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10کافه کتاب

طنزنویسی تجربی و انتزاعی 
به دلیــــــل نبـــــود
امکانات آموزشی

یک  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
مدرس دانشگاه و طنزپرداز از انتشار 
آموزش  به  که  طنز«  »جلسه  کتاب 
ادبیات  تحلیل  و  نگارش  کاربردی 
گفت:  و  داد  خبر  می پردازد،  طنز 
امکانات  نبود  دلیل  به  جوانان  اغلب 
انتزاعی  و  تجربی  طور  به  آموزشی 

طنزنویسی انجام می دهند.
اســماعیل امینــی از نشــر و عرضــه کتــاب »جلســه 
طنــز« درقالــب یادداشــت های آموزشــی درباره شــعر و 
نثــر طنز خبــر داد و عنــوان کرد: ایــن کتــاب دربرگیرنده 
یادداشــت های آموزشی و کارگاهی درباره روش نگارش 

و تحلیل طنز است.
این پژوهشــگر ادبی و مدرس دانشگاه با بیان اینکه 
در حــوزه طنزنویســی بــا کمبــود کتاب هــای آموزشــی 
مواجه هســتیم، افزود: به دلیل این خــا اغلب جوانان 
بــه طور تجربی و انتزاعی طنزنویســی انجام می دهند و 
از مباحــث نظری و کاربــردی فاصله گرفته انــد؛ از این رو 
احســاس کــردم که نیاز اســت در این حــوزه کاری انجام 

دهم.
وی ادامه داد: کتاب »جلســه طنز« به زودی از سوی 
انتشــارات امیرکبیر منتشر می شــود و امیدوارم نگارش 
این اثر مشــوق دیگــر فعاالن ادبیات طنــز نیز برای خلق 

کتاب های آموزشی باشد.
امینــی همچنین از نشــر کتــاب »قافیــه بیاموزیم« 
بــه  قافیــه  آمــوزش  بــرای  ســاده  مبحــث   20 شــامل 
شــاعران کم تجربه خبر داد و افزود: این کتاب شــامل 
آمــوزش گام بــه گام مباحــث علــم قافیــه اســت که به 
زودی از ســوی نشــر ایهام در اختیار عاقه مندان قرار 

گرفت. خواهد 
وی در توضیــح دیگــر آثار در دســت انتشــارش گفت: 
شــامل  الصبیــان«  نصــاب  »نقیضــه  کتــاب  زودی  بــه 
شــوخی های منظــوم مــن بــر کتــاب »نصــاب صبیان«، 
اثــر ابونصــر فراهــی از ســوی انتشــارات مدرســه عرضه 
می شود. نصاب الصبیان در اصل برای آموزش کودکان 
نوشــته شــده اما برای هر کســی کــه خواهــان یادگیری 

عربی باشد مفید است.
ایــن شــاعر و نویســنده در پایــان اظهار کــرد: در این 
منظومــه بــا هــر واژه عربــی یا چنــد متــرادف عربی یک 
واژه فارســی یــا مترادف آن همراه شــده و نــام ماه های 
عربی، ایرانی، رومی و ترکی و نیز سایر اطاعات عمومی 

موردنیاز کودکان آمده است.

از ابتدای سال تاپایان آذرماه انجام شد؛

ارائه خدمات به 222 هزار عضو 
در کتابخانه ملی ایران

 200 کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
ملی  کتابخانه  اعضای  از  نفر  هزار 
در  نفر  هزار   22 و  روزانه  نوبت  در 
از  امسال  ماه   9 درطول  شبانه  نوبت 
ایران استفاده  خدمات کتابخانه ملی 

کردند.
ســازمان  اطاع رســانی  مدیــرکل 
اســناد و کتابخانــه ملی ایــران گفت: از 
ابتدای امســال تــا  پایان آذرماه، 200 هــزار نفر از اعضای 
کتابخانــه ملــی در نوبــت روزانــه و 22هزار نفــر در نوبت 
شــبانه؛ در کتابخانــه ملــی ایــران حضور پیــدا کردند و از 

فضای تاالر عمومی کتابخانه استفاده کرده اند.
رضا شــهرابی درباره اســتفاده اعضــا از کتابخانه ملی 
گفــت: پذیــرش عضویــت جدیــد و یــا تمدیــد عضویــِت 
اعضــای کتابخانــه ملــی منــوط بــه ارائــه کارت واکســن 
کرونا اســت و براســاس الــزام دولت و اعام ســتاد ملی 
کرونا مقرر شــده در محیط های سربســته به افرادی که 
اقدام به تزریق واکســن نکرده اند خدمات ارائه نشــود، 
برهمیــن اســاس کتابخانه ملی هــم این الــزام را رعایت 

می کند.
وی یادآور شــد: برهمین اساس پذیرش اعضا و ارائه 
خدمــات کتابخانــه ای منــوط به تزریــق واکســن و ارائه 
کارت دیجیتالــی و کاغــذی واکســن اســت و آن دســته 
از افــرادی کــه می خواهنــد عضــو جدیــد کتابخانه ملی 
شــوند یا عضویت خود را تمدید کنند باید کارت واکسن 
کاغذی یا دیجیتالی خود را به کتابخانه ملی عرضه کنند.
مدیــرکل اطــاع رســانی ســازمان اســناد و کتابخانه 
ملــی خاطرنشــان کــرد: افــرادی کــه دانشــجوی مقطع 
دکتری تخصصی و یا دارای تالیفات پژوهشــی هســتند، 
می توانند از شیفت شبانه کتابخانه ملی استفاده کنند. 
نوبــت شــبانه کتابخانه ملی از ســاعت 21 تــا 7 صبح روز 

آینده برقرار است.

نگاه

رضا شهرابی

کافه  گروه  سپهرغرب، 
ار  خوانساری  کاشفی  کتاب: 
کودک  حوزه  فعال  نویسندگان 
رونمایی  مراسم  در  نوجوان  و 
گاهنامه دینی کودک و نوجوان 
فرصتی  را  نشریه  این  انتشار 
کتاب های  به  نقادانه  نگاه  برای 
از  بسیار  آرزوی  تحقق  و  نوجوان  و  کودک  دینی 

نویسندگان این حوزه دانست.
مراســم رونمایی از نخستین شماره گاهنامه 
همــت  بــه  نوجــوان  و  کــودک  دینــی  ادبیــات 
پژوهشــگران،  حضــور  بــا  و  به نشــر  انتشــارات 
نویســندگان و شاعران ادبیات کودک و نوجوان 

در کتابفروشی به نشر تهران برگزار شد.
نویســنده و ناشــر فعــال در حــوزه کــودک و 
نوجــوان، ضمن مهــم خواندن پیگیری مســایل 
نظــری ادبیــات دینــی کــودک و نوجوان توســط 
نویسندگان این عرصه، گفت: نویسندگان، اهل 
ذوق هســتند و انگار پرداختن به مســایل نظری 
آنهــا را از زاللی خارج می کند؛ اما پرداختن به این 

مباحث بسیار ضرورت دارد.
حجت االســام حیدری ابهری افــزود: کتابی با 
عنــوان »ضرب المثل هــای ُدم دار« منتشــرکردم 
که برخی عقیده داشــتند بــرای بچه ها بدآموزی 
دارد و مــن ایــن موضــوع را با رحماندوســت در 
میــان گذاشــتم. وی از منظــر مباحــث تئوریک و 
نظری مســایلی را مطرح کرد که برای من بســیار 
راهگشــا بــود و اهمیــت مباحــث نظــری پیش از 

پیش برای من روشن شد.
وی پرداختن به شــش محــور را در این زمینه 
الزم برشمرد و ادامه داد: »بحث های معارفی«، 
تجربیــات  از  »اســتفاده  موجــود«،  آثــار  »نقــد 
ادیان دیگــر در این حوزه«، »تحلیــل آثار تربیتی 
کتاب های دینی«، »تحلیل تاثیرات روانشــناختی 
در آثــار دینی« و »تحلیل ادبی آثار دینی« شــش 
محــوری اســت که بایــد دربــاره آن، بررســی های 

بیشتری انجام دهیم.
حیــدری ابهــری همچنیــن بــا اشــاره بــه لزوم 
بــه  گاهنامــه  ایــن  نظــری  بحث هــای  تبدیــل 
کارهــای بیرونــی افــزود: بایــد بپرســیم کــه چــرا 
زمینــه  ایــن  در  نویســندگان  کــه  بحث هایــی 
می کنند، نمی تواند به سواالت پاسخ دهد؟ چرا 
مســائل نظــری،  مســاله های ما را حــل نمی کند 
و چــرا پایان نامه هــای مــا بــه دردهایمــان پایان 

نمی دهد؟
ایــن  گفــت:  صحبت هایــش  پایــان  در  وی 
گاهنمــاه بایــد دربــاره واقعیت هــا صحبــت کند. 
بــه عنــوان نمونــه دربــاره مســایل جنســی در 
حــوزه کــودکان و نوجوانان هر کارشناســی نظر 
از  خیلــی  هنــوز  و  دارد  را  خــودش  مخصــوص 
مســایل حل نشــده که می شــود به این مباحث 

مهم، پرداخت.

فاصله  خدا،  بهشت  از  تازه  بچه ها   
گرفته اند و نباید ذهنشان را تخریب کنیم

نویســنده و شــاعر کودک و نوجوان با اشاره 
بــه قدمت توجــه تئوریک به طرح مســایل دینی 
برای کودکان گفت: سال 2005 واتیکان تعدادی 
از نویســندگان را دعــوت کرد تا مســایل مربوط 
غ از دین مســیحیت  بــه ادبیات دینــی را حتی فار
بررســی کنند. اوایل انقاب نیز دفتر تبلیغات قم 
دو جلســه بــرای بررســی چگونگی طرح مســایل 
دینــی با بچه ها برگــزار کرد که بســیار مفید بود. 
در این موضوع،  کســب تجربه هــای جهانی مهم 

است چون در این زمینه خیلی کار کرده اند.
مصطفــی رحماندوســت افــزود: در مقدمــه 
و  فشــارها  کــه  کــردم  حــس  گاهنامــه  ایــن 
محدودیت هایــی برای آن وجود داشــته اســت. 
باید مراقب باشــیم کــه ادبیات دینــی به ادبیات 
شــیعی و نــوع خاصــی از آن تبدیل نشــود. مگر 
بــا  و  دیــن  زیبایی هــای  بــا  را  می شــود بچه هــا 
لذت هــای روحی آشــنایی نــداد و کار دینی کرد؟ 
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه اطاع رســانی با 

حکومت بر دل فرق می کند.
وی ادامــه داد: بایــد پیام مان را مثل شــکری 
حــل شــده در شــربت بــه مخاطــب بدهیــم و اال 
شــکرش بیــرون می آیــد و مخاطــب، آن را پــس 
می زنــد. در تاریخ دین،  لحظه هــای زیبایی داریم 

کــه یــک اشــاره،  آدم هــا را زیــر و رو کــرده و مگــر 
می شود آنها را نادیده گرفت؟

رحماندوســت با اشــاره به شــرایط فرهنگی و 
جغرافیایی کشور گفت: ما در محدوده ای زندگی 
می کنیم که محیط جغرافیایی و تاریخی ما خاص 
اســت. اگرچه کتاب نمی خوانیم؛ اما خوشبختانه 
خیلــی چیزهای دیگــر ما خوب شــده و همین که 

همدیگر را تحمل می کنیم، خیلی خوب است.
ایــن نویســنده پیشکســوت حــوزه کــودک و 
نوجــوان در پایــان صحبت هایش گفــت:  فاصله 
دروغ تاخیال بســیار باریک است که این موضوع 
بایــد برای مخاطبان،  تبیین شــود. شــما باید به 
نویســندگان جــوان کمــک کنید که شــهامت به 
خــرج دهند و اگر نه،  مــا باخته ایم. بچه ها تازه از 
بهشت خدا، فاصله گرفته اند و نباید ذهنشان را 

تخریب کنیم.

همه  خانه  به  گاهنامه  این  امیدوارم   
نویسندگان  راه پیدا کند

شاعر و پژوهشــگر ادبیات کودک و نوجوان با 
اشــاره به اهمیت انتشــار این مجله گفت:  انتشار 
ایــن گاهنامــه نشــان از توجــه بــه فرهنــگ دینی 
سرزمین ماست و ما نمی توانیم ادبیات آکادمیک 
را نادیــده بگیریــم. زمانــی کــه گرایــش آکادمیــک 
ادبیــات کــودک و نوجــوان راه اندازی شــد، درس 

ادبیات دینی، درس اختیاری اعام شــد و دلیلش 
این بود که برنامه درسی از غرب گرفته شده بود 
و مــا فرامــوش کردیــم اصــل مهمی به نــام دین 

داریم که بچه ها با آن عجین هستند.
مریــم جالی بــا بیان اینکــه در ادبیــات دینی 
کــودک و نوجوان با ظرفیت های ســنی متفاوتی 
روبه رو هستیم، اظهار امیدواری کرد که گاهنامه 
ادبیــات دینــی کــودک و نوجــوان بــه خانه همه 
نویسندگان و هنرمندانی که می خواهند در این 

حوزه کار کنند،  راه پیدا کند.

 انتشار این گاهنامه، آرزوی بسیاری از ما بود
نویســنده و فعــال حــوزه ادبیــات کــودک و 
نوجــوان نیــز گفــت:  ایــن رونمایی و همنشــینی 
چهره هــای ادبیات دینی کودک و نوجوان را باید 
اتفــاق مهمی دانســت؛ چــرا که حدود دو ســال 
اســت چنین نشست هایی را نداشــته ایم. انتشار 
این گاهنامه هم آرزوی بسیاری از ما بوده است.

ســیدعلی کاشفی خوانســاری با اشاره به آمار 
تولیــد کتاب در کشــورمان گفت:  تقریبا ســاالنه 
صدهزار عنوان کتاب در کشــور منتشر می شود 
کــه 15 تــا 25 درصــد از آنهــا را کتاب هــای کودک 
تشــکیل می دهنــد. تعــداد نویســندگان مطرح 
کــودک و نوجوان که بیش از 50 عنوان کتاب در 
این زمینه نوشــته اند از 300 نفــر تجاوز نمی کند 

و در حــوزه ادبیــات دینی کــودک و نوجــوان نیز 
حدود 2000 عنــوان کتاب وجود دارد. به عقیده 
من نگاه نقادانه به این کتاب ها بســیار کم است 
و نشــریات تخصصی کــه این حــوزه را نقد کنند، 
کتاب هــای  نقــد  ســهم  وی  محدودنــد.  بســیار 
حوزه کودک و نوجوان در مجات ادبی کشــور را 
نزدیک به صفر دانست و افزود:  باید از مسئوالن 
مطالبــه کنیم کــه چرا چنیــن نشــریاتی مثل این 

گاهنامه نداشته ایم؟ 

حتی دو مقاله خوب هم می تواند به ما 
نگاه تازه ای بدهد

در  اصــوال  گفــت:  نوجــوان  و  کــودک  شــاعر 
مســایل دینــی عمیــق نیســتیم و ایــن مســایل 
را ســطحی می بینیــم. وقتــی یــک مجله منتشــر 
می کنیــم باید به درد مِن شــاعر بخورد و ما باید 

از منظر عرفان اسامی به مسایل نگاه کنیم.
محمــود پوروهــاب افــزود: حتــی دو مقالــه 
خــوب می تواند به ما نــگاه تازه ای بدهد. در این 
حوزه نباید خط کشی کرد و افراد باسوادی داریم 
که شــاید در نظر ما وجهه ای نداشته باشند؛ اما 

باید آنها را هم به این موضوع،  راه داد.

 تمرکزمان را بر ادبیات دینی گذاشته ایم 
که کار خطرناکی است

معــاون تولیــد انتشــارات به نشــر گفــت: مــا 
در انتشــارات آســتان قــدس رضوی کــه همواره 
دغدغه دینی داشــته، چند ســال است که تمرکز 
خودمــان را بر ادبیــات دینی گذاشــته ایم که کار 
خطرناکی اســت. در تمــام محورهــای محتوایی 
دســت  کــه  کرده ایــم  تعریــف  پروژه هایــی  هــم 

یاری مان را به سوی شما دراز می کنیم.
ســیداحمد میــرزاده ادامــه داد: این نشــریه 
در  را  تجربیات مــان  تــا  اســت  مناســبی  بســتر 
اختیــار همدیگــر قــرار دهیم و صاحب نظــران نیز 
دیدگاه هایشــان را بــا بقیــه در میــان بگذارنــد. 
طــرح جامعی با عنــوان ادبیات دینی در به نشــر 
پیش بینی شده که تربیت نویسندگان جدید نیز 

در آن گنجانده شده است.
وی با اشــاره به آینده این مجله گفت:  ممکن 
اســت نخســتین شــماره گاهنامه ادبیــات دینی 
کودک و نوجوان، نشــریه مطلوبی نباشــد؛ اما از 
دل مســاله بیرون آمده اســت. ما در پی انتشــار 
کتاب های کودک و نوجوان با مسایل گوناگونی 
مواجه شــده ایم که تاش کرده ایم به آن پاســخ 
بدهیم و این نشــریه از دل دغدغه های کاربردی 

بیرون آمده است.
معاون تولید انتشارات به نشر در پایان گفت: 
تاســیس دفتر جامــع ادبیات دینی در ســازمان 
علمی و فرهنگی آســتان قــدس رضوی تصویب 
شــده کــه بــرای آن هــم از ظرفیت هــای موجود 

استفاده خوهیم کرد.

در کمیته تخصیص کاغذ معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

درخواست 328 ناشر برای دریافت کاغذ بررسی شد

از تشکیل جلسات کمیته تخصیص، توزیع و نظارت بر کاغذ درخواست  سپهرغرب، گروه کافه کتاب: پس 
328 ناشر دیگر در استان های مختلف کشور برای دریافت کاغذ تصویب شد و از این پس نیز کتاب های منتشر 

شده با کاغذ یارانه ای ملزم به درج عبارت »این کتاب با کاغذ حمایتی منتشر شده است« هستند.
جلسات کمیته تخصیص کاغذ معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در خانه کتاب و ادبیات 
ایران تشــکیل شــد و درخواست 328 ناشر در استان های مختلف کشور برای دریافت کاغذ به تصویب رسید که 
از این میان 106 ناشر در استان تهران بودند.جلساتی نیز با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان قم 
برگزار شــد که در نتیجه آن درخواســت 98 ناشر از این استان بررسی و به تصویب رسید. مابقی درخواست های 
ناشــران اســتان قم برای دریافت کاغذ نیز در جلســات آتی و با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان بررسی شده و 
در خصــوص آن تصمیم گیــری خواهد شــد. در ضمن هیچ محدودیتی برای دریافت کاغذ به صورت مســتقیم از تهران نیســت و 

به دریافت مســتقیم داشته باشند، چنانچه ناشــران اســتان قم تمایل 
تعاونی  ناشران آشنا مراجعه کنند.می تواننــد به اتحادیه شــرکت های 
و تهران درخواست 124 ناشر دیگر از به غیر از ناشــرانی از اســتان قم 
الزم به ذکر است درخواست ناشران سراسر کشور نیز به تصویب رسید. 
از ســایر اســتان های کشور همچون اســتان  خراســان رضوی و ناشرانی 
آذربایجان غربی، آذربایجان شــرقی، همدان، کرمانشــاه، قزوین، گیان، 
کاغذ در حال بررسی است.مازندران و گلســتان بــرای دریافت 
آثــاری در دوره جدیــد کمیته تخصیص  شــمارش  موضــوع  کاغــذ، 
تخصیص داده شده است به عنوان کــه قبــا بــه آن هــا کاغــذ یارانه ای 
بــه شــاخص اصلــی بررســی تخصیص  و  می شــود  محســوب  جدیــد 
شــمارش  هنــوز  کــه  تخصیص های قبلی آن ها به حداقل ناشــرانی 
دریافتــی  مجمــوع  از  درصــد،  نرسیده باشد، تخصیص جدید داده 80 
مذکــور درخواســت 98 ناشــر نیز به نخواهد شــد. از این رو در جلســات 
شمارش، پذیرفته نشده است.دلیــل نداشــتن حداقــل مطلــوب 
کمیتــه  اعــام  امــور براســاس  معاونــت  کاغــذ  تخصیــص 
آیین نامه، تمامی فرهنگــی وزارت فرهنگ و ارشــاد  اســامی مطابق 

ناشــرانی کــه از کاغــذ یارانه ای اســتفاده می کننــد ملزم به اســتفاده از عبارت »ایــن کتاب با کاغذ حمایتی منتشــر شــده 
اســت« بوده انــد امــا متاســفانه در دوره های قبل بــر انجام این موضوع نظارت کافی نشــده اســت. بنابراین به ناشــران 
دریافت کننده کاغذ تاکید شــده اســت از این پس تنها کتاب هایی شــمارش می شــوند که عبارت فوق در شناسنامه کتاب 
چــاپ شــده باشــد. همچنیــن برای بررســی های بعدی ارائــه یک نســخه از کتاب چاپ شــده با کاغــذ یارانه ای، بــه مأمور 

است. الزامی  شمارش 
در ابــاغ معــاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، اهتمام بر توزیع عادالنه کاغذ به ناشــران فعال و نظارت 
دقیق برمصرف کاغذهای تخصیص داده شــده از اهم وظایف و ماموریت های این کمیته برشــمرده شــده اســت. تاش این 
کمیته بر این اســت تا برای رســیدگی به درخواســت ســایر ناشــران نیز به صورت منظم و با فاصله های کوتاه تشــکیل جلســه 
داده و درخواســت ها را براســاس معیارهای تعیین شده بررســی کرده و فرآیند تخصیص را انجام دهد.ناشران متقاضی باید 
درخواســت های خود را صرفا در ســامانه توزیع کاغذ و زینک کتاب به نشــانی www.paperds.ir ثبت کرده و از همان طریق 

کنند. پیگیری 

ظرفیت های مغفول مانده پایتخت کتاب
 نیازمند مالک و معیار هستیم

سپهرغرب، گروه کافه کتاب: محمدرضا شمس می گوید: همان طورکه برای انتخاب یک کتاب معیارهایی 
مانند داور، نوع کتاب و ناشر وجود دارد، باید معیارها و المان هایی نیز برای سنجش یک شهر به عنوان 

پایتخت کتاب ایران وجود داشته باشد.
هفتمیــن پایتخت کتاب و شــهرهای خاق ترویج کتاب خوانی ایران چندی پیــش با حضور اهالی فرهنگ و 
مسؤوالن فرهنگی حوزه کتاب و کتاب خوانی معرفی شدند. در این آیین، سنندج به دلیل استمرار در اجرای 
مناسب برنامه های سال های گذشته، راه اندازی پویش های مختلف در جهت ترویج کتاب خوانی، استفاده از 
ظرفیت های فرهنگی و ایده های خاقانه و تاش در حوزه ترویج کتاب خوانی و توسعه کتابفروشی ها عنوان 

هفتمین پایتخت کتاب ایران را به خود اختصاص داد.
محمدرضا شــمس نویســنده کتاب های کودک معتقد اســت با انتخاب ســاالنه شــهرهایی به عنوان پایتخت کتاب ایران، 
سبب افزایش فعالیت ناشران و نویسندگان در این زمینه می شویم. طبیعتا مثبت و مثمر ثمر است. ولی نباید به این شکل 

باشد که به صورت باری به هر جهت باشد. 
باید سیســتماتیک، روش مند، فکر شــده، و با برنامه ریزی باشــد. همچنین این موضوع ســبب تشــویق دوستانی که به 
هرحال یک ســری محدودیت ها را دارند، می شــود که باعث دیده شدن آن ها و آثارشان می شود. ناشرانی که در شهرهای 
مختلــف فعالیــت دارند، تشــویق می شــوند. طبیعتا مخاطــب نیز با کتاب های بیشــتر و پرتنوع تر آشــنا می شــود که همین 
موضــوع ســبب تشــویق او به خواندن کتاب می شــود. زیرا نــه تنها محدود به موضوعات، ناشــران و نویســندگان خاصی 
نیســت بلکــه متناســب بــا هر ســلیقه ای کتاب وجــود دارد. همچنین مخاطب با ســبک نگارش نویســندگان دیگر نیز آشــنا 

می شود.
وی افــزود: مثــا نمایشــگاه کتــاب بگذارنــد، از شــهرها و اســتان های دیگــر کتــاب برده شــود، مســابقه برگزار شــود، 
برنامه هــای گفت وگو بین نویســندگان شــهرهای مختلف گذاشــته شــود و... مطمئنــا این  اقدامات حتمــا مثبت خواهد 
بــود. اگر شــما از یــک چراغ تنها برای روشــنایی محیط اطراف خود اســتفاده کنید فقط می توانید همان محیط را روشــن 
کنیــد اما اگر این روشــنایی فکر شــده و با دیدی وســیع تر انجام شــود، چه بســا که بــه ماهی پرنور که نــور آن کره زمین 
را روشــن می کنــد، تبدیل شــود. اما متاســفانه ایــن اتفاق نمی افتــد. زیرا به هیچ عنوان اطاع رســانی خوب نیســت. اگر 
در ایــن زمینــه فعال تر عمل شــود، بهتر اســت. بایــد این فعالیت ادامه دار شــود. همان طــور که برای انتخــاب یک کتاب 
پارامترها و معیارهایی مانند داور، نوع کتاب، ناشــر و... وجود دارد، معیارها و المان هایی نیز برای ســنجش یک شــهر به 
عنوان پایتخت کتاب ایران وجود داشــته باشــد. همین موضوع ســبب تشــویق ناشران و نویســندگان می شود. و آن ها 

را وادار به شــرکت در یک رقابت سالم می کند.
این نویســنده در پاســخ به این ســوال که این اتفاق چه ظرفیت هایی دارد و آیا از آن ها به درســتی اســتفاده شــده، گفت: 
باید با اســتفاده از یک نمودار، دید که در طول مدت زمانی که این کار عملی شــده، چند درصد مردم کتابخوان تر شــدند. اما 
متاســفانه چون از ظرفیت های موجود اســتفاده نشده است، می بینیم این اتفاق چندان موثر نبوده است. زیرا هنگامی که 
یک کار فرهنگی انجام می دهیم، باید در کنار آن چندین کار دیگر هم انجام شــود تا مثبت واقع شــود. اما در حال حاضر این 

اتفاق نیفتاده است.
 انتخاب یک شهر به عنوان پایتخت کتاب، ایده خوبی است اما این ایده حرام می شود. زیرا برنامه ای درست و اصولی برای 

این که هر ســال بهتر از ســال قبل شود، وجود ندارد. طرحی که توسعه و رشد پیدا کند و همه گیر شود، نیست.
 ایده  خیلی خوب اســت اما روی آن کم کار شــده اســت. باید روی این ایده کار شود و پخته شود. باید یک گروهی باشد که 
بــر روی ایــن ایده کار کنند که هر ســاله به روند بهبود کیفیت کمــک کنند. مطمئنا تمامی این اقدامات بــه ترویج کتابخوانی، 

ناشران کتاب و... کمک می کند.

ی از نویسندگان کودک و نوجوان وی بسیار ز آر گاهنامه ادبیات دینی و تحقق 
باید به نویسندگان جوان قدرت و شهامت نگارش داد

شمسکاغذ

تور تورنتـــو
سپهرغرب، گروه کافه کتاب:     کتاب »تور تورنتو« نوشته محمدعلی جعفری به تازگی توسط انتشارات بنیاد فرهنگی روایت فتح منتشر و روانه بازار شده است. این کتاب، روایتی از زندگی دانشجوی شهید امیرحسین قربانی یکی از شهدای حادثه دل خراش هواپیمای 

اوکراین است.در این کتاب عاشقانه های یک روز یک خانواده ایرانی روایت شده؛ دل دادن ها و دل بردن ها از فرزندی که بعد از تیک آف هواپیمای 752 به آغوششان بازنگشت.
در بخشــی از این کتاب آمده اســت:معصومه دو بار از زیر آینه قرآن ردش می کند. آب می ریزد پشــت ســرش. صدقه می دهم. امیرحســین می رود زنگ خانه همســایه را می زند. آقای فهیمی وقتی می فهمد راهی اســت به ســختی از پله ها پایین می آید. صدا 

می زند خانمش قرآن بیاورد. می گیرد باالسر امیرحسین. بعد دست می گذارد روی شانه اش و دعا می خواند و فوت می کند به سروصورتش.
_آقای دکتر خدا پشت وپناهت!

اسماعیل امینی

رونمایی

رحماندوست با اشاره به شرایط فرهنگی و جغرافیایی کشور گفت: ما در محدوده ای زندگی می کنیم که محیط جغرافیایی و تاریخی ما خاص 
است. اگرچه کتاب نمی خوانیم؛ اما خوشبختانه خیلی چیزهای دیگر ما خوب شده و همین که همدیگر را تحمل می کنیم، خیلی خوب است.

وغ تاخیال بســیار باریک اســت کــه این موضوع باید  ایــن نویســنده پیشکســوت حوزه کــودک و نوجوان در پایان صحبت هایش گفت:  فاصله در
برای مخاطبان،  تبیین شود. شما باید به نویسندگان جوان کمک کنید که شهامت به خرج دهند و اگر نه،  ما باخته ایم. 

بچه ها تازه از بهشت خدا، فاصله گرفته اند و نباید ذهنشان را تخریب کنیم.
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11 کافه کتاب

کتاب شعر صوتی
 شهید سعید رونمایی شد

با  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
شاعران  و  مسئوالن  از  جمعی  حضور 
صوتی  شعر  کتاب  از  قزوین  استان 
»شهید سعید« که شامل 50 سروده 
در مدح و رثای سردار دل ها شهید حاج 

قاسم سلیمانی است، رونمایی شد.

 50 سروده از 32 شاعر در رثای سردار دل ها
نحــوه  بــه  اشــاره  بــا  قزویــن  هنــری  حــوزه  رئیــس 
شــکل گیری مجموعــه اشــعار صوتــی، گفت: احســاس 
می شــد باید در مورد حاج قاســم در فضای شــعر کاری 
انجــام دهیم و به همین خاطر قرار شــد مجموعه ای در 

ستایش سردار دل ها سروده شود.
محمدرضا امامقلی افزود: به همین خاطر 32 شاعر 
استان قزوین 50 شعر سروده خود در مدح شهید حاج 
قاســم ســلیمانی را در مجموعــه ای بــا عنوان »شــهید 

سعید« گردآوری کردند.
وی ادامه داد: البته این اشــعار ابتدا به صورت کتاب 
یــا دفتــر شــعر ســال قبل در آســتانه ســالگرد شــهادت 
ســپهبد ســرباز حاج قاســم ســلیمانی به همــت مجمع 
شــاعران آیینــی کمیت و مشــارکت بســیج هنرمندان به 
زیور طبع آراسته شد که از آن هم رونمایی به عمل آمد. 
اما امســال با صدای 2 شاعر مطرح استان قزوین یعنی 
اســتاد امیر عاملی و فاطمه ایراندوســت این مجموعه 

به کتاب شعر صوتی تبدیل شد.

الگوهایی  معرفی  برای  فرهنگی  بازآرایی  لزوم   
مثل شهید سلیمانی

مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان قزوین بر 
لزوم هم افزایی دســتگاه های مختلــف فرهنگی و هنری 
در اســتان تأکید کرد و گفت: اعتقاد ما این اســت که اگر 
همــه دســتگاه های فرهنگــی و هنــری در کنــار همدیگر 
قــرار بگیرند، بــا یک هم افزایی دوصد چنــدان می توانیم 
برنامه هــای بســیار خوبــی را در ســطح اســتان قزویــن 
اجرایی کنیم و مطمئنًا این تعامات باید بیشتر و بیشتر 

شود.
محمدحســین اســماعیلی با ابــراز امیدواری نســبت 
به اینکه بتوانیم ادامه دهنده راه شــهدا باشــیم، افزود: 
امیــدوارم تا با پیروی از فرهنگ فاطمی بتوانیم در جهت 
ترویج این فرهنگ گام های مؤثری برداریم. چون اعتقاد 
مــا ایــن اســت کــه فرهنگ فاطمــی امــروز نیاز اساســی 
جامعه ماســت و مکتب سلیمانی هم در ادامه و تداوم 

همین فرهنگ فاطمی است.
امســال بحمــداهلل تجمیــع بســیار  ادامــه داد:  وی 
خوبی شــده بــود و ایــن دو مناســبت در کنــار همدیگر 
بــه ما یادآوری کردند که بایــد یک بازآرایی جدید از حوزه 
فرهنــگ در کشــورمان داشــته باشــیم تــا بتوانیــم ایــن 
الگوهای فرهنگی را به نســل جوان و نوجوان خودمان 

معرفی کنیم.
اســماعیلی بــا تأکیــد بــر اینکــه امــروز بــه مســائل و 
معضــات فرهنگی مختلفی ماننــد بحث فضای مجازی 
و تهاجــم فرهنگی بیگانگان مبتا هســتیم، تصریح کرد: 
بــه همیــن جهــت می توانیم بــا تأســی از بزرگانــی چون 
ســردار شهید قاسم سلیمانی، تداوم راه ایشان و ترویج 
فرهنگ پایداری و مقاومت در این مســیر گام های مثبت 
و مؤثــری برداریــم. در نهایت هم امیــدوارم با هم افزایی 
بین دســتگاه های فرهنگــی بتوانیم این مســیر را ادامه 

دهیم.

جامعه  به  شاعرانه  لطیف  زبان  با  قاسم  حاج   
معرفی شود

فرمانــده ســپاه حضــرت صاحب االمــر )عج( اســتان 
قزوین با بیان اینکه حاج قاســم سلیمانی اهل فرهنگ، 
هواپیمــا  در  را  او  وقتــی  گفــت:  بــود،  نوشــتن  و  هنــر 
دوســتان  بــا  احوالپرســی  و  ســام  از  بعــد  می دیــدم، 
بافاصله به سراغ دفترچه خودش می رفت. هر وقت او 
را می دیدیم در حال مطالعه یا نوشــتن بود. عمده این 
نامه هــای ماندگاری کــه به فرزندان و دختــران عزیزش 

نوشته را هم در همین سفرها نوشته است.
ســردار رســتمعلی رفیعــی آتانی شــهید ســلیمانی را 
عبد صادق و ســاعی خداوند توصیف کرد و افزود: حاج 
قاســم ایــن دست نوشــته ها را برای کل جامعه نوشــته 
بــود. چرا که وقتی با دخترش یا پســرش حــرف می زند، 
انگار همه دختران و پســران جامعه را مورد خطاب قرار 

می دهد.
وی خطــاب به شــعرای حاضــر در این مراســم گفت: 
شــما مبانــی دینی را بــه دل کودکان، آحاد مــردم و دل 
دانشــمندان اهــل ذوق می نشــانید و زبــان شــما زبان 
گویا، ماندگار و شیرینی است. چون متعلق به دل است 

و به کنج دل افراد رسوخ پیدا می کند.
ســردار آتانی انتشــار کتاب صوتی شهید سعید را یک 
کار مانــدگار درباره شــهید ســلیمانی دانســت و تصریح 
کرد: باید حاج قاســم را آنطور که هســت، با زبان لطیف 
شــاعرانه بــه جامعــه مخاطب خودمــان معرفــی کنیم 
تــا آنهایی که در صف طویل منتظران قاســم ســلیمانی 
نشســته اند و منتظرند تا قاسم های این جامعه شوند، 

جای خودشان و ارزش نقش آفرینی خود را ببینند.

دریچه

حاج قاسم سلیمانی

سپهرغرب، گروه کافه کتاب: 
»عیسای  کتاب  دوم  چاپ 
روح اهلل«، خاطرات حاج عیسی 
خمینی  امام  خادم  جعفری 
مرکز  انتشارات  سوی  از  )ره(، 
منتشر  اسالمی  انقالب  اسناد 

شد.
حاج عیســی جعفری، پنجشــنبه 16 دی ماه 
1400 در ســن 94 ســالگی بــه دلیــل کهولــت 
ســن، دار فانــی را وداع گفت. وی از ســال 59 
تا زمان ارتحال امام خمینی در خدمت ایشان 
بود. کتاب خاطرات حاج عیسی، از سوی مرکز 
اســناد انقــاب اســامی بــا عنــوان »عیســای 

روح اهلل« منتشر شده است.
در بخشــی از این کتــاب، روایت لحظات آخر 
عمر بنیانگذار انقاب اســامی اینچنین روایت 
شــده اســت: »شــبی که امــام در بیمارســتان 
بــرای آخریــن بــار بســتری شــدند و منجــر بــه 

رحلتشــان شد شــب خیلی عجیبی بود. ساعت 
نه شب بود.

 امــام پــس از معاینــه از اتاق بیــرون آمدند 
و بــا خانمشــان رودررو شــدند. باحالتی خاص 
به خانمشــان گفتند خداحافظ. می دانســتند. 
بــه  خانه شــان  از  کــه  راهــی  از  امــام  همســر 

بیمارستان باز بود رفت وآمد داشتند.
 پــس از ماقات با امام در حال بازگشــت به 
خانه شــان بودنــد که امــام دوباره دستشــان 
را بــه سینه شــان گرفتنــد و بلنــد گفتنــد خانم 
خداحافــظ شــما! انــگار می دانســتند که دیگه 

برنمی گردند.
ســاعت ده شب ســیزدهم خردادماه 1368 
بــود که حــاج احمــد  آقــا آمــد و به مــن گفت: 
»پاشــو بیــا مــن در بیمارســتانم«. وقتــی بــه 
اتــاق امــام رســیدم ناگهان دیــدم دارنــد امام 
را ماســاژ می دهنــد. بی فایده بــود و روح امام 
عرشــی شــده بود. حاج احمد آقــا گفت آیا این 

کارهایی که می کنید، نتیجه ای دارد؟ پزشــکان 
مغمــوم و نومیــد گفتنــد، متأســفانه نــه دیگر 
نتیجــه ای نــدارد. ســید احمــد گفــت پــس بــه 
حال خودشــان بگذاریدشــان تا اذیت نشوند؛ 
و روح خدا به خدا پیوســت. همه دســت از کار 
کشــیدند و تمامی کادر درمان فقــط بلند بلند 
می  گریســتند. همســر امام، دختران و نوههای 
وداعــی  و  داشــتند  حضــور  نیــز  راحــل  امــام 

سوزناک داشتند.
پــس از مــدت کوتاهــی به ســمت دفتــر راه 
افتادم. اطرافیان امام با تعجب پرســیدند کجا 
مــی روی؟ گفتــم بایــد بروم و بــه تلفنها پاســخ 
بدهــم. به ناچــار بــه منزل آمــدم و گریــان پای 
تلفن نشســتم. نیمه شــب پیکر امــام را به بیت 
آوردند؛ حاج احمد آقا گفت حاج عیســی شــما 
امــام را غســل بده. مــن و خواهــرزاده ی آقای 

جمارانی مشغول شستن امام شدیم.
 آقــای توســلی و حاج احمد آقا هم کســانی 

بودنــد کــه عاوه بــر ما دونفره شــاهد غســل 
بودند.

پیکــر امــام را پــس از کفن شــدن بــه همان 
پناهگاهــی بردند که برای امام ســاخته بودند. 
ایشــان تازنــده بودند هرگــز حاضر نشــدند به 
آنجا بروند تا اینکه به مکان اســکان پاسداران 
تبدیل شد. با ورود و استقرار پیکر مطهر، در آن 
مکان فضایی خاص حکم فرما شد و پاسداران 
بر ســر پیکر امام مهربانشــان تا تاریک و روشن 

شــدن هوا قرآن خواندند و گریه کردند.«
در  روح اهلل«  »عیســای  کتــاب  دوم  چــاپ 
176 صفحــه به بهای 35 هزار تومان از ســوی 
انتشــارات شــهید کاظمی راهی بازار نشر شده 

است.
عاقه منــدان می توانند ایــن کتاب را با 35 
درصد تخفیف با مراجعه به پایگاه مرکز اســناد 
انقاب اســامی به نشانی www.irdc.ir تهیه 

کنند.

کافه  گروه  سپهرغرب، 
عربی  کالته  جواد  کتاب: 
»عملیات  این که  بیان  با 
انسانیت  قصه  عطش« 
روایت  جنگ  دل  در  را 
با  جنگ  گفت:  می کند، 
اتفاقات  واقعه محور،  نگاه 
به نظرم  و  دارد  قشنگی  و  به فرد  منحصر 
جنگ  از  روایت هایی  سراغ  به  است  خوب 
و  فردمحور  نه  باشد،  واقعه محور  که  برویم 

این را اساس کارمان قرار دهیم.
عملیات عطش ششمین کتاب از مجموعه 
 27 انتشــارات  شــفاهی  خاطــرات  کتاب هــای 
بعثت اســت کــه به روایت مســتند نبرد گردان 
عمــار در تنگــه ابوقریــب بــه قلــم جــواد کاته 

می پردازد. عربی 
ایــن کتــاب حاصــل 50 جلســه گفت وگــو با 
تنگــه  عملیــات  صحنــه  در  حاضــر  رزمنــدگان 
وقــت  فرمانــده  بــا  گفت وگوهایــی  ابوقریــب، 
رزمنــدگان  و  فرماندهــی  کادر   ،27 لشــکر 
گــردان عمــار، رزمندگانــی از گــردان تخریب و 
واحــد اطاعــات عملیــات لشــکر 27 و یکی از 
ولیعصر)عــج(   7 لشــکر  در  ماجــرا  شــاهدان 
دزفول، ســه مصاحبه با افراد دخیل در ماجرا 
از مرکز اســناد انقاب اســامی و یک فیلم 26 

دقیقه ای از خود تنگه ابوقریب اســت.
ایــن کتــاب را جــواد کاتــه عربی براســاس 
پژوهش هایــش در زمینــه گردان عمــار و تنگه 
ابوقریب به رشــته تحریر درآورده که گفت وگو 

با این نویســنده را در ادامه می خوانید.

و  عطش«  »عملیات  کتاب  درباره   
توضیح  دهید؟ آن  شکل گیری  نحوه 

دارد  واقع محــور  رویکــرد  یــک  کتــاب  ایــن 
و شــخص محــور نیســت؛ یعنــی بــا توجــه به 
این که من بیشــتر از هر چیز زندگی نامه شهدا 
و خاطــره شــفاهی نگاشــته ام کــه روایت های 
شــخص محور اســت، درمورد این اثــر، اگرچه 
براســاس تاریــخ شــفاهی نگاشته شــده، امــا 
واقع محور است و یک اتفاق را در جنگ روایت 
می کنــد و آدم هــای مختلف از فرمانده لشــکر 
27، جانشــین ایشــان کــه در عملیــات شــهید 
می شــود تــا فرمانــده گــردان عمــار، فرمانده 
از  بســیاری  و  رســته ها  فرمانــده  گروهان هــا، 
بســیجی های گردان عمــار، روایت های خود را 

از ایــن واقعه روایت می کنند.
در مجموع، خاطرات یــک عملیات، مطالب 
ایــن کتاب را تشــکیل داده اســت. در رابطه با 
عنــوان کتــاب نیــز »عملیــات عطــش«، روایت 
نبــرد گــردان عمــار در تنگــه ابوقریــب اســت. 
کتــاب 11 فصــل دارد. عملیات عطــش، عنوان 
آخریــن فصــل از کتــاب اســت کــه مربــوط به 
عمــار  گــردان  عملیــات  آخــر  لحظــات  روایــت 
در  عطــش  و  تشــنگی  مســئله  کــه  می شــود 

آن خیلــی موضوعیــت دارد. ایــن عملیــات به 
لحاظ زمانی جــزء عملیات هــای منحصربه فرد 
روز  چنــد  زیــرا  اســت،  مقــدس  دفــاع  دوران 
قبــل از قبــول قطعنامــه اتفــاق می افتد و در 
پذیــرش و عــدم  کتــاب بحث هایــی در مــورد 
پذیــرش قطعنامه وجــود دارد. عملیات تنگه 
لحــاظ چگونگــی و شــرایط  بــه  نیــز  ابوقریــب 
انجــام، منحصربه فرد اســت. تمام گردان های 
27 مرخصــی هســتند و تنهــا گردانــی  لشــکر 
کــه مانــده، گــردان عمــار اســت، چون لشــکر 
پشت ســر  را   7 بیت المقــدس  عملیــات   ،27
گذرانده و یک مقدار آســیب دیده و رزمندگان 
خســته شــده اند و تحلیــل رفته انــد، بنابرایــن 
ایــن مرخصــی هســتند و تنهــا گردانــی کــه در 

دوکوهه حضور دارد، گردان عمار اســت.
رژیــم بعــث عــراق از صبــح 21 تیرمــاه یــک 
و  می کنــد  خوزســتان  بــه  وحشــتناک  حملــه 
اگــر  از طریــق فکــه صــورت می گیــرد.  حملــه 
واکنــش ســریع  یــک  گــردان عمــار  نیروهــای 
نشــان نمی دادنــد و در عــرض چنــد ســاعت 
خــود را به منطقه نمی رســاندند، عراقی ها به 
رودخانه کرخه، دزفول و شــوش می رسیدند. 
شــرایط انجــام عملیــات، یــک شــرایط بســیار 
اضطراری بود، اما گردان عمار ســریعا آمادگی 
خود را به دســت آورد و در عرض 2 ســاعت به 
منطقه اعزام شــدند. این هم اتفاقی است که 

شــاید در جنگ تحمیلی کمتر رخ داده باشد.
این اتفاق در تابســتان رخ داده در شرایطی 
کــه نیروهــا آمادگــی بــرای عملیــات نداشــتند 
و همــه رزمنــدگان بــا یــک قمقمــه آب اعــزام 
می شــوند؛ یعنــی ســاعت 4 بعدازظهــر روز 21 
تیــر تا فــردا ظهــر کــه عملیــات پایــان می یابد، 
در  آب  قمقمــه  یــک  بــا  ســاعت(   24 )تقریبــا 
جنــگ حضور داشــتند که همان ســاعت اولیه 
تمام شــده بود. از ساعت 12 شــب عملیات در 
دشــت ابوغریــب شــروع می شــود و تــا 12 ظهر 
کــه بــا عراقی هــا می جنگیدنــد، دسترســی بــه 
آب نداشــتند. ســاعت های پایانــی عملیات که 
در گرمــای خوزســتان اتفــاق می افتد، شــرایط 
وحشــتناکی بــرای رزمنده ها به وجــود می آورد 
و تعــدادی از رزمنــدگان در اثر همین تشــنگی 
به شــهادت می رســند. وقتــی از عملیــات تنگه 
ابوقریب صحبــت می کنیم، واژه ای که در ذهن 
رزمندگان کلید می خورد، همین عطش اســت.

چه  به  راویان  با  مصاحبه ها  انجام   
انجام شد؟ شکل 

بــرای نــگارش این اثــر، هــم مصاحبه و هم 
پژوهــش صــورت گرفتــه و با حــدود 50 نفر از 
لشــکر  فرمانــده  از  عمــار،  گــردان  رزمنــدگان 
عملیــات،  اطاعــات  نیروهــای  از  بعضــی  تــا 
مخابــرات و فرمانــده گــردان عمــار مصاحبــه 
کــردم. حدود 70 جلســه مصاحبه انجام شــد. 
اســنادی  طریــق  از  نیــز  اطاعــات  از  بخشــی 
ایــن عملیــات وجــود دارد،  بــا  رابطــه  کــه در 
جمــع آوری شــد. البتــه در ایــن زمینــه اســناد 
ایــن  چــون  نیســت،  دســترس  در  زیــادی 
عملیــات از پیش تعیین شــده نبوده، تعدادی 
بعضــی  و  رزمنده هــا  دست نوشــته های  از 
فایل های صوتی و تصویری روزهای نزدیک به 
عملیات را پیدا کردیم. مثا یک ویدئوی شــش 
دقیقــه ای از روز تفحــص شــهدا به دســتمان 
رســید کــه مربوط بــه 45 روز بعــد از عملیات 
می شــود و وضعیت منطقه و شــهدا را نشان 
عملیــات  آن  مــورد  در  رزمنده هــا  و  می دهــد 

می کنند. صحبت 
بــه منبعــی در مــورد عقب نشــینی ارتــش 
دسترســی پیدا کردیــم. من تاکنــون دو کتاب 
مطالعــه کــرده ام کــه در ایــن زمینــه نوشــته 
شــده، )کتــاب »روزهای آخــر«، نوشــته احمد 
دهقان و »هفت روز آخر«، نوشــته محمدرضا 

بایرامــی( هــر دو نویســنده آن موقع ســرباز 
بودنــد و روایت خود را به عنوان ســرباز از آن 
ماجــرا نوشــته اند. امــا برای کســب اطاعات 
بیشــتر در رابطه با این اتفاق به ســراغ اسناد 
و مــدارک دیگــر رفتم، در این زمینــه به کتابی 
دسترســی پیدا کردم که مربــوط به خاطرات 
یکــی از فرماندهــان ارشــد لشــکر 21 حمــزه 
سیدالشــهدا اســت که در بخشــی از خاطرات 

خود به این موضوع اشــاره کرده است.
اتفــاق،  ایــن  بیــان  بــرای  واقــع  در 
پژوهش هــا را در کنــار مصاحبه ها قرار دادم، 
از  رزمنــدگان  برخــی  کــه  روایت هایــی  زیــرا 
عقب نشــینی ارتش عنوان می کردند، همراه 
بــا غلو بــود و برای روایــت این موضــوع باید 
بــا ارتشــی ها هــم مصاحبه می کــردم و کتاب 
امیرعلــی رزمی این ســند را در اختیار من قرار 
داد تــا بتوانم از آن روایت ها اســتفاده کنم و 
در واقع منطقی برای روایت ها شــکل گرفت.

 مخاطب این کتاب با چه ویژگی بارزی 
آثار مشابه مواجه می شود؟ نسبت به 

روایــت ایــن عملیــات کوتــاه اســت، چون 
مثــا  می شــود.  تمــام  ســاعته   24 عملیــات 
عملیــات خیبــر چندماه برای شناســایی زمان 
می  برد. امکانات، لشــکرها و رزمنده ها درنظر 
یــک  هشــت ماه  گاهــی  و  می شــوند  گرفتــه 
عملیــات بــا مقدمــات و مؤخراتــش به طول 
می انجامــد. امــا ایــن عملیــات، یــک عملیات 
صرفــا  عطــش«  »عملیــات  اســت.  روزه  یــک 
جنــگ را روایــت نمی کنــد، شــرح انســانیت و 

خاطرات آدم ها از جنگ است.
اگر از من ســؤال شــود کــه انگیــزه ام از از 
نــگارش این اثــر چه بــوده؟ می گویم ســعی 
در  کــه  دغدغه هایــی  و  وســواس  بــا  کــردم 
حوزه مســتندنگاری دارم، چیزی بنویســم که 
بــه لحاظ فرمی شــبیه قصه گویی باشــد، اما 
محتوا کاما مســتند باشــد؛ یعنی حالت ها و 
جزئیاتــی که در کتاب آمــده را از زبان راوی ها 
بــه همیــن  بنویســم و در کتــاب نقــل کنــم. 
دلیــل بعد از اینکه با خیلــی از افراد مصاحبه 
جلســات  و  تلفنــی  ارتبــاط  چندمــاه  کــردم، 
حضــوری داشــتم تا بــه جزئیات آن چــه که در 

مصاحبه ها نقل نشــده، پی ببرم.

اشاره  که  مؤلفه هایی  به  توجه  با 
کامل  هیچ کدام  جنگ  از  امروز  روایت  کردید، 
موضوع  در  که  روندی  شما  به نظر  نیست، 
روند  شده،  طی  تاکنون  جنگ  روایت گری 
جنگ  درست  روایت  نه،  اگر  بوده؟  درستی 

؟ چیست
ما وقتــی از جنگ می گوییم، در مورد یک امر 
کلــی صحبت می کنیم. ما در رابطه با روایت های 
جنــگ خیلــی نقــص داریــم و کوتاهــی کرده ایم 
و ســال ها بایــد کار کنیــم تا گوشــه ای از جنگ را 
بتوانیم روایت کنیم، چون جنگ یک اتفاق وسیع 
و عمیقــی اســت. از رزمنــده ای کــه در خاکریــز 
تیرانــدازی می کند تا عقبه ایــن آدم ها، خانواده 
و بستگانشــان، همگی درگیر جنگ هســتند. در 
این بین هزاران موضوع می تواند وجود داشته 
باشــد که مــا به آن هــا ورود نکرده ایــم، حتی در 
مورد عملیات ها هم کوتاهی شــده، تنها یگانی 
کــه توانســته بخشــی از رزم خــودش را روایــت 
کنــد، لشــکر 27 بوده کــه حداقل چنــد مورد از 
عملیات هایــش را در قالــب کتاب هایــی ماننــد 
خورشــید«،  »شــراره های  صاعقــه«،  »همپــای 
»کوهســتان آتش« و... به رشته تحریر درآورده 
اســت. بقیــه یگان ها کــم کاری کرده انــد و برخی 

اصا کاری انجام نداده اند.
واقعه محــور،  نــگاه  بــا  جنــگ  به نظــرم 
در  دارد.  قشــنگی  و  منحصربه فــرد  اتفاقــات 
بــه  ایــن برش هــا بیشــتر  بــزرگ  عملیات هــای 

چشــم می خورد. به نظرم خوب است به سراغ 
روایت هایــی از جنــگ برویــم کــه واقعه محــور 
باشــد، نــه فردمحــور و این را اســاس کارمان 

قرار دهیم.

را  می شود  چاپ  که  کتاب هایی  وقتی   
کار  چالش های  از  یکی  می کنم  فکر  می بینم 

که  است  این  راوی  یا  خ  مور به عنوان  شما 
میدان  در  موقع  آن  که  فرماندهانی  از  خیلی 
کنند  صحبت  که  ندارند  رغبت  چندان  بودند 
در  چندان  هم  فرهنگ  این  بگویند.  خاطره  و 
بین مسئوالن نظامی و حتی سیاسی ما رایج 
در  باشند.  داشته  روزنوشت هایی  که  نیست 
خاطره  که  نیستند  هم  راغب  چندان  آن  کنار 
می کنند  فوت  ما  بزرگان  از  بسیاری  بگویند. 
به  خود  از  خاطراتی  کتاب  هیچ  که  صورتی  در 
نظر  به  و  کجاست  از  مشکل  نمی گذارند.  جا 
شما این موضوع چقدر به مساله روایت گری 

می زند؟ ضربه 
هر رزمنده  ای که روایت هــای خود را نگوید 
و از دنیــا بــرود، بخشــی از اســناد روایت هــای 

جنگ از بین رفته است.

کتاب  این  در  که  خاطراتی  شما  به نظر   
خام  مواد  عنوان  به  می تواند  شده  منتشر 
آثار هنری و مستند مورد استفاده  برای خلق 

گیرد؟ قرار 
در رابطــه بــا موضــوع »عملیــات عطش«، 
یــک کتــاب و یک فیلم تهیه شــده اســت. فیلم 
و کتابــی کــه موضــوع آن هــا واحد اســت، اما 
از نظــر محتوایــی نســبتی باهــم ندارنــد. اگــر 
ایــن کتــاب و فیلمــی کــه  شــخصی در مــورد 
پژوهــش  اســت،  ابوقریــب  تنگــه  آن  عنــوان 
کنــد، به نظــرم بحث هــای خوبــی در بگیــرد و 

باشد. خروجی های خوبی داشته 

قصه انسانیت در دل جنگ؛

کنیم یت  ا و ر ر  قعه محــــــو ا و ا  ر س  مقد ع  فا د

مهلت ناشران خارجی برای رفع نواقص ثبت نام در نمایشگاه مجازی کتاب
سپهرغرب، گروه کافه کتاب:امکان و فرصتی برای ناشران و نمایندگی ناشران خارجی که ثبت  نامشان در »دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران« ناقص مانده است فراهم شده تا بتوانند نواقص ثبت نامی خود را تکمیل و برطرف کنند..به همین علت این گروه از 

متقاضیان حضور در »دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران« از روز دوشنبه )بیستم دی ماه 1400( به مدت دو روز تا سه  شنبه )بیست ویکم دی ماه 1400( فرصت دارند تا درخصوص رفع نواقص ثبت نامی خود اقدام کنند.
یادآوری می شــود مبنای عرضه کتاب ها از ســال 2017 به باال خواهد بود. همه ناشــران و نمایندگی ناشــران خارجی که ثبت  نامشان کامل شده است نیز می توانند در این مدت با ورود به صفحه خود نسبت به ویرایش اطاعات نشر، شماره حساب، متصدی 

غرفه و غیره اقدام کنند.

در واقع برای بیان این 
وهش ها را در  اتفاق، پژ

کنار مصاحبه ها قرار دادم، 
وایت هایی که برخی  زیرا ر

رزمندگان از عقب نشینی 
ارتش عنوان می کردند، 
همراه با غلو بود و برای 
وایت این موضوع باید  ر

با ارتشی ها هم مصاحبه 
می کردم و کتاب امیرعلی 

رزمی این سند را در اختیار 
من قرار داد تا بتوانم ...

ما وقتی از جنگ می گوییم، 
در مورد یک امر کلی 
صحبت می کنیم. ما 
وایت های  در رابطه با ر
جنگ خیلی نقص داریم و 
کوتاهی کرده ایم و سال ها 
باید کار کنیم تا گوشه ای از 
وایت کنیم،  جنگ را بتوانیم ر
چون جنگ یک اتفاق وسیع 
و عمیقی است.

 از رزمنده ای که در خاکریز 
تیراندازی می کند تا عقبه 
این آدم ها، خانواده و 
بستگانشان، همگی درگیر 
جنگ هستند...

جواد کالته عربی

انتشارات مرکز اسناد 

انتشار چاپ دوم عیسای روح اهلل پس از درگذشت خادم امام
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واکسن کووپارس در انتظار عقد قرارداد 
با وزارت بهداشت

موسسه  کووپارس  واکسن  پروژه  سخنگوی  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
کارآزمایی  پیرامون  اخبار  آخرین  تشریح  ضمن  رازی  سرم سازی  و  واکسن  تحقیقات 
بالینی واکسن کووپارس و تولید آن، گفت: تاکنون حدود 10 میلیون دز واکسن تولید 
البته  را تحویل بگیرد؛  به ما قول داده است 5 میلیون دز  و وزارت بهداشت  کردیم 

هنوز این اتفاق نیفتاده است.
محمد حســین فاح مهرآبــادی درباره آخریــن وضعیت پروژه واکســن "کووپارس" 
و تولید این واکســن ســه دزه )دز ســوم استنشــاقی اســت(، گفت: پیگیری مطالعات 
فــاز یــک و دو با نتایج بســیار خوب انجام شــده اســت. فاز ســوم کارآزمایی بالینی هم که واکســن مان 
را با واکســن ســینوفارم مقایســه کردیم تقریبا به اتمام رســیده اســت و در کل جمعیت مورد مطالعه 
واکســن کووپارس اثربخشی بهتری نسبت به سینوفارم داشت و عوارض جدی هم در حدود 23 هزار 

داوطلب مان نداشتیم.
وی افــزود: در فــاز اول کارآزمایی بالینی 133 نفر و در فاز دوم 500 نفر مورد بررســی و مطالعه قرار 

گرفتند.
او ادامه داد: پیش بینی ما این است که با پایان فاز سوم کارآزمایی بالینی، پیگیری داوطلبان و انجام 
مطالعاِت بیشتر تا پایان سال به اتمام برسد. بیشترین چیزی که در حال کار بر آن هستیم بررسی طول 
دوره اثربخشی واکسن است که آیا در شرایط واقعی هم می تواند تا شش ماه اثربخش باشد یا خیر و 

یا ممکن است عوارضی در بلند مدت داشته باشد یا خیر.
وی درخصــوص ورود بــه فاز صنعتی تولید انبوه واکســن کووپارس،  تصریح کــرد: تاکنون حدود 10 
میلیــون دز واکســن تولیــد کردیم که وزارت بهداشــت به ما قول داده اســت پنج میلیــون دز را تحویل 
بگیرد که هنوز این اتفاق نیفتاده اســت. امیدواریم ظرف این هفته واکســن را تحویل بگیرند البته هنوز 

قراردادی با ما نبسته اند و پولی هم به موسسه رازی پرداخت نشده است.
فاح تاکید کرد: طبق روال باید مســتندات CTD برای هر محموله واکســن کامل باشد؛ پیش از این 
مقرر شــده بود این 5 بچ واکسن را با مســتندات اولیه CTD ) مستندات کامل پرونده( تحویل بگیرند 
که متاسفانه تاکنون این موضوع عملی نشده است. مستندات دیروز ) 19 دی ماه( به وزارت بهداشت 
تحویل داده شده است و امیدواریم تا پایان هفته قرارداد ما را ببندند زیرا ما قابلیت تولید 20 میلیون 

دز واکسن تا پایان سال را داریم که تاکنون 10 میلیون دز آن تولید شده است.
وی درباره تکلیف تزریق دز یادآور افرادی که در کارآزمایی بالینی واکســن کووپارس شــرکت کردند و 
بیش از 3 ماه از تزریق واکسن هایشــان گذشــته است، گفت: ما مطالعه بوستر دز را برای واکسن رازی 
انجام دادیم که با همه واکسن ها آن را مقایسه کردیم و نتایج آن هم به زودی مشخص می شود. برای 
شرکت کنندگان در کارآزمایی بالینی فاز اول و دوم که خودشان تمایل داشتند، مجددا یک دز واکسن 
رازی تزریقی و یک دز استنشــاقی به عنوان بوســتر دز تزریق شده است؛ هرچند دریافت دز استنشاقی 

چندان ضروری نیست اما دریافت می کنند.
سخنگوی پروژه واکسن کووپارس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در پایان، بیان کرد: 
بر اســاس مطالعه صورت گرفته که نتایج بیشــتر آن، روزهای آتی منتشــر خواهد شــد، مشــخص شــد 
تزریق واکسن رازی پس از هر واکسن دیگری عارضه ایجاد نمی کند، اما تعیین نوع دقیق واکسن مجاز 
برای بوستر دز کووپارس روزهای آتی صورت می گیرد. با نتایجی که فعا می بینیم ممکن است از خود 
واکســن کووپارس به صورت تک دز برای دز یادآور اســتفاده شــود. اصل، ایمنی زایی با واکسن تزریقی 

است اما می توانند واکسن استنشاقی را هم دریافت کنند.

تغییر قیمت کاالها 
دیگر دل بخواهی نیست!

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
ارائه  از  آن ها پس  از این به بعد تغییر قیمت  از اقالم منتخب اعالم کرده که  لیستی 
مستندات و مدارک مرتبط و انجام محاسبات کارشناسی از سوی این سازمان و در 

صورت تصویب در ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد.
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشــاره به نظر رئیس جمهور و 
مصوبه ستاد تنظیم بازار تأکید کرده که عاوه بر اعام فهرست کاال و خدمات، هرگونه 
افزایــش قیمت منــوط به انجام کار کارشناســی و اخذ نظرات این ســازمان منطبق بر 

ضوابط قیمت گذاری خواهد بود.
سازمان حمایت هدف خود را از این اقدام حمایت از حقوق مردم و کنترل قیمت ها ابراز و با اشاره 
بــه ضــرورت و نقش حاکمیت در کنترل بازار اعام کرده که هرگونه تغییر قیمت اقام منتخب از ســوی 
دســتگاه های قانونــی قیمــت گذاری، پــس از ارائه مســتندات و مــدارک مربوطه و انجام محاســبات 

کارشناسی از سوی این سازمان و در صورت تصویب در ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد.
اقام منتخبی که از ســوی این ســازمان اعام شده نیز شامل لبنیات پرمصرف )ماست ساده، شیر 
غ، قند و شــکر، کودهای  غ، گوشــت قرمز، تخم مر کــم چــرب، پنیر uf(، شــیر خام، حبوبات، گوشــت مر
شــیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شــده خوراکی، دانه های روغنی، نهاده هــای دام و طیور )کنجاله، 
جــو و ذرت(، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنســرو تن ماهــی، دارو و مکمل های دام و طیور 
)منتخب وزارت جهاد کشــاورزی(، ماکارونی )رشــته ای ســاده(، دارو تجهیزات پزشــکی )منتخب وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی(، انــواع خودرو )منتخــب کمیته خــودرو وزارت صنعت، معدن و 
تجارت(، انواع شــوینده )منتخــب وزارت صنعت، معدن و تجارت(، یخچال، یخچــال فریزر، تلویزیون، 
ماشــین لباسشــویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، الســتیک خودرو، انواع پوشــک و 
دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافر درون 

و برون شهری )اعم از هوایی، ریلی و جاده ای( و عوارض جاده ای و خدمات بندری است.
گفتنی اســت کــه ضوابط عمومی قیمت گذاری مصــوب هیئت تعیین و تثبیــت قیمت ها در پورتال 
ســازمان حمایــت در دســترس اســت و کلیه واحدهــای مرتبط بایــد در تعیین قیمت اقــام خود آن را 

رعایت کنند.
قبــل از ایــن تصمیم ســتاد تنظیم بازار هــم تمام کاالها و خدمات مشــمول ضوابــط هیئت تعیین 
و تثبیــت قیمت هــا بودند، به این معنی کــه قیمت گذاری بنگاه ها حتمًا باید بر اســاس ضوابط هیئت 
تعییــن و تثبیــت قیمت ها بود. بنابراین تولیدکنندگان ملزم به اعام قیمت جدید به ســازمان حمایت 
نبودند، بلکه بعد از اعام قیمت های جدید، اگر شخص یا گروهی چه حقوقی چه حقیقی شاکی قیمت 
کاالیی بودند، سازمان حمایت قیمت آن را با ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت تطبیق می داد و اگر 
اجحافی در حقوق مصرف کننده صورت گرفته بود، پرونده آن ها به تعزیرات حکومتی ارسال می شد. 
البتــه به طور کلی این شــرایط برای کاالهایی کــه ارز دولتی یا یارانه دولتی دریافــت می کنند، مانند نان، 

غ و غیره، صادق نیست و آن ها مشمول قیمت گذاری تثبیتی هستند. مر

تولیــد 30 هزار خـــودروی برقی
 تا 1404

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه فضایی، حمل و 
نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: پیش بینی می کنیم تا 

1404 تعداد خودروهای برقی به 30 هزار دستگاه برسد.
منوچهر منطقی با بیان اینکه شــرکت های زیادی در زمینه تولید اتوبوس، خودرو 
و موتــور برقــی فعالیت می کنند، اظهــار کرد: هر یک از شــرکت های تولید کننده لزومًا 

دانش بنیان نیستند.
وی با اشاره به رویکردهای تولید اتوبوس، خودرو و موتوربرقی شرکت های تولید 
کننده گفت: برخی از این شــرکت ها با کمک خارجی ها و تجهیزاتی غیر ایرانی به مونتاژ و توزیع خودرو 
و موتور برقی می پردازند و برخی دیگر با کســب دانش فنی تولید تجهیزات این وســایط نقلیه درصدد 

هستند تولید انبوه داشته باشند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه معاونــت علمــی و فنــاوری در این مســیر همــواره تاکیــد دارد که 
دانــش فنــی ســاخت ایــن وســائط نقلیه کســب شــود، گفــت: چندین پــروژه در حــوزه تولید 
آنهــا  همــه  اســت  ممکــن  لزومــًا  کــه  می شــود  اجرایــی  برقــی  خــودروی  و  متــرو  اتوبــوس، 

نباشــند. دانش بنیان 
به گفته دبیر ســتاد توســعه فناوری حوزه فضایی، حمل و نقل پیشــرفته معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، موتورســیکلت های برقی اغلب در بخش خصوصی تولید می شــوند به طوری که از 
5 ســازنده بزرگ موتوربرقی، 3 تولیدکننده دانش بنیان نیســتند و دو شــرکت دیگر که دانش بنیان 

هستند از سوی معاونت علمی و فناوری مورد حمایت قرار گرفته اند.
منطقــی در خصــوص خودروهــای برقــی گفت: پیــش از این یک خــودروی برقی رونمایی شــد و در 
آینده قرار اســت یک خودروی دیگر رونمایی شــود؛ دو شــرکت خودروســاز هم تولید خودروی برقی را 

در برنامه خود دارند.
وی در خصوص چشــم انداز وسائط نقلیه برقی گفت: با توجه به اینکه قیمت باتری در این وسائط 
از قیمت باالیی برخوردار اســت و نیمی از قیمت هر یک از این وســائط نقلیه مربوط به باتری می شود 

الزم است که دولت میانجی گری کند و مبلغ باتری را متقبل شود.
وی گفــت: اگــر وزارت صمت بر اســاس تبصره 12 قانون رفع موانع تولیــد و قانون هوای پاک خرید 
باتری ها را سوبســید بدهد به راحتی می توان شــاهد اســتفاده و به کارگیری موتور و خودروهای برقی 

در کشور بود.
وی با اشــاره به چشــم انداز اســتفاده از خودروهای برقی ادامه داد: این موضــوع نیازمند حمایت 
عمومی و یک حمایت قانونی اســت و پیش بینی می کنیم تا 1404 تعداد خودروهای برقی به 30 هزار 

خودرو برسد.
منطقی در خصوص اتوبوس برقی گفت: اتوبوس های برقی در مســیری است که با تأمین بودجه 
زودتــر مورد اســتفاده قرار می گیرد زیرا فرهنگ اســتفاده از اتوبوس برقی در کشــور جــا افتاده و این 

موضوع حمایت بیشتر دولت و شهرداری را می طلبد.
پیشــرفته معاونــت علمــی و  نقــل  و  فنــاوری حــوزه فضایــی، حمــل  دبیــر ســتاد توســعه 
فنــاوری ریاســت جمهــوری اضافه کرد: اگر ایــن بحث سوبســید باتری بــرای موتورهای برقی 
به صــورت جــدی پیگیری شــود می توانیــم پیش بینــی کنیم کــه در میان مدت صنعتی ســازی 
ایــن وســیله نقلیــه بــا ســرعت بیشــتری پیــش مــی رود و قیمــت بــرای عمــوم مــردم ارزان تر 

. د شو

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
وقتی  گفت:  قره شیخلو  جهان: 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان 
متولی  عنوان  به  را  اسالمی 
کشور  از  خارج  فعالیت های 
مأموریت  آنها  می کنیم،  معرفی 
دارند با حوزه های فرهنگی خارج 

از کشور ارتباط برقرار کنند.
مدیــر مرکز امور قرآنی ســازمان اوقــاف و امور 
خیریه درخصوص مسابقات بین المللی قرآن کریم 
گفت: سی و هشتمین دوره مسابقات بین المللی 
برگــزار   1400 ســال  اســفندماه  در  کریــم  قــرآن 
می شود.با از بین رفتن کرونا به طور کامل ما باید 
مدل ترکیبی را همچنان داشته باشیم بخش های 
اولیــه را غیــر حضــوری و نهایی و فینــال به صورت 
حضــوری باشــد تــا هــم محســناتی مثــل کاهش 
هزینه هــا و حضور رســانه ها را در برگیــرد و هم در 
مرحله نهایی رقابت اصلی را شــاهد باشیم. ترکیب 
این دو مدل با تجربه دو ساله ترکیب پسندیده ای 
خواهد بود. فضای حضوری مسابقات محسناتی 
دارد از جملــه اینکــه نمایندگان قرآنی کشــورهای 
مطلــع  مختلــف  مســائل  از  و  می آینــد  مختلــف 

می شوند.
مهدی قره شــیخلو درباره مسابقات بین المللی 
قرآن کریم گفت: فراخوان مســابقات اعام شــده 
و شــرکت کنندگان بــا حضــور در مراکــز فرهنگــی 
جمهوری اســامی ایران در دیگر کشــورها به اجرا 
پرداختــه و فیلــم اجــرای آنهــا هــم برای ما ارســال 

شده است.

 برگزاری مرحله نهایی در اسفندماه
وی ادامــه داد: مرحلــه مقدماتــی مســابقات 
بین المللــی قرآن کریم 19 تــا 25 دی ماه به صورت 

غیرحضــوری در مجتمــع بصیرت در حــال برگزاری 
اســت و مرحلــه نهایی این مســابقات اســفندماه 
برگــزار خواهد شــد، البته تــاش ما این اســت که 
در صورت موافقت ســتاد کرونا مرحله نهایی را به 

صورت حضوری در تهران برگزار کنیم.
قره شیخلو ادامه داد: در این دوره از مسابقات 
دعوت نامه برای 90 کشــور فرستاده شد و شیوه 

ثبت نام شرکت کنندگان را امسال تغییر دادیم.

مسابقات  ثبت نام  در  شیوه  تغییر   
بین المللی

وی بــا اشــاره به ایــن تغییــر گفت: چند ســالی 
افــراد  و  بــود  آزاد  افــراد  ثبت نــام  بــرای  ســایت 
می توانســتند به صورت آزاد از هر کشــوری در این 
مســابقات شــرکت کنند مثًال از یک کشور سی نفر 
ثبت نام می کردند و از کشــور دیگری هیچ شــرکت 
کننده ای نداشــتیم. با کارشناســی و مشورت این 
روش را مناسب شــأن جمهوری اسامی ندیدیم. 
ایــن اتفاق باعث شــده بــود جریان دیپلماســی و 
ارتبــاط فرهنــگ قرآنــی با نهاد مســئول کشــورها 

قطع شود.
رئیــس مرکــز امــور قرآنــی ســازمان اوقــاف و 
امــور خیریــه افزود: هر کــس می توانســت آزادانه 
در ســایت ثبــت نام کنــد و در نهایت هم آن کشــور 
مدعی می شد آن شرکت کننده نماینده کشورش 

نیست و بدین نحو تبعاتی داشت.
روال  امســال همــان  ادامــه داد:  قره شــیخلو 
ســال های اول برپایی مســابقات را پیــش گرفتیم. 
یعنــی دعوتنامــه رســمی از طریــق نهادهایــی که 
مســئولیت دارنــد ماننــد وزارت خارجه و ســازمان 
فرهنگ و ارتباطات به سازمان های متولی نهادها 
فرســتاده شــد و از آنهــا خواســتیم کــه نماینــده 
خــود را معرفی کنند. تا پایان شــهریور نماینده ها 

معرفی شــدند و در ســه مرحله مقدماتی و نیمه 
نهایــی کــه غیر حضــوری بــوده و مرحلــه نهایی به 
صورت حضوری این دوره از مســابقات بین المللی 

را اجرا خواهیم کرد.
مســابقات  حــوزه  در  اینکــه  اعــام  بــا  وی 
نیــز حائــز  دیگــر  بین المللــی شــرایط کشــورهای 
اهمیت اســت، گفــت: مســابقات بین المللی تنها 
مســابقه ســازمان اوقاف نیســت بلکه مسابقات 
نظــام جمهــوری اســامی ایــران در عرصــه قرآنی 
اســت بــرای همیــن همــه نهادهــا در ایــن عرصه 
بایــد در حــوزه اجــرا کمک کننــد در حالــی که این 
اتفاق به صورت مطلوبش نمی افتد. ما در ســتاد 
عالی مســابقات عضویــت دســتگاه های مختلف 
را در دســتور کار قــرار دادیــم ولــی اصــل فعالیت 
بــرای نظــام جمهــوری اســامی اســت و دولت و 

دستگاه ها باید در این زمینه یاری رسان ما باشند.

 فعالیت های قرآنی رایزنان فرهنگی ایران
قــره شــیخلو در پاســخ بــه اینکــه فعالیت های 
قرآنی اولویت چندم رایزنان فرهنگی است، با بیان 
اینکه بخشــی از این مســئله به مســئولین اجرایی 
بــر می گــردد و ایــن تعامــات و پیگیری هــا اتفــاق 
نمی افتد و خیلی از نهادها این مأموریت برایشــان 
اولویت نیست گفت: رایزنی فرهنگی ایران چندین 
کار برایش تعریف شده و معلوم نیست مسابقات 
قرآنی اولویت چندم شأن است؟ ما در ستاد عالی 
کمیتــه ای تحت عنوان کمیتــه بین الملل داریم که 
تنهــا شــخص حقوقــی را در این ســتاد رئیس این 
ســازمان قــرار دادیــم. وقتــی ســازمان فرهنــگ و 
ارتباطات اسامی را به عنوان متولی فعالیت های 

خــارج از کشــور معرفــی می کنیــم، آنهــا مأموریت 
دارنــد با حوزه های فرهنگی خارج از کشــور ارتباط 
برقــرار و ظرفیت هــا را شناســایی کننــد کمیته ها را 
بازیابی کردیم و در آنجا مشــخص شد که سازمان 
فرهنگ و ارتباطات باید مسئول این کمیته باشد. 
انتظارمان این اســت این سازمان به صورت جدی 
ورود کــرده رایزنــان را توجیه و اهــداف را برای آنها 

بازگو کنند.
وی در پاســخ به این ســوال که چه اقداماتی از 
سوی مرکز قرآنی برای پیشبرد اهداف شکل گرفته 
اســت افزود: پیشنهاد دادیم جلســه ای با رایزن ها 
توســط ســازمان فرهنگ و ارتباطات صورت بگیرد 
همه رایزن ها در همه کشورها با مسئولین اوقاف 
به صــورت آنایــن جلســه ای داشــته و مباحثه ای 
شکل بگیرد و سواالتی در این زمینه که مسابقات 
بین المللــی قرآن چگونه برگزار می شــود، برای چه 
ثبت نام را تغییر دادیم، مطرح شــود اما به دالیلی 

این امر انجام نشد.
قره شــیخلو با تاکید بر نقش وزارت امور خارجه 
در مسابقات بین المللی قرآن افزود: وزارت خارجه 
نیز که نقش مهمی دارد هر چند آنها ممکن است 
با محدودیت ها و مشــکاتی مواجه باشــند که ما 
خبر نداشــته باشــیم. این دو نهاد اصلــی که ما در 
خارج از کشور داریم باید فعالیت و انگیزه بیشتری 
در شناســاندن ظرفیت قرآنی کشورمان در جهان 
بــه عهــده بگیرنــد. رایــزن مــا در امــارات تونس و 
آفریقــا باید تاش کنند تا ظرفیــت قرآنی جمهوری 
اســامی را معرفــی کــرده و ظرفیــت قرآنــی آنها را 
شناســایی کنند تا تعامل بیشــتری بین کشورهای 
اسامی شکل بگیرد. متأسفانه این دو کار تاکنون 
بــه خوبــی انجــام نشــده و بایــد در ایــن دو حوزه 

جدی تر ورود پیدا کنیم.
مدیر مرکز امور قرآنی ســازمان اوقاف گفت: در 

داخل کشــور هم خیلی ها گمان می کنند سازمان 
اوقــاف بــه تنهایی متولی امور قرآنی اســت اما اگر 
دستگاه های دیگر کنار سازمان اوقاف حضور پیدا 
کننــد نتیجــه بهتــری خواهیم داشــت. ما دوســت 
داریم تصویر مسابقات بین المللی که به کل نظام 
بر می گردد هر ســال با کیفیت تر، فراگیرتر و بهتر از 

سال قبل اجرا شود.

کشورهای  از  متشکل  دبیرخانه ای  ایجاد   
برگزار کننده مسابقات بین المللی قرآن

وی با اشــاره به خــأ مجمعی قرآنــی در عرصه 
بین الملــل گفــت: وجــود مجمــع یــا دبیرخانــه ای 
متشــکل از کشــورهایی که مســابقات بین المللی 
قرآنی برگزار می کنند، بســیار خالی است و در حال 
حاضــر دبیر خانه جهانی نداریــم. ما در برنامه های 
ســال قبــل صحبت هایــی داشــتیم و در دســتور 
کارمــان اســت و امیدواریــم بــا جمــع محــدودی 
بتوانیم شــرایطش را فراهم کنیم. این دبیرخانه یا 
مجمــع جهانی می تواند در تبــادل تجربیات مثمر 
ثمــر بوده و بــرای اســتفاده از ظرفیت هــای قرآنی 
کشــورهای مختلف بســیار کاربردی باشد تا کنون 
چنین چیــزی نداشــته ایم و امیدواریم امســال در 
مســابقات بین المللــی جمع کوچکی کــه آمادگی 
و ارتبــاط بــا آنها بهتر اســت را دور هــم جمع کرده 
تــا کشــورهایی کــه میزبــان مســابقات بین المللی 
هســتند؛ ارتقــای کیفــی و آئیــن نامه ها و شــرایط 
داوری را به هم نزدیک کنیم. کار ســاده ای نیســت 

ولی به نظرم شدنی است.
قره شــیخلو در پایــان گفــت: وزارت خارجــه و 
ســازمان فرهنــگ و ارتباطات اســامی باید کمک 
جــدی در ایــن زمینــه داشــته باشــند و مســئول 
جدی فعالیت های خارج از کشور این دو دستگاه 

است.

فالح مهرآبادی

مهدی قره شیخلو

منوچهر منطقیتنظیم بازار

مدیر مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه:

یم مجمع متشکل از کشورهای برگزارکننده مسابقات قرآن ندار


