باز هم اين آمد ،هر وقت
ميآيد براي ما دردسر ايجاد ميكند.
باورتان ميشــود به «آينههاي روبهرو» مجوز
نميدادند .بعد از دو ماه روي صحنه بودن در تئاتر
شهر و بعد از  35سال از چاپ اول آن .ماجراي آن
مربوط به  21بهمن  1357اســت يعني يك روز
پيش از انقالب مردم ايران .ميگفتند اين جمالت
بايد عوض شود .من به هيچ وجه به كارهاي بيضايي
دســت نميزنم( .با تاكيد) به هيچ وجه به خودم
اجــازه نميدهم يك كلمــه از كارهاي بيضايي را
تغيير دهم .حق ندارم .اجازه ندارم .براي كسي كه
هنوز درخشانترين چهره هنرهاي نمايشي ماست
چنين دخالتي در كارهاي هنرياش بكنم.
كاري كه مــا ميكنيم اســمش را هر چيزي
بگذاريد ،صنعت ،هنر يا توليد سرنوشتي مثل ساير
توليدات ما دارد به اضافه اينكه ارزش افزوده آن هم
خندهدار اســت .يك سال ميماند تبديل به كاغذ
باطله ميشود .ما تنها براي روي پا ايستادن زندهايم.
ت يعني
وضع صنعت خصوصي ما هم همين اســ 
كساني كه صنعتي خصوصي دارند سعي ميكنند
بدون كمك رانتهاي دولتي آن را نگه دارند .چون
ميدانند پس از گرفتن رانت درخواستهاي ديگر
پيش خواهد آمد و بهتر است اين كار را نكنند.

 به عنوان يك فعال حقوق زنان مطالباتتان
از آقاي روحاني چه بود؟ آيا از حمايتتان در
زمان انتخابات پشيمانيد؟
ببينيد حرف من تغيير در حد يك وزير نيســت.
آقــاي روحانــي گفت ما هنوز زني كه شايســتگي
سياست باشد نداريم .اطرافيان آقاي روحاني را ببينيد.
آيا سياستمداري مثل خانم موگريني يا مركل داريم؟
ميدانيد مــركل در آلمان چه اصالحاتي انجام داد؟
باورنكردني اســت .اصالحاتــي زيربنايي كه تنها به
زنان مربوط نيست ،موضوعاتي حياتي .اگرچه در اين
انتخابات به داليل انساندوستانه به مشكل برخورد.
مســاله تعداد زنــان در كابينه نيســت ،ما زنان
شايســتهاي داريم كه از نزديكان دولت نيســتند.
اقتصاددانــان خوب و مديران بســيار توانمندي در
حوزههاي كشاورزي و دامپروري داريم .زناني كه در
حوزههاي مهندسي در دنيا حرفي براي گفتن دارند.
مساله عدم اجازه و حضور زنان است يا شايد يك جور
ترس از زنان.
اين رفتار بر اساس يك منطق نيست كه حقوق
برابر به زنان نميدهند ،اســاس بر بيمنطقي است.

  كاري كــه ما ميكنيم اســمش را هر چيزي
بگذاريد ،صنعت ،هنر يا توليد سرنوشتي مثل
ســاير توليدات ما دارد به اضافه اينكه ارزش
افزوده آن هم خندهدار است  .يك سال ميماند
تبديل به كاغذ باطله ميشود .ما تنها براي روي پا
ايستادن زندهايم .وضع صنعت خصوصي ما هم
همين است يعني كساني كه صنعتي خصوصي
دارند سعي ميكنند بدون كمك رانتهاي دولتي
آن را نگــه دارند .چون ميدانند پس از گرفتن
رانت درخواســتهاي ديگر پيش خواهد آمد و
بهتر است اين كار را نكنند.

ترس است .براي اين سوال جوابي ندارند .قرار نيست
زنان وارد شوند .در حاليكه بخش بزرگي از اقتصاد ايران
در دست زنان است .در شهرستانها بيشتر مديران
كارخانهاي زن هستند .توانمندي اقتصادي ،نخستين
قدم زنان است .وقتي به لحاظ اقتصادي توانمند شديد
ميتوانيد صدايتان را بلند كنيد.
به نظر من روشنفكران ايران به واقع روشنفكر نبودند
همانطور كه اصالحطلبــان ما به واقع اصالحطلب
نبودند .اين دو نبود انديشــه كشور ما را بسيار تنزل
داده و گاهي وقتها حرفهايي زده ميشود كه آدم
تعجب ميكند.
بــه هرحال به نظر من آقــاي روحاني كه تقريبا
نااميدمان كرده و مرتب نااميدترمان ميكند .مبادا كسي
فكر كند ما خودمان را به آقاي روحاني فروختيم ،نه
ما اميد بستيم و چه بد كه ايشان با ما بد كردند و ما
را فريب دادند.
  مشخصا انتظارتان چه بوده كه برآورده نشده
است و باعث نااميديتان شده؟
قانون اساسي! ما چيزي بيشتر از آن نخواستهايم.
نه قانون اساسي و نه حقوق شهروندي هيچ كدام اجرا
نشده .مگر حقوق شهروندي را اجرا كرد؟ ببينيد اصال
صحبت از زنان نيست ،من از حقوق شهروندي پسرم
هم همانقدر دفاع ميكنم كه از خودم دفاع ميكنم.
به كدام قولشان عمل كردند؟
نااميد نيستم معتقدم كسي كه دروغ بگويد مجازات
ميشود .مجازات سياستمدار از طرف مردمي است كه
او را باور كردهاند .مگر اينكه فكر كند اين پايان كار است
و به فكر آيندهاش نباشد.
سال دوم رياستجمهوري آقاي خاتمي بود .از
طرف دفتر ايشان نامهاي آمد كه نظرتان راجع به
دو سال رياستجمهوري ايشان چيست؟ آيا ايشان
توانستهاند به وعدهشان عمل كنند؟ آن زمان تازه
مخالفان به خود آمده بودند و شــروع به اعتراض
كردند .مــدام طفره رفتم .با اينكــه روزنامههايي
تازه آغاز به كار كرده بودند اما مســايلي هم روزانه
پيش ميآمد مثل مســايل دانشگاهي ،دستگيري
عبداهلل نوري ،محسن كديور .مخصوصا محدوديت
تجمعها.

تا اينكه نامه دوم آمد كه ايشــان اصرار دارند نظر
شما را بدانند .چرايش را هم نميدانم .من هم نوشتم
تو براي اين شغل آمادگي نداشتي .مردم تو را با زور
به رياستجمهوري نشــاندند و خيليها دستهاي
آلودهشان را پشت عباي تميز تو پنهان كردند .حاال
جواب كساني كه سفرهشان خالي است را چه ميدهي؟
من به تو راي داده بودم و فكر ميكردم مشكالت مردم
حل خواهد شد ،تنها حرف از زنان نيست .بيا و از اين
سمت برو كنار و با مردم صادق باش و بگو نميتوانم.
االن هم درباره آقاي روحانياي كاشاي كاش اعالم
ميكردند نميتوانم .چه ميشد؟ شجاعت نه گفتن
خيلي بيشتر از بله گفتن است.
من انتظار صداقت و انجام وعدهها را داشتم .چيز
عجيبي نخواستهايم .يك قانون اساسي داريم آن را اجرا
كند و هرگاه به او خرده گرفتند به همان استناد كند.
وظيفه قوه مجريه حفاظت از قانون اساسي است .نه
اينكه مثل يك ورق پاره دور انداخته شود .وضعيت را
كه ميبينيم انگار كه قرار است هيچ خبر خوشي به ما
نرسد ،هرروز يك خبر دردناك ميرسد .هر روز خبر
قتل در كشورمان ،چه بر سر جامعه ما آمده است؟
  آقاي صالحي زماني كه انتخاب شدند گفتند
به گفتوگو و تعامل در حل امور باور دارند .آيا
واقعا اينطور بوده؟
نه! گفتوگويي نبود ،بايد بگوييم گفت و شــنود.
يعني هيچ حرفي نميزد .باور كنيد يكبار  15دقيقه
تنها من را نگاه كرد و گوش داد ،يك كلمه هم حرف
نزد .اين آقاي سلگي هم همانطور است.وقتي براي
كتابها ميرفتم سريع پذيرايي شروع ميشد و مودبانه
گوش ميدادند اما كاش سرم داد ميزدند .آدمهايي
آنجا هســتند كه ميترسند اگر از كتابي دفاع كنند
برايش حرف درآورند.
در ارشــاد آدمهايي هســتند كه كتاب را كپي
ميكنند.همينكتابآينههايروبهرويبيضاييتوسط
چندين موسسه دانلود شد .كتابي كه دانلود شده از
ارشاد بيرون رفته .چون ما دو نسخه داشتيم يك نسخه
دســت ارشاد بود و يكي ديگر دست ما .نسخهاي كه
دانلود شده و عالمتي كه دارد همان است كه به ارشاد
ارسال شده .قبال هم همين اتفاق افتاده .براي يكي از
كتابهاي پرفروش ما.
همه چيز سليقهاي است .ممكن است كسي كه در
تئاتر فعاليت ميكند با فردي كه در اداره كتاب مسوول
استعقايدشانمتفاوتباشد.ممكناستبگويندكمي
هم روي ناشر پررو را كم كنيم .يكي از نويسندههاي ما
كه براي كتابش به ارشاد رفته بود ،يكي از مسووالن
به او گفته به كتاب قبليات كه مجوز داديم ديگه چه
ميخواهي؟ برو.
كسي ميگفت مملكت به چه چيزي نياز دارد؟
گفتم توليد در هر زمينهاي .توليد به چه چيزي نياز
دارد؟ فرهنگ .بسياري از صنعتها از طريق فرهنگ
در دنيا رشــد كردهاند .ميدانيد كتابهاي ژولورن
چقدر در تغييرات فني دنيا تاثير داشته .يا فيلمهايي
كه اسپيلبرگ ساخته است.
در ســالهاي قبل كارهايي براي تشويق مردم به
كتابخواني انجام شده ،مثال افتتاح باغ كتاب.
باغ كتاب خيانت بزرگي در حق نشر است! كاش
اجازه ميدادند در شكل ديگري مثال تعاوني پخش با
كمك تعاوني ناشران جريان بزرگي شكل ميگرفت.
اينها هستند كه نشر را زنده نگه داشتهاند .سال اول
كه ناشر شدم تمام كتابها را پخش از ما ميخريد و
ســه ماهه هم پولش را ميداد .حاال از  500تا كتاب
اول پولي نميدهد و باقي را ظرف هشت ما تا يكسال
ميدهد.
من هيچوقت به نمايشگاههاي كتاب شهرستان
نميروم .هم تجربه اثبات كرده و هم بهطور مستقيم
بچههاي كتابفروش شهرســتان به ما گفتند وقتي
شــما كتاب را با  40درصد تخفيف ميفروشيد ،ما
ديگر در كتابفروشــيها مربا ميفروشــيم چون تا
مدتها كسي كتاب نميخرد .هرچند تصميم فردي
است و من نتوانستم اتحاديه را قانع كنم كه اعالم كنيد
نمايشگاههاي شهرستان ،كتابفروشيهاي شهرستان
را ورشكست ميكند .حاال شهرداري با پول بيتالمال
چيزي ساخته كه تمام كتابفروشيهاي شهر را نابود
كرده است .از جلوي دانشگاه رد شويد و ببينيد چقدر
خلوت است .اوايل انقالب آدم نميتوانست از آنجا رد
شود ،در موج جمعيت گير ميكرد.
  باغ كتاب را به عنوان يك پاتوق فرهنگي
قبول نداريد؟
من ده ســال پيش يك پاتــوق فرهنگي باالي
ســينماي ايران راه انداختــم .در آنجا  12هزار جلد
كتــاب براي عرضه داشــتيم و  4هــزار كتاب براي
واخواني .چند صندلي و ميز براي خواندن كتاب ،يك
سماور و چند استكان چاي .جوانها را براي خواندن
كتاب دعوت ميكرديم .همــه چيز هم رايگان بود.
اســمش را هم گذاشتيم «يك كتاب ،يك صندلي،
يك فنجان چاي».
ميدانيد چه شــد؟ گفتند ميبنديش يا بياييم
ببنديمش! براي اينكه جوانها ميآمدند مينشستند
يدادند.
به صحبت يك فيلسوف يا يك هنرمند گوش م 
استقبال زيادي ميشد در حدي كه صندلي كم ميآمد.
براي اينكه حرفي هم پيش نيايد دختر و پسرها را جدا
كرديم اما همين هم تحمل نشد.
وقتي من را گرفتند و بردند گفتند ما دوست نداريم
شما برنامه فرهنگي اجرا كنيد .گفتم مشكل شماست.
شما دوست داريد جوانها بروند كافه توتفرنگي بعد
هم به آنها بگوييد چرا موهايت بيرون است و چرا يقهات
اين شكلي است .اينجا اما ياد ميگيرند و شما با اين
مشكل داريد .شب آخر سيمين بهبهاني و مجابي آمده
بودند .اخطار دادند كه بايد تعطيلش كني 27 .ميليون
ضرر كردم؛  10سال پيش .تجربه خوبي نبود.
  به وزارت آقاي صالحي اميد داريد؟
وقتي آقاي صالحي وزير شد فهميدم قرار نيست
هيچ اتفاقي در حوزه نشــر بيفتد .از معاونت ايشان
معلوم بود .براي آدم شيريني و ميوه ميآورد و تا دم
در بدرقهات ميكرد امــا هيچ كار ديگري نميكرد.
هيچ كاري.

