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10کافه کتاب

نمایشگاه مجازی و فیزیکی 
کتاب، مکمل یکدیگر هستند

سپهرغرب، گروه کافه کتاب: به گفته 
ناشر،  زنان  فرهنگی  انجمن  مدیرعامل 
فیزیکی  نمایشگاه  و  مجازی  نمایشگاه 
کتاب مکمل یکدیگر هستند و ناشران 
را  خود  تولیدات  و  کتاب ها  می توانند 
به  مجازی  فضای  در  محدودیت  بدون 

نمایش بگذارند.
مریم ســادات ظهوریان با اشــاره به ضــرورت برگزاری 
نمایشــگاه مجــازی کتــاب تهــران، گفــت: مــا در تمــام 
عرصه  هــا از جملــه صنعــت نشــر بــه ایــن ضــرورت پــی 
برده ایم که باید از شــکل سنتی خارج شویم و به سمت 
فناوری های نوین حرکت کنیم و در پروسه های مختلفی 
مثــل مجــوز نشــر و فرایندهای پس از آن بایــد از فضای 

مجازی بهره بگیریم.
وی ادامــه داد: البتــه بخــش زیادی از فعــاالن حوزه 
نشــر هنــوز با فضــای جدیــد مشــکل دارند، اما شــاهد 
هستیم که امروز بخش زیادی از فرایندهای حوزه کتاب 

مثل توزیع آنالین شده است.
ظهوریان فــروش اینترنتی،  تبلیغــات کتاب در فضای 
مجــازی و اســتفاده از ظرفیت های الکترونیکــی را الزمه 
توســعه کار نشــر دانســت و عنــوان کرد: از ســوی دیگر 
ناشــران االن با نقصان و کســری  در کار پخشــی ها روبرو 
هســتیم الزم اســت که با بخش های آنالین و الکترونیک 

همکاری داشته باشیم.
وی در ادامــه با بیان اینکه الزم اســت ناشــران از این 
فضــای مبهــم خــارج شــوند و بــه مــدد فضــای مجازی 
کار خــود را گســترش دهند، گفــت: ما باید تــالش کنیم 
ســختی ها و تهدیدها را به فرصــت تبدیل کنیم و در این 
مســیر عدم برگزاری نمایشگاه های فیزیکی کتاب قدم و 
تحول بزرگی برای ناشــران ایجاد کرد تا از فضای مجازی 
بهــره بیشــتری بگیرند که نمایشــگاه مجــازی یکی از این 

تحوالت بود.
ظهوریــان تاکیــد کــرد: مــن حــدود 19 ســال حضــور 
مســتمر در نمایشــگاه فیزیکــی کتــاب داشــتم ولــی از 
نمایشــگاه مجــازی کتاب تهران که ســال گذشــته برگزار 
شــد،  از جهــت ایجــاد انگیــزه بــرای ادامــه کار و فعالیت 

بسیار راضی تر بودم.
مدیرعامــل انجمــن فرهنگــی زنان ناشــر بــا توضیح 
درباره مزایای نمایشــگاه مجازی کتــاب، گفت: ما در این 
نمایشــگاه توانستیم مخاطبان خود را در نقاط مختلف 
کشــور پیدا کنیم،  به طوری که ســفارش کتا ب های ما در 
این دوره از روســتاها و شهرستان های دور خیلی بیشتر 

از شهرهای مرکزی و بزرگ بود.
وی اســتقبال مخاطبــان خــارج از دایــره پایتخــت و 
مرکز را برای اهالی نشــر امیدوارکننده دانست و افزود: 
بــا توجــه بــه اســتقبال مخاطبان نیــز به نظر می رســد 
حتــی بــا پایــان دوره کرونــا نباید نمایشــگاه مجــازی را 
کنــار بگذاریم و در کنار نمایشــگاه فیزیکی از مزایای آن 

بهره مند شویم.
ظهوریــان نمایشــگاه مجــازی و نمایشــگاه فیزیکی 
شــد:  یــادآور  و  دانســت  یکدیگــر  مکمــل  را  کتــاب 
پــرش  پلــه  ناشــران  بــرای  کتــاب  مجــازی  نمایشــگاه 
بســیار خوبــی برای معرفی آثار و تازه های نشــر اســت 
زیــرا می توانــد کتاب هــا و تولیــدات خــود را به شــکل 
گســترده و بــدون محدودیت در سراســر ایران یا حتی 

کند. معرفی  دنیا 
به گفته وی، ناشران با همه تالش هایی که می کند و 
کاهش حاشیه ســود خود اما باز هم قیمت تمام شده 
کتاب باال اســت و قیمت برای مخاطبان فرهنگی نیز باال 
اســت، در این میان اگر اطالعرســانی گســترده ای انجام 
شود تا مخاطبان بتوانند در فرصت نمایشگاه مجازی با 
تخفیف کتاب خریداری کنند به نفع هر دو گروه ناشــران 

و مخاطبان خواهد بود.
ظهوریان در پایان صحبت های خود بر لزوم توســعه 
ویتریــن آنالیــن  کتاب هــا تاکید کــرد و گفت: بــا توجه به 
وضعیــت پخش نامناســب کتاب ها و نگرانی ناشــران با 
وجــود زحمــت تولید محتــوا و هزینه بــرای تولید کتاب، 
ویترین آنالین و فضای مجازی می تواند بخش عمده ای 

از دغدغه های ناشران را کم کند.
وی افــزود: تــا زمانــی کــه کتاب بــه دســت مخاطبان 
نرســد و در جامعه هــدف اثرگذار نباشــد، همه زحمات 
نویســنده و مترجــم و ناشــر بی فایــده اســت و بنظــرم 
خریــد آنالیــن و برخــط از جملــه نمایشــگاه های مجازی 
کتــاب می تواند حضور آثار فرهنگــی مختلف را به اطالع 

مخاطبان برساند.

نگاه

»نخل« مرادی کرمانی به چاپ هفدهم رسید
سپهرغرب، گروه کافه کتاب:  کتاب »نخل« نوشته هوشنگ مرادی کرمانی به تازگی توسط انتشارات معین به چاپ هفدهم رسیده است.

قصه این کتاب که سال 59 به عنوان کتاب برگزیده شورای کتاب کودک و سال 1984 نیز به عنوان برنده دیپلم افتخار دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان معرفی شد، آمیزه ای شاعرانه از افسانه های کهن و داستان های امروزی است. 
پیش بردن داستان هم به عهده قهرمان هایی است که مانند درویش خداجو یا پسرکی یتیم گاهی انسان اند و گاهی مانند نخل که نماد برکت، ایمان و سرسبزی است، درخت هستند.

در معرفی »نخل« آمده است: قصه نخل، مانند چشمه ای است که از دل باورهای پاک و یادبودهای مذهبی، افسانه ها، مراسم و سنت های برخی از آبادی های حاشیه کویر لوت می جوشد، از دره ها و جویبارهای پرفراز و نشیب سال های دور 
می گذرد، و در بستر زندگی روزمره مردم آن نواحی جریان پیدا می کند؛ زندگی ای که سرشار از ایمان، تالش، مقاومت، فقر و مبارزه در برابر طبیعت است. طبیعتی که گاه زیبا، دست و دلباز، و گاه خشمگین، خسیس و بی رحم است.

کافه  گروه  سپهرغرب، 
محمداسماعیل  کتاب: 
دارد:  تاکید  حاجی علیان 
کیفی  وضعیت  ارتقای  برای 
معاصر  داستان نویسی 
و  ادبی  نقد  حوزه  به  باید 
معاصر  ادبیات  نظریه پردازی 

توجه خاص شود.
جملــه  از  حاجی علیــان،  اســماعیل  محمــد 
پــرکار در حــوزه ادبیــات  نویســندگان فعــال و 
داســتانی اســت کــه از جملــه آثــار وی می توان 
بــه » قربونــی«، »آدمک چوبی، ســوت بلبلی«، 
»اگه زنش بشــم، می تونم شــمر رو بغل کنم«، 
»سی ویک روز و پنج انگشت«، »ساعت دنگی«، 
»ســمفونی بابونه های ســرخ«، »ایوار«، »چهار 
زن«، »بیداری«، »مقام گورخانه«، »آتون نامه«، 
»ایرانشــاه«، »اپرای مردان ســبیل اســتالینی«، 
»نیســتدرجهان«، »پاپیلو«، »دختری با روســری 
ســرخ در پنجره روبــرو« و »می نار« اشــاره کرد. 
آل  جــالل  جایــزه  دوره  چهاردهمیــن  برگــزاری 
احمــد بهانــه ای شــد تــا دقایقــی در گفت وگــو 
بــا ایــن نویســنده پــرکار کشــورمان بــه بررســی 
اولویت هــای نگارشــی وی و نیز آسیب شناســی 
ادبیات داســتانی معاصــر بپردازیم. گفت وگویی 

که در ادامه می خوانید:

ادبیات  وضعیت  به  اینکه  از  پیش   
داستانی بپردازیم؛ یکی از آثار قابل توجه شما، 
دنگی  ساعت  )سه گانه(  تریلوژی  مجموعه 
در  لطفا  شد.  منتشر  گذشته  سال  که  است 

ابتدا درباره این اثر توضیح دهید.
این کتاب نخســتین مجموعه تریلوژی است 
که تعداد زیادی داســتان را )27 داســتان کوتاه 
از  در قالــب 9 ســه  ( دربــردارد و خوشــبختانه 
نظــر فنــی و موضوعــی، اثــری بدیع به حســاب 
می آید. محور داســتان های این اثر را که از سال 
87 تــا 93 برای نگارش آن وقــت صرف کرده ام، 

زن، زمــان و زمانــه تشــکیل می دهــد و فضــای 
داستان ها و اتفاق ها دوران اساطیری تا امروز را 
شامل می شود. برای من زن نماد روح آفرینش 
اســت و به همیــن ســبب در بیشــتر کتاب هایم 
از جملــه ایــن اثر بــه موضوع زنــان توجه خاص 

نشان داده ام.

ادبیات  حوزه  در  را  جذابی  رمان  اخیرا   
دفاع مقدس به نام » می نار« عرضه کرده اید؛ 

درباره این رمان نیز توضیح دهید.
در رمــان »می نــار« تخیل ادبی بــر بال وقایع 
تاریــخ معاصر نشســته و مخاطب را بــه دنیایی 
تــازه می بــرد. ارامنــه ایــران، محــور ایــن رمــان 
هســتند و تجســم واقعگرایانه زندگــی، آداب و 
رسوم، رفتارها و کردارهایشان در قالب حوادث 
متعدد، دستمایه این آفرینش ادبی شده است. 
آرتــوش قهرمــان اصلی داســتان برای رســیدن 
بــه آرزویش یعنی نگهبانی بهشــت راه پــر فراز و 
نشــیبی دارد. نام اثر یعنی »می نــار« پیوندی با 
مینار یعنی روســری زنان جنوبی و می انار دارد و 
یاقوت دانه های ســرخ انار نماد عشق و تراژدی 
اســت که بــه جام خــون رنــگ شــهادت آرتوش 
اشــاره دارد، ضمن اینکه با مینار یعنی روســری 
زنــان خرمشــهری ارتباط دارد. انگیــزه اصلی من 
از نگارش این رمان دغدغه ام نســبت به زندگی 
اقلیت هــا بوده اســت. ایــن کتاب تا انــدازه ای بر 
اســاس تجربه دیگرم در اثری به نام »سمفونی 
بابونه های ســرخ« درباره اقلیت ها نوشته شده 
بــا ایــن تفاوت کــه ســمفونی بابونه های ســرخ 
رمانــی تاریخــی مربــوط به روایــت یــک ارمنی از 
ترســیم نقاشــی های کاخ چهــل ســتون بوده و 
»می نار« به دوران معاصر اشاره دارد. داستان 
می نار از ســال 55 و تولد خواهر آرتوش شروع 
می شــود و آرتــوش به همــراه خانــواده زندگی 
در فریــدن را تــرک می کند و به نــزد مادربزرگش 
»ماتوشــکا« در اصفهــان می رونــد. اولیــن بــار 
نقاشــی روز محشــر را می بیند و بــا دیدن قلعه 

ه  ز ا و ر د
بهشــت 

تصویــر  و 
آرزو  دوزخیــان 

می کند کــه نگهبان 
ایــن  و  شــود  بهشــت 

آرزو را پــی می گیــرد. پــس 
کار  از  پــدرش  مدتــی  از 

و  می شــود  اخــراج 
خرمشــهر  بــه 
در  و  می رونــد 
در  نیــز  آنجــا 

جریــان حــوادث 
انقــالب و خلــق عــرب قــرار می گیــرد تــا دوران 
جنــگ تحمیلی کــه آرتوش در نتیجــه مطالعات 
از تعالــی روحــی  بــه درجــه ای  و تجربه هایــش 
می رســد که دفاع از میهن را به دانشگاه ترجیح 
می دهــد و ســرانجام بــا حضــور در جبهه هــای 
جنوب فیض شــهادت می یابد و یکی از شهدای 
غواص کربــالی پنج و در نهایت نگهبان بهشــت 

می شود.

زنان  محوریت  با  تاریخی  کتابی  گویا   
مشروطه نیز در دست نگارش دارید. درباره آن 

اثر نیز توضیح دهید.
روایــت  و  دارد  نــام  ســردار«  »بــی  اثــر  ایــن 
پنــج زن از مشــروطه اصفهــان و حوالــی فتــح 
بــا  خواننــده  می شــود.  شــامل  را  شــهر  ایــن 
خوانــش ایــن اثر بــا تاریــخ مشــروطه اصفهان 
و تفاوت هــای آن بــا مشــروطه تبریــز و تهــران 
آشــنا می شــود. از جملــه می تــوان بــه رویکــرد 
منطــق محــور در این مشــروطه اشــاره کرد که 
از تــوان بختیاری هــا اســتفاده می شــود و فتح 
اصفهان به نوعی زمینه ســاز فتح تهران اســت. 
همچنیــن محــور ایــن مشــروطه علمــای دیــن 
و نیــز عنصر استکبارســتیزی اســت کــه بازاریان 
اصفهــان در دوران جنبــش تنباکــو همــه اقالم 

حتــی خرید کفــن انگلیســی را ممنــوع می کنند 
و نهضتــی خــاص را شــکل می دهنــد. از ســوی 
دیگــر در مشــروطه تبریــز اقلیت هــای مذهبــی 
از جملــه کلیمیــان، زرتشــتیان و ارامنــه حضــور 
پررنگــی داشــته اند. ایــن کتاب از زبــان پنج زن از 
بی بــی مریم بختیاری گرفته تا شــخصیتی ارمنی 
و نیــز دختری که به دلیل مبارزه با حکومت، انگ 
بهائیــت را بــه وی می زننــد به تاریــخ و وضعیت 
فرهنگــی عصــر مشــروطه اصفهان نیــم نگاهی 

می اندازد.

تاریخ  به  آثارتان  در  می رسد  نظر  به   
اصلی  اولویت   تاریخ،  آیا  دارید.  خاصی  توجه 

شما در خلق رمان و داستان کوتاه است؟
یکــی از اولویت هــای اصلی من تاریخ اســت. 
مــا ملتــی هســتیم کــه تاریخ مــان را فرامــوش 
می کنیم، درحالی که تاریخ دائم تکرار می شــود. 
از سوی دیگر در آثارم تالش دارم آداب و رسوم، 
زبان، متل ها و حماسه ها را نیز به تصویر بکشم، 
ضمن اینکه عنصر امید از بارزه های آثارم است.

ادبیات  آسیب  مهمترین  شما  نظر  به   
داستان نویسی  حوزه  در  به ویژه  معاصر 

چیست؟

و  داریــم  کــم  خیلــی  خــوب  منتقــد  مــا 
داستان نویســان در زیر ذره بین نقد علمی قرار 
نمی گیرند. برای ارتقای وضعیت داستان نویسی 
معاصر کشــور به نهضت نقد ادبــی نیاز داریم و 
بایــد منتقدان حرفه ای را تربیت کنیم. از ســوی 
دیگــر عطش ترجمه در ســال های اخیر خود به 
آفتی تبدیل شــده اســت و باعث شــده بسیاری 
از افــرادی که می تواننــد در عرصه نقد و تحلیل 
ادبیــات صاحــب اثر باشــند وارد فضــای ترجمه 

شوند.

نقد  واحدهای  تدریس  نحوه  درباره   
ادبی در دانشکده های ادبیات چه نظری دارید؟
وضعیت تدریس نقد ادبی نیز مانند ویرایش 
نامطلــوب اســت؛ برای هــر یک از ایــن دو حوزه 
مهــم، تنهــا دو واحــد درنظــر گرفتــه شــده کــه 
بــرای تربیــت منتقد ادبــی و ویراســتار حرفه ای 
کافــی نیســت. متاســفانه زنــگ خطــر غفلــت از 
نظریه پــردازی ادبیــات معاصــر به صــدا درآمده 
و هر ســال در جوایز ادبــی از جمله جایزه جالل 
می بینیم تعــداد آثار حوزه نظریه پــردازی و نقد 
ادبــی کمتر می شــود. در ادبیــات آکادمیک نقد 
ادبی یک ماده مغفول شده و باید بیشتر مورد 

توجه قرار گیرد.

مریم سادات 
ظهوریان

آفت تبدیل شده عطش ترجمه به 

کافه  گروه  سپهرغرب، 
سیدمحمدباقر  کتاب: 
انتشارات  می گوید:  کتابچی 
»اسالمیه«  کتابفروشی  و 
نمایشگاه  به  آمدن  امکانات 
ندارد،  را  کتاب  مجازی 
و  کتاب  به  هم  مردم  اقبال 

کتابخوانی به شدت کاهش پیدا کرده است.
مســئول انتشارات و کتابفروشی »اسالمیه« 
تهــران  کتابفروشــی  قدیمی تریــن  عنــوان  بــه 
درخصــوص برگــزاری نمایشــگاه مجــازی کتــاب 
و تاثیــر آن بــر صنعت نشــر و همچنین وضعیت 
کتابفروشی ها گفت: چون در این رویداد شرکت 

نمی کند، نمی تواند درباره آن نظر بدهد.
او در عین حال در توضیح بیشتر درخصوص 
را  امکاناتــش  کــرد:  اظهــار  ماجــرا  ایــن  علــت 
نداشــتیم. جلــو کاغــذی که به ما داده می شــد 
گرفتــه شــده و چــاپ کتاب بــا کاغــذ آزاد آن قدر 

گــران درمی آید کــه جرات نمی کنیــم مبلغ کتاب 
را بــه مشــتری بگوییــم کــه بخواهیــم از او پول 
بگیریــم. خزانه مــا هم که به خدا وصل نیســت. 
مقــدار محــدودی کتاب داشــتیم کــه خودمان 
آن هــا را می فروشــیم. به همین خاطــر، اصال در 

نمایشگاه مجازی کتاب شرکت نکرده ایم.
پرسشــی  بــه  پاســخ  در  همچنیــن  کتابچــی 
دربــاره این کــه بــرای دوام فعالیت خــود چه کار 
می کننــد، بیــان کــرد: اقبــال مــردم بــه کتــاب و 
کتابخوانی به شــدت کاهش پیدا کرده اســت و 
دیگر این که کتاب های ما هم کتاب های مذهبی 
اســت و اقبال مردم بــه مذهب هم کاهش پیدا 
کرده. این اســت کــه روی پیلوت آمدیم؛ فقط در 
حدی که بتوانیم زندگــی خودمان را بچرخانیم، 
بــه کارگران مان جوابگو باشــیم، آن هــا را بیرون  
ادامــه  نپاشــد،  هــم  از  زندگی شــان  تــا  نکنیــم 

می دهیم تا شاید گشایشی شود.
او افزود: مواد اولیه، به ویژه کاغذ، مرکب و... 

به قدری گران شــده که خیلی از کتابفروشــی ها 
کارشــان را متوقــف کرده انــد یــا بــه کتاب هــای 
دیجیتالــی روی آورده انــد. قبــال تیــراژ کتاب های 
ما حدودا دوهزار نســخه بود. امــا االن درمورد 
کتاب هــای پرمصــرف به هــزار یــا 500 و در مورد 
کتاب هــای کم مصرف تــر به 5، 10 و 20 نســخه یا 

بعضا نسخه های دیجیتالی رسیده ایم.
با این حال سیدمحمدباقر کتابچی به این که 
در نمایشــگاه حضــوری کتاب شــرکت می کردند 
اشــاره کرد و گفــت: آن موقع خوب بــود. اقبال 
مردم هم خوب بود و ما هم شــرکت می کردیم. 
البتــه آن هــم تــا زمانی کــه کاغذ این مشــکل را 

نداشت.
این ناشــر در پایان بیان کرد: پارســال همین 
موقــع تقاضــای کاغــذ دادیــم، حــاال یک ســال 
می گــذرد و هنوز در صف هســتیم و به ما کاغذ 
نداده انــد. اما قبال وقتی درخواســت می دادیم 
بالفاصلــه کاغــذ را می گرفتیــم و کتاب ها را چاپ 

می کردیــم. هــر چند به دلیــل بحران هــا تیراژها 
را مدت هاســت به شــدت پایین آورده ایم. البته 
فقط چاپ کتاب نیســت، باید بازگشــت پول هم 
باشــد. در حالــی کــه کاغذفروش پولــش را نقد 
می خواهــد و تا کارت نکشــی، کاغــذ نمی دهد، 
کتــاب را می فروشــی امــا خریدار چک یک ســاله 
می دهــد و بعد هم آن چک برگشــت می خورد. 

با این شرایط می توان ادامه داد؟

ســیدمحمدباقر کتابچی پیش تــر در دیداری 
همزمان با نخستین روز »هفته کتاب« با حضور 
علیرضا نادعلی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی 
این کــه  از  تهــران  شــهر  شــورای  اجتماعــی  و 
ســنگ فرش کردن خیابانی که کتابفروشــی اش 
در آن واقــع شــده، موجب ســخت شــدن عبور 
و مــرور و به دنبــال آن تعطیلــی چاپخانه آن ها 

شده گفته بود.

چراناشرقدیمیبهنمایشگاهمجازینمیآید؟

انتشارات قدیمی

نقدینگی ناشران با قیمت کاغذ متوازن نیست
با چالش نقدینگی  سپهرغرب، گروه کافه کتاب: یک ناشر گفت: گرانی کاغذ باعث می شود که ناشران 

مواجه شوند.
مدیرمســئول نشــر معارف از درگیر بودن انتشــاراتی ها با گرانی کاغذ خبر داد و گفت: این مســئله باعث 

می شود که آنها در مضیقه نقدینگی قرار گرفته و دچار کاهش عملکرد شوند.
بنا بر گفته مســعود پیرهادیان ناشــران به سختی کاغذ مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه می کنند. همین 
امر قیمت پشــت جلد کتاب را افزایش می دهد. از آنجایی که از یک ســو با کاهش قدرت خرید مردم از ســوی 
دیگــر بــا مشــکل کاغذ مواجه هســتند، روی میزان خرید مردم تاثیــر منفی می گذارد و باعث می شــود کمتر 

کتاب بخرند.
این ناشــر با اشــاره به اینکه اساسا میزان 
بــرای تهیــه کاغــذ کافــی  نقدینگــی ناشــران 
نیســت و ناشــر منابع نقدی دیگری در اختیار 
نــدارد، ادامــه داد: حــوزه نشــر در دو ســال 
اخیر نتوانســته رشــد کند. ناشــران بزرگ تنها 
توانســتند وضعیت قبلی شان را حفظ کنند و 
بسیاری از ناشران هم جایگاهشان را از دست 

دادند.
پیرهادیــان گفت: میــزان کاغذی که وزارت 
ارشــاد ســال های گذشــته در اختیار ناشــران 
قــرار مــی داد کمتــر از 10 درصــد نیــاز آن هــا را 
برای چاپ کتاب تامین می کرد که در دو سال 
اخیــر وضعیــت بدتر شــده اســت. در این یک 
ســال هیچ کاغذی به ناشران اختصاص داده 

نشده و وضعیت بدتر شده است.
وی افزود: میزان کاغذی که به کتاب های درســی معارف اختصاص داده می شــود، یک ســوم نیاز ناشــران را برای انتشــار 
کتاب تامین می کند. انتشارات معارف قیمت کتاب هایش را یک سوم قیمت بازار آزاد قیمت گذاری می کند تا دانشجو بتواند 
کتاب مورد نیازش را تهیه کند. اخیرا 500 بند کاغذ در مجموع برای انتشار کتاب های درسی اختصاص یافته است. این میزان 
حدودا ســه درصد نیاز ســالیانه ناشر است. برای انتشار کتاب های غیر درسی معارف، رمان، روانشناسی تاریخی و سیاسی که 

در قطع رقعی منتشرمی شود هیچ کاغذی به ناشر نمی دهند.
بنا به گفته پیرهادیان، برخی ناشــران حتی 300 بند کاغذ از وزارت ارشــاد دریافت کردند که این میزان برای انتشــار 10 تا 20 
عنوان کتاب کافی اســت. این میزان از کاغذ تنها بخش کوچکی از نیاز ناشــری که ســالیانه 100 عنوان کتاب منتشــرمی کند را 

دربر می گیرد.

ثبت نام 45هزار متقاضی برای دریافت یارانه اعتباری خرید کتاب
سپهرغرب، گروه کافه کتاب: تا شب گذشته، 45 هزار متقاضی برای دریافت یارانه اعتباری خرید کتاب 

ثبت نام کردند.
تا ســاعت 21 روز نخســت آغــاز ثبت نــام یارانه اعتباری خریــد کتاب 45هــزار متقاضی بــرای دریافت یارانه 

اعتباری خرید کتاب ثبت نام کردند.
با توجه به بودجه اختصاص یافته و ســقف اعتبار تعیین شــده، اولویت ثبت نام با متقاضیانی اســت که 

زودتر ثبت نام کنند.
دانشــجویان و طالبی که اطالعات آن ها در ســامانه ثبت نام یارانه اعتباری خرید کتاب موجود نیســت 

باید به مراکز آموزشــی خود مراجعه کنند. 
حوزه های علمیه کشور و دانشگاه ها باید این اطالعات را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی یا مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور ارسال کنند تا ستاد برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 

از این اطالعات اســتفاده و آن را در سامانه ثبت کند.
یارانه اعتباری خرید کتاب از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با مشارکت بانک صادرات ایران 

به عنوان بانک عامل دومین نمایشــگاه مجازی کتاب تهران تامین می شــود. 
همچنین ســقف یارانه اعتباری خرید کتاب برای دانشــجویان و طالب 250 هزار تومان اســت که از این مقدار 150 هزار 
تومــان ســهم مشــارکت دانشــجویان و طالب بــوده و 100 هــزار تومان نیز ســهم معاونت امــور فرهنگــی وزارت فرهنگ و 

ارشــاد اسالمی با مشــارکت بانک صادرات 
ایران است.

ســقف یارانه اعتبــاری خرید کتــاب برای 
اعضای هیئــت علمی نیز 500 هــزار تومان 
اســت کــه از ایــن مقــدار 250 هــزار تومان 
سهم عضو هیئت علمی و 250 هزار تومان 
نیــز برعهده معاونــت امور فرهنگــی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی با مشارکت بانک 

صادرات ایران خواهد بود.
هــر کد ملی تنها یک بــار مجاز به دریافت 
یارانه خرید کتاب )بن کتاب( اســت و هنگام 
ثبت نام، شــماره تلفن همراه باید فعال، در 
دســترس و »در اختیــار« شــخص ثبت نــام 

کننده )کد ملی خریدار( باشد.

مسعود 
بن کتابپیرهادیان

حاجی علیان
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سهل انگاری ناشران دلیل 
منتشرنشدن کتاب های 

یک شاعر
سهل  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
کتاب های  شده  باعث  ناشران  انگاری 
در دست انتشار کمال شفیعی تاکنون 

منتشر نشوند.
و  کــودک  شــاعر  شــفیعی،  کمــال 
نوجــوان گفت: چند کتاب زیر چاپ دارم 
کــه هنوز منتشــر نشــده اند. دلیــل این 
امر بــه ســهل انگاری ناشــران بازمی گــردد. از جمله آنها 
مجموعه شــعر »هزار بار بیشــتر« اســت کــه تصویرگری 
آن به اتمام رســیده و هنوز در انتشــارات مدرســه چاپ 

نشده است.
بــرای  ایــن مجموعــه، در قالــب نیمایــی  شــعر های 
نوجوانان ســروده شــده اند. شــفیعی، مجموعه شعر 

»بی شکلی« را هم در انتشارات الیما زیر چاپ دارد.
بــه گفته او، این اثر مجموعه شــعر های ســپید برای 
مخاطب بزرگســال اســت کــه بــا موضوعــات اجتماعی 
سروده شــده اند. مجموعه شعر »بی شکلی« 50 شعر 
سروده شده در سال های 1399 و 1400 را دربرمی گیرد.

این شــاعر کودک و نوجوان با اشــاره بــه اینکه کتابی 
پژوهشــی هــم در زمینه ادبیــات صفویه به رشــته تحریر 
درآورده، اظهــار کــرد: این اثر با عنوان »هزاران پارســی در 
ســرزمین هــزار ایزدی« در انتشــارات ســوره مهر منتشــر 
می شــود. بررســی ادبیات دوره قاجار هم بــا عنوان »دو 
فنجان قهوه قجری« دیگر اثر پژوهشی در دست اوست.

بــه گفته شــفیعی ایــن کتاب پژوهشــی به مقایســه 
تصاویــر رمــان ایرانــی و خارجــی از منظــر گفتمــان متن 

می پردازد.

داستان هایی برای برندسازی 
وارد بازار نشر شد

کتاب  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
»داستان هایی برای برندسازی« آخرین 
و  مدرن  برندسازی  پدر  آکر،  دیوید  اثر 
انتشارات  توسط  بنانج  حسن  ترجمه 

سیته منتشر شد.
بــرای  »داســتان هایی  کتــاب 
برندســازی« آخرین اثــر دیوید آکــر، پدر 
برندسازی مدرن و ترجمه حسن بنانج توسط انتشارات 
سیته منتشر شد. این کتاب در زمره بهترین و مهمترین 

آثار در حوزه بازاریابی و ارتباطات محسوب می شود.
آکــر در این کتاب تالش می کند تا بیاموزد با داســتان 
می توان تعهد کارکنان سازمان را تقویت و مشتری را به 
برند بیــش از پیش عالقه مند کرد. امــروزه تمام فعاالن 
در حــوزه ارتباطــات بــه قــدرت داســتان گویی و تاثیر آن 
در ذهــن مشــتریان پی برده اند. دیوید آکــر در این کتاب 
چارچوبی را برای رســوخ به ذهن مخاطب و راهی میانبر 
بــرای ایجاد برنــدی پایــدار را معرفی می کنــد. او رازهای 
یافتن داســتان های بالقوه در شــرکت ها و سازمان ها و 
همچنیــن روش بــه کارگیری موثر از آنها را تشــریح کرده 

است.
را در  ایــن کتــاب روش توســعه داســتان ها  مولــف 
دنیــای دیجیتال امــروز و به کمک شــبکه های اجتماعی 
دارای  اجتماعــی  شــبکه های  اســت.  داده  توضیــح 
ویژگی هایی هستند که در اثربخشی و انتشار گسترده تر 

داستان های برند نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.
افزایــش میــزان رقابــت در صنایــع کشــور و اهمیــت 
موضــوع برندســازی و ایجــاد تمایــز و همچنیــن نــکات 
ظریفی که دیوید آکر مورد اشــاره قرار داده، باعث شده 
اســت که ایــن کتاب با اســتقبال خــوب عالقمنــدان به 

حوزه بازاریابی و تبلیغات مواجه شود.
حســن بنانج به عنوان مترجم و روزنامه نگار ســابق، 
یکــی از دانش آموختــگان حوزه تبلیغات بازرگانی اســت 
کــه قبــال کتاب »حس برنــد«، اثر مارتین لیندســتروم نیز 

توسط وی ترجمه شده است.

دریچه

کافه کتاب 3 میلیون دالر برای یک صفحه کتاب
سپهرغرب، گروه کافه کتاب:  یکی از صفحات یک کتاب مصور »مارول« که در آن یکی از لحظات ماندگار داستان »مرد عنکبوتی« نقش بسته، اخیرا به گران ترین صفحه کتاب مصور تبدیل شد.

این صفحه که مرد عنکبوتی در آن برای نخستین بار در لباس سیاه ظاهر شد در یک حراجی به قیمت 3.36 میلیون دالر فروخته شد تا به ارزشمندترین صفحه یک کتاب مصور اصل تبدیل شود. این رکورد پیش تر به 
صفحه ای از کتاب »هالک شگفت انگیز« که در سال 2014 به قیمت 657هزار دالر فروخته شده بود تعلق داشت.

در جریان این حراجی یکی دیگر از صفحات همین کتاب به قیمت 288هزار دالر به فروش رسید. این صفحات به بخشی از مجموعه کتاب های مصور »جنگ های مخفیانه« که در سال 1984 منتشر شد تعلق دارند.
صفحه سه میلیون دالری توسط »زک مایک« برای صفحه 25 سری هشتم مجموعه کتاب های »جنگ های مخفیانه« طراحی شده بود.

کافه  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  ع  زار محبوبه  کتاب: 
»بگذار  نوشتن  از  من  انگیزه 
ملموس  بتازد«،  اسبت 
کردن سیر درونی یک انسان 
به  رسیدن  برای  خطاکار 
رستگاری  و  حقیقت  انتخاب 
که  هستند  قلمروهایی  مذکور  وادی های  بود. 
می توانیم  امروز  پرتالطم  جهان  در  ما  از  هریک 
آن را در پیش  برای بازگشت به آغوش خداوند 

بگیریم.
»بگذار اســبت بتازد« ماجرای قهرمان آزاده 
صحرای کربالســت. ماجرایی که از زمان دریافت 
فرمــان فرماندهــی ســپاه هــزار نفــره در کوفه 
آغــاز می شــود و در آخر به تصمیم و شــرکت او 
در نبــرد در وادی وصــل، صحــرای کربــال، ختــم 
می شــود. قصــه داســتان قصــه شــک و تردید 
اســت. قصه عبور از مرز بین حق و باطل است. 
قصــه کشــاکش حر، بــرای حــل کــردن تعارض 
درونی در نوزده وادی. وادی هایی که خواننده 
را به ســمت رفتــن بــه عمــق شــخصیت حــر و 
ع در  راز آزادگــی او پیــش می بــرد. محبوبــه زار
جدیدترین اثر منتشــر شــده خود، مســتقیم و 
بی واســطه به شــخصیت »حربن یزید ریاحی« 
می پــردازد و روایت نــوزده وادی را برعهده این 

بزرگمرد می گذارد.

نماد  سراغ  به  برویم  ابتدا  همان  در   
بیرونی اثر شما. چرا این عنوان و این طرح؟

قطعــا الهــام هر اثــری به خالق آن، متناســب 
بــا اندیشــه و رویکــرد ذهنــی صاحب اثر اســت. 
ایــن طرح نیز از چنین قاعده ای مســتثنی نبوده 
اســت. مــن هربــار در مناســبت های مختلف به 
نــام حر می رســیدم، عالمــی متفــاوت و ویژه در 
ســیر انفســی وی متأثر از جریان کربال، در ذهنم 
منقــوش می شــد. گویــی حــر بــن یزیــد ریاحی، 

کارمــای لطافت هــای روحــی و دقایــق والیــی او 
را کــه در تاریــخ ثبــت نشــده، در انتخــاب خــود 
دریافــت کــرده اســت. ایــن طــرح در واقــع زاده 
نگــرش متفــاوت مــن بــه ســیر روحانــی حــر در 
نفس خویش بوده اســت که مدت ها بود آن را 
لمس می کردم. حتی عنوان هم به همین ســیر 
روحانی اشــاره دارد. اســب در اینجــا نماد نفس 
لوامه اوســت که حر، باید رهایش کند تا او را به 

اتخاب درست برساند.

»یزید  چون  شخصیت هایی  بین  از  چرا   
انصاری«  حارث  بن  »سعد  مظاهر«،  زیاد  بن 
و  راسبی«  عمرو  بن  »نعمان  و  بردارش  و 
برادرش و... که در روزها و حتی لحظات پایانی 
واقعه کربال از سپاه دشمن به امام پیوستن به 

شخصیت »حر بن یزید ریاحی« پرداختید؟
علــت ایــن انتخاب ممیزه مهم حر در مســأله 
بازگشــت بــا آن طــول و عــرض عظیــم اســت. 
شــخصیتی کــه مأمــور بــه بســتن راه بــر امــام 
می شــود. در لحظــه ای کــه یقیــن دارد پیــروزی 
مــادی در جبهــه خــود اوســت، به آغــوش مرگ 
می شتابد. تنها و تنها به بهای عشق و شور حق. 
این به معنای نفی بازگشــت در شــخصیت های 
دیگر نیســت بلکه تصریح بــر عظمت انتخاب حر 
با توجه به جایگاه او و الهامی که به وی رســیده 

است.

که  است  شخصیتی  حر  شما  کتاب  در   
تناقض گوی های زیادی دارد. مثًال در صفحه ای 
این گونه می گوید که »عبداهلل! ما بر روی کسی 
من  مأموریت  حکم  کشید،  نخواهیم  شمشیر 
درست  و  است«  حسین  ورود  از  جلوگیری  تنها 
»عبداهلل!  که:  می آورد  چنین  بعد  صفحه  در 
مردانی به قدرت و صالبت مسلم، در آن کاروان 
مسافر خواهی دید که خون آنها برازنده تقاص 
جان برادرت خواهد بود«، چه توضیحی در این 

خصوص دارید؟
جز و مد الزمه طوفان است. ضد و نقیض ها 
نیــز اگــر در فرد نباشــد، تحــول و انقــالب روحی 
او بی معناســت. هــر تناقض گفتــاری و رفتاری از 
سوی حر، که برخی زاییده تخیل داستانی است 
الزمه ســیر درونــی او و تالطم های نفســانی وی 
بــرای چنین انتخابی اســت. حتــی در مواجهه با 
برخــی صحنه هــا ایــن تناقض و تالطم هــا ادامه 
دارد. نظیــر جریــان پیونــد روحــی او بــا مســلم 
بــدان  او کــه در داســتان  و تماشــای حقیقــت 
پرداختــه شــده، باعــث نمی شــود او از پذیــرش 
مأموریــت ســرباز بزنــد، چــه بســا امیــد دارد که 
بــا حضــور خــود در ماجــرا، مانــع جنگ شــود و 
می بینیــم کــه این تــالش را هــم دارد. امــا رفتار 
متناقض او حتی انکار اینکه آدم سیاست نیست 
و... در هــر حال تصویری از منازعات درونی خود 
بــا نفس بــه مخاطــب ارائــه می دهد کــه بدون 
این تناقضــات، عظمت انتخاب آخر تجلی الزم را 

نخواهد داشت.

 زاویه دید کتاب استوار بر قهرمان و راوی 
داستان )اول شخص( است. چرا این زاویه دید 

را انتخاب کردید؟
علت انتخاب ایــن زاویه دید تالش چندماهه 
و شــاید چند ســاله من بــرای همزیســتی با این 
شخصیت بوده اســت. تحوالت درونی حر، برای 
انســان امــروز در تمام لحظات زندگی براســاس 
َیــوٍم عاشــورا و ُکِل َارٍض  جملــه معــروف »ُکِل 
کربال« قابل تجربه و الزم است. تالش من بر این 
بود که طی و ســیر ایــن وادی ها را برای مخاطب 
ملمــوس کنــم و از ایــن رو در مواقــع وادی بــه 
وادی بــا حــر، زیســتم و اســب تازانــدم و قصه را 

پیش بردم.

چه  کتاب  این  نوشتن  از  شما  انگیزه   
بود؟

انگیــزه مــن ملمــوس کــردن ســیر 
درونی یک انسان خطاکار برای رسیدن 
بــه انتخاب حقیقــت و رســتگاری بود. 
وادی های مذکور قلمروهایی هستند 
کــه هریک از ما در جهان پرتالطم امروز 
می توانیــم بــرای بازگشــت بــه آغوش 

خداوند آن را در پیش بگیریم.

اثر  این  نوشتن  از  خودتان   
از  یک  کدام  با  و  بودید  راضی  چقدر 
وادی های این مجموعه بیشتر ارتباط 

برقرار کردید؟
مــن بــا آنکــه بیــش از 50 اثــر ادبی 
اثــر  بــه  هنــوز  نوشــته ام  داســتانی  و 
مطلــوب خــودم نرســیده ام و خــود را 
در ابتــدای وادی قلــم می دانم اما این 
اثر را دوســت داشــته و دارم. دلیل این 
انــس هم به طــور قطع بــه لحظه های 

و  حــر  بــا  هم زیســتی  نــاب 
تحــوالت او 

برمی گردد. من وادی آخر را که وادی وصل او به 
آغوش امام اســت را دوست دارم چرا که خودم 

آرزومند آن لحظه هستم.

 آیا در حال حاضر کتابی در دست نگارش 

دارید؟
مدتــی اســت کــه از داســتان آیینــی فاصلــه 
گرفتــم و درصدد نوشــتن یــک رمــان اجتماعی 
هســتم و در حــال حاضــر در حــال مطالعــه و 

تحقیق در این خصوص هستم.

محبوبه زارع

ی ونی یک انسان خطاکار   برای رسیدن به انتخاب حقیقت و   رستگار سیر در

کافه  گروه  سپهرغرب، 
مزینانی،  محمدکاظم  کتاب: 
»شاه   رمان  نویسنده 
رضا  فرار  درباره  بی شین« 
در  که  دارد  تاکید  پهلوی  شاه 
حضور  شاهد  اخیر  سال های 
پررنگ جوانان متعهد در عرصه 
اسالمی  انقالب  حوزه  داستان های  نگارش 
نویدبخش  خجسته،  اتفاق  این  و  بوده ایم 

آینده روشن ادبیات داستانی انقالب است.
روایت غالب در رمان »شاه بی شین« روایت 
دوم شــخص اســت کــه فضــای گســترده ای از 
رمــان را از آن خــود کــرده و به بازگویــی زندگی 
بــا  پــدر  کــه  روزی  از  می پــردازد؛  پهلــوی  شــاه 
چکمه هــای خــود پــا به خانــه می گــذارد و خبر 
شــاه شدن خود را می دهد تا روزی که این شاه 
از سر آواراگی از کشوری به کشور دیگر پناهنده 

می شود...

وقایع  تبدیل  شرایط  شما  نظر  به   
تاریخی به موضوعات داستانی چیست؟

نویســنده اگر حتی همه عناصر داســتانی 
را بدانــد و به صورت حرفه ای دســت به قلم 
باشــد، تا وقتی که سوژه و وقایع تاریخی در 
وجــودش تبدیل بــه خاطره تاریخی نشــود، 

داســتانش ارزش هنری نخواهد داشت. 
خــاص  موضوعــی  دربــاره  نویســنده 
و  می دهــد  انجــام  پژوهــش  و  تحقیــق 
ذهــن  در  کــه  داســتانی  ح  طــر بــا  متناســب 
تبدیــل  داســتان  بــه  را  مســتندات  دارد 
می کنــد. در عرصــه ادبیات و خلق داســتان 
تاریخــی بایــد حتمــا وقایــع تاریخــی تبدیــل 
بــه داســتان شــوند یعنــی بــا تخیــل پیونــد 
تخیــل  قــوه  کمــک  بــا  نویســنده  بخورنــد. 
داده  جــا  داســتان  یــک  در  را  وقایــع  خــود 
و گویــی کــه دوبــاره بــه آنها جــان می دهد 
و بــه مخاطــب ارایــه می کنــد. این بــه توان 
انــدازه  تــا چــه  کــه  نویســنده بســتگی دارد 
از عهــده آن برآیــد و بایــد توجــه داشــت که 
تبدیل مواد تاریخی به داســتان سخت ترین 

کار اســت و از عهده هرکســی برنمی آید.

 چه موضوعاتی از تاریخ انقالب هنوز در 
ادبیات داستانی مغفول مانده است؟

برای اینکه تاریخ وارد داســتان شــود باید 
زمانــی بر آن ســپری شــود، البته اســتثناهایی 
وجــود دارد و چــه بســا که در حــول و حوش 
یــک حادثــه تاریخــی کــه چنــد ســالی بیش از 
موفقــی  داســتان های  بتــوان  نگذشــته  آن 
خلــق کــرد ولی بایــد توجه داشــت کــه اغلب، 
هرچــه از انقالب می گذریم ســوژه ها و زوایای 
مختلف شــکافته و با اطالعــات جدید منطبق 
می شوند که به نویســنده کمک می کنند بهتر 

بنویسد.

 دلیل مغفول ماندن برخی موضوعات 
در ادبیات داستانی انقالب را چه می دانید؟

مشــکل  ایــن  اصلــی  دلیــل  شــاید 
بــه  کــه  باشــد  بی مــورد  ســخت گیری های 

مجــال  داســتان ها  در  مختلــف  قرائت هــای 
بــروز نمی دهنــد. بایــد بپذیریــم، همــان طــور 
کــه انقــالب رنگارنــگ بــود و تمام اندیشــه ها و 
مواضــع در آن نقش داشــتند در داســتان های 
انقالب نیز باید این ویژگی وجود داشــته باشد. 
اگــر بــه قرائت هــای مختلــف از انقــالب مجــال 
ظهــور در داســتان  بدهیــم بــه اقشــار مختلف 
کمــک کرده ایــم کــه با انقــالب ارتبــاط برقــرار و 

همذات پنداری کنند.
*موضوع فرار شــاه تا چه انــدازه هنوز جای 

کار در ادبیات دارد؟
درباره فرار شاه زیاد نوشته اند؛ ولی داستان 
گیرا کــم داریم. فضای زیادی وجــود دارد که به 
ایــن موضــوع از زوایــای مختلــف نگاه شــود و 
امیــدوارم در آینده شــاهد ظهور آثار داســتانی 

باارزش با این موضوع باشیم.

فعلی  وضعیت  درباره  را  خود  نظر   
ادبیات داستانی انقالب بگویید.

دربــاره بیــان وضعیــت فعلــی اگــر منظــور 
در  متاســفانه  باشــد  رســمی  فعالیت هــای 
داســتان  شــده اند.  کمرنــگ  اخیــر  ســال های 
در  امــا  باشــد؛  بارورتــر  می توانســت  انقــالب 
ســال های اخیــر به ویــژه از زمــان شــیوع کرونا 
انقــالب در ســازمان های  بــه داســتان  توجــه 

متولی و رسمی کمرنگ تر شده است. 
در عیــن حال خارج از فعالیت های رســمی 
اقشــار  توســط  داســتان هایی  ســازمانی،  و 
مختلــف نوشــته شــده که ارزش ادبــی باالیی 
دارنــد و دغدغه مندتــر از گذشــته نیز نوشــته 

شده اند. 
اکنون با وجود کم شدن حمایت ها، داستان 
انقــالب پیــش مــی رود و جوانان می نویســند. 
نســل جــوان کــه می خواهــد بدانــد حقیقــت 
وقایــع انقالب چــه بوده بــرای پاســخ یافتن به 
پرســش های خود همپای سیر انقالب، داستان 
می نویســد و این اتفاقی جالب و مبارک اســت. 
خوشــبختانه بــدون حمایــت دولتی نیــز آینده 
داســتان انقالب روشــن است و داســتان هایی 

ناب خلق می شوند.

کمال شفیعی

انتشارات سیته

مزینانی

امکان دسترسی به مقاالت نویسندگی و
 داستان نویسی در یک سایت جامع

سپهرغرب، گروه کافه کتاب: 
»بانک  به  دسترسی  امکان 
نویسندگی  مقاالت  اطالعات 
سایت  در  داستان نویسی«  و 
فراهم  چوک  فرهنگی  کانون 

شده است.

مهدی رضایی، نویســنده و مدرس داستان 
نویســی گفــت: مخاطبــان می تواننــد از طریق 
ورود به ســایت کانون فرهنگی چوک یا ســایت 
طاقچــه، بــا جســتجوی عنــوان فایــل بــه 600 
مقاله نویســی  و  نویســندگی  زمینــه  مقالــه 
مقــاالت  نویســندگان  کننــد.  پیــدا  دسترســی 
عــالوه بــر اســتادان دانشــگاه، نویســندگان و 

منتقدان هم هستند.
وی می گوید: افراد زیادی عالقه مندند تا به 
مقاالت داســتان نویسی و نویســندگی در یک 
بانک جامع اطالعاتی دسترسی داشته باشند.

بــه  نویســنده  ایــن  از کتاب هــای  تعــدادی 
زبان های ترکی اســتامبولی، عربی و انگلیســی 
در دســت ترجمه اســت که در آینده بــه نتیجه 

می رســد. عاله بر آن رمانی با عنوان » ژکیدن« 
در دست انتشار دارد.

»مــن بــن الد را کشــتم« اثر مهــدی رضایی 
پیــش از این در انتشــارات آرادمان و ترجمه آن 
 Supreme Century به انگلیسی در انتشارات

در آمریکا منتشر شده است.

داســتانش دربــاره انتشــار یــک ویــروس و 
کشــتن بن الدن اســت. شــخصیت اصلی رمان 
یک کماندوی ویژه صلح ســازمان ملل است که 
با توجه به فســاد های موجود در این سازمان، 
اصطالحــا خــود را کنــار می کشــد و ســر از یــک 
گــروه نظامی خصوصــی در مــی آورد. در ادامه 
داســتان، او بــه جریان هایی وارد می شــود که 
وی را ناچار می کند به ایران وارد شود و دوباره 
از ایــران بــه آمریــکا بازگردد. ســپس بایــد برای 
انجــام یک ماموریت مهم بــه مکه برود. پس از 
آن هم کشــتن بــن الدن را در پاکســتان به وی 
می سپارند. بنابه گفته این نویسنده چاپ دوم 
کتاب پس از رفع ایرادهای تایپی تا پایان ســال 

منتشر می شود.

مهدی رضایی

آینده داستان انقالب اسالمی روشن است

کافه  گروه  سپهرغرب، 
اثر  »محاکمه«  کتاب  کتاب: 
علی  ترجمه  با  کافکا  فرانتس 
اصغر حداد در انتشارات ماهی 

منتشر شد.
»محاکمه«  کتاب  داســتان 
درباره مردی اســت که قدرتی 
خارج از صحنه و دور از دسترس او را بازداشت 
می کنــد، بی آن کــه خودش یا خواننــده خبر از 

ماهیت جرمش داشــته باشند.
داســتان از همــان جمله  آغازین ایــن نکته 
را روشــن می کنــد: »بی شــک کســی بــه یــوزف 
کا تهمــت زده بــود، زیرا بی آن کــه از او خطایی 

ســرزده باشد، یک روز صبح بازداشت شد.«
بازداشــت  کــه  می کنــد  گمــان  خواننــده 
یــوزف کا اشــتباهی قضایــی اســت و این خطا 

می شود،  برطرف  به زودی 
یــوزف  اســت.  بیهــوده  انتظــاری  ایــن  امــا 

کاری  را  بی گناهــی اش  اثبــات  کــه  هــم  کا 
ســاده می پنداشــت، هــر چه پیــش  رفت آن را 

دید. ناممکن 
»محاکمــه« هــم ماننــد دیگر آثــار فرانتس 
کافــکا کامــل نشــد؛ اگرچه فصلــی دارد که در 

آن داســتان به سرانجام می رسد. 
کافــکا این رمان را در ســال 1915 نوشــت، 
ولــی اولین بــار پــس از درگذشــتش در ســال 

1925، به همت مکس برود منتشــر شد.

مردی که جرمش را نمی دانست اما محاکمه شد

 انتشارات ماهی
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چرا هر دولتی با هر شعاری که 
می آید دست تسلیم در برابر 

خودروسازان باال می برد؟
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: نایب 
شورای  مجلس  انرژی  کمیسین  رئیس 
صنعت  در  فساد  کرد:  تأکید  اسالمی 
این  بر  نظارتی  مجامع  و  خودروسازی 
و  است  رویت  قابل  وضوح  به  صنعت 
این صنعت مانند غده سرطانی در دل 

جامعه در حال رشد است.
قاســم ســاعدی بــا اشــاره بــه وضعیــت نامطلــوب 
صنعت خودروســازی کشــور، بیــان کرد: ارتبــاط صنعت 
خودروســازی کشــور بــا کثــرت تصادفــات بــر هیچ کس 
پوشــیده نیســت که به عــدم رعایــت اســتاندارد در این 
صنعت بازمی گردد. از پراید گرفته تا ســایر ماشــین های 
تولیــدی در داخــل همگی هــم از لحاظ مقاومت ســازه 
و هــم از لحــاظ قطعــات از اســتاندارد پایینــی برخوردار 

هستند.
وی در ادامــه اظهار کرد: متاســفانه یــک عادت بدی 
در جامعــه مــا رواج دارد که هر بخش از خودش تعریف 
می کنــد. از خودروســاز داخلی گرفته تــا مجامع نظارتی 
کــه بایــد بر عملکــرد آنــان نظارت داشــته باشــند. بنده 
به عنــوان نماینــده مــردم می گویــم فســاد در صنعــت 
خودروســازی و مجامع نظارتی بر این صنعت به وضوح 
قابــل رویت اســت. خودروســازان مــا نه تنهــا خودرویی 
استاندارد تولید نمی کنند بلکه با قیمت ها باالیی نیز آن 

را به دست مردم می دهند.
نماینــده مــردم دشــت آزادگان در مجلــس شــورای 
مــا  خودروســازان  متاســفانه  کــرد:  تصریــح  اســالمی، 
حالــت انحصــاری بــه خــود گرفته انــد و در هــر کجــا کــه 
انحصار باشــد، فساد نیز ایجاد می شــود. امروز صنعت 
خودروســازی مانند یک غده ســرطانی در جسم جامعه 
رشــد کــرده کــه بایــد درمان شــود نــه اینکه با مســکن 
بخواهیــم آن را آرام کنیــم. گاهــی می گوینــد برخــورد با 
صنعت خودروســازی منجــر به بیکاری چندیــن هزار نفر 
می شــود و نباید با آن برخوردی شود، اما این صنعت با 

چه قیمتی قرار است به روند خود ادامه دهد.
وی افزود: امروز کشته های تصادفات جاده ای کشور 
بیشــتر از جنگ است. ما چرا باید در این صنعت همیشه 
ناموفق باشــیم؟ اگر یک تلنگر به این صنعت زده شــود 
قطعــا این رویه تغییــر می کند. اگر مــا ورود خودروهای 
خارجــی را آزاد کنیم این صنعت به خودش خواهد آمد. 
چرا خودرویی بی کیفیت باید زیر پای جوانان این کشــور 
قــرار بگیرد که هــر لحظه یک خانواده ای داغدار شــود؟ 
وجــود فســاد در صنعت خــودرو بر هیچ کس پوشــیده 

نیست.
وی در پایان بیان کرد: بنده به عنوان یک معلم و یک 
نماینده می گویم این فلسفه چیست که هر دولتی با هر 
شــعاری که روی کار می آید خیلی زود دست های تسلیم 
خــود را در مقابل صنعت خودروســازی بــاال می برد؟ ما 
ایــن صنعــت را حیــاط خلــوت دولت هــا تلقــی می کنیم. 
ســکوت دولت و عدم برخورد جدی با صنعت بی کیفیت 
خودرو قابل قبول نیست. ما صنعت خودرو را یک بحران 
و چالش تلقی می کنیم. ایــن صنعت نه تنها خودروهای 
با کیفیت تولید نمی کند بلکه چالشی برای جان افراد نیز 
شده است. باید در مقابل عرضه خودروهایی بی کیفیت 

با قیمت های دل بخواهی ایستاد.

علت طوالنی شدن گردش 
دلتـــا در ایران چیست؟

میکرون« برای 7 میلیون واکسن نزده
ُ
تهدید »ا

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: عضو 
کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با 
کرونا  شیوع  فعلی  وضعیت  به  اشاره 
موارد  افزایش  احتمال  از  کشور،  در 
و  داد  خبر  آتی  هفته های  ظرف  بیماری 
نفر  میلیون   7 حدود  متأسفانه  گفت: 
در کشور هنوز هیچ نوع واکسنی تزریق 
نکرده اند و امیکرون می تواند برای این افراد یک تهدید 

بزرگ باشد.
پیــام طبرســی گفــت: اکنــون رونــد کلی بیمــاری در 
مرگ ومیــر و بســتری رو به کاهش اســت؛ ولی با توجه 
بــه ســویه امیکرون این خطر وجــود دارد که تا حدود 
3 هفته آینده افزایشــی در موارد داشــته باشیم. این 
رونــد در دنیــا اتفــاق افتاده اســت و برای مــا هم دور 
از انتظــار نیســت. ما از کل دنیا مســتثنا نیســتیم،  یک 
افزایشــی در موارد خواهیم داشــت اما چیزی که مهم 
اســت اینکه ایــن افزایش تبدیــل به پیک و یــا معضل 

نشود. بهداشتی 
ارائــه اطالعــات تکمیلــی  ایــن کــه  بــر  بــا تاکیــد  او 
پیرامــون مســائلی مانند پیش بینی وقوع پیک ششــم 
کرونا تنها باید از ســوی ســخنگوی ستاد ملی مدیریت 
کرونــا مطرح شــود، بیــان کــرد: در همیــن زمینه برای 
بازگشــت محدودیت ها، بازگشــایی حضــوری مدارس 
و دانشــگاه ها و... خــود ســتاد ملی بایــد توصیه هایی 

انجام دهد و رســما اعالم کند.
طبرســی درباره احتمال تصمیم گیــری کمیته علمی 
کشــوری مقابله با کرونا برای تزریق دز چهارم واکسن، 
بیــان کــرد: هنــوز اظهــار نظر در ایــن زمینه زود اســت 
چــون فعال حدود 12 میلیون نفر دز ســوم واکســن را 
تزریــق کرده انــد از طرفــی باید اطالعات در ایــن زمینه 
تکمیل شــود تا درصورت نیــاز اقدامات بعدی صورت 

گیرد.

ایران و جهان

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
خانواده  و  زنان  امور  معاون 
اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
بررسی آسیب های متوجه زنان در 
دستور کار معاونت امور زنان قرار 
دارد، گفت: از جمله این آسیب ها 
و  خانه  از  فرار  خودکشی،  اعتیاد، 

طالق است که مشخصا مورد توجه ما است. 
در  که  داریم  مدونی  برنامه  طالق  برای 
خصوص اعتبارات آن نیز صحبت کرده ایم. این 
اعتبارات برای سال 1401 در نظر گرفته می شود 
و برنامه ما این است که »مشاوره خانواده« از 
زندگی  اول  تا چهار سال  زوجین  زندگی  ابتدای 
رخ  سالها  این  در  طالق ها  اغلب  آمار  طبق  که 

می دهد، برای زوجین در نظر گرفته شود.
ســتاد  خبــری  نشســت  در  خزعلــی  انســیه 
کــه  روز مــادر  بزرگداشــت هفتــه مقــام زن و 
هماهنگــی  شــورای  محــل  در  دی   28 روز 
تبلیغــات اســالمی برگــزار شــد، بــا تبریک این 
روز اظهــار کــرد: حــذف معاونت امــور زنان و 
انقــالب فرهنگــی  از شــورای عالــی  خانــواده 
در حد پیشــنهاداتی اســت که در شــورا آورده 
می شــود اما قطعی نیســت. بایــد منتظر نظر 
مقــام معظــم رهبری باشــیم؛ قطعا بــا توجه 
بــه شــناختی که از مقام معظــم رهبری داریم 

این اتفــاق نخواهد افتاد.

اجرای  و  تکمیل  به دنبال  زنان  معاونت   
شاخص های »عدالت جنسیتی«

وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر شائبه های 
ایجــاد شــده در خصــوص عــدم توجــه دولــت 
و  جنســیتی  عدالــت  اجــرای  بــه  ســیزدهم 
شــاخص های تصویــب شــده در ایــن خصوص 
در دولــت پیــش، ادامــه داد: عدالــت جنســتی 
در دســتور کار دولــت ســیزدهم و جــزء قانــون 
برنامه ششــم قرار دارد. آنچه مد نظر ما هست 
عدالت فراگیری است که تنها معطوف به جنس 
تمــام  و  فرزنــدان  شــامل  بلکــه  نمی شــود  زن 
اعضــای خانواده می شــود. در حــال کار بر روی 
شــاخص های عدالت جنسیتی تصویب شده در 
دولت پیش هستیم تا این شاخص ها را کامل تر 

کرده و اجرایی کنیم.

پایدار  کارهای  و  کسب  از  رونمایی   
خانواده محور در روز زن

معاون امور زنان و خانواده افزود: برنامه ما 
این اســت که محرومیــت را از جامعــه زنان رفع 
کنیــم و برنامــه جامع مــا کــه در روز زن رونمایی 
می شــود شــامل توجه بــه توانمندســازی زنان 
و آســیب زدایــی از جامعــه زنان و خانــواده آنها 
اســت. تمرکز ما روی اشــتغال بانــوان و به ویژه 
اشــتغال بانوان سرپرست خانوار به طور خاص 

اســت که کســب و کارهای پایدار خانواده محور 
تدویــن و تکمیــل شــده و در روز زن رونمایــی 

می شود.
به گفته خزعلی، سعی این معاونت در دولت 
ســیزدهم بر آن بوده که بتواند مسائل مختلف 
حوزه زنان از جملــه ارتقاء جایگاه حقوقی زن و 
خانواده، کاهش آســیب های اجتماعی با تمرکز 
بــر مناطــق محــروم به طــور خــاص بــرای زنان، 
غ التحصیــالن، ارتقاء بهداشــت و  اشــتغال فــار
ســالمت زنان، جــذب اعتبارات بین دســتگاهی 
برای انجام فعالیت های مربوطه را پیگیری کند.

زنان  برای  سیزدهم  دولت  اقدامات   
ورزشکار بی سابقه است

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری 
در خصــوص فعالیت هــای انجــام شــده دولــت 
ســیزدهم برای زنان، تصریح کــرد: به گفته خود 
ورزشــکاران زن، حرکتــی که در دولت ســیزدهم 
بــرای ورزشــکاران خانــم انجــام شــد بی ســابقه 
در ورزش بانــوان بــوده امــا نمی دانــم چــرا این 

حرکت های خوب دیده نمی شود.
*آزادی بانــوان زندانــی با جرائــم غیرعمد به 

مناسبت روز مادر
رئیــس ســتاد مرکزی بزرگداشــت هفته مقام 
زن و روز مــادر در ادامه درباره برنامه های هفته 
زن افــزود: خبر خــوش برای زنان را آن شــاءاهلل 
رئیــس جمهــوری در روز زن خواهنــد داد، امــا 
بــه مناســبت هفتــه و روز زن، آزادســازی بانوان 
زندانی جرام غیر عمد و حمایت از بانوان زندانی 

و خانواده هایشان در دستور کار است.

روز مادر  زنان در  برای  از موزه ها  بازدید   
»رایگان« است

خزعلــی همچنیــن از برنامــه اهــداء خــون، 
ســالمت  تســت  و  ســالمت  غربالگــری  برنامــه  
اینکــه  بیــان  بــا  و  داد  زن خبــر  روز  در  بانــوان 
بازدیــد از موزه ها بــرای زنــان در روز زن رایگان 
مــد  برنامه هــای  ســایر  دربــاره  بــود،  خواهــد 
نظر بــرای هفتــه زن ادامــه داد: اگرچــه تعداد 
زندانیــان زن به نســبت آقایان کم اســت اما در 
صــدد آزادســازی زنــان زندانی جرائــم غیر عمد 
به مناســبت هفته و روز زن هســتیم. همچنین 
پویش "زنــان برای زنان" پس از هفته زن برگزار 
می شــود که طــی آن زنان خیری کــه می توانند 
زنــان زندانی را آزاد کنند فعالیت خواهند کرد تا 
بتواننــد خانواده ها و فرزندان این زنان را تحت 

حمایت قرار دهند.

کشور  وزارت  ابالغ  با  کارمند  زنان   
تشویقی«  »مرخصی  زن  روز  در  می توانند 

بگیرند
خزعلــی در ادامه با اشــاره بــه پویش "حس 

خوب" که از ســوی وزارت کشــور و به مناســبت 
روز زن برگــزار خواهد شــد، تصریح کــرد: در این 
پویش کارمندان زن دولت با ابالغ وزارت کشــور 
می تواننــد مرخصــی تشــویقی گرفته تــا این روز 
را بــه همــراه خانــواده در بوســتان ها و پارک ها 
حضور داشــته و برنامه های متعددی را داشــته 

باشند و به نوعی حس خوبی را تجربه کنند.

هفته  در  خردمند  بانوان  از  تجلیل   
بزرگداشت مقام زن

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری 
در ادامه به تبیین برنامه های هفته بزرگداشــت 
مقــام زن پرداخــت و بــا بیــان اینکــه ایــن هفته 
گــذاری شــده  نــام  "بانــوی خردمنــد"  نــام   بــه 
اســت، تصریح کــرد: برنامه اصلی مــا برگرفته از 
فرمایشــات آخریــن دیــدار رهبر معظــم انقالب 
بــا برخــی پرســتاران و بانــوان اســت. حضــرت 
زینــب)س( نمونــه بــارزی اســت کــه می توانــد 
عقالنیــت و خــرد زن را بــه عنــوان یــک قهرمــان 
نشــان دهــد. رهبری تاکیــد داشــتند همانگونه 
کــه زینب )س( نهضت تبییــن را به راه انداختند؛ 
بانــوان نیــز بــا تدبیــر و خردمنــدی می تواننــد 
بســیاری از نقشــه های دشــمن را خنثــی کننــد 
چراکه ما در موجی رســانه ای قرار داریم که زنان 

و خانواده هــا را هدف گرفته و این امر وظیفه ما 
را سنگین تر می کند.

بــه گفتــه وی، در هفتــه بزرگداشــت مقام زن 
قــرار بر این اســت که از بانــوان "خردمند" تجلیل 
بــه عمــل آیــد و بانــوان بــرای ارتقــای بانــوان در 
جنبه های مختلف کار کنند چراکه حفظ کرامت و 

منزلت زنان در جامعه مورد تاکید رهبری است.
خزعلــی در ادامــه دربــاره برنامه هــای هفته 
بزرگداشت مقام زن توضیح داد: در نماز جمعه 
پیــش رو اولین برنامه مــا در این خصوص برگزار 
می شــود. همچنین در روز شــنبه برنامه میثاق 
با امام راحل، بازدید از بیمارستان خاص بانوان 
و تقدیــر از پرســتاران کــه پیشــگامان مدافعان 
ســالمت هســتند و طــی ایــن دو ســال پاندمی 
کوویــد 19 مدیــون آنهــا هســتیم را در برنامــه 

خواهیم داشت.
رئیــس  خانــواده  و  زنــان  امــور  معــاون 
جمهــوری دربــاره برنامــه ویــژه روز زن و والدت 
حضــرت فاطمــه)س( در روز یکشــنبه، افــزود: 
)س(  فاطمــه  حضــرت  والدت  روز  مــا  برنامــه 
نیــز در محــل اجــالس ســران بــا حضــور رئیس 
جمهــوری برگــزار خواهــد شــد که خبــر خوش 
بــرای زنــان را رئیس جمهــوری در این روز اعالم 
بــرای  روز  ایــن  در  همچنیــن  کــرد.  خواهنــد 

پاسداشــت مقــام زن و مــادر از بانوانــی کــه با 
خردمندی نشــان دادنــد می توانند در مرزهای 
دانــش حرکت کنند تقدیر به عمل خواهد آمد. 
البتــه این برنامه در ســال های بعد گســترده تر 
برگزار خواهد شد اما امسال اختصاص به علم 
و زنــان فعــال در عرصه علــم دارد که معطوف 
بــه تعــدادی از زنــان در داخــل و تعــدادی در 

خارج کشور می شود.
از  نمایشــگاهی  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
افتتــاح  زنــان،  توانمندی هــای  و  دســتاوردها 
برخــی مراکــز مخصــوص خانم هــا نظیــر مراکــز 
ورزشــی، برگزاری مشاوره های رایگان برای زنان 
اعــم از مشــاوره پزشــکی و حقوقــی و برگــزاری 
وبینارهــا  و  مســابقات  مختلــف،  کارگاه هــای 
مختلــف بــه عنــوان بخشــی از برنامه هــای در 
نظر گرفته شــده به مناســبت هفته زن، افزود: 
همچنیــن برنامه های متعددی را در اســتان ها 
و شهرســتانهای مختلــف خواهیــم داشــت که 
در راس آن تقدیــر از خانــواده شــهدا و بانوان 
انعقــاد  مراســم  همچنیــن  اســت.  فرهیختــه 
تفاهــم نامه هــا بــا دســتگاه های مختلــف نیــز 
خواهیــم داشــت کــه نشســت های مجــازی بــا 
و فعــال در  اســالمی  در کشــورهای  زن  وزرای 

حوزه مقاومت خواهیم داشت.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
رسیدگی  جلسه  اولین  جهان: 
گروهک  سرکرده  اتهامات  به 
شد  برگزار  االحوازیه  تروریستی 
ارائه  به  دادستان،  نماینده  و 
گروهک  اقدامات  از  گزارشی 

تروریستی در کشور پرداخت.
اولیــن جلســه دادگاه رســیدگی بــه پرونــده 
حبیــب فرج اهلل چعــب ملقب به حبیب اســیود، 
ســرکرده گروهــک تروریســتی حرکــت النضال در 
شــعبه 26 دادگاه انقــالب اســالمی بــه ریاســت 

قاضی افشاری آغاز شد.
قاضــی افشــاری اظهــار کــرد: ایــن جلســه با 
حضــور حبیــب فــرج اهلل چعــب فرزنــد اســیود، 
نماینده دادســتان و جمعی از خانواده شهدای 

حادثه تروریستی برگزار می شود.
در ادامــه وزیــری نماینــده دادســتان تهــران 
ضمــن تفهیــم اتهــام بــه متهــم گفــت: حبیــب 
ابــو حســام  ابــو احمــد،  بــه  فــرج اهلل معــروف 
تبعــه  ســوئد،  کار  اداره  در  شــاغل   52 متولــد 

ایران مســلمان، اهل خوزســتان و دارای مدرک 
لیسانس علوم اجتماعی است.

وی بــا بیان اینکه متهم دارای ســابقه کیفری 
اســت، افــزود: از آذر 1399، بازداشــت و دارای 
شــخصیت  پرونــده  همچنیــن  و  وکیل مدافــع 
اســت. پرونــده شــخصیت متهــم حاکــی از عدم 
بیمــاری وی و همچنیــن تمایــل بــه آشــوبگری 
ناشــی از طردشــدگی از ســوی همســر و دارای 

حس انتقام جویی است.
نماینده دادســتان ادامه داد: حســب اقاریر 
متهم و ادله موجود مشــارالیه متهم به افســاد 
فــی االرض از طریــق تشــکیل و اداره گروهکــی 
بــه نام حرکــت النضال موســوم بــه االحوازیه و 
طراحی عملیات متعــدد تخریب اموال عمومی 
و انجام چندیــن عملیات بمب گــذاری در اماکن 

مختلف اهواز است.
وی افزود: عملیات بمب گذاری در فرماندهی 
اهواز، بمب گذاری در ســازمان مدیریت و برنامه 
اهواز، بمب گذاری در اداره مســکن و شهرسازی 
اهواز، بمب گذاری در اداره محیط زیســت اهواز، 

بمب گــذاری در انتقــال نفــت و برنامه ریــزی بــه 
جهــت بمب گذاری در دادگســتری اهواز از جمله 

اتهامات متهم است.
وی افزود: گروهک حر که النضال العربی لتحریر 
االحــواز هســته های اولیــه خــود را به ســرکردگی 
حبیــب وبــگان تشــکیل و کار خود را آغــاز کرد این 
گروهــک تروریســتی از ســال 84 بمب گذاری هــای 
متعــددی انجــام داده. همچنیــن جاسوســی و 
اقدام علیه امنیت عمومی و ملی، تخریب، حمله 
مسلحانه، ســرقت مســلحانه و خریداری و حمل 
و نگهــداری ســالح گــرم کــه منجــر به شــهادت و 
مجروحیــت بیش از 74 نفر از شــهروندان اهوازی 

شده از دیگر اتهامات متهمان است.
وی افــزود: عاملیــت عملیــات تروریســتی بــا 
همکاری هــای مالــی عربســتان بــوده و به رغــم 
اعالن قرمز تاکنون اقدامی از ســوی کشورهای 
عربــی و اروپایــی بــرای تحویــل دادن متهمــان 
صورت نگرفته و فرماندهان تیم های تروریستی 
به صــورت متناوب در بین کشــورهای مذکور در 

حال تردد هستند.

گروهــک  کــرد:  تصریــح  نماینــده دادســتان 
مذکور در شــهریور 97 در مراســم گرامیداشــت 
هفتــه دفاع مقــدس تعــدادی از شــهروندان را 
مــورد تهاجم قرار داده که این موضوع منجر به 
شــهادت 25 نفر و زخمی شــدن 70 نفر از جمله 
یک کودک شده است. سخنگوی گروهک همان 
موقــع اعالم کرد که عملیات کار آنها بوده و این 

گروه را عامل مراسم مذکور می دانند.
وی در رابطه با نحوه تشــکیل گروهک مذکور 
گفت: در دهه 70 تعدادی از عناصر معارض عرب 
در قالب جلسات فرهنگی با بهانه استقالل اقدام 
بــه شناســایی و پــرورش نیــرو کــرده و در همین 
راســتا طی ســال های 79 تا 83 به منظور تأمین 
منابع مالی اقدام به سرقت مسلحانه نیز کردند.

 بمب گذاری های گروهک تروریستی
نماینــده دادســتان تصریح کــرد: بمب گذاری 
در وزارت نفــت در تهــران، بمب گــذاری در دادگاه 
اهــواز،  نفــت  شــرکت  در  بمب گــذاری  دزفــول، 
بازرگانــی، بمب گــذاری در  بمب گــذاری در وزارت 
دیــوان عدالــت اداری، بمب گــذاری در مجتمــع 
اداره  در  بمب گــذاری  بهشــتی،  شــهید  قضائــی 
در  بمب گــذاری  خوزســتان،  اســتان  اطالعــات 
سازمان بورس تهران، بمب گذاری در نوروز سال 
85، بمب گذاری در اماکن و ســاختمان اطالعات 
خوزســتان در فرمانداری ماهشــهر و بمب گذاری 
در بانــک پارســیان اهــواز نیــز از جملــه اقداماتی 

است که متهمان قصد انجام آن را داشتند.
گروهــک  از  شــده  کشــف  تجهیــزات  بــه  وی 
مذکور اشــاره کرد و گفــت: 150 کیلو موادمخدر 
منفجــره تی ان تی، بمب ســاعتی، دو عدد بمب 
دست ســاز، چهار قبضه ســالح تاشــو، دو قبضه 
کلت و اســلحه، چهار عدد تایمر الکترونیکی، 54 
عدد چاشنی، 12 سوئیچ فعال کننده و تعدادی 

لباس نظامی از متهمان کشف شده است.
وزیــری بــه اهــم اقدامــات گروهــک در خارج 
و داخــل کشــور هم اشــاره کرد و گفــت: برگزاری 
ده هــا تجمــع در هلنــد دانمــارک و برخــی دیگــر 
پ ک ک،  گروهــک  بــا  اروپایــی  کشــورهای  از 

ارتباط گیری با رژیم ســعودی جهت ایجاد ناامنی 
در کشــور، تــالش بــرای تغییــر مذهــب از طریق 
تولیــد هزاران ســاعت محتــوا در همیــن رابطه، 
اتحــاد در گروهک هــای جدایی طلــب، مکاتبــه با 
اتحادیــه عرب، تالش بــرای بین المللــی نمودن 
اســتقالل اهــواز از جملــه اقدامــات گروهــک در 

داخل و خارج از کشور است.
ســوی  از  ایــران  علیــه  فضاســازی ها  بــه  وی 
متهــم و گروهــک مذکــور هم اشــاره کــرد و گفت: 
راه انــدازی تجمعــات و اغتشاشــات مختلــف در 
سطح خوزســتان از دیگر اقدامات است گروهک. 
گروهــک در راســتای تفرقه افکنــی در ســال 96 با 
حمایت هــای مالی عربســتان اقدام بــه راه اندازی 
شــبکه تلویزیونی اهواز نــا می کند در ابتــدای کار 
شــبکه مذکور روزانه 4 ســاعت برنامه داشــت اما 
از ســال 96 به بعد که به صورت رسمی آغاز به کار 
می کند، شبکه مذکور ابتدا دارای یک دفتر در هلند 
بــود امــا گروهک اقدام به تأســیس اســتودیو در 
دانمارک نیز پس از گذشت مدت کوتاهی می کند. 
وزیری افزود: انتشار فیلم های آتش سوزی اماکن 
عمومــی، ترویــج وهابیت و غیــره از دیگر اتهامات 

گروهک در قالب این شبکه تلویزیونی است.
وی بعد از انتشــار برخی فیلم ها تصریح کرد: 
ایــن فیلم هــا تنهــا بخــش کوچکــی از اقدامــات 
گروهک تروریســتی النضال التحریــر االحوازیه از 

زمان تشکیل است.
نماینــده دادســتان با طــرح ســوالی خطاب 
بــه دادگاه گفت: ســوال اصلی این اســت که اگر 
قصــد گروهک ایــن بوده کــه به مراکــز عمومی 
دولتــی خســارت وارد کنــد چــرا ایــن اقدامات را 
در ســاعتی انجــام داده که مردم عــادی در آنجا 
حضور و تردد داشــتند؟ نمی شــود گفت کســی 
هــم داعیــه حمایــت از یــک قومیــت را داشــته 
باشــد و هم آن افــراد را مورد تهاجــم قرار دهد. 
همانطــور کــه در ایــن فیلم هــا هــم بــه نمایش 
گذاشــته شــد تعدادی از شــهدای عملیات های 
تروریســتی از ســوی ایــن گروهــک شــهروندان 
عرب زبــان هســتند و ســوال این اســت کــه این 

شهروندان کجای ماجرا هستند؟

وی میز معاونت زنان فرار از خانه و طالق ر

انسیه خزعلی

قوه قضائیه

معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیس جمهــوری در ادامه به تبیین برنامه های هفته بزرگداشــت مقــام زن پرداخت و با بیان اینکه ایــن هفته به نام  
"بانوی خردمند" نام گذاری شــده اســت، تصریح کرد: برنامه اصلی ما برگرفته از فرمایشــات آخرین دیدار رهبر معظم انقالب با برخی پرســتاران 
و بانوان اســت. حضرت زینب)س( نمونه بارزی اســت که می تواند عقالنیت و خرد زن را به عنوان یک قهرمان نشــان دهد. رهبری تاکید داشــتند 
همانگونــه کــه زینــب )س( نهضت تبیین را به راه انداختند؛ بانوان نیز با تدبیر و خردمندی می توانند بســیاری از نقشــه های دشــمن را خنثی کنند 

چراکه ما در موجی رسانه ای قرار داریم که زنان و خانواده ها را هدف گرفته و این امر وظیفه ما را سنگین تر می کند.

سرکرده گروهک االحوازیه متهم به افساد فی االرض است

وهک حر که النضال العربی   گر
لتحریر االحواز هسته های اولیه 

خود را به سرکردگی حبیب وبگان 
تشکیل و کار خود را آغاز کرد این 

وریستی از سال 84  وهک تر گر
بمب گذاری های متعددی انجام 

داده. همچنین جاسوسی و 
اقدام علیه امنیت عمومی و ملی، 
تخریب، حمله مسلحانه، سرقت 

مسلحانه و خریداری و حمل و 
نگهداری سالح گرم که منجر به 

وحیت... شهادت و مجر

ساعدی

پیام طبرسی


