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کتاباندیشهرامنتقلمیکند10کافه کتاب
سپهرغرب،گروهکافهکتاب:پژوهشگر حکمت و فلسفه و عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران در ادامه افزود: این روزها مردم کمتر فرصت می کنند تا این امور را تعقیب کنند و دستگاه های دست اندرکار وظیفه دارند برای آگاه کردن مردم اطالع رسانی کنند. 

وی بیان کرد: مشکالت وجود دارد، هزینه تبلیغات و گرفتاری های اجتماعی باال سبب می شود تا مردم به کتاب توجه نکنند و دست اندرکاران امر کتاب باید زحمت بکشند و چنین مناسبت هایی را به اطالع مردم برسانند.
 این مصحح و نسخه پژوه گفت: این در حالی است که کتاب جزو ضروریات زندگی است و ناگزیر هستیم تا هر روز با کتاب سروکار داشته باشیم. برای ارتقای شغلی، برای رشد معلومات شخصی خویش، برای رشد معنوی و در کل همه چیز را در کتاب می یابیم و به نوعی کتاب با زندگی انسان 

عجین شده است. 
حبیبی بیان کرد: کتاب امکانی است برای انتقال اطالعات الزم برای هر کسی و در هر شغلی و یکی از راه هایی که هر شخص می تواند به اطالعات موردنیاز خود دست یابد، کتاب است. عالوه بر اینها کتاب اندیشه را منتقل می کند، ما را با گذشته مانوس و با آینده مرتبط می سازد.

کتاب: کافه گروه سپهرغرب،
خوان« تک »نبرد کتاب نویسنده
ترجمه، کتابهای بازار میگوید
تألیفی کتابهای بازار از رنگیتر
استواگرازطرحجلدهایمناسب
استفادهشودمخاطبانجذب تر

کارهایتالیفیمیشوند
.»شــهدای گــروه ســرود که جــزو اتفاقــات نادر 
در دوران دفــاع مقدس اســت؛ تعــدادی نوجوان 
چهارده ســاله،  سیزده ســاله،  دوازده ســاله،  مثــًا 
ســرود می خواننــد، بعــد هواپیمــا می آیــد همین 
گــروه را هدف قــرار می دهد، شــلیک می کند، همه 
آنهــا همــه یا نزدیک به همه شــهید می شــوند. کو 
سرودشان؟ چه خواندند؟ چه گفتند؟ چه کردند؟ 
پدر مادرهایشــان چــه کار کردند؟ اینهــا احتیاج به 

تبیین دارد، اینها پیام دارد.«

این جمله هــا بخشــی از ســخنرانی مقام معظم 
بــا  دیــدار  در   1401 آبــان   26 در  کــه  بــود  رهبــری 
دســت اندرکاران کنگــره بزرگداشــت شــهدای قــم 
ایراد فرمودند. دانش آموزان گروه ســرود مدرســه 
راهنمایی قطب راوندی قم، در روز اول بهمن سال 
1365، ساعتی پس از اجرای سرودشان در سینما 
تربیت قم، بر اثر بمباران هوایی دشمن به شهادت 
رســیدند و ایــن مســئله مــورد توجه رهبــر معظم 
انقــالب قرار گرفت؛ اینکه تاکنون بــرای این اتفاق و 

اتفاقاتی این چنین چه کارهایی صورت گرفت؟
ســال گذشــته نشــر معارف رمانــی را بــا عنوان 
»نبرد تک خوان« به قلم فهیمه شاکری مهر منتشر 
کرده که با محوریت گروه ســرود مدرسه راهنمایی 
قطب راوندی نگاشته شده است. گروه سرودی که 
همه اعضای آن، به همران مربی شأن به شهادت 
رســیدند به همین بهانــه گفتگویی را با نویســنده 

این کتاب داشتیم. مشــروح این گفتگو را در ادامه 
می خوانید:

خانمشاکریچهشدسراغچنینسوژهای
رفتید؟

چندماهی بود برای طرح رمان دنبال ســوژه ای 
می گشــتم و دلم می خواســت ســوژه برای من بکر 
و دلنشین باشــد. اینکه می گویم دلنشین، عقیده 
من این اســت که آن طرح و ســوژه ای که نویسنده 
انتخــاب می کند، به گونه ای باشــد کــه آن را عمیقًا 
دوســت داشــته باشــد، تا بتواند بــا آن شــبانه روز 
زندگــی کند، از دلش داســتان خلــق کند و تخیلش 
حســابی بــه کار بیفتــد. روبــرو شــدن با این ســوژه 
دوره ای بــود که با مطالعات زیــاد، کار با نوجوانان، 
جســت و جوهای اینترنتی، شــنیدن تجربه زیســته 
اتفاقــات  و  از دوره هــای مختلــف  افــراد مختلــف 
مختلــف مواجــه بــودم؛ تــا اینکه بــا روایــت یکی از 
آشــنایان مواجه شدم. اشــاره ناچیزی کرد که مثًا 
شــاگرد مدرســه شــهید قطب راوندی قم بــوده و 
نتیجه اش این شد که انگار تمام آن جست و جوها 
برای این بود که این سوژه دلنشین یک طوری برای 
من کنار گذاشته شــده بود. از جهت اینکه ایده کار 
مربوط به شهداســت، همیشــه می گویم من آن را 

پیدا نکردم، آن سوژه مرا پیدا کرد.
وقتــی تحقیقاتم را بیشــتر کردم، متوجه شــدم 
دربــاره ایــن ســوژه )گــروه ســرود مدرســه قطــب 
راوندی( هیچ داستان، رمان و فیلمی وجود ندارد. 
شــاید دلیــل اصلــی ای کــه این ســوژه، آن قــالب را 
انداخــت و من جذبش شــدم تا رمانــی درباره اش 
بنویســم، ایــن بــود که این ســوژه خیلی نــاب بود. 
ســوژه ای بــود که بــرای من جــوان جذاب بــود. در 
دوره ای چنیــن اتفاقی افتــاده و حاال نوجوان هایی 
و  گروهــی  کارهــای  از  ســری  یــک  وارد  دارنــد  کــه 
مســئولیت های اجتماعــی می شــوند، چــه خــوب 
اســت بداننــد یــک روزی هم ســن و سال هایشــان 
بودنــد که آنهــا هــم دغدغه های داشــتند، شــاید 
نمی توانستند جبهه بروند، ولی به اندازه خودشان 
در دفاع از کشورشان و وطن-پرستی¬شان سهم 
داشــتند و به نظرم این اتفاقات خیلی خوب اســت 
که نســل جوان و نوجوان ما بدانند و این سوژه ها 

باید کار بشود.

طول چهقدر کتاب نگارش و تحقیق  
کشید؟

کلیــت کار حــدودًا از رســیدن بــه ســوژه، طرح و 
ایــده، تحقیــق و نــگارش، بازنویســی تا نقطــه آخر 

بستن کار نزدیک به یک سال و نیم طول کشید.

سوژهداستانشمامرتبطبادفاعمقدس
شاهد داستان در که اتفاقاتی و فضا اما است؛
دراینباره است. جبهه پشت فضای هستیم، آن

توضیحیمیدهید؟
آن دوره یعنــی دوره ای که با این ســوژه مواجه 
شــدم، عــالوه بــر مطالعــات رمان هــای بزرگســال، 
بــا رمان هــای نوجــوان هــم زیاد ســروکار داشــتم؛ 
علــی الخصــوص در کالس هــای آموزش داســتان 
نویســی کــه بــا نوجوان هــا داشــتم. در آن موقــع 
بــا رمان هایــی مواجــه بــودم کــه اگر فضــای دفاع 
مقدس داشــت، فضا دقیقًا داخل جبهه بود، فضا 
دقیقــًا داخل شــهرهای مرزی بود. نمــی گویم این 
گونــه رمان هــا و یا کتاب هــا برای من جــذاب نبود؛ 
اتفاقًا کتاب های بســیار خوبی در این زمینه داریم و 
واقعًا از خواندنشان لذت می برم، معرفی شأن هم 
می کنــم. اما این نکته به ذهنــم خطور کرد که حاال 
منی که متولد دهه هفتاد به بعد هستم، نه انقالب 
را متوجه شــدم، نه جنگ را متوجه شــدم، چه طور 
می شود که جنگ را از شهرهای دیگر هم نگاه کنیم 
و از آن بدانیم. در تجربه زیسته افراد مختلف دیدم 
که آدم های پشــت جبهه ها و شهرهای دیگر هم در 
تالطم بودند، در اتفاقات بودند. اما، در رمان هایی 
که با موضوع جبهه اســت، درباره لب مرز و مرزهای 
کشــور کمتر پرداخت شــده، شــاید حتی بگوییم در 

فیلم ها هم کمتر می بینیم.
به خاطر همین شــهدای مدرســه قطب راوندی 

بــرای مــن تبدیل به یــک دغدغه شــد. قمی بودن 
خودم هم مزید بر علت شــد تا بیش از پیش انگیزه 
برای نوشتن داشته باشم. تصمیم گرفتم برای این 
ســوژه، هدف و صحنه های اصلی داستان شهر قم 
باشــد. شــهری که مرکز خیلی از اتفاقــات تاریخی و 
مهم قرار گرفته و در ادوار گذشته خیلی از دشمنان 
دلشــان خواســته شــهر مذهبی قــم را زیر ســوال 

ببرند.

نبردتکخوانرامیتوانیکرماناقلیمی
قلمدادکرد.قطعًافضاییکهازجغرافیایشهری
بافضای امروزقممشاهدهمیکنیم، وفرهنگی
دهه60تفاوتهاییدارد.برایترسیمفضایمورد

نیازداستان،چهکارهاییراانجامدادید؟
بلــه، دقیقــًا همین طور اســت. ترســیم آن فضا 
بــرای منــی کــه آن دوره را ندیــدم خیلــی ســخت 
بــود. اصلــی تریــن بخشــی کــه بــرای ترســیم فضا 
انجام دادم، نشســتن پــای صحبت هــا، خاطرات و 
تجربــه زیســته افــراد مختلف بــود. پــدرم و مادرم، 
خانواده، افرادی که در آن زمان میان سال یا جوان 
بودنــد، افــرادی که بچه به حســاب می آمدند، پای 
صحبت هایشــان نشستم. برای مثال درباره مساله 
پول توجیبی که آن دوره داشــتند، خواستم بدانم 
خانواده های مختلف با اوضاع مالی بهتر، متوسط 
یا ضعیــف، در دوره ای که از نظــر اقتصادی و جنگ 
دســتخوش اتفاقاتــی بودند، پــول توجیبــی برای 
بچه هــا چــه قدر بوده، یــا بچه ها چه نــوع خوراکی 

استفاده می کردند؟
این هــا جزئیاتی بود کــه از البــالی صحبت ها به 
پاســخش رســیدم. هرچنــد کنــارش یــک ســری از 
کتاب های تاریخ شــفاهی که کلیت مربوط به دوره 
جنگ می شــد چه مرتبــط با قم و چه غیــرآن را هم 
مطالعه کردم؛ چون گاهی بین شــهرها اشتراکاتی 
پیــدا می شــود. ولــی بیشــتر اطالعاتــم را از طریــق 
شــنیدن و نشســتن پــای صحبت آدم هایــی که آن 
دوره را تجربه کردند به دست آوردم. برای به دست 
آوردن اطالعــات دربــاره جهت جغرافیای مســیرها، 
مکان هــای شــهری تحقیــق و از تجربــه آدم هــای 

پیرامونم استفاده کردم.

چهمقدارازحجمداستانمستنداست؟
ما در این کار چند اتفاق واقعی و مســتند داریم 
کــه در تاریخ کشــورمان اتفاق افتاده و ثبت شــده. 
اصلی ترین اتفاق و ســوژه اصلی این کتاب، همین 
دانش آمــوزان  و  ســرود  گــروه  شــهادت  ماجــرای 
مدرســه قطب راوندی به همراه مربی شأن است. 
همچنین بمباران شــهر و بازار قــم. این اتفاقات در 
اول بهمن 1365 رقم خورد. اگر بخواهم بر اساس 
اهمیــت بگویــم، دومین مــورد به شــهادت 18 نفر 
از خانم هــای قمــی مربوط می شــود. از این تعداد 
چنــد خانــم بــاردار و چنــد کــودک هم در بینشــان 
حضور داشــتند. آنها در 24 دی ماه ســال 1365 در 
مجلــس روضه ایــام فاطمیه، خیابان چهــار مردان 
حضــور داشــتند کــه در اثــر بمبــاران هواپیماهای 
عراقی به شهادت رسیدند. موضوع سومی هم که 
مقداری در کتاب به آن اشــاره شــده و برای برخی از 
شخصیت های کتاب اتفاق افتاده، عملیات کربالی 

5 است که در 19 دیماه سال 1365 انجام شد.
نکتــه چهارمــی کــه کمــی به آن اشــاره شــده، 
تهدیــد و بمباران شــهرهای مختلف بــود. یکی از 
شــهرهای مهمی که صدام روی آن تمرکز داشــته 
و اگــر بخواهیــم از قم خارج شــویم، آن قســمتی 
اســت کــه مربــوط بــه شــهر میانــه اســت. شــهر 
میانــه آذربایجــان غربــی هــم یکــی از شــهرهایی 
بــوده که مــورد توجــه صدام بــوده. اگر اشــتباه 
نکنــم بعــد از بمبــاران قم بوده که این شــهر هم 
آنجــا هــم اتفاقــًا مــدارس  بمبــاران می شــود و 
بمباران می شــود. مدرســه دخترانه ای که بسیار 
فعــال بودند، دانش آموزان بســیار درس خوانی 
داشــتند و خیلــی از دختــران نوجــوان مدرســه 
شــهید می شوند. این ســه چهار مورد واقعیت و 
ریشــه تاریخی دارد و در کتاب هم از آن اســتفاده 
شــده؛ اما باقــی اتفاقات موجــود در کتاب تمامًا 

تخیل و داستان ذهنی من بود.

اگربخواهیمازلحاظفرمهمکمیکتابرا
بررسیکنیم،مادرطولداستانباشخصیتهای
بهطور کدام هر که میشویم مواجه فرعیای
جداگانهکارکرددارند.حرفهاواعمالشأنبرای
راهگشاست. داستان اصلی شخصیت »ایمان«
فکرمیکنیدبراینوجوانامروزباورپذیرهستند؟

اگــر دربــاره این ســوال حرفی بزنم دفــاع از کارم 
می شــود، ولی چون فرمودید پاسخ می دهم. این 
کتــاب برای رده ســنی نوجوان اســت. در این مدت 
که کتــاب چاپ شــده بازخوردهای نوجوانان پســر 
و دختــر را زیــاد دیدم. نکته جالبی که بــا آن مواجه 
شــدم ایــن بــود کــه بــه نظــرم بچه هــا داســتان را 
خــوب باور کردند و خوب همراه شــدند. مثًا دختر 
نوجوانــی بــه من گفت: »شــخصیت »هــادی« که 
رقیب »ایمان« )شــخصیت اصلی داســتان( بود را 
خیلی دوســت داشــتم و خیلی با آن همراه شدم.« 
هــادی ســاخته تخیل و ذهن من بود. »محســن« 
شــخصیت فرعی دیگر کتاب اســت که شخصیتش 
بــرای خیلی ها دلچســب بــوده و یــا آن ضربه ای که 
مخاطب در پایان داستان با آن روبرو می شود، برای 
خیلی از نوجوانان جذاب بوده. می گویند وقتی به 
پایان داســتان رســیدیم، دوباره برگشــتیم کتاب را 
ورق زدیم تا از محسن بیشتر بدانیم. ما در داستان 
دو دختر در نقش شخصیت فرعی داریم که این دو 
شــخصیت هم برای مخاطبان جذاب بودند. برخی 
از مخاطبان پسر و دختر می گفتند که دوست داریم 
بدانیــم ادامــه دنیــای اینها چه می شــود؟ آیــا وارد 
دنیای جوانی می شوند؟ تا اینجا خدا را شکر حس 
می کنم شخصیت های فرعی کتاب کار خودشان را 
انجام دادند، البته اگر تعریف از کارم حساب نکنیم.

شماراویاولشخصرابرایرمانانتخاب
خود با هم را محدودیتهایی مسلمًا که کردید
بههمراهدارد.برایاینکاردلیلخاصیداشتید؟

درطولنگارشبهمشکلیبرنخوردید؟
بــرای ایــن کار می توانــم بگویــم کــه دو مــورد 
شــخص  اول  راوی  از  اینکــه  اول  بــود.  مدنظــرم 
استفاده کنم و دوم اینکه چند راوی داشته باشم 
و فصل ها عالوه بر شــخصیت اصلــی، از زبان چند 
شــخصیت مهــم داســتان هــم روایــت شــود. اما 
در نهایــت بعــد از تصمیم هــا و جمــع و جور کردن 
اطالعــات، بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه راوی اول 
شخص را انتخاب کنم. قطعًا سختی هایی داشت؛ 
خصوصــًا در اوایــل کار، برای اینکه بایــد همه چیز 
در نــگاه ایمــان می آمــد، در قضاوت هــای ایمان، 
در زندگــی ایمــان. حتی اگر مخاطــب را کفری کند، 
حتی اگــر مخاطب را بــا قضاوت هایش چه به حق 
و چــه ناحق فریب دهــد. اما این ســختی آرام آرام 
با شــروع کار و بعد بازنویســی فصل ها کمتر شــد 
و به جایی رســیدم که احســاس کردم قصه دست 
ایمان اســت نه در دســت مــن. انگار ایمــان کامًا 
می دانســت مثــًا در فصــل هفت یا هشــت از چه 
بگوید یــا چه کار کند. بنابراین از انتخاب راوی اول 

شخص راضی هستم.

برایکتابهاییهمچون»نبردتکخوان«
در نوعی به و است قبل بهسالهای مربوط که
هل نویسنده وظیفه میگیرد، قرار تاریخ قالب
را داستان زمان تامخاطب است؛ دادنمخاطب
که بازخوردهایی به توجه با بشناسد. بهخوبی
دربارهکتابگرفتید،فکرمیکنیددراینبارهموفق

عملکردید؟
بــا اینکه »نبــرد تک خــوان« یک رمان بــرای رده 
سنی نوجوان است؛ اما تاکنون دو دسته مخاطب 
داشــته: یکی نوجوان و دیگری بزرگسال. می توانم 
بگویــم در حیطه نوجوان غالب افراد راضی بودند. 
هــم  و  گرفتــم  بازخــورد  قمــی  نوجوانــان  از  هــم 
نوجوانان غیرقمــی. اگر بخواهم رک بگویم بچه ها 
بــه این کتــاب، به عنوان یــک کار دفاع مقدســی و 
تکــراری نــگاه نکردنــد. بــا اینکــه اتفاق موجــود در 
داســتان برای زمان حال نیســت؛ اما انگار داشتند 
یــک رقابــت و هیاهویــی را مشــاهده می کردند که 

برایشان باورپذیر است و درکش می کنند.
بــا اینکــه زمــان داســتان بــه چنــد دهــه قبــل 

برمی گــردد و مربــوط بــه دفــاع مقــدس، جنــگ و 
شهادت اســت؛ ولی بســیاری از بچه ها با تفکرهای 
کننــد.  برقــرار  ارتبــاط  آن  بــا  توانســتند  مختلــف 
جذابیت اصلی برای آنهــا این بود که در پایان رمان 
متوجه شــدند این اتفــاق واقعی بــوده و کنجکاو 
شــدند درباره این شــهدای نوجوان بیشتر بدانند. 
خواننــدگان بزرگســال کتاب هم کــم و بیش راضی 
بودنــد. یکــی از مخاطبــان خانــم بزرگســال که آن 
دوره نوجــوان بــود، بعــد از خوانــدن کتــاب گفت: 
"مــن خیلی توانســتم تاریــخ آن زمــان و فضای آن 
زمــان را درک کنم، دخترهــای رمان عین ما بودند." 
برخــی دیگر از مخاطبان بزرگســال بعــد از خواندن 
رمان پیشــنهاد دادند که اگر کتــاب به چاپ مجدد 
رســید، فالن نماد هم اضافه شود. درواقع در کنار 
اینکه راضی بودند، در ادامه به من پیشــنهادهایی 
در راستای اینکه فضای تاریخ ناب تر و اصالت دار تر 
شــود ارائه دادند و این لطف دوســتان هم در نقد 

بوده هم در پیشنهادات.

ایناستکه آمارهانشاندهنده اینکه با 
بهدالیلمختلفسرانهمطالعهمطلوبنیست؛
امادرسالهایاخیرکتابهایخوبیدرردهسنی
استقبالخوبی با اتفاقًا و منتشرشده نوجوان
همچنان اوصاف این با است. شده روبرو هم
نوجوان و کودک سنی رده در ترجمه کتابهای
جایگاهویژهایدارند.کتابهاییکهبعضًاازلحاظ
محتواییوجریاناتفکریموجوددرآن،بافرهنگ
میشود چهطور میکنید فکر دارند. مغایرت ما

اینشرایطراتغییرداد؟
همیشــه بــه نوجوان هایــی کــه با آنهــا کالس 
دارم، یا به پدر و مادرها پیشــنهاد می کنم بیشــتر 
روی کتــاب و انتخاب هایشــان تمرکــز کننــد. روی 
بیشــتر  نویســندگان  و  انتشــارات  موضوعــات، 
بــازار  معمــوًال  بداننــد.  بیشــتر  و  کننــد  تحقیــق 
کتاب هــای  بــازار  از  رنگی تــر  ترجمــه،  کتاب هــای 
تألیفــی اســت و خب ایــن بــرای بچه هــا جذاب تر 
اســت. البته می تــوان گفت که بعضی از ناشــران 
داخلی هم به این سمت رفتند. اما اگر کتاب های 
تألیفی هم بیشتر از طرح جلد و تصویرسازی های 
رنــگ و لعاب دار خــوب برخوردار باشــند، بچه ها 
بیشــتر به ســمت کارهای داخلی می آینــد. اگر در 
بیشــتری  مســابقات  و  مطالعــات  هــم  مــدارس 
داشــته باشــیم، البتــه نمــی گویــم نداریــم، مــن 
همیشــه می گویم خدا را شــکر در کشور ما همه 
اینهــا را داریــم ولی شــخصًا میگویم کمی بیشــتر 
داشته باشیم، میزان مطالعه کمی بیشتر بشود.

در دوران تحصیــل از شــاگردان نخبه مدرســه 
بــودم، اما همیشــه مطالعه غیردرســی داشــتم. 
در زنگ هــای تفریح و پرورشــی مطالعه داشــتم. 
درس خواندن خیلی خوب است و برای پیشرفت 
و  داســتان  خوانــدن  مطالعــه،  امــا  اســت؛  الزم 
قصه هــای نــاب، از تاریــخ بیشــتر دانســتن، اینها 
اتفاقاتی اســت که باید مــدارس و مجموعه های 
آموزشــی و والدین بیشــتر روی آن تمرکز داشــته 
باشــند. خــود بچه هــا هــم همیــن طــور. خــدا را 
بــا کمــک فضــای مجــازی،  روزهــا  ایــن  شــکر در 
جســت و جوها و محفل های ادبی خوب، بچه ها 
می توانند عالیق خود را در زمینه داستان نویسی 
کشــف کننــد. می تواننــد ســیر مطالعاتــی خوبی 
برای خودشــان بچینند و چه خوب می شود مثًا 
بچه هایمــان عــالوه بر تاریــخ و جغرافیــای کتاب 
درســی کــه می خوانند، در مدارس، تاریخ کشــور 
و اتفاقات بومی شــهرهایمان را در قالب داستان 
بخواننــد. چیــزی که به قول شــما کــم نداریم. ما 
کارهــای داســتانی نوجوان بســیار خوبــی داریم. 
در چند ســال اخیر، خیلی از نویسنده ها به سراغ 
اقلیم ها، خطه های مختلف کشــورمان و اتفاقات 
تاریخــی رفتنــد. اتفاقاتی قبل از دفــاع مقدس و 
پیــروزی انقــالب. بــه نظــرم خیلی خوب اســت که 
بچه هــا از تاریخ و پیروزی های کشــورمان بیشــتر 
بدانند. در این زمینه، همه باید دســت به دســت 
هــم بدهیــم تــا مطالعــات نوجوانان مــان هدف 
مندتر باشد، کتاب های ایرانی را بیشتری مطالعه 

کنند تا ارزش کشــورش را بیشتر بدانند.

فهیمه شاکری

آیارسانهمیتواندبهمابگویدچگونهرفتارکنیم؟
کتاب کتاب: کافه گروه سپهرغرب،
تفصیلی، صورت به رسانهای« »سواد
تصاویر و میکند مطرح را رسانه موضوع
مخاطب به رسانه مختلف وجوه از تازهای
جدی، صورت به کتاب این میدهد.
چالشهایبزرگیرادرمورددنیایرسانهای

امروزبرمیشمارد.
در دنیای رســانه ای امروز که با حجــم عظیمی از اطالعات 
روبــه رو هســتیم، چالش هــای فراوانی پیش پــای مخاطب به 
خصوص مخاطب کم ســن و ســال وجود دارد کــه در صورت 
نداشــتن ســواد رســانه ای، چالش ها می توانند آســیب هایی 
جدی بر روح و ذهن مخاطب وارد کنند. کتاب سواد رسانه ای 
بــا تکیه بر روش هایی برای باســواد شــدن در زمینه رســانه و 
آشنایی با قالب های مختلف رسانه ای و تفسیر پیام ها، سعی 
دارد مخاطبــان )که به صورت خاص دانش آموزان هســتند( 
را با وجوهی از رســانه آشــنا کند، که پیش از این شــاید به آن 

توجهی نداشته اند.
ملیســا هــارت نویســنده ایــن کتــاب می گوید: »رســانه از 
لحظــه ای کــه از خــواب برمی خیزیــم تــا هنــگام خــواب، ما را 
احاطه کرده اســت. شــما به صورت روزانه رســانه را می بینید 
و می شــنوید. شــاید بــا رادیو بیدار می شــوید که خــود یکی 
از انــواع رســانه اســت. بســته بندی های غــذا، رســانه اســت. 

تلویزیون، رســانه است. فیلم، نشــریه، کتاب رسانه هستند. 
بیــرون از خانــه ممکن اســت از مقابــل بیلبوردهــا عبور کنید 
یــا ســوار اتوبوســی شــوید کــه بــه صندلی هــای آن تبلیغات 
را  رســانه ها  از  شــکل  هــزاران  شــما  روز  هــر  چســبانده اند. 

می بینید یا می شنوید«.
هارت به صورت مشــخص اشــاره می کند بــه این موضوع 
که رســانه های مختلف ممکن اســت ســلیقه های مختلفی را 
دنبــال کننــد و در همین راســتا، ســلیقه مخاطــب را نیز تحت 
تاثیر قرار دهند. شــاید رقابت فیزیکی و ســختی میان برندها 
مشــاهده نکنیــم اما به ســادگی جنگ نرمی کــه برندها برای 
را  انداخته انــد  راه  بــه  مــا،  در ذهــن  ســاختن جایگاهشــان 
می شــود نظاره کرد. نمود این مســئله را در تبلیغات ثانیه ای 
و ســرمایه های بزرگــی که پــای این تبلیغات ریخته می شــوند 

می توان دید.
هــارت می گوید: »رســانه به مــا می گوید چه برند کفشــی 
بخریــم، به مــا می گوید چــه نوع بســتنی ای بخوریــم و به ما 
می گویــد کدام هیکل، ما را زیباتر نشــان می دهد. افرادی که 
محتــوای رســانه را تولیــد می کننــد، از قدرت آن اطــالع دارند 
و می داننــد اگر کــودک زیبایی بــا موهای طالیــی و فرفری در 
آگهــی تبلیغاتی قرار دهند، مــا آن محصول را می خریم. آن ها 
می دانند اگر بازیگر معروفی لباســی را بپوشــد، ما نیز دوست 
داریــم آن لباس را بپوشــیم. نوع رســانه محبوب شــما باعث 

می شــود به شکلی مشخص بیندیشــید، همچنین بر زندگی 
شما به شکل مشخصی اثر می گذارد.«

بحــث  کشــیدن  پیــش  بــا  رســانه ای«  »ســواد  کتــاب 
پروپاگانــدا، افق جدیدی از مطالعه را می گشــاید و پا را فراتر 
از تبلیغــات معمولــی می گذارد که صرفا بــا انگیزه های مالی 

صورت می گیرند.
 برای نمونه به حرکتی از سوی یکی از روزنامه های ایاالت 
متحده اشاره می کند. »در سال 1889 میالدی برابر با 1268 
شمســی، در گرماگــرم جنگ میــان ایاالت متحده و اســپانیا، 
روزنامه هــای  بزرگتریــن  صاحــب  هرســت،  رندالــف  ویلیــام 
زنجیره ای ایاالت متحده، از نقاشــی خواســت که یک تابلوی 
پروپاگاندا بســازد و به او ســفارش داد کــه تصویر کوبایی ها 
را در حــال جنگیــدن علیــه اســپانیایی ها بــه تصویــر بکشــد. 
هنرمنــد پیامی برای هرســت فرســتاد و اعالم کــرد که او هیچ 
نشــانه ای مبنی بر مشــارکت آن ها در این جنگ ندیده اســت. 
هرســت پاســخ داد کــه جزئیــات مربــوط به ایــن جنــگ را در 
روزنامه اش طرح خواهد کرد. او به هنرمند گفت تو تصاویر را 
تولیــد کن، من جنگ را خواهم آفرید.« هارت می گوید انگیزه 
اصلی هرســت این بــوده که خبر جنگ باعــث افزایش فروش 

روزنامه ها بشود.
در کتــاب، آزمون هــای مختلفی برای دانش آمــوزان ترتیب 
داده شده است که آن ها می توانند نظر خود را درباره رسانه 

و آنچه درباره رسانه می دانند درج کنند. برای نمونه پیشنهاد 
می کنــد دانش آمــوزان در گروه هــای چهــار نفــری و 5 نفــری 

درباره آگهی های روی بیلبوردها بحث کنند.
هــارت پــس از پرداختن بــه رادیو و تلویزیون و موســیقی 
بــه عنوان رســانه، بازی هــای ویدیویی را نیز بخــش دیگری از 
رســانه های امــروز معرفــی می کنــد. او می گویــد: »بازی های 
ویدیویــی یکی از انواع رســانه به شــمار مــی رود که می تواند 
در قالب داستانی هیجان انگیز و همراه جذابیت های بصری و 
تکنیکی، پیام های متفاوتی را به ذهن شــما منتقل می کند.« 
هــارت تمرینــی نیــز در این بخش گنجانده اســت و پیشــنهاد 
می کنــد دانش آمــوزان به دو گروه تقســیم شــوند و عده ای 
از معایــب بازی هــا و عــده ای از محاســن بازی هــای ویدیویی 

بگویند.
بسته بندی و پکیجینگ، دیگر بحثی است که کتاب »سواد 
رســانه ای« بــه آن می پــردازد. هــارت دربــاره ایــن موضــوع 
می گویــد: »امــروزه ماشــین هایی بــا قابلیــت تولیــد هــزاران 
برچســب ســاخته شــده اند. بســته بندی، اطالعاتــی دربــاره 
کاالی درون آن بــه مــا می دهــد. مــا از تصاویــر و کلمات روی 
بسته بندی برای خرید آن ها استفاده می کنیم.« ما به شکل، 
رنــگ، تصاویر، برند، شــعار، فونت نوشــته و طراحی گرافیکی 
بســته بندی توجه می کنیم و خواســته یا ناخواسته، این ها را 

معیاری برای انتخاب در نظر می گیریم.

سواد رسانه ای

بازار کتاب های ترجمه

رنگی تر از بازار تألیف است

در دوران تحصیــل از شــاگردان نخبه مدرســه بودم، اما همیشــه مطالعه غیردرســی داشــتم. 
ورشــی مطالعــه داشــتم. درس خوانــدن خیلــی خــوب اســت و برای  در زنگ هــای تفریــح و پر
پیشــرفت الزم اســت؛ اما مطالعه، خواندن داستان و قصه های ناب، از تاریخ بیشتر دانستن، 
وی آن تمرکز  اینها اتفاقاتی اســت که باید مدارس و مجموعه های آموزشــی و والدین بیشــتر ر
وزها با کمک فضای مجازی،  داشته باشند. خود بچه ها هم همین طور. خدا را شکر در این ر

جست و جوها و محفل های ادبی خوب ...
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تخفیفکتابشهربهمناسبت
روزدانشجو

کتاب: کافه گروه سپهرغرب،
دانشجو، روز گرامیداشت بهمناسبت
کتابشهر ومحصوالتفرهنگی کتابها
ویژه تخفیف با شعبهها کلیه در ایران

عرضهمیشود.
کتابشهر  زنجیره ای  کتاب فروشی های 
ایران در سراســر کشــور، همزمــان با روز 
دانشــجو بــرای عالقه مندان به خرید کتــاب و محصوالت 

فرهنگی تخفیف 20 درصدی درنظر گرفته اند.
براســاس ایــن گــزارش، در ایــن طــرح کــه از تاریــخ 14 
مخاطبــان  دارد  ادامــه  آذر مــاه   16 تــا  و  شــروع  آذر مــاه 
می توانند کتاب، نوشــت افزار و محصوالت فرهنگی مورد 
نظر خود را با تخفیف از فروشگاه های کتابشهر ایران تهیه 

کنند.

روایتشوروشیرین
30سالمعلمیدرزندگیپای

تختهسیاه
کتاب کتاب: کافه گروه سپهرغرب،
نقل شامل سیاه« تخته پای »زندگی
سال 30 تجربه و زندگی از خاطراتی
معلم جوادی، عفت قلم به معلمی

بازنشستهاست.
ســیاه«  تختــه  پــای  »زندگــی 
مجموعه ای شامل یکصد و اندی روایت 
یا داســتان کوتاه اســت که به لحاظ تاریخــی به ترتیب و از 
نظــر موضوعی متفاوتنــد و همگی حول محور آموزش و 

پرورش هستند.
ایــن کتاب از دل یک معلم برخاســته و بــه امید بهبود 
سیســتم آموزشی نوشته شده اســت. »زندگی پای تخته  
سیاه« شــرح حال معلمی اســت که گاهی به نقش موثر 
و موفقیت هایــش بالیــد و گاهــی هــم عــزادار ضعف هــا 
و ناتوانی هایــش در رفــع در رفــع اشــکال های سیســتم 

آموزشی شد.
عنوان هــای کتــاب نیــز بــا کالس و درس تناســب دارد 
و نویســنده به آن هــا نام هــای »زنگ اول: جســت وجو«، 
»زنــگ دوم: فــراز و فرود«، »زنگ ســوم: پایش و پویش« 
و »زنگ آخر: گذاشــتن و گذشــتن« داده که هریک شامل 
دوره ای خــاص اســت. دوره اول کودکــی و نوجوانــی تــا 
شــروع معلمــی، دوره دوم تدریــس در مــدارس دولتــی 
جنوب تهران و مدارس غیرانتفاعی تا ســفر به انگلســتان 
در مهــر ماه 1376، دوره ســوم خانه نشــینی و مشــاهده 
چگونگــی آمــوزش در مدرســه ایرانــی لنــدن و مــدارس 
دولتی انگلســتان تا تیر ماه 1378 و دوره چهارم بازگشت 
و شــروع دوبــاره معلمی در ســه دبیرســتان دخترانه غیر 
دولتی تا روزی که نویســنده تدریس را برای همیشــه کنار 

گذاشت را شامل می شود.
نویســنده در مقدمه اشــاره کــرده که هجــوم تغییر و 
تحــوالت پی درپــی در دهه ششــم زندگــی وی را به خروج 
تدریجــی از دنیایــی واداشــته کــه ســال های طوالنــی در 
آن بــه تالش و تکاپو مشــغول بوده و ســعی داشــته که 
معلمی توانا و دلســوز برای دانش آمــوزان و مادری تمام 
عیار برای فرزندانش باشــد. دنیایی کــه در آن اگرچه از بار 
مســئولیت هایش کاسته شــده تمایلش به مفیدبودن و 
موثربودن به قوت خود باقی است. فراغت بال و آرامش 
خیال دوران بازنشستگی وی را به مرور خاطرات و تجزیه و 
تحلیل و سبک و سنگین کردن آنچه که بر وی گذشته و یا 
از وی سرزده مشغول کرد. خاطراتی که به دلیل کم حرفی 
و پرکاری اش در طول زندگی، حتی از نزدیک ترین کسانش 
مخفی مانده بود، جان دوباره گرفت و این چنین شــد که 

قصد نوشتن کرد.
در بخشــی از ایــن کتــاب می خوانیــم: »بــرای من هیچ 
لذتــی باالتــر از معاشــرت بــا دانش آمــوزان نیســت. نهاد 
پاک و ســالم جوانان و نوجوانــان، آنها را از خودخواهی و 
حســادت و کینه توزی دورمی دارد و رفتارها و محبت های 

آنها انرژی مضاعفی را به من بازمی گرداند.«
انتشــارات جام جــم، کتــاب »زندگــی پای تخته ســیاه« 
نوشــته عفت جــوادی را در 328 صفحــه و بهای 98 هزار 

تومان منتشر کرده است.

نگاه

کافه کتاب

وان شناسی رشد کودک هم به  در ر
این مسائل توجه می شود. حتی 

ابعاد رشد قدرت بینایی هم کم 
می شود و جدا از آن در مرحله ای 

که باید تخیلش رشد کند، با چنین 
چیزهایی آن را ضعیف می کنیم. 
وش های  کتاب خواندن یکی از ر

تقویت تخیل است. درست است 
که به نسبت تلویزیون دیدن یا 

صرفا شنیدن چیزی، کار سختی 
است؛ اما پردازش مطالب در کتاب 

با خودمان است و همین باعث 
می شود ماندگاری اطالعات به 

شدت بیشتر شود؛ زیرا اطالعات با 
کتاب آرام تر و عمیق تر به ما منتقل 

می شود...

جایزهویژهبهترینهلههولهخور
سپهرغرب، گروه کافه کتاب:   این کتاب مخصوص بچه هایی  است که کشته مرده هله هوله  و خوراکی های عجیب غریب هستند و از نق نق  های پدرومادرشان که هی می گویند »این را بخور! آن را نخور!« کالفه  شده اند. دیگر مخاطبان این کتاب همچنین بچه هایی هستند که 
حوصله شان از نصیحت های بزرگ ترها که هی می گویند »بچه خوب بچه ای است که...« سر رفته. این کتاب، مخصوص چنین بچه هایی است که عالوه بر این ها می خواهند به فضا سفر کنند! »هاله هله هوله!« ماجرای هاله هله هوله است؛ دختری که کشته مرده هله هوله بود 

و عادت داشت آدامس هایش را قورت بدهد.
 »محشر بود! هیچ بزرگ تری آنجا نبود که غر بزند و نصیحتشان کند. نخور، مریض می شوی! نخور، دندان هایت را کرم می خورد! نخور، کله ات پوک می شود! چشم به هم بزنی می میری! معرکه بود! بچه ها آزاد بودند هر هله هوله ای دلشان خواست، اختراع کنند و بخورند.« 

واحد کودک و نوجوان انتشارات فاطمی کتاب »هاله هله هوله!« را در 37 صفحه و به قیمت 85 هزار تومان با شمارگان 2000 نسخه منتشر کرده است.

امیر سامانی

کتاب: کافه گروه سپهرغرب،
سامانی، امیری احمدرضا
داستانی ادبیات نویسنده
به کتابخوانیاش شروع درباره
مادر، که کرد اشاره قصههایی
پدرش بهویژه و مادربزرگ
مثل میخواندند؛ برایش

»افسانههایآذربایجان«.
روش های آشنایی با کتاب ها به اندازه تعداد 
انسان های روی زمین است؛ یعنی بدون اغراق 
می شــود گفــت میلیون هــا و میلیاردهــا اتفاق، 
آدمــی را به کتاب هــا وصل می کننــد. احمدرضا 
ایــن  از  یکــی  از  اســتفاده  بــا  ســامانی  امیــری 
میلیون هــا روش، خــودش را در زمــان کودکی 
در دنیــای کتاب ها دیــد و تاکنون هم در آن دنیا 
باقــی مانــده اســت. به مناســبت هفتــه کتاب، 
گفت وگویــی با این نویســنده داشــته ایم که در 

ادامه می خوانید:

کتابها با چهطور اول اوِل همان از 
آشناشدید؟

می خواهــم عقب تر بــروم و بگویــم چه طور 
با قصه و داســتان آشــنا شــدم که آن آشنایی، 
مــن را به ســمتی کشــاند کــه بــا کتاب ها انس 
بگیــرم. بــا توجــه بــه مطالعــات، تحقیقــات و 
تجربیــات االنم می فهمم که نقــش پدر، مادر، 
مادربــزرگ و اعضــای خانواده در آشــنا شــدن 
کودک با قصه و کتاب در دوره قبل از مدرســه 

چه قدر مهم اســت. زمانی را به یاد می آورم که 
مادربزرگــم که از ایل قشــقایی بود از متل های 
قدیمــی ترکی می گفــت و پــدرم وقتی که هنوز 
4، 5 ســاله بــودم کتاب هایی برایــم می خواند 
کــه از افســانه های آذربایجان بــود و ما خود را 
جــای قهرمانــان آن افســانه ها می گذاشــتیم. 
تعریــف  قصه هایــی  مــا  خــواِب  وقــت  مــادرم 
می کــرد کــه هنوز هــم بــه  خاطــر دارم. بعدها 
کــه به مدرســه رفتــم، در ســال دوم دبســتان 
کــه دیگر الفبــا را کامــل آموخته بودم، شــروع 
بــه خوانــدن کتاب هایی کردم که می توانســتم 
بخوانــم؛ کتاب هایی کــه اکثرا برای گروه ســنی 
ب تألیف شــده بودند. آن عالقه به کتابخوانی 
قبل از مدرســه که با پدر و مادرم و مادربزرگم 
در من ایجاد شــده بود من را کم کم کتابخوان 
کرده بود. چون دوســت داشــتم قصه هایی را 
که آن ها برایــم تعریف می کردند خودم دوباره 
بخوانــم. پیام هایــی کــه در قصه ها بــود برایم 
قشــنگ تر بود تا اینکه با نصیحت گفته شــوند. 
خالصه اینکه، از دوم دبســتان شــروع به کتاب 
خوانــدن کــردم و هــر چه قــدر هــم کلمــات و 
مفاهیم ســخت بود، می پرسیدم و به خواندن 

ادامه می دادم.

همان در که کتابی اولین دارید یاد به 
دومدبستانخواندیدچهبود؟

پــدرم کتابی داشــت به اســم »افســانه های 
آذربایجــان« و آن را برایمان می خواند؛ این جزو 

اولین ها بود و کتاب هایی مثل »کدوقلقله زن«، 
روز«،  هشــتاد  در  دنیــا  »دور  »ســیندرال«، 
»ســفرهای گالیــور« و غیــره را خــودم خواندم. 
من متولد 59 هستم و در آن زمان، کتاب خیلی 
کم بود و حتی در مدرســه به سختی کتابی پیدا 
می کردیــم کــه البتــه خیلــی هــم ســخت امانت 
می دادنــد. یــادم می آید کیهان بچه هــا را هم با 
التمــاس می گرفتــم و می خوانــدم. کتابخانه ها 
در ســطح شــهر زیاد نبودند. پیدا کــردن این ها 

مکافاتی بود.

االن کردید؛ اشاره پدرومادر نقش به 
بچههای کتابخوانشدن در را نقش این هم

امروزپررنگمیدانیدیاکمرنگشدهاست؟
درحالــی  اســت؛  شــده  کمرنــگ  متاســفانه 
کــه بایــد خیلــی پررنگ تــر از قدیــم باشــد. مثال 
بــرق و تلویزیــون  در فضایــی کــه در خانه هــا 
زیــاد نبــود، مــادر و مادربزرگــم برایمــان قصه 
می گفتنــد. صدای مــادر برای ما رســانه بزرگی 
بود. حاال رســانه هایی آمده اند که می خواهند 
جــای صمیمیت گذشــته را بگیرند و متاســفانه 
با رســانه  ای به نام تلویزیــون مواجه ایم که به 
شــدت دارد کار می کند؛ ولــی نمی تواند نقش 
خانــواده را ایفــا کنــد. من بــا نشســتن مقابل 
تلویزیــون نمی توانــم زیــاد کتابخــوان شــوم؛ 
چــون دارد اطالعات را به صورت جویده شــده 
در قالــب صدا و تصویر به من منتقل می کند و 
خالقیــت و اراده ی ذهن مــن را ضعیف و تنبل 

می کنــد. مــن باید خودم بــا آن متــن عجین و 
رفیــق شــوم و تخیلــم را موقع کتــاب خواندن 
تقویــت کنم؛ ولی رســانه ی تصویری این قوه را 

ضعیف می کند.
از  بــزرگ خــارج  از دانشــگاه های  در بعضــی 
تدریــس  جامعه شناســی  از  شــاخه ای  کشــور، 
می شــود بــا عنــوان »جامعه شناســی ادبیــات 
کــودک« کــه بــه نقش خانــواده و محیط رشــد 
کــودک در کتابخــوان شــدن و نشــدنش و نوع 
کتابــی کــه می خوانــد می پــردازد. مثــال کودکی 
کــه در محیــط فقیر بــزرگ می شــود، قهرمانش 
کیســت؟ یــا یک کــودک روســتایی و یــک کودک 
شهری چه طور کتابخوان می شوند؟ آیا اصال ما 
باید بین روســتا و شــهر تفاوت بگذاریم؟ یا این 
فاصلــه را کــم کنیم؟ متاســفانه امــروزه زندگی 
ماشــینی شده است و آدم ها وقت کمتری برای 
چیزهای خوب می گذارند؛ مثال کار زیاد، انســان 
را از تربیت کودکش غافل می کند. آیا ما به این 
دقت نظر رســیده ایم کــه دقیقه هایــی که برای 
رشــد فکــری کــودک می گذاریــم چقــدر اهمیت 
دارند؟ چرا که در همین مراحل است که کودک 
کتابخــوان می شــود. مــا بــا رهــا کــردن کودک 
جلــوی تلویزیــون، او را از نظــر بصــری، تخیــل 
ایــن وابســتگی  و خالقیــت ضعیــف کرده ایــم. 

خطرناک است.

اندازه به احساساتش سایر یعنی 
قدرتبیناییاشرشدنمیکنند.

در روان شناســی رشــد کــودک هــم بــه ایــن 
مســائل توجه می شود. حتی ابعاد رشد قدرت 
بینایی هم کم می شود و جدا از آن در مرحله ای 
کــه باید تخیلش رشــد کنــد، با چنیــن چیزهایی 
آن را ضعیــف می کنیــم. کتــاب خوانــدن یکی از 
روش هــای تقویت تخیل اســت. درســت اســت 
که به نســبت تلویزیون دیدن یا صرفا شــنیدن 
چیزی، کار ســختی است؛ اما پردازش مطالب در 
کتاب با خودمان اســت و همین باعث می شود 
ماندگاری اطالعات به شــدت بیشــتر شود؛ زیرا 
اطالعات با کتــاب آرام تر و عمیق تر به ما منتقل 

می شود.
به بحث کیهان بچه ها هم اشــاره شــد. خود 
شــما چه قــدر از مجــالت کــودک و نوجــوان در 
گذشــته استفاده کرده اید و تأثیر استفاده از آن 

را برای بچه های امروز چه طور می بینید؟
چیــزی کــه در کودکــی ام با آن مواجــه بودم 
کمبــود منابــع مطالعه بــود؛ مثــال کتابخانه ای 
کــه بتوانــم مجله کیهــان بچه هــا را از آن امانت 
بگیــرم و بخوانم کم بود و دکه  روزنامه فروشــی 
هــم خیلی دور بود و باید نیم ســاعت الی چهل 

می رســیدم  وقتــی  و  می رفتــم  پیــاده  دقیقــه 
هــم مســاله ایــن بود کــه آیــا مجله را داشــت؟ 
یــا می گفــت تمــام کــرده؟. مــن بــا همــه ایــن 
محدودیت هــا یک جاهایی کیهــان بچه ها را گیر 
مــی آوردم و می خواندم. یادم اســت در انتهای 
مجلــه نوشــته بــود »انتهــای داســتان را شــما 
می توانیــد تعریف کنیــد و برایمان بفرســتید«. 
آن موقع این حرکت خیلی خالقیت داشت؛ ولی 
چون شــماره مجله گذشــته بود نمی توانستم 
در ایــن مســابقه ها شــرکت کنــم؛ یعنــی مجله 
برای ســال 67 بوده است و من در سال 69 آن 
را می خوانــدم. کار روزنامه دیــواری در مدرســه 
هــم جالــب بــود. مقوایــی را برمی داشــتیم و با 
آن روزنامه دیــواری درســت می کردیــم و هرچه 
در ذهن مــان بــود می نوشــتیم. بــرای کــودک 
آن روز چیــزی مثــل »موبــی دیک« یک افســانه 
گردن کلفت بود؛ ولی برای بچه های امروز خیلی 
پیش پا افتاده اســت. درست است که اطالعات 
در زمــان مــا ضعیــف بــود؛ اما قلم مان داشــت 

قوی می شد.
امــا حــاال کــه در عصــر ارتباطــات هســتیم 
متاســفانه می بینیم مجــالت کودک و نوجوان 
مثــل دوچرخــه تعطیــل شــده یــا فــالن مجله 
کــودک حجمــش یــا تیراژش کم شــده اســت. 
در ایــن زمینــه مــا از دو طــرف مشــکل داریــم؛ 
یــا سیاســت های پشــت ایــن مســاله اشــتباه 
اســت یــا همیــن حجــم رســانه های تصویری و 
الکترونیک و ســرگرم شــدن بچه هــا، مجالت را 
وادار به تعطیلی کرده اســت. کتابخوان شدن 
کــودکان، برای آینده خود کــودک، تاریخ آینده 
جمعی و هوشــیاری مردم آینده بســیار مهم و 
مفید اســت. جایی کــه نباید تجربه گذشــتگان 
را تکــرار کننــد و ایــن عبرت آمــوزی در کتاب هــا 
موجــود اســت. الزمــه این مســائل این اســت 
که کودک باید کتابخوان شــود؛ یعنی آن لذت 
کتــاب خوانــدن را بــا همــه ســختی هایش در 
هضــم مطالــب و پــردازش آن ها دریافــت کند. 
کــودکان باید با کتاب ها رفیق شــوند. در خیلی 
از کشــورها، به کودکان در کنار کتاب خواندن، 
ورزش کــردن را یــاد می دهند. این دو مســاله 
را طــوری بــا هــم عجیــن کرده اند که مــردِم آن  
کشــورها، هم عمر طوالنی و هم ذهن عمیقی 
دارند؛ یعنی هم جسم شــان سالم مانده و هم 
روح شــان رشــد کرده اســت. ایــن کار را ما هم 
می توانیــم در ایران انجام دهیم. باید کودک را 
بــا کتابخوانی آشــنا کننــد و به جایی برســد که 
ســاعات زیــادی را با کتاب ها ســر کند و از کتاب 
برای مراحل رشد و موقعیت های زندگی کمک 

بگیرد.

سپهرغرب،گروهکافهکتاب:
بامشکل افرادیکه از بسیاری
نرم پنجه و دست خواب
مشکل این وجود از میکنند
را آن علت اما هستند آگاه
برای راهی حتی و نمیدانند
یافتندلیلبیخوابی،پرخوابی
به نیستند. بلد روز طول در خوابآلودگی یا
بهطور که بگیرند یاد است الزم دلیل همین
باشندو داشته نظارت خود خواب بر منظم
آرامشدنپیشازخواب فعالیتهایمنجربه

رابیاموزند.
ابــوذر گل ورز مترجم کتاب »شــب بخیر ذهن 
برای نوجوانان: مهارت هایی برای کمک به شــما 
تا افکار مزاحم را خاموش کنید و به خواب مورد 
نیازتان دســت پیــدا کنید« که به تازگی از ســوی 
انتشــارات ارجمند منتشــر شــده دربــاره این اثر 
توضیح داد: کالین کارنی متخصص حوزه خواب 
و مدیر، مؤسس و عضو چند آزمایشگاه، کلینیک 
و گروِه درمانی مرتبط با مشــکالت خواب اســت. 
وی در مقدمه کتاب مشــکالت خــواب و ناتوانی 
در رفــع ایــن مشــکالت را یکــی از شــکایت های 
رایــج نوجوانــان ذکــر می کنــد و معتقــد اســت 
منابــع اطالعاتــی و خودیــاری موجــود در ایــن 
حــوزه برای نوجوانان بســیار محدود اســت و با 
توجه به مشــکالت متفــاوت نوجوانان در زمینه 
خــواب تصمیم به نگارش این کتــاب گرفته تا به 
نوجوانانی که با مشکالت خواب و بیداری دست 
بــه گریبــان هســتند کمــک کند کــه با اصــالح و 
ارتقای کیفیت خواب بر خستگی های گاه و بی گاه 
در طول روز غلبه کنند، ســالمت جسمی و روانی 
را بهبــود ببخشــند و بازدهی تحصیلی و شــغلی 

بهتری داشته باشند.
او ادامــه داد: همان طور کــه در عنوان کتاب 
هــم ذکر شــده، مخاطب اصلی کتــاب نوجوانان 
هســتند، امــا در عیــن حــال والدیــن، مربیــان، 
مشــاوران و تمــام افــرادی که بــا نوجوانــان کار 
می کنند نیز می توانند از دســتورالعمل های این 

کتاب بهره مند شوند.

او بــا بیان اینکه اگرچه کارنی در نگارش کتاب 
و ارائــه دســتورالعمل ها به طــور عمــده فنــون 
شــناختی رفتاری را بــه کار بــرده، خواننــده بــرای 
اســتفاده از کتاب شــب بخیر ذهن نیاز به دانش 
زمینــه ای خاصی نــدارد بیان کرد: زیرا نویســنده 
تکنیک هــا را به روشــنی توصیف و تبییــن کرده و 
هــر جا که الزم بوده توضیحات ضروری را به زبان 

ساده برای خوانندگان مطرح کرده است.
به گفته گل ورز، کتاب فقط به مفاهیم نظری 
نپرداخته و عالوه بــر آن، فرم ها و کاربرگ هایی را 
نیز برای ردیابی خــواب و برنامه ریزی برای بهبود 
وضعیت خواب معرفی می کند. کارنی همچنین 
نرم افــزار ردیابی خواب را طراحی کرده اســت که 
کاربران با دانلود آن می توانند به جای اســتفاده 
از فرم های کاغذی، اطالعات خواب را در نرم افزار 
وارد کننــد. این نرم افزار تمام محاســبات عددی 
مربوط بــه میزان خواب، پرخوابی، بدهی خواب 

و... را انجام می دهد.
او ادامه داد: نمونه فرم های تکمیل شــده در 
کتاب اصلی آمده، اما خواننده برای دسترسی به 

فرم ها و کاربرگ های خــام به صفحه اختصاصی 
کتاب در وب ســایت انتشارات نیوهاربینگر ارجاع 
داده شــده اســت. با توجه به اینکــه این فرم ها 
بــه زبــان انگلیســی هســتند، تمــام کاربرگ ها و 
فرم هــای اشاره شــده در کتــاب اصلــی را به زبان 
فارســی برگرداندیم و در انتهای کتاب قرار دادیم 
تــا مخاطبــان فارســی زبان برای ردیابــی خواب و 

تکمیل فرم ها با مشکل مواجه نشوند.
ایــن محقق با بیان اینکه متأســفانه تغییرات 
ســبک زندگی که به شــکل های مختلف متجلی 
می شــوند باعــث بــروز مشــکالتی در زمینه های 
گوناگــون ازجملــه خــواب شــده اند گفــت: ایــن 
ابزارهــای  از  اســتفاده  شــیوع  شــامل  مــوارد 
دیجیتــال علی رغم مزایای متعــدد در حوزه های 
مختلــف آموزشــی، ارتباطی و...، فروشــگاه های 
24 ســاعته، مهمانی های شبانه و موارد مشابه 

است.
گل ورز بیــان کرد: بر این اســاس و با توجه به 
مشکالتی که خواب مختل، نامنظم، بی کیفیت و 
ناکافی یا بیش از حد در زندگی روزمره افراد و در 

حوزه های تحصیلی، شغلی و ارتباطی به ویژه در 
ســنین نوجوانی و بلوغ به وجود مــی آورد، الزم 
اســت هم نوجوانان و هم کســانی که با آنها کار 
می کنند، مانند والدین، مربیان و روان شناسان، 
در زمینه نظارت بر خواب و بهبود کمیت و کیفیت 
خــواب نوجوانــان آموزش هایــی دریافت کنند و 
اطالعــات »ســودمند« و »مبتنــی بــر شــواهد« 
را کســب کننــد، زیــرا نویســنده در مقدمه تأکید 
می کند که اطالعات اشــتباه و نامناسب فراوانی 
هم در اینترنت و هم در کتاب های منتشرشده با 

موضوع خواب وجود دارد.
او با بیان اینکه بسیاری از افرادی که با مشکل 
خــواب دســت و پنجه نرم می کننــد از وجود این 
مشــکل آگاه هســتند اما علت آن را نمی دانند و 
حتــی راهی برای یافتن دلیل بی خوابی، پرخوابی 
یا خواب آلودگی در طول روز بلد نیســتند عنوان 
کــرد: بــه همیــن دلیل الزم اســت یــاد بگیرند که 
به طــور منظــم بــر خــواب خــود نظارت داشــته 
باشــند، فعالیت هــای منجر به آرام شــدن پیش 
از خــواب را بیاموزند، بــا برنامه ریزی تالش کنند 

تــا پیــش از خــواب افــکار مزاحــم و دغدغه های 
ذهنی شان را برطرف کنند یا کنار بگذارند، مصرف 
داروها یا غذاهای مختل کننده خواب را مدیریت 
یــا قطع کنند تا بتوانند با برنامه ریزی مناســب و 
مؤثــر به موقــع بخوابنــد، در طــول شــب خواب 
مــداوم داشــته باشــند، در زمــان مناســب بیدار 

شوند و در طول روز خواب آلوده نباشند.
بــه گفتــه گل ورز، در دیدگاه هــای مختلــف 
خواب یکی از نیازهای اساسی انسان ها است که 
هم برای ترمیم و رفع خســتگی جسمی و هم به 
لحاظ مسائل شناختی، انتقال مطالب از حافظه 
کوتاه مــدت بــه بلندمــدت و تثبیــت اطالعــات و 
همچنیــن بازســازی فکر دارای اهمیت هســتند، 
اما بســیاری از افــراد خواب را صرفــًا نیاز طبیعی 
بــدن بــه اســتراحت می داننــد و از نقــش آن در 
تثبیت فرایندهای شــناختی غافل هســتند. این 
کتــاب تالش می کند تا با بیانی ســاده مخاطبان 
در  خــواب  اهمیــت  بــا  را  نوجوانــان  به ویــژه  و 

حوزه های مختلف زندگی آشنا کند.
او در پایــان گفت:  همچنیــن نظر به اینکه پدر 
و مادرهــا اصرار دارند که نوجوانان شــان خواب 
منظمــی داشــته باشــند و از قوانین آنهــا پیروی 
کنند، اختالل در زمان خواب و بیداری نوجوانان 
باعــث درگیری آنها با والدین می شــود. از ســوی 
دیگــر با توجــه بــه ویژگی هــای دوران نوجوانی، 
میــل بــه اســتقالل و گاه طغیان گــری در برابــر 
قوانین سفت وســخت والدین، لزوم برخورداری 
از اطالعــات صحیــح در این خصــوص دوچندان 
می شــود. والدیــن بایــد از تفاوت ســبک خواب، 
نیــاز بــه خــواب و نــوع فعالیت هــا بــا توجــه بــه 
ســن و همچنیــن تفاوت هــای فــردی نوجوانان 
آگاه باشــند تــا عالوه بــر برقراری ارتباط مناســب 
بــا فرزندان شــان بتواننــد بــه آنها کمــک کنند تا 
بــر مشکالت شــان غلبــه کننــد. به همیــن دلیل 
نویســنده راهکارهایــی را بــرای والدیــن و ســایر 
افــراد درگیر در مســائل نوجوانــان ارائه می کند، 
تا به اطالعات کافی و ضروری در زمینه مشکالت 
مربــوط به خــواب فرزندان شــان و کمک به رفع 

آنها دست یابند.

کتاب شهر

عفت جوادی

رگ و افسـانه های  بز با َمتل های ترکی مادر
آذربایجـان پدرم کتابخوان   شــــدم

بدخوابی

چگونهاختاللخوابرابرطرفکنیم؟

شب بخیـــر ذهن برای نوجوانان
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مدیرانیکهپایفروشاموال
مازادبانکهانایستند

برکنارمیشوند
سپهرغرب،گروهایرانوجهان:وزیر
وزارت گفت: دارایی و اقتصادی امور
مازاد اموال فروش موضوع اقتصاد
و کرد خواهد دنبال ویژه اختیار با را
مازاد اموال فروش پای که مدیرانی

بانکهانایستند،برکنارمیشوند.
در جلسه علنی صبح روز سه شنبه 15 
آذرماه مجلس شورای اسالمی، سوال روح اهلل ایزدخواه و 
تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی 
دربــاره وضعیــت اجرای حکــم قانون مالیــات مضاعف به 

بنگاه داری بانک ها در دستورکار قرار گرفت.
ســید احســان خاندوزی در پاسخ به ســوال مذکور، 
گفــت: بنده از زمانی کــه در مرکــز پژوهش های مجلس 
بــودم، مســئله فروش امــوال مــازاد بانک هــا را پیگیری 
کــردم و االن هــم در وزارت اقتصــاد مجــری آن هســتم. 
اجــرای ایــن موضــوع ســه تأثیــر مهــم دارد. وی بیــان 
کــرد: کنتــرل رشــد نقدینگــی در کشــور، افزایــش تــوان 
تســهیالت دهی بانک هــا و رفــع کســری ها و ناترازی های 

شبکه بانکی از جمله مزیت های اجرای این حکم است.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی تاکیــد کــرد: از ســال 
1395 تــا ســال 1400 کوتاهی هایی در ایــن زمینه انجام 
شــد و میــزان عملکــرد این حکــم تنهــا 13 درصــد بود. 
از زمــان آغــاز دولــت ســیزدهم، ایــن رقــم بــه 18 درصد 
افزایش یافته اســت. با مجموعه اقداماتی که در ســال 
1401 انجام می شــود، برگ زرینی بر فراز تمام ســال های 
گذشــته پیرامــون عملکــرد فــروش اموال مازاد شــبکه 

بانک ها رقم خواهد خورد.
خاندوزی متذکر شــد: از ســال 1394 تــا قبل از 1401، 
فــروش امــوال مــازاد بانک هــا حــدود 67 هــزار میلیارد 
تومــان بوده، یعنــی 33 همت ســهام غیربانکی و 33 
همــت امــالک مــازاد فــروش رفتــه اســت. از ایــن عدد، 
عملکــرد بانک صــادرات حــدود 14.5 همــت، بانک ملی 
حــدود 14.3 همــت، بانک تجــارت 11 همــت، بانک ملت 
9.6 همــت، بانــک رفاه 5 همــت، بانک ســپه 5 همت و 

بانک کشاورزی 4 همت بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: 90 درصد از 
کل 7.5 همت اموال مازاد فروش رفته در سال گذشته 
مربــوط به نیمه دوم ســال یعنی بعد از اســتقرار دولت 
ســیزدهم اســت که این امر اراده عملی دولت سیزدهم 

در این موضوع را نشان می دهد.

مالیات مشمول نکند، برگزار مزایده بانک اگر 
میشود

خانــدوزی تصریــح کرد: بخشــی دیگر از امــوال مازاد 
بانک هــا بــه مزایــده گذاشــته شــده، اما چون مشــتری 
نداشــتند، به فروش نرفته است. اگر بانک مزایده برگزار 
نکند، مشمول مالیات می شود. همچنین طبق قانون، 
مرجع تشــخیص امــوال مــازاد بانک ها، بانــک مرکزی و 
شــورای پول و اعتبار اســت. بانک مرکــزی باید به وزارت 
اقتصــاد اعــالم کند کــه هر بانکــی چه میــزان در فروش 
اموال مازاد خود تخلف داشــته اســت و ما نیز از طریق 

سازمان امور مالیاتی جریمه الزم را لحاظ می کنیم.
وی ادامه داد: فقط در ســال 1396 اطالعات ناقصی 
از ســوی بانــک مرکــزی در خصــوص تخلــف بانک هــا به 
وزارت اقتصــاد آمــد کــه اطالعــات بعــد از آن نیــز کامل 
نبــوده اســت. اخیــرًا فهرســت جدیــدی از بانــک مرکزی 
دریافت کردیم که تخلف بانک ها در سال 1397 و 1398 
را نشــان می دهــد. از مجمــوع تخلف هایی که از ســوی 
بانک مرکزی اعالم شــده، تاکنــون 2,700 میلیارد تومان 
مالیات اخذ شــده اســت. البته موانــع حقوقی و موانع 
اقتصادی در این مسیر برای جریمه بانک ها وجود دارد.
در  کــرد:  تصریــح  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
خصــوص برخی از امــوال بانک ها فرآینــد قضائی ایجاد 
شــده که صاحبــان این امالک به دادگاه شــکایت کردند 
و فعــًا بانــک نمی توانــد آن را واگذار کند. امــا در برخی 
از موارد اقدامات رســیدگی در دادگاه به پایان رســیده، 
اما چون اعداد و ارقام بزرگ اســت، خریدار بزرگی وجود 
ندارد که به یکباره این مبلغ را پرداخت کند. سهام برخی 
از بانک هــا به بیــش از 30 هزار میلیــارد تومان نقدینگی 

نیاز دارد که پیدا کردن مشتری برای آن آسان نیست.
وی افــزود: دولــت، وزارت اقتصاد و مجلس شــورای 
اســالمی در مســیر واگذاری اموال مــازاد بانک ها جدی 
هســتند و بــدون اغمــاض بــا مدیــران کاهلــی کــه در 
واگذاری اموال مازاد مقابلــه می کنند، برخورد خواهند 
کــرد. بنده همه مدیران عامــل بانک های دولتی را جمع 
کردم و دســتورالعمل واگــذاری اموال مــازاد بانک ها را 
تــا پایان ســال ابالغ کــردم. این مصوبه الزم االجراســت 
و اگر جریمه مالیاتی پاســخگو نباشــد، از اهرم مدیریتی 
اســتفاده خواهیم کــرد و مدیرانی که پای فروش اموال 
مازاد بانک ها در ســال 1401 نایســتند، در سال آینده در 

سمت مدیریت بانک نخواهند بود.
خانــدوزی اظهار داشــت: ما بر ســهام بــزرگ و اموال 
گــران قیمت بانک هــا تمرکــز کردیم. بانــک ملی موظف 
شده امسال از محل سهام مازاد خود قریب به 30 هزار 
میلیارد تومان به فروش برســاند. بانک سپه نیز موظف 
شــده که یکــی از هلدینگ های خود را واگــذار کند. بنده 
متعهــد می شــوم در ســال 1401 معــادل کل عملکــرد 
دولــت قبل، واگذاری اموال مــازاد بانک ها صورت گیرد. 
طــی مکاتبات صورت گرفته، اختیــار ویژه ای برای فروش 
امــوال مازاد بانک ها با مصوبه ســران قــوا و ابالغ آن از 
ســوی رهبر انقالب به وزارت اقتصاد داده شده و وزارت 
اقتصــاد موضوع فــروش اموال مــازاد را بــا اختیار ویژه 

دنبال خواهد کرد.

ایران و جهان

خاندوزی

و ایران گروه سپهرغرب،
جهان:بهگفتهسخنگویقوه
برای دسیسهچینی قضائیه
حذفمردمساالری،جاسوسی
بیگناه انسانهای کشتن و
عدم و بیاخالقی به ترویج و
انصافازجملهصفحاتسیاه

دولتآمریکااست.
مســعود ستایشی ضمن عرض تسلیت ایام 
فاطمیــه گفــت: تربیــت نســل نو بــا آموزه های 
دینی و اسالمی و شهادت در راه آرمان عدالت، 
از  امــام جامعــه اســالمی  از  تبعیــت  والیــت و 
جملــه نقــاط تابنــاک زندگــی ایــن بانــوی بزرگ 

اسالم است.
وی در ادامه و با گرامیداشــت روز دانشــجو 
بــرای  فرصتــی  و  مبــارک  دانشــجو  روز  گفــت: 
بــرای  روزی  اســت.  استکبارســتیزی  یــادآوری 
یادآوری مقاومت دانشــجویان در برابر ســلطه 
بــرای  نیرنــگ  و  ســلطه  نمــاد  آمریــکا  اســت. 
کشــورها و خاصه برای جمهوری اسالمی ایران 

است.
بــه گفته ســخنگوی قــوه قضائیه دسیســه 
چینــی بــرای حــذف مردم ســاالری، جاسوســی 
و کشــتن انســان های بــی گنــاه و ترویــج به بی 
اخالقــی و عدم انصاف در لوای دروغین حقوق 
بشــر و آزادی و دموکراســی از جملــه صفحــات 

سیاه دولت آمریکا است.

مقابل در دانشجویان ایستادگی 
سلطهگریآمریکا

ستایشــی ادامه داد: دانشجویان در مقابل 
این ســلطه خواهی قیام کرده و درســی به آنها 
دادند. بســتن راه سلطه مجدد و مبارزه عملی 
با دسیســه های آنها از جمله این دروس اســت 
بــه طــوری کــه امــروز آمریکا بــرای بازگشــت به 
ایران ســربلند با ســدی همچون دانشــجویان 

مواجه هستند.
اینکــه  بیــان  بــا  قضائیــه  قــوه  ســخنگوی 
دانشــجویان مــا بــه عنــوان صــف اول مقابله 
گفــت:  هســتند  آمریــکا  ورزی هــای  طمــع  بــا 
دانشــجویان بارهــا نشــان دادنــد کــه تبدیــل 
دانشــگاه بــه پاتــوق سیاســی بــرای دشــمنان 

محکوم به شکســت و اضمحالل بوده است.

آرامش، ایجاد باهدف زندانیان آزادی 
دوستیوصمیمتبینآحادجامعه

ستایشــی تصریح کرد: دســتور اخیــر رئیس 
قــوه قضائیه بــرای آزادی زندانیان نکته دیگری 
اســت که باید به آن اشــاره کرد. بــا پیروزی تیم 
ورزشــی مــا در یک مســابقه جهانی و شــادی و 
ســرور ملت ایــران و متعاقب آن برای اســتمرار 
بخشــی بــه ایــن شــادی و ســرور دســتوراتی از 
ســوی رئیس قوه قضائیه صادر شد که این در 

راستای رأفت اسالمی بود.
ســخنگوی دســتگاه قضا بــا تاکید بــر اینکه 
نــگاه قــوه قضائیــه ایجــاد آرامش، دوســتی و 
صمیمت بین آحاد جامعه اســت گفت: تاکید بر 
این بود که با رأفت اســالمی، کسانی که متنبه 
شــدند و کسانی که توبه کرده و نادم بودند به 

دامن خانواده بازگردند.
وی ادامه داد: در راســتای سیاست موجود 
بــر دفــع حداقلــی و جــذب حداکثــری،  مبنــی 
ریاست قوه قضائیه دستور بررسی آزادی برخی 
از بازداشــت شــدگان به خصوص اغتشاشــات 
را  اغتشاشــات  در  لیــدری  نقــش  کــه  اخیــر 

نداشتند، صادر کرد.

آزادی1200زندانی
مســعود ستایشــی افــزود: نزدیک بــه 1200 
زندانــی در ایــن راســتا آزاد شــدند کــه ایــن امر 
رئیس قــوه قضائیــه موجب اســتقبال مردم و 

نخبگان قرار گرفت.
نشــانه  اقــدام  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
انــدک  افــراد  برابــر  در  ملــی  اتحــاد  از  دیگــری 
بدخــواه کشــور و نمــاد هم بســتگی عمومــی 
بود و نشــان داد که دشــمن نمی تواند در بین 

مردم رخنه کند.

ورزش تحریم برای دشمنان تالش 
ناکامماند

ستایشــی ادامه داد: بار دیگر شاهد بودیم 
کــه تــالش دشــمن در تحریــم ورزش و فوتبال 
کشــور و تصاحب فرزندان این مرز و بوم، ناکام 
مانــده و شکســت خــورد و همــه قلب هــا برای 
ایــران یکپارچــه تپید البته الزم به ذکر اســت که 
ایــن آزادی ها به معنای چشــم پوشــی کامل از 
اقدامات برخی از آشــوبگران نبوده و به معنی 
این هم نیســت که رســیدگی به ایــن پرونده ها 

صورت نگرفته است.
همــه  گفــت:  قضائیــه  قــوه  ســخنگوی 
ایــن پرونده هــا بــا مداقــه و رعایــت موازین 
شــرعی رســیدگی خواهــد شــد. همچنین در 
قبال دروغ ســازی ها و شــایعه پراکنی ها هم 
اقداماتی در این راســتا انجام شــده اســت و 
افراد نســبت به نــکات و ادعاهایی که دارند 

باید ســند ارائه دهند.
وی افــزود: هــر فــردی کــه ادعایــی مطــرح 
می کند باید مدارک مستند ارائه دهد. دستگاه 
قضائــی از کســانی کــه بــا روان جامعــه بــازی 
می کننــد، نمی گــذرد. همچنیــن قــوه قضائیــه 
نســبت بــه فوت و کشــته شــدن 200 شــهروند 
در حوادث اخیر به شــدت حساس بوده و این 
دســتگاه در رابطه با کســانی که آســیب دیدند 

مورد به مورد مطالبه خواهد کرد.
و  متهمــان  دادگاه  داد:  ادامــه  ستایشــی 
مســببان این حوادث به ســرعت برگزار خواهد 
شــد و با جدیــت و دقت الزم رســیدگی خواهد 

شد.

و معترض میان قضائیه قوه 
اغتشاشگرتفاوتقائلاست

ستایشــی در پاسخ به این سوال که افرادی 
یــا  هســتند  معتــرض  هســتند  زنــدان  در  کــه 
آشــوبگر؟ گفــت: بارها اعالم کردیــم که این دو 
بــا هم فــرق می کنند و در طبقــه بندی ها آنها را 
تفکیک کردیم. از کســانی که معترض هســتند 

فردی را بازداشت نکردیم.
وی ادامــه داد: برخــی از ایــن افــراد تحــت 
قرارهــای تأمینــی آزاد شــدند و فقــط و فقــط 
اغتشاشــگران کــه بــه نامــوس و جــان و مــال 
مردم متعرض شــده و اقدام علیه امنیت ملی 
انجام دادند در شمول افرادی هستند که قرار 
قانونی شــدید برای آنها صادر شده است. نگاه 
ما در دســتگاه قضائی این است که با سرعت و 

دقت تعیین تکلیف کنیم.
ســخنگوی قــوه قضائیــه افــزود: آنچــه کــه 
در حــوزه رســانه مشــخص اســت ایــن اســت 
کــه رســانه های بیگانه همــواره دنبال آشــوب 
افــکار عمومــی در کشــور  انحــراف  و  میدانــی 
هســتند و می خواهنــد اختــالل ایجــاد کننــد و 

برهم بزنند.

تخریب و تحریق به دست که کسی 
میزندمعترضنیست

وی گفــت: کســانی کــه ایــن کارهــا را انجــام 
می دهنــد صالحیــت طــرح ادعــا و اظهــار نظــر 
نیســتند. این افراد حق بیان در مورد روندهای 
قانونــی را ندارنــد اینکه رســانه های تروریســت 
پــرور کــه میــدان دار قتــل و تعــرض هســتند 
بــرای حمایــت از افــراد فریب خورده و وابســته 

پیشقدم می شوند، جای تعجب نیست.
ستایشی ادامه داد: کسانی که امنیت مردم 
را به مخاطــره می اندازند و به جان و مال مردم 
تعرض می کنند با تمســک به سالح سرد و گرم، 
اغتشــاش را ترویج می کنند از پیــاده نظام خود 
حمایت می کنند و ما باید دشمن شناسی خود 
را قوی کنیم. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: 
کســانی که دســت به تحریق و تخریب می زند و 
هزاران میلیــارد ضرر به امــوال عمومی می زند، 
معترض هستند؟ اگر آنها معترض هستند پس 

تروریست چه کسی است؟

اغتشاشات در بیگانه اتباع از تعدادی 
اخیربازداشتشدند

ستایشــی در پاســخ به ســوالی در خصوص 
تعــداد بازداشــت اتبــاع بیگانه در اغتشاشــات 
اخیــر گفــت: مجموعــه ای در امــور بیــن الملل 
داریــم همچنین اداره ای هم در دادســتانی کل 
کشــور تحــت عنــوان اداره بین الملــل. این دو 
اداره بــه عــالوه ســایر مبادی در ایــن خصوص 
اقداماتــی را بــه صورت منســجم انجام داده و 

ایــن پرونده ها را مورد تدقیق قرار دادند.
بــه گفتــه ســخنگوی قــوه قضائیــه در حوزه 
معاونــت بیــن الملل و حقوق بشــر هــم کمیته 
ویژه ای با مشارکت دادستانی تهران و ضابطین 
خــاص کــه در ایــن مــورد ذی مدخــل هســتند، 

مأموریت جهت انجام تحقیقات پیدا کردند.
بررســی های  اســاس  بــر  افــزود:  ستایشــی 
مربــوط بــه حــوزه کاربــردی، تعــدادی از اتبــاع 
بازداشت شدند. اتهام این افراد اجتماع و تبانی 
برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی 
بــوده و برخی از آنها پس از کارهای موشــکافی، 
در مرحلــه دادســرا بــا قرارهــای مناســب آزاد و 

برخی هم همچنان در بازداشت هستند.

شهیدعجمیانمظلومانهشهیدشد
مسعود ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی 
براینکه در روزهای اخیر در اســتان البرز شــاهد 
کــرج  از اغتشاشــگران  برپایــی دادگاه جمعــی 
که اقدام به شــهادت شــهید روح اهلل عجمیان 
کــرده بودنــد، بودیــم، رئیس قــوه قضائیه هم 
روز گذشــته در جمــع مســئوالن عالــی قضائی 
اعــالم کــرد که بــه زودی رأی ایــن دادگاه اعالم  
می شــود، آیا ایــن حکم صادر شــده؟ گفت: به 
استناد مدارکی که موجود است اهتمام بر این 
بوده کــه در کوتاه ترین زمــان ممکن متعاقب 
موازیــن قانونــی و بــا دقــت الزم رســیدگی بــه 

پرونده اغتشاش گران انجام شود.
وی افــزود: رســیدگی بــه پرونده مشــهد که 
دو نفــر در آن بــه فیض شــهادت نائــل آمدند، 

پرونــده اصفهــان و کــرج هــم بر همیــن منوال 
است.

خوبــی  روز  آبــان   12 داد:  ادامــه  ستایشــی 
نبــود در 42 ســال کار خــودم، بابــت شــنیدن 
خبــر حادثــه کــرج بســیار متأثــر شــدم. افعــال 
بســیار زشتی نســبت به مردم در آن روز صورت 
پذیرفــت. تعــدادی اغتشــاش گر در آرامســتان 
بهشــت ســکینه به بهانه چهلم درگذشــت یکی 
از متوفیــان اغتشاشــات اخیر اقدام به بســتن 
آزاد راه و ریختن نخاله های ســاختمانی کردند.

وی بــا بیــان اینکــه ایــن افــراد عبــور و مرور 
افــراد را مختل کرده بودند گفت: در این حادثه 
اغتشــاش گران مأمــوران را هم مــورد ضرب و 
شــتم قــرار می دهنــد و در نهایت شــهید ســید 
را مــورد تعــرض و ضــرب و  روح اهلل عجمیــان 
شــتم قــرار داده و مظلومانــه این شــهید را به 

شهادت رساندند.
ستایشــی تصریــح کــرد: پس از ایــن حادثه، 
پرونده ای در دادســرای جنایی در کرج تشــکیل 
و  فیلم هــا  در  شــد.  تعییــن  ویــژه  بازپــرس  و 
مســتندات این حادثه که منتشــر شــد، دیدیم 
ایــن  بــر  کــه چنــد متهــم داشــت. دســتوراتی 
اســاس بــرای شناســایی متهمــان صــادر شــد 
و بنــا بــر پیگیری هایــی که شــخص رئیــس قوه 
قضائیه داشــت، فرایند شناســایی و دستگیری 
عوامل دخیل در جنایت با اســتفاده از ظرفیت 
ضابطیــن صورت گرفــت و تحقیقات الزم انجام 

شد.
ستایشــی با بیــان اینکه تاکید شــده بود که 
احــکام باید قاطعانــه و بازدارنده باشــد گفت: 
در پــی دســتور رئیــس قــوه قضائیــه، متهمان 
بــه ویــژه متهمانی که بــا ضربات متعــدد چاقو 
موجبات شــهادت را ایجاد کردند و با اســتفاده 
از تمســک به پوشــش های مختلــف و با هدف 
اینکــه شناســایی نشــوند، متــواری بودنــد بــه 

تدریج شناسایی و بازداشت شدند.

رسیدگیبهپروندهدرکمترازیکماه
ســخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: متهمان 
ایــن پرونده هــا بزن در رو نیســت و باید پاســخ 
اقدامــات خــود را بدهنــد کــه دادنــد. پــس از 
مــاه  آبــان   21 در  اصلــی  متهمــان  بازداشــت 

کیفرخواست پرونده صادر شد.
وی ادامــه داد: در ایــن پرونــده در مجموع 
بــرای 16 متهم قرار جلب دادرســی صادر و در 9 
آذر و کمتر از یک ماه پس از شــهادت، جلســات 
اتهامــات  بــه  رســیدگی  بــرای  صالحــه  دادگاه 
کیفــری  دادگاه  جلســات  همزمــان  و  نفــر   13
یــک اســتان البرز ویــژه جرایم اطفــال، با حضور 
متهمان و وکالیشــان رسیدگی شد چرا که سه 

متهم 17 سال سن داشتند.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص جزئیات 
حکم صادره گفت: پس از بررســی ها و در تاریخ 
14 اذر مــاه و پــس از یــک ماه از جنایــت احکام 

صادر شده است.

شهید پرونده متهم پنج برای اعدام 
عجمیان

وی ادامــه داد: این احکام بــا در نظر گرفتن 
بازدارندگی صادر شــده است. بر اساس احکام 
صادره، برای 5 متهم که اقدامات مؤثر از قبیل 
ایــراد جرح به شــهید با چاقو و ضــرب و جرح با 
ســنگ و کشــاندن با بــدن برهنه روی اســفالت 
منتهی به شــهادت این شهید شــدند، به اتهام 
افســاد فی االرض از طریق ارتــکاب جرایم علیه 
امنیــت کشــور و حمله بــه مأموریــن و جنایت 
علیــه تمامیــت جســمانی علیه افــراد و ناامنی 
و شــهادت مدافع امنیت شــدند به اعدام و 11 
متهم از جمله ســه جوان زیر 17 ســال با توجه 
بــه نقش آفرینی و میزان تأثیراتی که داشــتند، 
بــه حبس های طویــل المدت محکوم شــدند. 

البته احکام صادره غیر قطعی اســت.

اموال ضبط طبری/ برای حکم صدور 
ناشیازپولشویی

ســخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین 

وضعیــت پرونده طبــری گفت: بــرای پرونده در 
شــعبه 5 دادگاه کیفری یک حکم صادر شده و 
کلیه اموال که مورد بحث بزه پولشــویی است، 
ضبــط و یــک چهارم اموال هم بــه قیمت روز به 

عنوان جزای نقدی در نطر گرفته شــده است .

فخری شهید پرونده وضعیت آخرین 
زاده

وضعیــت  آخریــن  خصــوص  در  ستایشــی 
پرونده شــهید فخری زاده گفت: این پرونده 15 
متهــم دارد که 9 نفــر از آنها به اتهام مشــارکت 
در افســاد فــی االرض از طریــق ترور دانشــمند 
هســته ای مــا و مشــارکت در جاسوســی متهم 
هســتند. اتهام حبیب اهلل چعب و شــارمهد هم 
افســاد فی االرض اســت و این پرونده به زودی 

تعیین تکلیف شــده و حکم صادر می شود.

تحت آشوبها در بهحضور مشوقین
نظارتقضائیقراردارند

ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی 
دربــاره آزادی برخــی از افــراد در ایــام برگــزاری 
بازی هــای ایــران در جــام جهانــی گفــت: برخی 
افرادی که بازداشــت شــده بودند در شب قبل 
یا روز بازی ســوم ایران در جام جهانی با تدابیر، 

تمهیدات و نظارتی که انجام شــد، آزاد شدند.
وی ادامــه داد: اتهــام ایــن افــراد فعالیــت 
تبلیغی علیه نظام جمهوری اســالمی و اجتماع 
و تبانــی علیــه امنیت کشــور بــود اما بــه دلیل 
مطالب ابراز شده و تدابیر اتخاذ شده منجر به 
صدور قرار وثیقه شد و با نگرش رأفت اسالمی 

و ایجاد روحیه همدلی آزاد شدند.
ستایشــی تصریح کرد: نظارت قضائی خاص 
برای افراد احضار شــده و آنان که احضار شدند 
و مراجعــه نکردنــد در نظر گرفته شــده اســت و 
کســانی کــه اظهــارات غیرمســتند و بی مدرک و 
محرک و مشــوق افکار عمومی برای شــرکت در 
آشــوب داشــتند بدانند که تحت نظارت قضائی 
قــرار دارنــد و اگــر اقدامــی انجام دهنــد مجدد 
فراخوانده خواهند شد و باید پاسخگو باشند.

پرونده در سوئیسی طرف با مکاتبه 
شهادتحاجقاسم

وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه 
چــرا تاکنــون رأی دادگاه رســیدگی بــه مطالبه 
خســارت ناشــی از شــهادت شــهید ســلیمانی 
در  گفــت:  اســت،  نشــده  صــادر  همراهــان  و 
خصــوص جنبــه کیفــری ایــن پرونــده در ناحیه 
دادســرای تهــران ویــژه امــور بین الملــل برگزار 
می شــود که پرونده مورد رسیدگی واقع شده 
و قــرار نهایی بــرای این پرونده در شــرف صدور 

است.
بــرای  افــزود:  قضائیــه  قــوه  ســخنگوی 
تحقیقــات ایــن پرونــده حــوزه بین الملــل قوه 
بــرای  اســت.  داشــته  فعالیت هایــی  قضائیــه 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده بایــد از ظرفیت های 
کنوانســیون 1973 برخــوردار شــویم و وزارت 
خارجــه نهایت همــکاری در این خصوص انجام 

داده است.
بــه گفته ستایشــی مکاتباتی هم با ســفارت 
ســوئیس به عنــوان دفتر حافــظ منافع دولت 
آمریــکا انجــام شــده اســت. پرونــده ای کــه در 
تهــران،  شــعبه 55 دادگاه عمومــی حقوقــی 
تحــت نظــارت رئیــس کل دادگســتری اســتان 
تهران با دقت و صحت در حال رســیدگی است.

حجابموضوعیفراقوهایاست
وی در پاســخ به ســوالی در خصوص برخی 
اظهارنظرهــا از جملــه اظهار نظر دادســتان کل 
کشــور و برخی از نماینــدگان مجلس در رابطه 
با تعطیلی گشــت ارشــاد و نظر قوه قضائیه در 
رابطــه با حجاب گفــت: بحث حجــاب بحث یک 
قوه نیســت و فــرا قوه ای محســوب می شــود 
و ســه قوه بایــد بیایند و نشســت برگــزار کنند، 
کارشناســانه تصمیــم گرفتــه شــود و در نهایت 

ابالغ شود.
ستایشــی گفــت: در ســه قــوه این جلســات 

کارشناســی برقــرار اســت و کارشناســان قــوه 
قضائیــه در ایــن کارگروه هــا حضــور دارند و در 
راســتای بررســی راهکارهــای حجــاب و عفــاف 
مواردی هم از ســوی دادســتانی کل به مبادی 

ذی ربط ارائه شده است.
ســخنگوی قوه قضائیه ادامــه داد: اما باید 
توجــه داشــت حجاب مســئله مــورد پذیرش از 
ســوی آحاد جامعه اســت و بحث حجاب بحث 
دارای پیشــینه اســت و اعتقــاد داریــم بایــد بــا 
همفکــری و خرد جمعی و به صورت یکپارچه از 
ارزش هــای خودمان صیانت کنیم و نســبت به 

این ارزش ها حساسیت به خرج بدهیم.

با اغتشاشگران پرونده به رسیدگی 
سرعتتوأمبادقت

ستایشــی در رابطــه بــا ســوالی در خصوص 
احــکام تأییــد شــده برخــی اغتشاشــگران اخیر 
گفت: بر اســاس تأکیدات رئیس قوه قضائیه و 
دســتورالعمل های صادره از ناحیه دادســتانی 
کل کشــور، تشــکیل شــعب خاص بازپرســی از 
قضات باســابقه استفاده شــده و تحقیقات به 

صورت شبانه روزی انجام شده است.
وی افزود: عمده پرونده های مهم منتهی به 
صــدور کیفرخواســت شــده و به دادگاه ارســال 
شده است. در رابطه با دادگاه هم باید گفت که 
قاضــی دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواســت و 
ابعاد پرونده و جامع نکات مطروحه در پرونده، 

مبادرت به گرفتن تصمیم می کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این تشخیص، 
تشخیص قاضی است. اما باید گفت که سرعت 
تــوأم با دقت برای ما مهم اســت و تالش داریم 
کلیــه پرونده هــا با توجــه به دو مؤلفــه، تعیین 
تکلیف شــود و توصیه قــوه قضائیه به دادگاه 
صالحــه ایــن اســت که کســانی که واجــد رأفت 
هســتند، مد نظر قرار دهنــد و در بعد از صدور 

رأی تأسیســات ارفاقی را هم لحاظ کنند.
وی ادامه داد: در رابطه با مسببان حوادث 
هم اعتقاد ما این اســت که تنبیه و بازدارندگی 

باید متناســب با جرم و عبرت آموز باشد.
صــدور  احتمــال  خصــوص  در  ستایشــی 
بــرای  حبــس  جایگزیــن  مجازات هــای 
بازداشــتی های حــوادث اخیــر گفــت: قانون به 
طور خاص برای این مــوارد تصمیم گیری کرده 

است.

برای اعدام حکم هفت صدور 
اغتشاشگران

ستایشــی در خصــوص پرونده هــای مربوط 
بــه محاربــه در اغتشاشــات اخیــر گفــت: تا این 
لحظــه 7 نفــر در حکــم محاربــه و افســاد فــی 

االرض محکومیت بدوی دریافت کردند.
وی ادامــه داد: اگــر ایــن افــراد اعتــراض به 
رأی داشــته باشند حســب مورد قابلیت فرجام 
خواهــی در دیوان عالی کشــور دارنــد. برخی از 

پرونده ها هم اعاده شده است.

منتشر بولتنهای میان ارتباطی هنوز 
شدهوخبرگزاریفارسدیدهنشدهاست

ستایشــی همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی 
مرتبــط بــا بحــث انتشــار بولتن هایــی بــه نــام 
بتــوان  کــه  چیــزی  گفــت:  فــارس  خبرگــزاری 
بولتن هــای منتشــر شــده در فضــای مجازی را 
ارتبــاط داد یــا ارتباطش با خبرگزاری و ســاختار 
و ســازمان خبرگــزاری فــارس مشــخص باشــد 

دریافت نشده است.
وی ادامــه داد یکــی از افــراد شــاخص ایــن 
خبرگــزاری اقداماتی را صورت می داده اســت و 
اخبــار و اطالعاتی را آشــکار و نهان بدون ســند 
و مدرک و بدون صحت ســنجی و بدون کســب 

اطالع درست جمع اوری کرده است.
ســخنگوی قــوه قضائیه گفت: مــا چیزی که 
دریافــت کنیــم مربــوط بــه خبرگزاری فــارس و 
مربــوط به مجموعه ارزشــی ســپاه پاســداران 
باشد را پیدا نکردیم. فردی است در این جریان 
که به موجب قرار صادر شــده بازداشــت شده 

است و در حال انجام تحقیقات.

ی زاده و عجمیان ور شهیدان فخر ونده شارمهد، تر پر ین وضعیت  آخر

مسعود ستایشی


