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توسط مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری؛ سلسله رمان هایی با محوریت خرمشهر منتشر می شود10کــافه کتاب
سپهرغرب، گروه کافه کتاب: معاون تولید انتشارات سوره مهر گفت: سلسله رمان هایی با محوریت خرمشهر توسط دفتر قصه و رمان مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری منتشر می شود. 

عبداهلل گلباف معاون تولید انتشارات سوره مهر گفت: 9 رمان که سلسله رمان هایی بوده که با محوریت خرمشهر توسط دفتر قصه و رمان مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری در دست تولید است، به تدریج تا سالگرد آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد سال 1402 منتشر 
خواهد شد. وی افزود: از این تعداد، بخش های حروف چینی و ویراستاری دو رمان با عناوینی همچون »موندو« و »تردید«، به پایان رسیده است و تا دو ماه آینده منتشر خواهد شد.

معاون تولید انتشارات سوره مهر گفت: گروگان کشتگی نوشته نوید ظریف کریمی، دماوند از برج های منهتن نوشته علی حسن زاده و عمارت هیتلر نوشته داود خدایی از جمله آثاری است که در سال 1401 توسط دفتر قصه و رمان مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری 
منتشر شده است.

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
و  »داعشی  کتاب  نویسنده 
سرنوشت  به  اشاره  با  عاشقی« 
آن  گفت:  داستانش  داعشی 
داعشی برای عملیاتی انتحاری در 
در  منتها  می شود.  انتخاب  کربال 
صحنه های  دیدن  با  کربال  مسیر 
به  داشته  داعش  از  که  تصوراتی  تمام  متفاوت، 

هم می ریزد.
ادبیــات آیینــی، از جمله قالب های ادبی اســت 
که برخی نویســندگان به آن عالقه نشــان داده و 
آن هــا که در این ســبک، دارای مهارت ســاختاری و 
دانش کافی و قلب و قلمی همراه دارند به مراتب 
آثار ارزشــمندتری تولید می کنند. با توجه به تغییر 
ذائقه مخاطب نوجوان و جوان امروز که به دنبال 
کشف و شهود با سبکی جدید در تمام بخش های 
زندگی هســتند و یکــی از آن ها، حــوزه اعتقادی و 
دینــی اســت، آثاری هم کــه در قالب ادبیــات آیینی 
نوشــته می شود از این امر مســتثنی نبوده و این 
وســط، نویســنده ای که بتواند تمام ایــن موارد را 

ترکیب کند موفق تر ظاهر می شود.
ایــن  جملــه  از  مالمحمــدی«  »مجیــد 
نویســندگان خــوش قلــم اســت کــه آثــارش بــر 
جان مخاطب جوان هم خوش نشســته و مورد 
اســتقبال قــرار گرفتــه اســت. از جملــه کارهــای 
مالمحمدی، کتاب جذاب »داعشــی و عاشــقی« 
اســت که بــه موضوع افــکار و عقایــد یک جوان 
داعشــی در تقابل با واقعه اربعین و وجود امام 
بــه  حســین )ع( و مذهــب شــیعه می پــردازد و 
صورت داســتانی و بــا قلمی دلنشــین، تمام این 
مــوارد را در اثــرش گنجانده و مخاطــب کنجکاو 
خود را شــیفته شــخصیت های داســتانش کرده 
اســت. از ایــن رو بــا مجیــد مالمحمــدی، درباره 
ایــن کتاب و ورودش بــه حوزه ادبیــات آیینی به 

نشستیم. گفت و گو 

 چه شد که تصمیم گرفتید چنین کتابی و 
با موضوع داعش بنویسید؟

بــا  رابطــه  در  داشــتم  قصــد  همیشــه  مــن 
مســلمانان  حــق  در  کــه  ظلم هایــی  و  داعــش 
منطقــه ما روا داشــتند بــه خصوص شــیعیان، 
طبــق  بنویســم.  نوجوانــان  بــرای  را  کتابــی 
تحقیقــی هــم که کردم، مــا کتــاب و رمانی برای 
نوجوانــان دربــاره داعش که بچه ها توســط آن 
شــناخت کســب کننــد نداشــتیم. اطالعاتــی که 
جســته و گریخته به ذهن کــودکان و نوجوانان 
از فضــای مجــازی یــا فیلم و اخبــار در تلویزیون 
می رســید، دقیق و درست نبود و واهمه ای هم 

داشتند. داعش  از 
ایــن موضوع باعث شــد که مــن تصمیم بگیرم 
کتابــی تألیــف کنــم و آن  هــا را بــا گروهــک تکفیری 
داعش آشــنا کنــم. بنابرایــن شــخصیت های اثر را 
در ذهنــم ســاختم؛ یــک مــرد جــوان مســیحی که 
بــا اشــتیاق توســط افــرادی کــه تفکرات داعشــی 
داشــتند مســلمان شــده و اســالم را از نگاه آن  ها 
می بیند. شــخصیت بعــدی دختری جــوان و عرب 
است که مسلمان بود و از کشوری دیگر به سوریه 
می آمــد تــا به داعــش بپیونــدد. ایــن 2 نفــر برای 

عملیاتــی انتحاری در کربال انتخاب می شــوند. این 
2 در مســیر کربــال صحنه های متفاوتی مشــاهده 
می کننــد به عنوان مثال مهمان نوازی شــیعیان و 
پیروان اهل بیت )ع( که شخصیت مرد مسیحی با 
دیدن آن ها، تمام تصوراتی که از داعش و اســالم 
داعشــی داشته به هم می ریزد و متوجه می شود 
دروغ اســت، امــا بــرای دختــر ایــن داســتان اتفاق 

دیگری رقم می خورد.

 این شخصیت ها واقعی هستند یا ساخته 
ذهن خودتان است؟

شــخصیت های مــن در ایــن داســتان خیالــی 
هســتند، امــا ماجراهایــی کــه این هــا در فواصــل 
و  خودشــان  پیشــینه   و  اردوگاه هــا  از  داســتان 
مراکــز و رهبــران داعــش شــرح می دهنــد، تمامــا 
واقعــی هســتند و اتفــاق افتادند که من توســط 

شخصیت های داستانی خودم بیان کردم.
در رابطــه بــا نــام کتاب هــم چند اســم انتخاب 
دوســتان  توســط  نــام  ایــن  نهایــت  در  و  کــردم 
مجموعــه »بــه  نشــر« )انتشــارات آســتان قدس 
رضوی( به عنــوان نام برگزیده انتخاب شــد. البته 
بــه خاطــر اینکــه مخاطــب ایــن کتــاب نوجوانــان 
هســتند و روحیــه لطیفــی دارنــد ســعی  کــردم در 
کتــاب صحنه هــای وحشــتناک و چنــدش آور ایــن 
موضــوع را تألیــف نکنــم و در عــوض بیشــتر بــه 
تفکرات، آموزه ها و اعمال غلط داعش که به اسم 
اســالم حتی به اســم اهل ســنت تمام می شود و 
مطمئنــا قاطبه اهل ســنت هــم این تفکــرات تند 
را قبــول ندارنــد، بپــردازم و راه نادرســت آن هــا را 
بــه مخاطبــان نوجوان نشــان بدهــم و بگویم که 
ســرانجام ایــن افــراد شــوم و ســنگدل، نابودی و 

نیستی هست و خواهد بود.

مسلمانان  نوازی  مهمان  رسم  از  آنچه   
می بینیم،  ژوزف  نگاه  از  اربعین  ایام  در  عراقی 
نویسنده  انگار  است.  نزدیک  واقعیت  به  بسیار 
تکریم  و  است  کرده  تجربه  را  صحنه ها  آن  همه 
هدف  است.  روشن  بسیار  مسیر  این  در  مهمان 
ویژگی  این  دادن  نشان  داستان  در  هم  شما 

مسلمانان بود؟
من تأکید بســیار داشــتم روی ایــن موضوع که 
شیعیان و پیروان اهل بیت )ع( همگی مهمان نواز 
هســتند. زیرا این خصلــت مهمان نــوازی و تکریم 
مهمــان را از اهــل بیــت پیامبــر)ص( یــاد گرفتنــد. 
مــن هدفم ایــن بود کــه در تمامــی صحنه ها این 
خوبی هــا را نشــان بدهم، چــرا که خــودم چندین 
بــار در مســیر پیــاده روی اربعین حضور داشــتم و 
ایــن صحنه ها را به چشــم دیدم، به عنــوان مثال 
مهمانــی خانــه ابوحســین بــرای خود مــن اتفاق 
افتــاده بود و مــن از ایــن تجربه در داســتان بهره 

بردم.

 به نظر شما چه عاملی باعث شده تا کتاب 
داعشی و عاشقی مورد توجه مخاطب قرار گیرد؟
خــالق  ذهــن  مســتندات،  و  داســتان  اصــل 
نویســنده و خود ســوژه مورد انتخاب، هر ســه در 
روایــت و خوب شــدن اثر تأثیــر دارند کــه در کتاب 
داعشی و عاشقی به این ها توجه ویژه داشتم. در 

اســتقبال از این کتاب، مطالعات گذشته خودم در 
تاریــخ اســالم و به طور ویــژه پرداختن به موضوع 

جدیدی مثل داعش تاثیرگذار بود.

چه  از  را  مستندات  و  اطالعات  این   
روش هایی گردآوری کردید؟

معتبــر،  و  مختلــف  ســایت های  و  کتاب  هــا 
خبرگزاری ها و اخباری که در رابطه با داعش به روز 
بوده، برای مســتنداتم استفاده کردم و همچنین 
داعشــی ها  خاطــرات  دربــاره  مســتندنگاری هایی 
و افــرادی کــه در دســت داعــش اســیر بودنــد و 

گریختند ؛ جمع  آوری کردم.

را  شما  زمان  از  چقدر  کتاب  این  نوشتن   
گرفت و در این مدت حس کردید توجه ویژه ای از 

سوی اهل بیت )ع( به قلمتان شود؟
برای نوشتن این کتاب تقریبا نصف سال درگیر 
بــودم، البتــه بــرای تحقیقــات به صــورت جداگانه 
وقــت گذاشــتم. در تألیــف ایــن کتــاب احســاس 
خاصی داشتم و حس یاری رساندن اهل بیت )ع( 
بــه خــودم را درک می کــردم. هر چند در آثــار دیگر 
خــودم هم این حس را داشــتم، اما به دلیل اینکه 
مــن همیشــه با وضــو و دعــا و توجه خــاص وارد 
نوشــتن می شــدم و برکات آن را در ساختن برخی 

واژه ها و صحنه ها حس می کردم.
در رابطــه بــا کتــاب داعشــی و عاشــقی نیــز بــا 
هیجــان و عشــق و شــور خاصی به ســراغ نگارش 
آن می رفتــم. هــر وقــت قلم بــه دســت می گرفتم 
تمایل نداشــتم دست از نوشتن بکشــم، انگار که 
از طــرف اهــل بیــت )ع( بــه مــن کمک می شــد به 
خصــوص امدادهــای فکری امــام حســین )ع( در 
نوشــتن مســیر پیاده روی جوزف برایم پررنگ بود. 
شــکر خدا برکت این کار پس از چاپ هم زیاد بوده 
اســت، از جمله توجه ویژه از طــرف افراد مختلف، 
و حتــی چاپ  هــای  نویســنده ها، مراکــز مختلــف 
متعــدد کــه مــن بابــت ایــن موضــوع سپاســگزار 

پروردگارم هستم.

پویش»از  برگزاری  به  نسبت  نظرتان   
حسین )ع( بخوانیم« چیست؟

مــن بــا پویــش »از حســین )ع( بخوانیــم« از 
طریق فضای مجازی، پوســتر و کلیپی که ســاخته 
شده بود آشنا شدم. از نظر بنده بسیار کار جالب 
و متفاوتــی اســت. من تا به حال از دیگر ناشــران 
و مراکــز فرهنگــی ایــن حرکــت خــوب را بــه ایــن 
شــکل ندیده بودم و امیــدوارم مراکز و نهادهای 
پویــش  ایــن  بــه  نیــز  ناشــران دیگــر  و  فرهنگــی 
بپیوندنــد و آن را ادامــه دهنــد. امــا بــه نظرم ما 
آثار خوب و ارزشــمندی در حوزه کربال و حماســه 
عاشــورا داریم و خواهشــی که دارم این است که 
ایــن آثــار به زبان هــای عربــی و انگلیســی ترجمه 
شــوند و حتی بــه زبان  های دیگر، چــون قطعا در 
مســیر پیاده روی اربعیــن این کتاب هــا می توانند 

مورد استفاده قرار بگیرند.

دینی  ادبیات  حوزه  در  شما  آثار  غالب   
سبک  این  به  شما  گرایش  علت  می گنجد، 

چیست؟

من عالوه بر اینکه تحصیالت حوزوی داشــتم و 
تا درس خارج فقه را گذراندم، ادبیات فارســی هم 
رشــته دانشــگاهی ام بود و از همان ابتدای کشف 
استعدادم در حوزه نویسندگی، نیت و فکر و ذوق 
و ســلیقه  ام بر این بود که داستان های مذهبی به 
ویــژه بــرای مخاطب کــودک و نوجــوان خلق کنم. 
چون هم اطالعات مناســبی در این زمینه داشتم، 
هم می توانســتم بــا منابع عربی و فارســی ارتباط 
خوبی برقرار کنم و هم اینکه عالقه بسیاری به این 

کار داشتم.
نویســندگان جــوان تــا می تواننــد بخواننــد و 
بخواننــد و زیــاد بخواننــد! پــس از خوانــدن هــم 
بنویســند و بنویســند، خاطــرات خــوب خــود یــا 

سفرنامه بنویسند
بــه شــخصه ایــن بخــش از زندگــی  ام را ِدیــن 
بزرگــی بــر گــردن خــود می بینــم کــه نســبت بــه 
اهل بیــت )ع( بایــد کار کنم، چرا که نویســندگان 
محدودی داریــم که در حوزه دینــی کار می کنند. 
به نظرم باید جمع نویســنده ها بیشــتر شود. آثار 
خــوب و فاخر تــا کنون زیاد بوده اما تالشــمان بر 
این است که این آثار بیشتر بشوند و من تصمیم 
و نیتم بر این است که قالب آثارم در رابطه با اهل 

بیت و دین باشد.

جوان  نویسندگان  برای  شما  توصیه   
دینی  ادبیات  حوزه  به  ورود  برای  عالقه مند  و 

چیست؟
برای کســانی کــه می خواهنــد وارد تألیف کتب 
و آثــار دینــی بشــوند و خالقیت، هنــر و تفکر قابل 

ستایشــی در این زمینه داشته باشــند، مهم  ترین 
توصیــه مــن ایــن اســت کــه در درجــه اول حــس 
نوشتن و قلم داستان نویسی خود را تقویت کنند 
و این اســتحکام با خوانــدن آثار قــوی، رمان های 
بزرگ جهــان، کتاب های خوب، آثار بــا ارزش ایرانی 
و غیــر ایرانی  پدیــد می آید و پشــتوانه خوبی برای 
یک نویســنده می شــود تا بتواند ذهنیــات خود را 

بر روی کاغذ بیاورد.
نویســندگان جــوان تــا می تواننــد بخواننــد و 
بخواننــد و زیــاد بخواننــد! پــس از خوانــدن هــم 
بنویســند و بنویســند، خاطــرات خــوب خــود یــا 
خــوب  اســتاد  یــک  حتمــا  بنویســند.  ســفرنامه 
راهنما داشــته باشــند تــا از نظــرات او اســتفاده 
کننــد و اگر شــده به کالس هــای کارگاهــی بروند 
تا کار خودشــان را عرضه بدارنــد. نظرات دیگران 
را دربــاره کارهای متفــاوت ببینند تا پخته شــوند 

که بســیار مهم اســت. البته برای کار نوشــتن آثار 
دینــی حتمــا باید آشــنایی کافی نســبت به متون 
اســالمی، کتب معتبر و مســتند داشــته باشند تا 
بتوانند استفاده خوب ببرند و آثارشان نسبت به 
اهل بیت )ع( و تاریخ اســالم و ســیره نیز مســتند 

باشند.
گفتنی اســت، پویش مطالعاتی »از حسین )ع( 
بخوانیــم« برگرفتــه از هشــت عنــوان کتــاب »یک 
دختــر بی گوشــواره« و »بچه هــای عاشــورا« ویژه 
کودکان، »داعشــی و عاشــقی« و »گوشــه ششم 
نوجوانــان، »عقیلــه«، »مســلم  ویــژه  عاشــقی« 
بــن عقیــل شــهید جاویــد«، »قصه هــای روضــه« 
و »شــهادتنامه امــام حســین و شــهیدان کربــال« 
ویــژه بزرگســاالن با جوایــز نقدی به همت به نشــر 
)انتشــارات آستان قدس رضوی( تا پایان ماه صفر 

ادامه دارد.

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
هفت لنگ،  کیانی  کیانوش 
در  فرهنگ پژوه  و  پژوهشگر 
سکینه  سفرنامه  به  یادداشتی 
با  وقارالدوله  به  ملقب  سلطان 
است«  کوچ  فردا  »خانم!  عنوان 
»از  می گوید:  وی  است.  پرداخته 
نکات خواندنی در این سفرنامه ثبت تاریخ، شرح 
روزانه سفر، نام دقیق شهرها و بعضی روستاها و 

بیان حال و هوای دقیق زیارت است.«
و  پژوهشــگر  هفت لنــگ،  کیانــی  کیانــوش 
نویســنده: ســفرنامه ها منابع ارزشــمند اطالعات 
فرهنگــی  و  اقتصــادی  اجتماعــی،  سیاســی، 
هســتند کــه زمــان و مــکان جغرافیایــی خاصــی 
را بــه روشــنی پیــش چشــم مخاطــب می گذارند. 
اهمیت سفرنامه ها بر اســاس دانش، جهان بینی 
و تخصص سفرنامه نویســها روشــن می شــود. از 
گزارش هــای موجــود چنین برمی آید کــه اندکی از 
سفرنامه های ایرانی را زنان نوشته اند. موضوعی 
کــه از تاخیــر در ســوادآموزی آنهــا حکایــت دارد. 
همین تعــداد معدود و محدود ســفرنامه ها هم 
عمدتــا توســط همســران پادشــاهان یــا خوانین 
و صاحب منصبــان و بــه طــور کلــی طبقــات باالی 

اجتماعی نوشته شده اند.
و  ســلطان(  )ســکینه  وقارالدولــه  ســفرنامه 
خاطــرات بی بــی مریــم و بی بــی کوکــب بختیــاری 

نمونه هایــی از ایــن دســت هســتند. در گــزارش 
سفرشــان مطالــب مهمــی از اوضــاع سیاســی و 
اجتماعی و آداب و رســوم و اوضاع کشور در دوره 
صفویه و قاجاریه ارائه داده اند. ارتباط جهانگردان 
فرنگی با درباریان ســبب شــد تا زنان درباری دوره 
قاجــار - همــان زنانی که برای رفتن بــه جایی یا با 
تخت روان حمل می شــدند یا سوار بر اسب، قاطر 
و شتر با خدم و حشم مخصوص حرکت می کردند 
و مالزمــان بــا فریادهــای بلند در کوچه و بــازار راه 
می افتادنــد و دورباش و کورباش می گفتند - هم 
قلــم به دســت بگیرند و ســفرنامه هایی بــه یادگار 
بگذارند. در بیشــتر این ســفرنامه ها تصویر کاملی 
از طبقــات پاییــن جامعه وجود نــدارد. ولی با این 
همــه امــروزه پژوهشــگران نکته ســنج می تواننــد 
بســیاری از مســائل پنهــان آن روزگار را از البــه الی 

سطور و از دل این سفرنامه ها بیرون بکشند.
ســفرنامه پیش رو یکی از دو ســفرنامه سکینه 
ایــن  اســت.  وقارالســلطنه  بــه  مقلــب  ســلطان 
ســفرنامه در دوره ناصری نوشــته شــده است. در 
ســفرنامه مزبــور هیچ گونــه پیچیدگی در ســاخت 
و بافــت عبارت هــای آن وجــود ندارد و بــا نثرهای 
منشــیانه رایــج در زمــان نگارنده تفاوت اساســی 
دارد. جمله هایش ســاده، کوتاه و صادقانه است 
و به زبان گفتار و محاوره ای گرایش اساســی دارد. 
تجزیــه و تحلیــل سبک شناســی، توجه بــه اماکن 
جغرافیایــی، تاریخــی و مذهبــی، توجه بــه آداب و 

رســوم و مســائل فرهنگی مردم مناطــق مختلف، 
وضعیت راه ها و حمل و نقل، داد و ســتد، نوع غذا 
و معیشــت مردم، خلعــت دادن مهتران به کهتران 
و ده هــا نکتــه دیگر را می توان در ســطر ســطر این 
ســفرنامه دریافــت؛ به گونه ای که گویی ســفرنامه 
آینــه ای اســت از وضعیــت اجتماعــی، اقتصــادی، 
فرهنگــی دوره قاجــار و اطالعات فراوانــی از تاریخ، 
جغرافیا، تاریخ و فرهنگ مردم ایران، عراق و سوریه 

کنونی را می توان از میان سطور آن بیرون کشید.
نویســنده زن جوانی اســت که با نــگاه کنجکاو 
بــه  را  مخاطــب  خــود  گالیــه  و  پرغرولنــد  گاه  و 
ســفری می برد و بــا نگاه جســت وجوگرش دنیایی 
را می گشــاید با اســامی و رســم و رســوم عجیب و 
غریــب و مکان های قدیمی آشــنا می کنــد. در این 
ســفرنامه از نــکات خواندنــی ثبــت تاریــخ، شــرح 
روزانه ســفر، نام دقیق شــهرها و بعضی روســتاها 
و بیــان حــال و هــوای دقیــق زیــارت اســت کــه با 
همراهی گروهــی از نزدیکان عازم ســفر به عتبات 
و حــج می شــود و ماجراهایــی را رقــم می زنــد که 
در ســفرنامه خود ســعی کرده بخشــی از آن را به 

نگارش دربیاورد.
یکی از نکاتی که درباره ســفر در مســیر کربال به 
آن اشــاره شــده اســت، بیمار شــدن زائران است: 
»بعــد از خــواب وقت چای بــود که حاجــی مجید 
آمــد، گفــت باقیمانده کرایــه پانزده لیره اســت که 
می خواهــم یکشــنبه حرکــت کنیــم. بــرای اربعین 

شــما را به کربال برســانم... صبح برخاســته عطش 
داشــتم. قدری هندوانه خوردم که تب بروز کرده. 
پناه بر خدا...« ســختی راه و دشــواری مسیری که 
طــی می شــد هــم در ســفرنامه ذکر شــده اســت: 
»امــروز بایــد به شــعبه برویم. صبح ســوار شــده 
بــه راه افتادیــم. بعد از طــی مقداری مســافت ما 
را پیــاده نمودنــد. نمــاز خوانده و ســوار شــدیم. 
راه این منزل ها خاک زرگری اســت. بســیار زمین ها 
خوشــگل اســت. ولی برای پیاده ها سخت است تا 

ساق پاهایشان توی خاک فرو می رود.«
یــا  شــهر  اســامی  مســیر  از  خوبــی  جزئیــات 
روســتاهای ســر راه ها و وصف نــکات جالبی از آنها 
هــم خواندنــی اســت: »باید بــه لحنه برویــم. پنج 
ســاعت از شب گذشته، ســوار شدیم تا دو ساعت 
از دســته گذشــته. وارد لحنه شــدیم. ســیاه چادر 
زیادی اینجا بود. آب خوبی دارد. چاه متعدد دارد. 

آبش گواراست. دوغ ترش خوبی آوردند...«
در گذشــته رســم بود برخــی از اعیان و اشــراف 
پیکر مــردگان خود را طبق وصیــت متوفی به کربال 
می بردنــد تا در صحن مطهر امام حســین)ع( دفن 
شــود؛ گاهی نیز زائر در مســیر راه فــوت می کرد که 
همراهان تصمیم می گرفتند در صحن نجف یا کربال 
به خاک سپرده شود: »امروز حاجی آقا برای آوردن 
جنازه مرحومه والده به طرف خانقین عرب و عجم 
رفتنــد. دوازده روز ســفر ایشــان طول کشــیده. روز 
پانزدهم همین ماه معاودت نموده. جنازه را آورده 

بودنــد. جنــاب آقای آقا ســید هاشــم خــدام اصرار 
کردند که در همین صحن مطهر دفن کنید. اخوی 

هم اصرار زیاد نمودند. من هم راضی شدم.«
کربــال می نویســد هــم  بــه  از ورود  آنچــه  امــا 
خواندنی اســت: »... به باغات کربال رسیدیم. تا به 
جای ایستادن عربانه وارد شدیم. دیدیم آقا سید 
باقــر. ســیده خانم اســتقبال آمده بودند. ســیده 
خانم مرا که دید قدری گریه کرده. به اتفاق آمدیم 

به حرم حضرت امام حسین )ع( مشرف شده،«
برســد  نظــر  بــه  عجیــب  قــدری  امــروز  شــاید 
کــه عــده ای از اشــراف و درباریــان خطــر بیمــاری 

و مســیر پرخطــر ســفر از تهــران بــه نجــف و کربــال 
را بــه جــان می خریدنــد تــا موفــق بــه زیــارت حرم 
امیرالمومنین)ع( و امام حسین)ع( بشوند. امروز 
دیگر سفر به عراق دشوار نیست و زمان زیادی هم 
الزم نیســت صرف شــود تا به زیارت امامان شیعه 
در عــراق رفــت. با این حــال مرور آنچه در گذشــته 
روی داده جالــب و خواندنی اســت تا درکی از حال 
و هــوای زائــران دیــروز داشــته باشــیم. بــه نظرم 
زائران روزگار ما هم خوب اســت یادداشت هایی از 
این ســفر زیارتی را با ذکر جزییات برای آیندگان به 

یادگار بگذارند.

ی به کربال رفتند سرنوشت 2 داعشی که برای عملیات انتحار
مالمحمدی: شخصیت های کتابم خیالی اند

مال محمدی

کیانی

در رابطه با نام کتاب هم 
چند اسم انتخاب کردم و 
در نهایت این نام توسط 
دوستان مجموعه »به  
نشر« )انتشارات آستان 
قدس رضوی( به عنوان نام 
برگزیده انتخاب شد. البته 
به خاطر اینکه مخاطب این 
کتاب نوجوانان هستند و 
وحیه لطیفی دارند سعی  ر
 کردم در کتاب صحنه های 
وحشتناک و چندش آور این 
موضوع را تألیف نکنم و در 
عوض بیشتر به تفکرات، 
آموزه ها و اعمال غلط 
داعش که به اسم اسالم 
حتی به اسم اهل سنت تمام 
می شود و مطمئنًا قاطبه 
اهل سنت هم این تفکرات 
تند را قبول ندارند، بپردازم 
و راه نادرست آن ها را به 
مخاطبان نوجوان نشان 
بدهم و بگویم که سرانجام 
این افراد شوم ...

                          یادداشت کیانوش کیانی هفت لنگ درباره سفرنامه »خانم! فردا کوچ است«

           زائران روزگار ما یادداشت هایی از زیارت اربعین برای آیندگان به یادگار بگذارند
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11 کــافه کتاب خداحافظ ســــاالر به پله هشتاد و ششم رسید
سپهرغرب، گروه کافه کتاب: کتاب خاطرات پروانه چراغ نوروزی همسر سرلشکر پاسدار شهید حسین همدانی با عنوان »خداحافظ ساالر« به قلم حمید حسام به چاپ هشتاد و ششم رسید.

کتاب »خداحافظ ساالر« از سال 1390 شروع می شود؛ در آن زمان بحران سوریه و دمشق که در آستانه سقوط قرار داشت آغاز می شود و با با بازگشت به دوران خاطرات کودکی همسر شهید در دهه 40 ادامه می یابد. این کتاب از 44 ساعت مصاحبه با همسر 
شهید جمع آوری و نوشته شده است که نوع روایت داستانی هیچ دخل تصرفی را در آن وارد ننموده است.

کتاب »خداحافظ ساالر« توسط انتشارات روایت 27 بعثت در 448 صفحه و با قیمت 120 هزار تومان در نسخه کاغذی و قیمت 28 هزار تومان در نسخه الکترونیکی عرضه شده است.

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
تصویرگر  و  نویسنده  ژوبرت،  کلر 
نگارش  ایده  کودک  کتاب های 
تلفیق  را  مخصوص«  »نذر  کتاب 
پخش  یکی  دانست؛  مساله  دو 
که  آلودگی هایی  و  نذری  غذای 
و  خیابان ها  سطح  در  گاهی 
پارک ها ایجاد می شود و دیگر اینکه نذر می تواند 
عالوه بر پخش غذا، به هر کار مثبتی تعلق بگیرد.

کلــر ژوبــرت، نویســنده و تصویرگــر نام  آشــنای 
کتاب هــای کــودک کــه تــا بــه امــروز چندیــن اثــر 
بــا موضوعــات مختلــف حــول محــور عاشــورا و 
اربعین منتشــر کرده اســت، این بــار در کتاب »نذر 
مخصوص« به سراغ مفهوم نذر کردن رفته است؛ 
اما از نگاهی جدید. ژوبرت درباره ایده نوشتن این 
اثــر گفت:ایــده ایــن داســتان از تلفیق دو مســاله 
سرچشــمه گرفــت: یکی ایــن که متاســفانه گاهی 
پخــش غذای نذری، به خاطــر دور انداختن ظروف 

یک بــار مصــرف در معابــر عمومی، باعــث آلودگی 
شــدید خیابان هــا و کوچه ها و گاهی هــم پارک ها 
می شــود و دیگر اینکه نــذر می تواند مصداق های 
متعددی غیر از پخش غذا داشــته باشــد و تقریبا 
به هــر کار مثبتــی می تواند تعلق بگیرد. داســتان 
»نذر مخصوص« حاصل درآمیخته شــدن این دو 

موضوع است.
قبــل،  چندســال  را  داســتان  ایــن  افــزود:  وی 
برای مجله رشــد نوآموز نوشــته بودم؛ اما مساله 
دیگــری باعــث شــد کــه آن را بــا موضــوع اربعیــن 
گــره بزنــم. سه ســال پیــش، قبــل از شــروع کرونا، 
توفیــق پیدا کــردم برای نخســتین بار در پیاده روی 
اربعیــن شــرکت کنــم. در کنــار ابعاد بســیار مثبت 
این اجتماع، مشاهده انبوه زباله های ایجاد شده 
از ظرف هــای یک بار مصرف توی مســیر و جاده ای 
کــه متعلــق بــه ســید الشــهدا )ع( اســت، مــن را 
خیلــی غصه دار کــرد و تصمیم گرفتــم در موردش 
داســتانی بنویســم. البته کامال متوجــه ام که این 

مشــکل بزرگ راهکارهای اساسی می طلبد؛ اما در 
عیــن حــال، هر شــخص حاضر قطعــا می تواند در 
کاهش آن نقشــی هر چند کوچک داشــته باشــد، 

حتی بچه ها.
این نویسنده درباره محتوای کتاب گفت: قصد 
آموزش نداشتم؛ بلکه خواستم توجه  بچه ها را به 
این دو مســاله جلب کنم که یک کار خداپســندانه 
می توانــد خالقانــه و متفــاوت باشــد از آنچــه در 
جامعــه عادت شــده اســت و دیگــر اینکــه یک کار 
مربــوط بــه حفاظــت از محیــط  زیســت می توانــد 
کار دینــی و عبــادی محســوب شــود. در ضمــن 
کودکان حواس شــان باشــد که قادرند در فضای 
اجتماعی تأثیرگــذار و گاهی اصالح کننده عادت ها 

و رفتارهای نادرست بزرگ ترها باشند.
ایــن تصویرگــر درباره کاربــرد و اهمیت تصاویر 
در جــذب کودکان و کتابخوان شــدن آن ها اظهار 
کــرد: تصویــر در کتاب کــودک اولین چیزی اســت 
کــه بچه ها بــا آن مواجه می شــوند و آن هــا را به 

کتــاب جــذب می کند. در هنگام خوانــدن کتاب یا 
گــوش دادن بــه آن هم، تصویر از لحــاظ مختلف 
نقــش خیلــی مهمی دارد کــه جای بحثــش اینجا 
را  خوانــدن  فراینــد  تصویــر  کل  در  امــا  نیســت؛ 
آســان تر، عینی تر و لذت بخش تر می کند. بنابراین 
می تواند نقش بســیار پررنگی در جذب بچه ها به 
ســمت کتاب و مطالعه داشته باشد. برای همین 
هــم خیلــی مهم اســت کــه تصاویر بــا ویژگی های 
مخاطب هماهنگ باشــد و همچنین پویا، متنوع 
و در رنگ هــای شــاد. و از طرفــی هــم انتزاعــی و 
خیلی شــلوغ نباشــند و ارتباط حســاب شده ای با 

متن داشته باشند.
کلــر ژوبــرت درخصــوص اســتفاده از نماد های 
مذهبــی در کتاب کودک گفــت: نمادهای مذهبی 
در تصاویر کتاب کودک، در صورتی می توانند برای 
بچه ها جذابیت داشــته باشــند که به جا استفاده 
شــوند؛ یعنــی مطابق با محتــوا در تصاویــر کتاب 
نیــز  زیبایی شناســی  از لحــاظ  گنجانــده شــوند و 

جــذاب باشــند و از حیــث حجم و تکــرار هم افراط 
نشده باشد.

این نویســنده در توضیــح انتخاب موضوع نذر 
برای کودکان اظهار کرد: متوجه 

هســتم که می توان به انتخاب 
ایــن موضــوع اعتــراض کــرد و 
آن را نامناســب بــرای مخاطب 
کودک دانســت؛ امــا بچه های 
ایرانــی، چــه در خانــواده چــه 
در جامعــه، از دور یــا نزدیــک، 
درگیــر ایــن موضوع هســتند، 
بــه خصــوص در ایام شــهادت 
خواســتم  )ع(.  معصومیــن 
داســتانی بنویســم که تلنگری 
باشد، هم جهت اصالح رفتار و 
هم برای خالقانه تر نگاه کردن 

به موضوع نذر.
وی افزود: امیددارم که ما، 

نویسندگان داستان دینی کودک، بتوانیم بستری 
را ایجــاد کنیــم تــا شــرایط درک هوشــمندانه تری 
از دیــن بــرای بچه های امروز و شــاید فــردا فراهم 

شود.

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
نویسنده  محمدرضاسرشار، 
معتقداست  ونوجوان  کودک 
از  بخشی  بر  کانون  تولیت 
کشور،  عمومی  کتابخانه های 
قانونی نیست وامروزه، کانون به 
تشکیالت ناکارآمدی بدل شده که 

نمی تواند به نیازهای این حوزه پاسخ دهد.
پیشــنهاد واگذاری کتابخانه های کانون پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانــان به نهــاد کتاخانه های 
عمومــی کشــور، چنــد روزی اســت کــه بحــث داغ 
نهادهــا و کنشــگران فرهنگی شــده اســت. جریان 
غالب در این مباحث با این پیشنهاد مخالفند و فکر 
می کنند این اقدام، آخرین باقی مانده های سرمایه 
کشــور در حــوزه فعالیــت فرهنگی برای کــودکان و 

نوجوانان را از بین خواهد برد.
کــه  دارد  هــم  موافقانــی  پیشــنهاد  ایــن  امــا 
حرف هایــی دارنــد. آن هــا معتقدند ضعــف تولیت 
فرهنگی از ســوی نهادهــا و ارگان هــای مختلف در 
حــوزه کــودکان و نوجــوان نبایــد باعث بشــود که 
هزینه حفظ و نگهداری یک نهاد فربه و ضعیف را به 
بیت المال تحمیل کنیم بدون آنکه آورده ای درخور 
را برای کودکان و فرزندان این سرزمین تأمین کند.

خبرگــزاری مهــر در راســتای بــه بحــث گذاشــتن 
جوانــب این مســئله، نظــرات هر دو ســوی منتقد 
و مدافــع طــرح را منعکــس کــرده و در ادامــه این 
پرونده، موضوع را با محمدرضا سرشــار، نویسنده 
پیشکسوت و شناخته شده حوزه کودک و نوجوان 

به بحث گذاشته است.
مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

واگذاری  پیشنهاد  از  شما  ارزیابی    
نهاد  به  فکری  پرورش  کانون  کتابخانه های 

کتابخانه های عمومی کشور چیست؟
ایــن طرح فعًال در دســت بررســی و کارشناســی 
اســت و نتیجه آن قطعی نیســت. اما من امیدوارم 
قطعــی شــود. بــه ایــن علــت کــه اوًال در قانــون 
مربوط به کتابخانه های عمومی کشــور، جز موارد 
اســتثنایی، همه کتابخانه های عمومی، باید تحت 
پوشش این نهاد باشند. دیگر اینکه، کتابخانه های 
عمومــی کشــور، از بیــش از ده ســال پیش بخش 

کودک و نوجوان خود را تأسیس کرده.
بنابرایــن االن در کشــور دو نــوع کتابخانه هــای 
عمومــی کودک و نوجــوان داریم؛ یکــی مربوط به 
نهــاد کتابخانه ها و دیگری کانون پرورش فکری؛ که 
گفته می شــود حدود هزار شــعبه ثابت و ســیار در 

سرتاسر کشور دارد.
متأســفانه کشــور مــا، از ایــن موازی کاری هــا و 
هزینه کردهــای زائد زیــاد دارد. در اینجا هم، بخش 
قابــل توجهــی از بیت المــال کــه می توانــد صــرف 
فعالیت های دیگری برای کودکان و نوجوانان شود، 
دارد در ایــن مــوازی کاری، هــدر مــی رود. واقعا چه 
دلیلی دارد در یک شهر در گوشه ای کتابخانه کودک 
نهاد کتابخانه ها باشــد و در گوشــه دیگر کتابخانه 
کانون پرورش فکری؟ این نیروها و امکانات، وقتی 
در یک جا تجمیع شــوند می توانند هم این فعالیت 
را از نظر کمی و کیفی بهتر کنند، هم باعث جلوگیری 
از هدر رفتن ســرمایه و نیروی انســانی شوند و هم 
می شود در جاهایی که شعب کتابخانه های کودک 
وجــود ندارد، از محل صرفه جویــی در آن هزینه ها، 

کتابخانه احداث کرد.
البته متأســفانه ایــن موازی کاری هــا منحصر به 
کتابخانه های کانون نیست بلکه باز هم از این کارها 
داریم که تا به حال هیچ دولتی همت و جرأت نکرده 
آن ها را شناســایی و یک کاسه کند. حاال دولتی پیدا 
شــده که عالوه بر انجام وظایــف روزمره، قوانین را 
مرور و امکانات را ارزیابی می کند تا جلوی هدررفتن 

بیت المال را بگیرد.
نکتــه قابل توجه در این مورد خاص این اســت 
که هــم کانون و هم نهاد، هم تحت پوشــش خود 

دولت هســتند و هم قانون این اقدام را پشتیبانی 
می کند. در واقع نه مشکل قانونی دارد و نه از نظر 
منطقــی و عقلی کار اشــتباهی به نظر می رســد. بر 
این اساس کامًال با این طرح موافقم و فکر می کنم 

سود بچه ها هم در همین باشد.

این  با  به نظر می رسد بیشتر مخالفت ها    
و  فکری  پرورش  کانون  فرهنگی  وجه  به  طرح 
کتابخانه هایش باز می گردد و نه ابعاد اقتصادی و 
جایگاه آن در ساختار فرهنگی کشور. به نظر شما 
که  را  طرح  این  با  ناهم سو  طیف  می شود  چطور 

ایراد فرهنگی به آن دارند، با واگذاری همراه کرد؟
مســئله من هم صرفا فایده اقتصادی نیســت. 
بلکه فایده فرهنگی را هم مد نظر دارم. اینکه گفته 
می شــود عده ای بــا کتابخانه هــای کانــون خاطره 
دارنــد و اینهــا یک میــراث فرهنگی اســت، در واقع، 
اوًال ایــن یــک میــراث شاهنشــاهی اســت. در ثانی، 
عــده ای از مردم بــا همان شاهنشــاهی هم 2500 
ســال خاطره داشتند. اما مردم روزی به این نتیجه 
رســیدند که دوره آن نظام به سر آمده و باید نظام 
جدیــدی مطابــق نیازهــای روز کشــور جایگزین آن 
شــود. اینکه کشــوری خــود را در خاطــرات عده ای 
معــدود امــا پرهیاهوی پا به ســن گذاشــته گرفتار 
کند، درســت نیســت. )در واقع هیچ کشوری چنین 
کاری نمی کنــد.( آن هــا می تواننــد غم غربتشــان را 
با مــرور خاطــرات و کتاب هایی که از آنجــا به یادگار 
دارند یا طرق دیگر، حفظ و ارضا کنند. اما نمی شود 
یک کشــور، بودجه و نیروهــا و امکاناتش را معطل 
بگــذارد، با این توجیه که عــده ای از فالن جا خاطره 
دارنــد. بــه ایــن ترتیــب اگــر باشــد، در کشــور نباید 
بســیاری از تغییرات اتفاق بیفتد؛ چــون با هر یک از 

آنها، عده ای خاطره دارند.
خــوب، مــا هــم از همان نســل هســتیم، اما نه 
خاطره خوشــی از کانون قبل از انقــالب داریم و نه 
بهــره ای از آن برده ایــم. بســیاری دیگر هــم مثل ما 
هســتند. لذا هیچ ناراحــت هم نمی شــوند که این 
تغییــر مثبت و الزم اتفاق بیفتــد. جهان رو به پیش 
مــی رود و طبعــا هــر کشــور و نظامــی باید ســعی 
می کنــد با بررســی گذشــته هایش، نقــاط ضعف و 
قــوت خــود را بشناســد و آنهــا را برطــرف، اصالح یا 
تقویت کند. اما باید بر اســاس عقل و منطق عمل 
کرد. در حالی که پشــت بخشی از این مخالفت ها با 
طرح مورد اشــاره ارشــاد، چنین منطق و عقالنیتی 
مشــاهده نمی شــود. به عکــس، به شــخصه، پیرو 
مــروری کــه در دو ســه روز اخیر بر فضــای مجازی و 
رسانه ها، در ارتباط با این موضوع داشتم، احساس 
کردم یک نوع لجبازی با منشأ سیاسی و جناحی در 
گروه هایــی وجود دارد که گروه هایی را وامی دارد تا 
بــا هــر کاری که ایــن دولت می خواهــد انجام دهد، 
مخالفــت کنند. اصًال هــم کاری ندارند که آن اقدام، 
درست اســت یا غلط. در مورد آن، کار کارشناسی و 
استدالل علمی و منطقی هم نمی کنند. می گویند 
»ما مخالفیم! …ما نمی گذاریم!« شــعار می دهند. 
در بازگویی طــرح آن را تحریف می کنند. بیانیه های 
آتشــین انشــایی صادر، و در آن، حتــی علنا دولت را 

تهدید می کنند.
ولی این طور که نمی شــود! دولت از طرف مردم 
انتخاب شده و اختیار اداره امور کشور، در چارچوب 
قوانیــن، بــه او واگــذار شــده. او هــم در اداره امور 
کشور، باید بر اســاس کار کارشناسی برنامه بریزد، 
طراحــی کند، تصمیــم بگیــرد و عمل کند. اگــر قرار 
باشد بدون پشتوانه علمی و قانونی، عده ای برای 
دهن کجــی و کارشــکنی، جلوی هــر تصمیم دولت 

بایستند، که کار مملکت پیش نمی رود.
در  ریشــه  مخالفت هــا،  از  دیگــر  دســته ای 
دســت  از  تــرس  و  مقام پرســتی  و  جاه دوســتی 
دادن امتیــازات شــخصی و صنفــی دارد. در همین 
مؤسســات تکراری مــوازی، عــده ای قلمرویی برای 
خودشان درســت کرده و پست و مقامی دارند و از 
ِقَبل آن، بهره ها می برند. مخالفت این عده، بیشــتر 

محصــول نگرانی شــان بــرای از دســت دادن ایــن 
پست ها و عناوین و مانند اینها است.

بــه هر حــال، من موافــق تصویب و اجــرای این 
طرح هستم. از قضا، خیلی پیش از این، این را عرض 
کــرده ام کــه کانــون دیگــر به یک تشــکیالت فشــل 
تبدیل شــده اســت. و این امر، ربــط چندانی هم به 

مدیریت آن ندارد.
علت اصلی اش این اســت که کانون، تشکیالتی 
مربــوط یــک دوران سپری شــده اســت. ایــن طرح 
ارشــاد هم، فقط یک جابه جایی مدیریتی در ارتباط 
با آن را پیشــنهاد می کند. در حالی که به نظر بنده، 
کار فراتــر از اینهاســت. عمــر مفیــد کانــون پرورش 
فکری، سالهاســت به پایان رســیده، و به زور سرم و 
تنفس مصنوعی و دســتگاه احیا، سعی شده آن را 
زنــده بنمایانند. لذا اگر دولــت بخواهد یک خدمت 
اساســی به کودکان و نوجوانان کشــور بکند، تنها 
واگذاری کتابخانه های کانون به نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور کافی نیست. بلکه بهتر است کانون 
را منحل کند و وظایف برخی -نه همه- بخش های 
آن، بــه وزارتخانه هــا، ادارات، نهادها و شــرکت های 
دیگــر محول شــود. یا، بنا بــه پیشــنهاد دیگری که 
شــده، کانون را از پوشــش آموزش و پرورش خارج 
کنند و تحت پوشــش وزارت ارشــاد قــرار دهند؛ که 

سنخیت بیشتری هم با ذات فعالیت هایش دارد.
همان طــور کــه در آن پیشــنهاد اشــاره شــده، 
آموزش و پرورش، خودش درگیر مشکالت عدیده 
ترجیــح  طبیعتــا  و  اســت  ســاختاری  و  اقتصــادی 
می دهد بودجه محدودش را صرف نیازهای اصلی 
و اولیــه خــودش می کند و کانون خــود به خود در 
حاشــیه قــرار می گیــرد. امــا اگر ذیــل وزارت ارشــاد 
قرار بگیرد، ضمن اصالح و به روزرســانی تشــکیالت 
موجــودش، می توانــد از امکانــات فنــی و علمی و 
بودجــه و توجــه باالتــری برخــوردار شــود و از ایــن 
حالت کم خاصیتی، که منجر به اتالف ســرمایه های 

مادی و معنوی کشور شده، خارج شود.

مستقیم  متولی  تنها  که  وضعیتی  در  اما    
حوزه آشفته فرهنگ در ارتباط با کودک و نوجوان، 
شما،  نظر  به  است  فکری  پرورش  کانون  همین 
نابه سامان  وضع  نهاد  این  تضعیف  یا  انحالل 
تشدید  را  کشور  نوجوانان  و  کودکان  فرهنگی 

نخواهد کرد؟
خوشــبختانه ایــن طور نیســت کــه کانــون تنها 
یــا حتــی مهمتریــن متولی هنــر و ادبیــات کودک و 
نوجــوان کشــور باشــد. کانــون، همان طــور که در 
اساسنامه اش آمده، قرار بوده نقش یک "شرکت" 
دولتــی -و نــه بیشــتر- را در ایــن عرصه ایفــا کند و 
خالءهــای موجــود در ایــن زمینه را پر کنــد. در بدو 
تأســیس هــم، تــا حــدودی نقــش الگودهــی -نه 
متولی گری- به دیگر موسساتی که برای کودک کار 
ادبی و هنری می کردند، داشت. ولی االن حدود دو 
دهه اســت که همین نقــش را هم از دســت داده، 
و صرفــا شــرکتی پر بریز و بپــاش و ولخــرج، در کنار 
دیگر شــرکتها و موسساتی اســت که با هزینه هایی 

فوق العاده کمتر، در این زمینه کار می کنند، است.

  سایر متولیان چه کسانی هستند؟
البته متولیان دیگر هم هستند. در عمل، بیش 
از همــه، صــدا و به خصــوص ســیما. فعالیت هــای 
فوق برنامه آموزش و پرورش. بخش های مرتبط با 
کــودک و نوجوان، در وزارت ارشــاد. نهادهای نیمه 

دولتی و خصوصی فرهنگی.

  و کانون پرورش فکری هم بازوی آموزش و 
پرورش در حوزه فرهنگ است

منتها بازویی که فلج اســت و سال هاست که کار 
چشمگیری از آن برنمی آید.

کتابخانه های  نهاد  نمی آید  نظر  به  اما    
و  قوی تر  نوجوان  و  کودک  حوزه  در  عمومی 

بابرنامه تر از کانون پرورش فکری ظاهر شده باشد
اول اینکــه وظیفــه نهــاد کتابخانه های عمومی 
کشــور این اســت کــه جــز مــوارد اســتثنایی، تمام 
کتابخانه هــای عمومــی کشــور را تحــت پوشــش 
داشته باشد. این نص صریح قانون است و تا االن 
هــم کانون پرورش، خــارج از این قانون عمل کرده 

است.
تمــام  انجــام  وظیفــه اش،  این کــه  دوم 
فعالیت هایی که کانون انجام می دهد نیســت. اما 
نهاد هم در بخــش کتابخانه های کودک و نوجوان 
خــود، فعالیــت فــوق برنامــه هــم دارد؛ و این طور 
نیســت کــه فقط بــه بچه ها کتــاب بدهــد. در عین 
حــال که فعــًال امکانــات مــادی آن در ایــن بخش، 
مثــل بودجــه و اماکن، کمتر از کانون اســت. وقتی 
امکانــات مــادی و معنوی نهاد در بخــش کودک و 
نوجــوان، با امکانــات فعلی کتابخانه هــای کانون، 
یکجا جمع شود، و در فعالیت های گذشته هر دوی 
آنها در این زمینه تجدید نظر به عمل آید، برآیند کار، 
از برآینــد فعلــی کار هم کانون و هم نهاد، بیشــتر و 

بهتر خواهد شد.
تولیــد،  بــرای  شــرکت  یــک  االن  کانــون 
خدمات رســانی و آموزش در زمینه 7 هنر در ارتباط 
با کودکان و نوجوانان است که به نسبت امکاناتی 
که در اختیار دارد و بودجه ای که مصرف می کند، در 
هیچکدام از این شــاخه ها نه نقش پیشتازی دارد، 

نه فعالیت و تاثیرش قابل توجه است.
ســال 1344، ابتدا کانون برای این تأسیس شد 
که در آن زمان که در کشور، کتاب کودک و نوجوان 
هنوز به درســتی و به اندازه کافی شــناخته و مورد 
توجه واقع نشــده بود و ناشــران خصوصــی با آن 
آشنایی کافی نداشتند، در چارچوب همان فرهنگ 
و تفکــر غرب زده شاهنشــاهی، بــه این نیاز پاســخ 
دهد. یعنــی در این زمینه الگوســازی و ترغیب کند 
و یــک جای خالــی را پر کنــد. االن انتشــارات کانون 
نــه تنهــا انتشــارات درجــه اول کــودک و نوجــوان 
کشور نیســت بلکه بسیاری از ناشــران خصوصی و 
نیمه خصوصی، با عمر بسیار کوتاه تر، و صرف زمان 
و بودجه هایی فوق العاده کمتر، در این زمینه، گوی 

سبقت را از آن ربوده اند.
یعنــی در ایــن زمــان، کانــون پــرورش در عرصه 
نشــر کتــاب کــودک و نوجوان یــک موجــود تقریبا 
خنثی اســت و وجــودش غیرضروری اســت. بعدها 
کتابخانه های کانون در یک شــرایط زمانی تأسیس 
تعدادشــان  عمومــی  کتابخانه هــای  کــه  شــد 
فوق العاده اندک بود و همان ها هم بخش کودک 
و نوجوان نداشتند. اما حاال کتابخانه های عمومی، 

در اقصی نقاط کشــور گســترش 
کرده  پیــدا 

و بسیاری از آنها هم بخش کودک و نوجوان دارند.
در واقــع کانــون االن، نــان نام گذشــته، به ویژه 

دهه های 60 و 70 خودش را می خورد.

 خود شما در همکاری با کانون کتاب هایی را 
به چاپ رسانده و در رویدادها و جشنواره های آن 
همکاری های محدودی داشته اید. کمی از خاطرات 

خودتان هم بگویید.
خــود بنده، حدود 25 عنــوان کتابم را در کانون 

پرورش چاپ کرده ام.

  تا چه سالی؟
تــا اواخــر دهــه 70؛ امــا تمــام ایــن کتاب هــا را، 
مدت هاست از کانون گرفته ام و تجدید چاپ آن ها 
را به ناشــران دیگری ســپرده ام. چون دیدم کانون 
در زمینــه نشــر، نــه تنها برجســتگی و فضل خاصی 
نســبت به برخــی از ناشــران خصوصی نــدارد بلکه 
بعضی از ناشران خصوصی، در این زمینه، موفق تر 

هم هستند.

  در ادواری که خودتان با کانون در سطوح 
ضرورت هایی  چنین  داشتید،  همکاری  مختلف 

وجود داشت؟
مــن البتــه هیچ وقــت کارمنــد کانون نبــوده ام. 
چندی سردبیر گاهنامه تخصصی پویش آن بودم؛ 
که ماکت آخرین شــماره اش را هم مسئول بخش 
صفحه آرایــی وقت آنجــا، عمدًا گم وگور کــرد، و آب 
هــم از آب تکان نخــورد. چند مورد بــرای مربیان و 
داستان گویان کتابخانه های آن، تدریس داشته ام. 
یــک دوره هــم دبیر جشــنواره کتاب کانون شــدم؛ 
که اینهــا مربوط به دهه 60 و حــدود نیمی از دهه 
70 اســت که نقش و تأثیرگذاری کانون، نســبت به 
امروز، بســیار بهتر بود. فقط بــه عنوان یک نمونه، 
شــمارگان کتاب هــای کانــون اســت کــه در اوایــل 

انقالب، اصًال قابل مقایسه با ناشران بیرونی نبود.
مثًال برای بچه های ســن زیر دبستان، شمارگان 
چــاپ اول کتاب های کانــون، 50 هزار نســخه بود! 
بــرای دوره دبســتان 40 هزار، بــرای دوره راهنمایی 
30 هــزار و دبیرســتان 20 هــزار نســخه بــود. االن 
شــمارگان کتاب هــای کانون، تفــاوت قابل توجهی 
با ناشــران دیگــر ندارد و زمــان فروش آثــارش هم 
مثل ناشــران متوســط و نه موفق اســت. به عالوه 
اینکــه در ایــن زمینه، بســیار کند عمــل می کند. در 

هر صورت آن زمان شــرایط فرهنگی کشــور و 
کانون، متفاوت بود.

کانون  این  فرض  با  است.  طور  همین    
دولت  شما  نظر  به  کند،  حرکت  انحالل  سمت  به 
باید برنامه هایش در رابطه به کودک و نوجوان را 
مستقیم  مسئول  باید  را  کجا  و  کند  پیاده  چطور 

این حوزه بدانیم؟
البتــه فعــًال کــه در دولــت، بحث انحــالل کانون 
نیســت. اما بر ایــن فرض، کتابخانه هــای کانون به 
نهاد کتابخانه ها ملحق می شود که تحت پوشش 
ارشــاد خواهــد بــود. ســینمای آن هــم می توانــد 
در بنیــاد فارابــی کــه از دهــه 60 شــاخه کــودک و 
نوجــوان هــم دارد، ادغــام شــود. نمایش و ســایر 

فعالیت هایش هم به همین منوال.

و  کودک  حوزه  در  متمرکزی  متولی  یعنی    
فرهنگی،  حوزه  هر  بلکه  باشیم  نداشته  نوجوان 

شاخه کودک و نوجوان خودش را داشته باشد
بلــه. این طور هم می شــود. یعنــی همان گونه 
کــه االن هــم تقریبــا همین طــور شــده، در صورت 
لــزوم، مهمتریــن و کاراترین حوزه هــای تخصصی 
ادبی و هنری کشــور، یک شــاخه کودک و نوجوان 
هم داشــته باشد یا آنهایی که دارند، تقویت شود. 
یعنــی به جای اینکه این مجموعه کم کارای فعلی، 
7 شــاخه هنری را به شــکل نیم بنــد دنبال کند، هر 
کــدام ذیل یک بخش تخصصــی درجه یک موجود 
در کشــور برود و از امکانــات، دانش و تخصص آن 
نهاد یا مؤسســه، در بخش کــودک و نوجوان بهره 

ببرد.

کلر ژوبرت:
نذر مخصـــوص در پی نگاه خالقانه تر به موضوع نذر است

کلر ژوبرت

رضا رهگذر

طبق قانون، نهاد باید متولی همه کتابخانه های عمومی کشور باشد

خوشبختانه این طور 
نیست که کانون تنها یا 
حتی مهمترین متولی 
هنر و ادبیات کودک و 
نوجوان کشور باشد. 
کانون، همان طور که در 
اساسنامه اش آمده، قرار 
بوده نقش یک "شرکت" 
دولتی -و نه بیشتر- را در این 
عرصه ایفا کند و خالءهای 
موجود در این زمینه را پر 
کند. در بدو تأسیس هم، تا 
حدودی نقش الگودهی -نه 
متولی گری...
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مالقات رئیس جمهـــور با 
رهبر معظم انقالب

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
رئیسی،  المسلمین  و  حجت االسالم 
از  بازگشت  رییس جمهور کشورمان در 
انقالب  معظم  رهبر  با  ازبکستان  سفر 

اسالمی دیدار کرد.
رئیس جمهور در این دیدار گزارشــی 
اجــالس  در  توافق هــا  و  مالقات هــا  از 
ســازمان همکاری های شانگهای و همچنین برنامه های 
پیش رو در سفر به نیویورک به منظور شرکت در اجالس 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرســندی از گزارش 
و مجموعه اقدامات صــورت گرفته، برای رئیس جمهور 

در آستانه سفر به نیویورک آرزوی توفیق کردند.

تشکیل کمیته ای در مرز برای 
مشکل مالی زائران

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
تشکیل  از  اربعین  مرکزی  ستاد  رئیس 
به  رسیدگی  برای  مرز  در  ای  کمیته 
دچار  مالی  نظر  از  که  زائرانی  وضعیت 
گفت:  و  داد  خبر  اند  شده  مشکل 
درباره افزایش قیمت کرایه حمل و نقل 
در عراق نیز توسط سرکنسول ایران در 

کربال گفت وگوهایی با طرف عراقی انجام شده است.
ســید مجید میراحمدی درباره آخریــن وضعیت مرزها 
اظهــار کرد: پرترددترین مرز ما همچنان مرز مهران اســت، 
البتــه تا حــدودی جا به جایی مــورد نظر بود کــه در مرزها 
اتفاق افتاد. امســال ســه مرز بــه مرزهای ســه گانه قبلی 

اضافه شد.
وی خاطرنشــان کــرد: زائرینی که در مســیر بازگشــت 
هســتند، اگر برایشان هنوز انتخاب مســیر، میسر است 
مرزهــای شــلمچه، چزابــه و تمرچین مســیرهای خوبی 
هستند که خلوت تر از مهران می باشند. البته اگر به مرز 
مهران مراجعه کنند ظرفیت های ما به گونه ای است که 
بــدون هیچ گونه دغدغه این میزان زائری که باقیمانده 
می تواننــد در اولیــن فرصــت ممکــن به شــهرهای خود 

برگردند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین همچنین گفت: حتی بخشی 
از زائرینــی که در عراق به دلیل هزینه های حمل و نقل دچار 
مشکالت مالی شدند و تصور نمی کردند، کمیته ای در مرز 
تشــکیل شده و آن هایی که مشــکل دارند را رایگان منتقل 

می کنند.
میراحمــدی درباره حل مشــکل افزایــش قیمت کرایه 
خودروهای عراقی، گفت: این خبر درستی بوده و مربوط 
به روز گذشــته اســت. بــا سرکنســول خودمــان در کربال 
صحبــت کردیــم و آن ها نیز بــا مســئولین عراقی صحبت 

کردند و در تالش هستند این موضوع را کنترل کنند.
وی افــزود: از کربــال 50 دســتگاه اتوبــوس اعزام شــد تا 
زائرین را رایگان منتقل کند. اما مستحضر باشید 21 میلیون 
زائــری که از روز اربعین می خواهند برگردنــد و از عراق خارج 
شــوند مشکالت خودش را دارد برای همین توصیه کردیم 

که بازگشت خود را به روز اربعین موکول نکنند.

ایران و جهان

شانگهای

میراحمدی

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
شورای  اولیه  مصوبه  براساس 
هماهنگی سران سه قوه در سال 
تولید  از  حمایت  هدف  با   1397
واردات  ممنوعیت  طرح  ملی 
شده  مقرر  و  آغاز  خانگی  لوازم 
بود تا پایان سال 1400 ادامه یابد 
و بعد از آن در خصوص ادامه اجرای این مصوبه 

تصمیم گیری شود.
از روزهــای پایــان ســال 1400 بــا وجــود اینکــه 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت اعالم کرد که هیچ 
برنامه ای برای واردات لوازم خانگی وجود نداشته 
و حتــی موضوع تقویت صادرات مطرح اســت اما 
زمزمه هایی مبنی بر آزادسازی واردات لوازم خانگی 
مطرح و بعضا برخی اظهارات ضد و نقیض در این 
رابطه مطرح می شــود و دلیــل آن نگرانی از مبتال 
شــدن صنعــت لوازم خانگی بــه وضعیت صنعت 
خودرو، نادیده گرفته شــدن حق مصرف کننده و 
از همه مهمتر قاچــاق لوازم خانگی و ظهور و بروز 

مافیا در قاچاق کاالست.
ممنوعیــت واردات برخــی کاالهــا در کشــور، 
موضــوع مهمی اســت کــه همــواره در اظهــارات 
موافقــان و مخالفان مطرح می شــود موضوعی 
که در گفت وگو بــا یک تولید کننده و عضو هیئت 
مدیــره انجمن صنایــع لوازم خانگــی ایران مطرح 

کردیم.
سعید رضوانی رعایت حقوق مصرف کنندگان 
و تبدیل شــدن شــرایط صنعــت لــوازم خانگی به 
وضعیــت صنعــت خــودرو را از جملــه مهمتریــن 
شــائبه های مطــرح شــده در طــرح ممنوعیــت 
واردات لــوازم خانگــی بیان کــرد و افزود: از ســال 
1397 شــرایط تحریمی در کشــور تشــدید شــد و 
شرکت های تامین کننده مواد اولیه لوازم خانگی 
در دنیا، درب ورود مواد اولیه این صنعت را به روی 

ایران بستند.
وی افزود: این نوع تحریم در حالی اتفاق افتاد 
کــه 50 درصد لــوازم خانگی که در کشــور مصرف 
می شــد وارداتــی و مابقــی تولیــد داخــل بــود و 
تحریم کنندگان تصور می کردند که ایران با شرایط 
اســفناکی در صنعــت لــوازم خانگی متاثــر از عدم 

ورود مواد اولیه مواجه خواهد شد.

 تهدیدی که به فرصت تبدیل شد
وی اظهار کرد: تولید کنندگان داخلی این تهدید 
را به فرصت تبدیل کردند و توانستند مصرف و نیاز 
داخلی کاالی لوازم خانگی را بطور کلی تامین کنند 
و در این چهار سال هیچ کمبودی در کاالی ساخته 

شده احساس نشد.
وی با اشاره به ایجاد حس خودباوری در دولت 
از ســال 1397 تاکنون گفت: دولت در اجرای طرح 

ممنوعیت واردات لوازم خانگی به این باور رســید 
که توان بالقوه در بخش خصوصی وجود داشته 

که توانسته این نیاز را برطرف کند.
دبیــر انجمــن مدیران صنایــع ســاوه در ادامه 
گفت: تولیدکنندگان داخلی با تبدیل این تهدید به 
فرصت توانســتند کیفیت کاالهای تولیدی را ارتقا 
دهنــد و با تولید مشــابه خارجی رقابــت کنند. در 
حال حاضر در کشــور شرایطی بوجود آمده است 
کــه تولیــد کاالی ایرانی بــا کاالهایی کــه با بهترین 
برندهای دنیا در حال تولید هستند فاصله زیادی 
نــدارد. در واقــع یــک رقابت پذیری نســبی بوجود 
آمــده اســت و فاصله کوتاهــی که وجــود دارد به 

تکنولوژی و تجهیزات بر می گردد.

کیفیت  به  واردات  ممنوعیت  خدمت   
لوازم خانگی ساخت ایران

وی با اشــاره به اینکه بخش خصوصی در حال 
توســعه و بهبود کمی و کیفــی تولید محصوالت 
لــوازم خانگی اســت، افزود: از ابتدای ســال 1397 
که عدم ورود لوازم خانگی به کشــور اتفاق افتاد، 
این صنعت رشــد چشمگیری به لحاظ کیفیت کاال 

داشته و این رشد با شیب تندی ادامه دارد.
او با تاکید بر اینکه ایران در شرایطی قرار گرفته 
اســت که در تولیــد انواع لوازم خانگــی نیاز داخل 
را بطــور کامل تامیــن می کند، افزود: جای بســی 
خرســندی اســت کــه ایــران در تولید برخــی لوازم 
خانگــی بــه حالــت اشــباع دســت یافته و ســطح 
ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه نــه تنهــا متوقــف 
نشــده بلکه با ســرعت باال ادامه دارد و همچنان 
نیازمند حمایت دولت برای فراهم کردن بسترهای 
صادراتی برای رونق تولید لوازم خانگی و جلوگیری 

از ایجاد تنش و چالش در مسیر تولید هستیم.
رضوانی افزود: در بســیاری از واحدهای پیشرو 
تولیــد لــوازم خانگی نه تنها رشــد تولیــد به لحاظ 
کمــی و کیفی دیده می شــود بلکــه خدمات پس 
از فــروش به صورت شــبانه روزی ارائه و واحدهای 
تولیدی رقابت پذیر شــده اند و ایــن رقابت پذیری 
موجب ایجاد انگیزه در توســعه بازار عرضه شده 
و دغدغــه رعایت حقوق مصرف کنندگان را از بین 

می برد.
وی با تاکید بر عرضه فراگیر لوازم خانگی تولیدی 
در سطح کشور در مقایسه با تولید مشابه خارجی 
بیــان کرد: قیمت تمام شــده لــوازم خانگی تولید 
داخل کشــور تفاوت فاحشــی با مشابه خارجی از 
نظر قیمت دارد و از نظر کیفیت نیز برابری می کند.

لوازم  قلم  تنها  ساید  بای  ساید  یخچال   
خانگی که در ایران تولید نمی شود

او بیان کرد: مزیت رقابتی صنعت لوازم خانگی 
موجب شــده اســت کــه اکثر کاالهــای مــورد نیاز 

جامعــه هدف مصــرف کننــده تامین شــود، تنها 
کاالیی که کمبود آن در کشــور مشاهده می شود 
یخچال فریزرهای ساید بای ساید است و با توجه 
به ســرمایه گذاری صورت گرفته توسط بسیاری از 
واحدهای تولیدی کشور تا سال 1402 این کمبود 
نیــز برطــرف خواهــد شــد و تولیــد انبوه ایــن کاال 

درخواست مشتریان را پاسخگو خواهد بود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران در ادامه با اشاره به اینکه در سالیان گذشته 
حمایت های الزم از تولیدکننده داخلی برای ایجاد 
و توســعه واحدهای دانش بنیــان و تولیدکننده 
محصوالت در ســطح بین المللی صــورت نگرفته 
اســت، افــزود: تحریم ها بهانه ای شــد که حمایت 
بیشــتری از تولیــد بــرای رشــد و توســعه صــورت 
گیرد و در ســایه این حمایت، اعتماد متقابلی بین 
دولــت و بخش خصوصی ایجاد و نتیجه آن تولید 
محصوالتی با کیفیت باال و قیمت مناســب شــده 

است.

در  خودرو  صنعت  که  فروانی  مزایای   
اختیار داشت و صنعت لوازم خانگی، نه

وی در خصوص نگرانی دومی که در پی اجرای 
ممنوعیت واردات لوازم خانگی بوجود آمده است 
نیــز توضیــح داد و گفت: اینکه گفته می شــود که 
جلوگیــری از واردات لــوازم خانگــی موجــب دچار 
شــدن صنعت لــوازم خانگی بــه وضعیت صنعت 

خودرو خواهد شد حرف درستی نیست.
او ادامــه داد: با وجود اینکه حمایت جدی از 
صنعــت لوازم خانگی در گذشــته صورت نگرفت 
اما توســعه قابــل قبولی در این صنعت شــکل 
گرفــت و چــون تولیدکننــدگان لــوازم خانگی در 
ســطح وســیعی و بــه تعــداد زیــادی در کشــور 
وجــود دارند، رقابت پذیری بــا وجود ممنوعیت 
واردات رقــم خورد، چالشــی در این روند بوجود 

نیامد.
رضوانی بیان کرد: با وجود اینکه کمک شایانی 
به تولیدکنندگان صورت نگرفت و تسهیالت بانکی 
اعطا نشــده و در تامین منابــع ارزی با محدودیت 
رفتــار شــد و ایــن صنعــت در زمــان تحریم هــا بــا 
دشــواری فراوانی مواجــه بود، اما صنعــت لوازم 
خانگــی نه تنها بــه وضعیت صنعت خــودرو دچار 
نشــد بلکه شــاهد رشــد و توســعه کمی و کیفی 

بودیم.
وی با اشاره به محرومیت صنعت لوازم خانگی 
از دسترســی به منابــع ارزی افــزود: ایــن در حالی 
صــورت گرفت کــه صنعت خــودرو به منابــع ارزی 
دسترسی مناسبی داشت. صنعت لوازم خانگی از 
تســهیالت بانکی محروم بود و عمال شاهد بسته 
شدن درب بانک ها بر روی صنایع از جمله صنعت 
لوازم خانگی بودیم و با وجود این شرایط سخت، 

تولید در کشور استمرار داشت.

 مخالفتی با واردات مجاز و منطقی لوازم 
خانگی نداریم/مشکل، مافیای داخلی است

دبیــر انجمن مدیــران صنایع ســاوه همچنین 
گفــت: تولیدکننــدگان بخــش خصوصــی لــوازم 
خانگــی بــا واردات لــوازم خانگی در صــورت اینکه 
شــرایط منطقــی و تعرفــه واقعی وجود داشــته 
باشد قطعا مخالفتی نخواهند داشت و استقبال 
خواهند کرد. اما باید به این نکته اشاره کرد که هر 
زمــان موضوع واردات مطرح می شــود، دســتان 
مافیــای داخلــی اقــدام بــه واردات لــوازم خانگی 
از مرزهــای مجاز کشــور بــدون پرداخــت عوارض 
و مالیــات می کنــد. اگــر واردات به درســتی انجام 
بگیرد و تعرفه درســت در نظر گرفته شــود قطعا 
تولیدکنندگان داخلــی با چالش مواجه نخواهند 

شد.
وی با اشــاره بــه اقدامــات اقتصــادی دولت از 
ابتدای ســال جاری گفــت: در قالب ایــن اقدامات 
نرخ تعرفه ها، حامل های انرژی، هزینه های گمرکی 
و مالیاتی تغییر کرد و حقوق و دستمزد نیز تا 58 
درصد افزایش یافت که منجر به رشد قیمت تمام 

شده کاالها شد.

 وقتی تولیدکننده مجبور است با کاالی 
قاچاق رقابت کند!

ایــن تولیدکننده صنعــت لــوازم خانگی گفت: 
افزایــش بی محابــای قیمت هــا در کشــور موجب 
شده است که مزیت رقابت پذیری تولید در کشور 
تحت الشعاع قرار گیرد و چالشی را در هنگام رقابت 
بــا کاالهــای وارداتــی بوجــود آورد و حتی موجب 
شــده اســت که کاالهای قاچاق نســبت به تولید 

داخلی مزیت رقابتی پیدا کنند.
وی با بیان اینکه در کشــورهایی نظیر سوریه و 
عــراق مجــوز واردات کاالیی که تــوان تولید آن در 
داخل این کشــورها وجود دارد، صادر نمی شود، 
افــزود: چــرا در کشــوری نظیــر ایــران که توســعه 
صنعتــی و نیــز تــوان کارآفرینــی و ســرمایه گذاری 

آن بــه مراتــب باالتر از کشــورهای منطقه اســت، 
سیاســت های حمایتــی کارآمــد و موثــر در حــوزه 
تولیــد اعمــال نمی شــود و هرازگاهــی موضــوع 
واردات لــوازم خانگی به جای خودکفایی در تولید 

مطرح می شود.

و  روز  فنی  دانش  باید  پسابرجام  در   
تجهیزات را به کشور وارد کرد

وی بیان کرد: در پســابرجام بجــای واردات کاال 
باید دانش فنی روز و تجهیزات را به کشور وارد کرد 
تا بتوان از نیروی کار و منابع انسانی به نحو بهینه 
استفاده کرد و ارزش افزوده در کشور ایجاد شود.

رضوانی بیان کرد: در شــرایط تورمی و افزایش 
هزینه های تولید، بهای کاالی تولیدی در واحدهای 
صنعتی و تولیدی کشــور در حال افزایش است و 
چنانچــه تدبیری نشــود با یک عارضــه خطرناک و 
چالش مواجه خواهیم شد و تحت هیچ شرایطی 

نمی توان مزیت رقابتی برای صادرات پیدا کرد.
وی افــزود: در صورت عــدم ممنوعیت واردات 
لــوازم خانگــی بــه هیــچ وجــه وضعیتی کــه برای 
صنعت خودرو در کشور بوجود آمده برای صنعت 
لــوازم خانگی اتفــاق نخواهد افتــاد و تجربه چهار 
ســاله تحریم واردات دلیل مهمی بر این ادعاست 
همــواره  کــه  داده  نشــان  خصوصــی  بخــش  و 

پیشروست.
او گفت: صنعت لوازم خانگی نه تنها در تامین 
کاال موفق عمل کرده بلکه یاریگر دولت در تامین 
هزینه هــای جــاری کشــور بــوده اســت کــه انتظار 
می رود دو مقوله هزینه تولید و قیمت تمام شده 
مــواد اولیه در کشــور و هزینه خدمات به گونه ای 
باشــد کــه بتــوان در رقابت بــا کشــورهای دیگر با 
عرضه کاالهای رقابتی و صادرات محور به کشــور 

خدمت کرد.
رضوانی تصریح کرد: با وجود سختی های متاثر 
از تحریم هــا اما بخــش خصوصــی در رونق تولید 
و ایجــاد اشــتغال موفــق عمل کرده اســت و نرخ 
بیکاری به کمترین میزان در سال های اخیر رسیده 

است.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
امور  وزارت  سخنگوی  جهان: 
برجام  با  اینکه  بیان  با  خارجه 
مبادله  آماده  برجام  بدون  یا 
آمریکا  و  ایران  بین  زندانیان 
با  ارتباط  در  گفت:  هستیم، 
این موضوع، مذاکرات به طرق 
مختلف صورت گرفته و طرفین توافق های الزم 
آمریکا  را انجام داده اند و اکنون تصمیم دولت 

است که این توافق را انجام دهد یا نه.
ناصر کنعانی با بیان اینکه جمهوری اســالمی 
ایران، استقالل سیاسی خودش را قربانی روابط 
بــا هیچ کشــوری نخواهد کــرد، گفت: اســتقالل 
سیاســی جمهــوری اســالمی ایــران آنقــدر حائز 
اهمیــت اســت که به هیچ وجــه آن را در معرض 
یــا متأثر از نگاه سیاســی هیچ طــرف دیگری قرار 

نمی دهیم.

آژانس های  مدیران  از  برخی  به تازگی   
گردشگری گفته اند که روند صدور روادید برای 
انگلیس،  همچون  کشورهایی  توریست های 
به  توجه  با  ایران،  به  سفر  برای  کانادا  و  آمریکا 
است،  طوالنی  عموما  دارد،  وجود  که  مسائلی 
به  روادید  صدور  روند  شدن  طوالنی  این  اما 
هم  اروپایی  دیگر  کشورهای  توریست های 
خیلی  می شود  باعث  این  و  است  رسیده 
روادید  صدور  معطل  چون  توریست ها  از 
کنند.  کنسل  را  ایران  به  سفرشان  می شوند، 
هشدارهای  می رسد  نظر  به  دیگر  طرفی  از 
سوئد  و  فرانسه  و  انگلیس  دولت های  امنیتی 
به شهروندان شان در مورد سفر به ایران، مزید 
گردشگرهای  از  تعدادی  که  شده  علت  این  بر 
موارد،  این  به  توجه  با  نیایند.  ایران  به  خارجی 
روادید  صدور  تسهیل  برای  خارجه  امور  وزارت 

برای گردشگران چه برنامه هایی دارد؟
نمایندگی هــای  ســوی  از  روادیــد  صــدور 
جمهوری اســالمی ایران به صــورت الکترونیک و 

غیر کاغذی انجام می شــود و گردشــگران صرفا 
کدی دریافــت می کنند و به فرودگاه می آیند. در 
واقــع وزارت خارجه رونــد صدور روادیــد را روان 

سازی و آسان سازی کرده است.
در مقطعی پروتکل های بهداشتی و قرنطینه 
ای کشــورهای جهان به دلیل شــیوع همه گیری 
کرونــا، صنعــت جهانی گردشــگری را دچــار رکود 
کرد، ضمــن اینکه گردشــگران خودشــان نیز به 
اندازه سابق تمایل به انجام سفرهای توریستی 
نداشــتد، ولی االن این مشــکل تا حــدود زیادی 
رفع شده اســت. بعد از بهبود شرایط بهداشتی 
و فروکــش کردن کرونا، فضا باز شــده و تا جایی 
کــه مــن اطــالع دارم، رونــد صــدور روادیــد در 
نمایندگی های جمهوری اســالمی ایران با همان 

ترتیبات قبلی در حال انجام است.
همان طور که می دانید در بحث گردشــگری، 
وزارت امــور خارجــه در حــوزه صــدور روادیــد و 
در بخــش اطــالع رســانی و اینکه عالقــه مندان 
جمهــوری  گردشــگری  ظرفیت هــای  متوجــه  را 
ایــن  در  و  دارد  نقــش  کنــد،  ایــران  اســالمی 
زمینــه تــالش دارد کــه به نحو مناســب بــه این 
مســئولیت ها عمــل کنــد، بخش دیگــری هم به 
سیاســت های عمومــی دولــت در ایــن حــوزه بر 
می گــردد که سیاســت دولت نیــز افزایش جذب 

گردشگر است.
همچــون  کشــورهایی  هشــدار  مــورد  در 
فرانســه، ســوئد و انگلیس به شــهروندان شان 
در مــورد ســفر به ایــران، این هشــدارها ماهیت 
سیاســی دارنــد و نمــی تواند تاثیر ملموســی بر 

وضعیت گردشگری داشته باشد.

جدید  سفرای  انتخاب  پروسه  چرا   
و  انگلیس  همچون  مهمی  کشورهای  در  ایران 
فرانسه به این اندازه طوالنی شده است و هنوز 
بعد از گذشت چندین ماه، سفرای ایران در این 

کشورها مشخص نشده است؟
پروســه انتخاب ســفرای ایــران در دو کشــور 

فرانسه و انگلیس در حال انجام است و سفرای 
جدید معرفی خواهند شد.

زمانی  برجام،  با  ارتباط  در  مقطعی  در    
بحثی  بود،  شدن  انجام  حال  در  توافق  که 
مطرح شد که روسیه سنگ اندازی کرده و مانع 
هر  روسیه  و  ایران  که  است  شده  توافق  انجام 
دو این موضوع را تکذیب کردند، در حال حاضر 
نیز بعضا این تحلیل و نگاه مطرح می شود که 
را تا فرا  از ایران خواسته حصول توافق  روسیه 

رسیدن زمستان به تاخیر بیندازد؟
جمهوری اســالمی ایران، اســتقالل سیاســی 
خودش را قربانی روابط با هیچ کشوری نخواهد 
کــرد. در روند مذاکرات رفع تحریم ها هم، همین 
رویکرد وجود دارد. روسیه یکی از اعضای توافق 
برجــام بوده و بــه طور طبیعی همــواره در روند 
مذاکرات حضور و مشــارکت داشته و اظهار نظر 

کرده است.
همــواره همــه کشــورهای عضــو مذاکرات، 
دیدگاه هــا و نظــرات خود را مطــرح می کنند و 
ادعاهــا در خصــوص نقــش بازدارنده روســیه 
در دســتیابی به توافق، بحثی انحرافی اســت. 
در رونــد مذاکــرات ویــن طــرف اصلی کــه باید 
مســئولیت بپذیــرد و بــه نتیجــه بخــش بودن 
مذاکــرات کمــک کند، طــرف آمریکایی اســت و 
اینکــه آمریــکا هــر از چنــد گاهــی ادعاهایــی را 
در مــورد جمهــوری اســالمی ایران و یــا نقش 
روســیه در مذاکــرات مطرح می کنــد، فرافکنی 

است.
همــان طور که پیــش از این تاکیــد کرده ایم، 
نقــش تمــام کننــده دربــاره مذاکــرات را دولــت 
آمریــکا دارد و حتی اروپــا نیز در این ارتباط دقیقا 

در پشت دولت آمریکا قرار دارد.
بــه عبــارت دیگــر، اگــر دولــت آمریــکا واقعــا 
مســئولیت پذیر باشــد، و نتیجه مذاکــرات انجام 
آمــاده  و  بپذیــرد  توافــق  عنــوان  بــه  را  شــده 
جمع بنــدی شــود، اروپــا، روســیه و چیــن هیــچ 

کدام در این مســیر نقش بازدارنده ای نخواهند 
داشت.

روســیه و چیــن از کشــورهای کمــک کننــده 
روند مذاکرات بوده و هســتند، مواضع رســمی 
این کشــورها کامًال در حمایــت از روند مذاکرات 
و حمایــت از موضــع جمهــوری اســالمی ایــران 
اســت و دولــت آمریــکا طرفی اســت کــه از روند 
مذاکرات خارج شده و االن هم در روند توافق و 

جمعبندی نهایی بهانه تراشی می کند.
بــر ایــن موضوع بــار دیگــر تاکیــد می کنم که 
اســتقالل سیاسی جمهوری اسالمی ایران آنقدر 
حائــز اهمیــت اســت که بــه هیــچ وجــه آن را در 
معــرض و یــا متأثر از نگاه سیاســی هیچ کشــور 

دیگری قرار نخواهد داد.
*از مــواردی کــه درحاشــیه مذاکــرات احیای 
برجــام مطرح اســت بحث تبــادل زندانیــان بین 
ایران و آمریکا اســت، از آنجا که به نظر می رســد 
امیدهــا بــرای احیای برجــام تا حــدودی کمرنگ 
شــده اســت، بحث تبادل زندانیان بیــن ایران و 
آمریکا چه می شود؟ آیا این موضوع هم منتفی 

شده است؟
ما وقتی اعالم کردیم موضوع تبادل زندانیان 

ارتباطی با روند برجام ندارد به این معنی اســت 
کــه با برجام یا بی برجــام آمادگی داریم که بحث 
تبادل زندانیان را به عنوان یک موضوع انسانی 

حل و فصل کنیم .
ما قبال آمادگی خــود را برای مبادله زندانیان 
اعــالم کرده ایــم و همچنــان این آمادگــی در ما 
وجــود دارد. در ارتباط بــا این موضوع، مذاکرات 
طرفیــن  و  گرفتــه  صــورت  مختلــف  طــرق  بــه 
اکنــون  و  انــد  داده  انجــام  را  الزم  توافق هــای 
تصمیــم دولــت آمریــکا اســت کــه ایــن توافق را 
انجــام دهــد یــا نــه. ما بــرای انجــام ایــن توافق 

آماده ایم.

آزادی خلیل دردمند، حاجی   آیا در مورد 
اتفاق جدیدی رخ  ایران در عربستان  بازداشتی 

داده است؟
متاســفانه هنــوز در ایــن زمینه خبــر جدیدی 
نداریــم. انتظــار ما از دولت عربســتان ســعودی 
این اســت به عنوان یک موضوع انسانی در این 
ع وقت  زمینــه اقدام جدی انجام دهد و در اســر
شــهروند ایرانــی را کــه مهمــان خانه خــدا بوده 

است، آزاد کند.

همچنان آماده مبــــادله زندانیان با آمریکا هستیم

ناصر کنعانی

واردات منطقی لوازم خانگی مسئله ساز نیست
 مشکل، مافیای واردکننده داخلی است

واردات


