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     جواد محرمي
» س�ام بر ابراهيم« همچنان ج�زو پرفروش ترين آثار 
دفاع مقدس در حوزه كتاب اس�ت؛ كتاب�ي كه مي توان 
از آن به عنوان يكي آثاري ن�ام برد كه پيش از فراخوان 
»آتش به اختيار« رهبر معظم انقاب در حوزه فرهنگي ولي 
به نوعي از درون همان تفكر انقابي شكل گرفته است. 
بخ��ش مهم��ي از موفقیت هاي نش��ر دفاع مق��دس مديون 
جريان هاي مردمي اس��ت. انتش��ارات هايي كه ب��دون هیچ 
پشتوانه اي قدم در راهي گذاش��تند تا فقط بار زمین مانده اي 
را در عرص��ه فرهنگ بردارند. بچه ه��اي گمنامي كه هیچ گاه 
به دنبال نام و نشان نبودند و فقط به تكلیف عمل كردند و در 
اين راه موفقیت هاي چشمگیري به دست آوردند. يكي از اين 
ناشران را مي توان نش��ر »ابراهیم  هادي« عنوان كرد. نشري 
كه ابتدا حول محور ي��ك دغدغه به وجود آم��د و امروز يكي 
از مرجع ه��اي ادبیات دفاع مقدس ب��راي جوانان خودجوش 
فرهنگي سراسر كش��ور شناخته مي ش��ود. آنها كارشان را با 
چاپ كتاب شهید ابراهیم  هادي شروع كردند و دو سال براي 
اخذ مجوز تالش كردند اما عقب ننشستند و به راه شان ادامه 
دادند و اولین كت��اب را با فروش طالي خانواده هاي ش��ان به 

چاپ رساندند. 
اين جوانان اصاًل اهل حرف زدن و خودنمايي نیستند و از ابتدا 
عهد كرده اند در كارهاي شان مشي شهدا را در پیش بگیرند و 
پاي كتاب هاي شان اسم كس��ي را چاپ نكنند و فقط كساني 
كه مشي گمنامي را قبول داشته باشند، مي توانند با آنها كار 
كنند. چیزي جز عشق محور كارهاي شان نیست و با اخالص 
تمام زحمت مي كشند و در اين اوضاع خراب كتاب، چیزي جز 

خلوص نیت نمي تواند موفقیت آنها را تضمین كند. 
»س��الم بر ابراهیم« كتابي اس��ت كه در قالب زندگینامه اي 
مختصر و 69 خاط��ره درباره ش��هید بزرگ��وار و مفقود االثر 
»ابراهیم  هادي« منتشر شده است. اين نوشتار حاصل بیش 
از 50 مصاحبه از خانواده، ياران و دوستان آن شهید است كه 
همگي نگارنده را در گردآوري اين مجموعه ارزش��مند ياري 
رساندند. شهید هادي در يكم ارديبهش��ت ماه سال 36 ديده 
به جهان گشود و پس از 27 س��ال زندگي پر فراز و نشیب، در 
عملیات والفجر مقدماتي در منطقه فكه، بیست و دوم بهمن 
س��ال 6۱ به درجه رفیع ش��هادت نائل آمد و همانطور كه از 
خداوند مي خواست، پیكر پاكش در كربالي فكه گمنام ماند. 

دو خاطره از مفقود شدن شهید هادي در كتاب سالم بر ابراهیم 

نقل شده كه جزو جالب ترين بخش هاي اين كتاب است. » يك 
ماه از مفقود شدن ابراهیم مي گذشت. بچه هايي كه با ابراهیم 
رفیق بودند هیچ كدام حال و روز خوبي نداشتند. هر جا جمع 
مي شديم از ابراهیم مي گفتیم و اشك مي ريختیم. براي ديدن 
يكي از بچه ها به بیمارستان رفتیم، رضا گوديني هم اونجا بود. 
وقتي كه رضا رو ديدم انگار كه داغش تازه شده باشه بلند گريه 
مي كرد. بعد گفت: »بچه ها دنیا بدون ابراهیم برا من جاي زندگي 
نیست. مطمئن باشید من تو اولین عملیات شهید مي شم.« يكي 
ديگه از بچه ها گفت: »ما نفهمیديم ابراهیم كي بود. اون بنده 
خالص خدا بود كه اومد بین ما و مدتي باهاش زندگي كرديم تا 
بفهمیم معني بنده خالص خدا بودن چیه.« يكي ديگه گفت: 

»ابراهیم به تمام معنا يه پهلوان بود يه عارف پهلوان.«
در خاطره اي ديگر از اين كتاب مي خوانیم: پنج ماه از شهادت 
ابراهیم گذش��ت. هر چه مادر از ما پرس��ید: »چ��را ابراهیم 
مرخصي نم��ي آد؟« با بهانه ه��اي مختلف بح��ث رو عوض 
مي كرديم و مي گفتیم: »االن عملیاته، فع��اًل نمي تونه بیاد 
تهران و... خالصه هر روز چیزي مي گفتیم.« تا اينكه يك بار 
ديدم مادر اومده داخل اتاق و روبه روي عكس ابراهیم نشسته 
و اشك مي ريزه. اومدم جلو و گفتم: »مادر چي شده؟« گفت: 
»من بوي ابراهیم رو حس مي كنم. ابراهیم االن توي اين اتاقه، 
همین جا و...« وقتي گريه اش كمتر شد گفت: »من مطمئن 

هستم كه ابراهیم شهید شده.«
مادر ادامه داد: »ابراهیم دفعه آخر خیلي با دفعات ديگه فرق 
كرده بود، هر چي بهش گفتم: بیا بريم، برات خواس��تگاري، 
مي گفت: نه مادر، من مطمئنم كه بر نمي گردم. نمي خوام چشم 
گرياني گوشه خونه منتظر من باشه چند روز بعد مادر دوباره 
جلوي عكس ابراهیم ايستاده بود و گريه مي كرد. ما هم باالخره 

مجبور شديم به دايي بگیم به مادر حقیقت رو بگه.«

   فرزين ماندگار
در مجلس شهادت حضرت علي )ع( به روايت تعزيه و شبيه خواني 
از تعزيه به عنوان يگانه هنر نمايش�ي جهان اس�ام ياد شد. 
تعزيه هنري اس��ت كه بیش از ايرانیان، پژوهشگران خارجي در 
شرح مختصات و ويژگي هاي نمايشي آن سخن رانده اند؛ هنري 
كه همواره در جامعه ايران مهجور و غريب بوده اس��ت. الكساندر 
خچكو، يكي از پژوهشگران تعزيه درباره اين هنر نمايش ايراني 
مي گويد: »ايرانیان با شركت در تعزيه خشت هايي را مي خرند تا 

آخرت خود را با آنها بنا كنند.«
روز گذشته در مجلس شهادت حضرت علي )ع( به روايت تعزيه 
و شبیه خواني، اردشیر صالح پور نويسنده و پژوهشگر اين عرصه 
تعزيه را سامان  يافته ترين و كامل ترين شكل هنر ملي و سنتي 
و آيیني ايراني ها دانس��ت و گفت: »هنر كامل، هنري است كه 
داراي شعر، موسیقي، داستان و آواز باشد و همه اين مؤلفه ها در 

تعزيه وجود دارد.«

وي كه دكتراي تخصصي پژوهش هنر و هنر هاي نمايشي دارد 
در اين مراسم گفت: »تعلق ملي ايرانیان به ذوق و هنر در يكي از 
زيباترين اشكال نمايشي خود، تجلي زيباشناسانه اي پیدا كرده 
است كه باعث مباهات و افتخار همه ايرانیان مسلماني است كه 
همواره آرزوها، فرهنگ، دين و ديانت را با ش��كلي زيباشناسانه 
بروز مي دهند.« صالح پ��ور تعزيه را هنر ملي ايرانیان دانس��ت 
و گف��ت: »برگزاركننده ه��اي اين مجلس در رويك��ردي نوين 
تالش دارند در كنار نمايش ابزار، اشیا و ابنیه و آثار در موزه ها و 
مكان هاي تاريخي، تجلي هاي ذوقي و فرهنگ معنوي و ناملموس 
را نیز در اين مكان ها به  نمايش گذارند. اگر هنر اسطوره اي يونان 
تالش مي كند با اساطیر خودش، مذهب و دين و آيینش را ابراز 
كند، ايرانیان شیعه و مسلمان از دوران صفويه تالش كرده اند با 
كمك هنر و فرهنگ، اشكال مختلفي از اين تجلي ها را در سطوح 

مختلف ابراز كنند.«
وي يگانه نمايش هنر جهان اس��الم را شبیه خواني عنوان كرده 
و گفته: »خوشبختانه اين هنر به عنوان میراث بشري ثبت شده 
اس��ت و ما بايد به تعزيه نه  تنها به  عنوان هن��ري ايراني بلكه به  
عنوان هنري بش��ري توجه كنیم.« اين پژوهش��گر با اشاره به 
تفاوت هاي موجود در نسخ تعزيه و ش��بیه خواني در اقلیم هاي 
مختلف به  رغ��م واحد بودن موضوع، از وجود ۱۱00 نس��خه از 
مجالس شبیه خواني در موزه واتیكان ايتالیا خبر داد. تعزيه در 
ايران باستان ريشه دارد، اين هنر در دوران صفويه انسجام و در 
دوران زنديه تجلي پیدا كرد و اوج شكوفايي آن در تكیه دولت، 

ضلع جنوبي كاخ گلستان و دوران قاجار بود.

يك پژوهشگر هنرهاي نمايشي مطرح كرد

تعزيه سامان يافته ترين هنر ملی و آيينی ما است
   محمدصادق عابديني

مه�دي يزدان�ي، مدير عامل جديد مؤسس�ه رس�انه هاي 
تصويري در مراس�م معارفه اش ب�ه س�ابقه طوالني بحث 
ايجاد VODدر اين مؤسس�ه اش�اره و البته ب�ر اين نكته 
نيز تأكيد ك�رد ك�ه راه زي�ادي پيش روي VODاس�ت. 
اين موضوع درحالي اس�ت ك�ه مديران متع�ددي در اين 
سال ها خواس�ته اند VODرا به سامان برس�انند اما عمر 
مديريت هيچ ك�دام به حل اين مش�كل قد نداده اس�ت. 
مراسم توديع و معارفه مديران عامل پیشین و جديد مؤسسه رسانه هاي 
تصويري محملي شد براي اشاره به س��ابقه طوالني بحث ايجاد سامانه 
ويدئو درخواستي )VOD( كه در دوره مديريت مصطفي ابطحي مدير 
بركنار شده مؤسسه رسانه هاي تصويري تالش شد با به سرانجام رساندن 
آن، فعالیت تجاري VOD ها در كش��ور را سر و شكل بهتري ببخشند 
با اين وجود ابطحي نیز نتوانست VOD را به ساحل مقصود برساند. در 
اين مراسم مهدي يزداني مديرعامل جديد مؤسسه رسانه هاي تصويري 
در سخناني با اشاره به سابقه حضورش در اين مؤسسه، گفت: در دوره 
اول حضور آقاي حیدريان در مديريت سینما، بنده در مؤسسه رسانه هاي 
تصويري بودم. وي افزود: از همان دوره اول حضور در مؤسسه تصورم اين 
بود كه مي توان كارهايي را در رس��انه هاي تصويري انجام داد كه بخش 
 VOD خصوصي يا ديگران نمي توانند انجام دهند و پیشنهاد راه اندازي
نیز در همان سال ها ارائه شد. يزداني گفت:: وقتي در سال 84- 85 قرار 
بود از مؤسسه رس��انه هاي تصويري بروم كارهاي نهايي VOD انجام 
شده بود اما چون زيرس��اخت ها فراهم نبود اين كار زمین ماند و حتي 
وقتي مسئولیت را به آقاي داروغه زاده تحويل دادم، پرسیدند كه كدام 

كار زمین مانده و من هم گفتم بحث VOD. ابراهیم داروغه زاده نیز كه 
در اين جلسه حضور داشت در تأيید حرف هاي يزداني گفت: زماني كه 
قرار شد مس��ئولیت را از آقاي يزداني تحويل بگیرم، كارهاي زيادي در 
زمینه VOD در مؤسسه انجام شده بود كه به دلیل تمركز ما روي توزيع 
فیزيكي محتوا و فیلم هاي سینمايي، در امر VOD توفیقي حاصل نشد. 
گويا اين عدم توفیق ها تا دوره ابطحي نیز ادامه داشته و با آمدن و رفتن 
مديرها تغییري در شرايط سامانه VOD پیش نیامده است. اكنون با 
وجود فعالیت چند شركت در حوزه VOD اين سامانه هنوز فراگیر نشده 
است. براي همین محمد حیدريان، رئیس سازمان سینمايي از مديرعامل 
مؤسسه رسانه هاي تصويري خواسته است با ترسم افق هاي بلند پیش 
 VOD روي مؤسس��ه در قالب يك برنامه مدون چهار س��اله، تكلیف
را نیز مش��خص كند و آن را به سرانجام برس��اند! از سخنان حیدريان 
اين گونه مي توان نتیجه گرفت كه بزرگ ترين مشكل VOD نداشتن 
مديريت و استراتژي مدون است؛ چیزي كه هیچ كدام از مديران مؤسسه 

نتوانسته اند آن را به طور ريشه اي حل كنند.

مدير جديد مؤسسه رسانه هاي تصويري هم وعده VODداد 

مديران مي آيند و مي روند اما VOD همچنان باقي است

   محمدصادق عابديني
صداوس�يما اين روزه�ا در ح�ال راه اندازي 
ش�بكه اي جدي�د ب�راي ق�اره آفريق�ا و 
مخاطبانی كه زبان هوسايی دارند، با عنوان 
HausaTV است. آفريقا قاره اي كه همواره 
يادآور فقر بوده است، در حالي كه بر اساس 
برآوردهاي بين المللي اي�ن منطقه از جمله 
غني ترين نقاط ك�ره زمين اس�ت. به لحاظ 
رواب�ط بين الملل، ق�اره آفريق�ا تقريبًا يك 
س�وم اعضاي س�ازمان ملل متح�د و ديگر 
نهادهاي وابسته را تشكيل مي دهد و در واقع 
كش�ورهاي جهان براي پيشبرد اهداف هاي 
بين الملل�ي خ�ود ب�ه آراي اي�ن كش�ورها 
نيازمند هس�تند. صداوس�يما قصد دارد با 
راه اندازي اين ش�بكه مخاطبان شبكه هاي 
بين المللي اش را تا قلب آفريقا گسترش دهد. 
محمدرضا حاتمي كه از سال 89 تا تابستان 
95 به راه اندازي و مديريت ش�بكه  آي فيلم 
به زبان هاي عربي، فارس�ي و انگليس�ي، در 
حوزه معاونت برون مرزي اش�تغال داش�ت، 
مسئوليت راه اندازي Hausa TV را بر عهده 
 دارد. »ج�وان« در گفت و گو با حاتمي درباره

 Hausa TV و داليل راه اندازي اين ش�بكه 
جديد تلويزيوني سؤاالتي را مطرح كرده است. 

      
آق�اي حاتم�ي همان طور ك�ه از نام 
 Hausa TV شبكه مشخص اس�ت
بايد به زبان هوسايي فعاليت داشته 
باشد، درباره اين زبان و جايگاهش در 

آفريقا بگوييد؟ 
زبان هوسايي در بین بس��یاري از مردم نواحي 
غربي و مركزي آفريقا، رواج دارد. هوسازبان ها 
همچنین در بعضي از كش��ورهاي حوزه خلیج 
 فارس، اروپا و امري��كا اقامت دارند ولي اكثريت 
هوسا زبان ها در نیجريه زندگي مي كنند. نیجريه 
با ح��دود ۱88 میلیون نف��ر، پرجمعیت ترين 
كشور قاره آفريقاست و از سال 20۱3 به عنوان 
بزرگ ترين اقتصاد قاره آفريقا شناخته مي شود 
و رهبري اقتصادي و فرهنگ��ي قاره آفريقا را به 

عهده دارد. 
پس تمركز Hausa TV روي كشور 
نيجريه اس�ت؟ چ�را اين كش�ور را 

انتخاب كرديد؟
 نیمي از جمعیت نیجريه مسلمان و اغلب آنها 

اهل تسنن مالكي هس��تند. تقريباً ۱2 میلیون 
نیجريه اي ش��یعه هس��تند. حدود 40 درصد 
جمعیت آن مسیحي و ۱0 درصد را هم پیروان 
باورهايي نظیر طبیعت  پرستي و مذاهب بومي 
تشكیل  مي دهند. شیعیان در نیجريه به دلیل 
عالقه من��دي به جمهوري اس��المي اي��ران به 
»خمینیون« مشهور شده اند و حضور پرشوري 
در مراسم مذهبي دارند. راهپیمايي میلیوني در 
مراسم اربعین و روز قدس همچنین مشاركت 
مسیحیان در كنار مسلمانان در اين همايش ها، 
حاكي از روحیه قوي حق طلبي و عدالت خواهي 
مردم آن ديار اس��ت. پیروان ادي��ان و مذاهب 
مختلف در نیجريه براي جمهوري اسالمي ايران 
به عنوان سمبل مبارزه با اس��تكبار و استعمار، 

احترام فوق العاده اي قائل هستند. 
جداي از پيروان دين اسام و شيعيان 
در نيجريه چه اش�تراكات فرهنگي 
ميان جمهوري اس�امي و مردم اين 

كشور وجود دارد ؟ 
اشعار شاعران هوسازبان مسلمان در حقیقت ادامه 
شعر كالسیك عربي است. قهرمانان داستان ها در 
رمان هاي برجسته هوسايي، غالبا ويژگي هاي ضد 
اس��تعمار بريتانیا دارند. همچنین اشعار و اذكار 
عارفانه نیز در میان مردم جاي��گاه ويژه اي دارد. 

) نیجريه زماني مستعمره بريتانیا بود(
به نظر جنابعالي گرايش هاي رسانه اي 

و هنري هوسازبان ها چگونه است ؟
 هوسازبان ها مثل اغلب آفريقايي ها به برنامه هاي 
سرگرم كننده، مس��تند و گزارش هاي مناطق 
ديدني ساير كشورها عالقه فراواني دارند. اولويت 
اصلي اخبار ب��راي مردم هوس��ازبان، اطالع از 
رويدادهاي پیرامون خودش��ان در آفريقاست، 

البته به خط خبري ضد استكبار و محور مقاومت 
نیز عالقه مند هستند. اغلب مردم غرب آفريقا، 
تحت تأثیر فیلم هاي هندي و امريكايي هستند 
و صنعت فیل��م نیجريه »نالیوود« در سراس��ر 
آفريقا به يك پديده فرهنگي و تأثیرگذار تبديل 
شده اس��ت. نیجريه همچنین صاحب يكي از 
بزرگ ترين بازارهاي تلفن  همراه در جهان است 
و در سال 20۱6 كاربران اينترنت در نیجريه در 

رتبه هفتم جهان قرار گرفتند. 
با توج�ه به س�رمايه گذاري غرب در 
صنعت س�ينما در نيجري�ه و تاش 
براي غال�ب ك�ردن فرهن�گ نظام 
س�رمايه داري در اين كشور، شبكه 
HausaTV براي رقابت با رسانه هاي 
رقيب چ�ه برنامه اي در نظ�ر گرفته 

است ؟ 
در آفريق��ا از س��ال هاي گذش��ته فعالیت هاي 
ش��بكه هاي متعلق به انگلیس، امريكا، آلمان، 
چی��ن و عربس��تان آغاز ش��ده اس��ت و حتي 
جريان ش��یعه لندني ه��م آنجا فعالی��ت دارد. 
بنابراين با توكل بر خدا تالش مي كنیم ش��بكه 
HausaTV با بهره گرفتن از همه ظرفیت ها 
و مزيت هاي ايران اسالمي، نماينده شايسته اي 

براي رسانه ملي باشد. 
از فعاليت ه�اي انج�ام ش�ده ب�راي 
راه اندازي شبكه Hausa TV  براي 
مخاطبان و عاقه مندان توضيحاتي 

بفرماييد ؟
مبان��ي مأموريت ه��ا، س��اختار اداري، جدول 
پخش شبكه به تصويب رس��یده و تولید بسته 
كامل هويت بصري شبكه در حال انجام است. 
شناس��ايي و مراحل آم��وزش و ب��ه كارگیري 
كارشناس��ان هوس��ازبان نیز آغاز ش��ده است. 
همچنین طراحي س��اختار اولیه وبگاه ش��بكه 
تقريباً پاي��ان يافت��ه و ترجمه و آماده س��ازي 
محتوي��ات آن در حال انجام اس��ت. آيین نامه 
ترجمه و استايل بوك ش��بكه در حال تكمیل 
است. شناسايي شركت هاي معتبر دوبله انجام 
شده و به دنبال آغاز تولید برنامه هاي شبكه در 

داخل و خارج از كشور هستیم. 
تأمين اعتبار و تخصيص بودجه براي 
راه اندازي اين ش�بكه به چه صورت 

خواهد بود ؟ 
امیدواريم در آينده نزديك بودجه و امكانات الزم 
هم در اختیار شبكه قرار بگیرد. بر اساس تجارب 
قبلي در راه اندازي شبكه عربي، انگلیسي و فارسي 
ifilm، امیدوارم پس از دو س��ال از فعالیت هاي 
رسمي، شبكه Hausa TV  ان شاءاهلل به مرحله 
درآمدزايي هم برسیم. همچنان كه فعالیت هاي 
ش��بكه » آي فیلم« درآمدهايي را براي معاونت 

برون مرزي و سازمان در پي داشت. 
آيا مي توانيد زمان راه اندازي شبكه 
Hausa TV را به ص�ورت تقريب�ي 

اعام كنيد ؟ 
با توجه به مجموع شرايط مالي و روند امكاناتي 
كه قرار اس��ت در اختیار ش��بكه ق��رار بگیرد 
امیدوارم در تابستان فعالیت هاي شبكه در بستر 
وب و گروه هاي اجتماعي آغاز ش��ود و در پايیز 

پخش ماهواره اي آغاز خواهد شد.

از س��ال هاي گذش��ته  آفريق��ا  در 
متعل��ق  ش��بكه هاي  فعاليت ه��اي 
ب��ه انگلي��س، امري��كا، آلم��ان، چي��ن 
و عربس��تان آغاز ش��ده اس��ت و حتي 
جريان ش��يعه لندني هم آنجا فعاليت 
 HausaTV دارد. تالش مي كنيم شبكه
با به��ره گرفت��ن از هم��ه ظرفيت ها و 
مزيت ه��اي اي��ران اس��المي، نماينده 
شايس��ته اي براي رس��انه ملي باشد

Hausa TV با راه اندازي شبكه

 »خمينيون« در قلب آفريقا 
پاي شبكه  اي ايراني مي نشينند

تحقق چشم انداز صنعت گردشگري 
نيازمند توازن در ورود و خروج گردشگران 

خارجي 

عضو هيئت رئيس�ه كميس�يون فرهنگي مجل�س اعتقاد 
دارد براي دستيابي به چش�م انداز۲۰ ميليوني براي صنعت 
گردش�گري طي س�ال هاي آينده بايد توازن و تعادلي بين 
ورود و خروج گردش�گران ايراني و خارجي صورت بگيرد. 
علیرضا ابراهیمي با اش��اره به اينكه امروزه صنعت گردش��گري 
كشورمان بیش از گذشته نیازمند توجه و برنامه ريزي به منظور 
افزايش تعداد گردش��گران خارجي اس��ت، گفت: چش��م انداز 
20 میلیوني ب��راي صنعت گردش��گري طي س��ال هاي آينده 
پیش بیني شده است، از اين رو براي دستیابي به اين هدف بايد از 

هم اكنون اقدام جدي انجام شود. 
نماينده مردم رامیان و آزادش��هر در مجلس شوراي اسالمي با 
بیان اينكه گاهي اوقات شرايط خدماتي و زيرساخت هاي صنعت 
گردشگري اجازه افزايش جذب گردشگر را نمي دهد، اظهاركرد: 
بايد به كم��ك بخش خصوصي زيرس��اخت هاي مختلف را اعم 
از هتلینگ، مناسب س��ازي اماكن تفريحي و گردشگري و ارائه 
خدمات ارتقا ببخش��یم تا بتوانیم در اين حوزه ش��اهد عملكرد 

بهتري باشیم. 
وي با تأكید بر اينكه نبايد جريان گردشگري و سفر گردشگران 
ايراني به كشورهاي مختلف كه روابط خوبي با آنها برقرار است 
يكطرفه باش��د، ادامه داد: حتماً بايد توازن و تعادلي بین ورود و 
خروج گردشگران ايراني و خارجي صورت بگیرد نه اينكه صرفاً 
در حوزه گردشگري كشوري مانند گرجس��تان شاهد افزايش 
گردشگران ايراني باشیم اما شاهد حضور چشمگیر گردشگران 

گرجستاني در ايران چهارفصل نباشیم. 
عضو هیئت رئیسه كمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به اينكه متأسفانه نبود آگاهي از ظرفیت ها و جاذبه هاي 
تاريخي و طبیعي يكي از داليلي اس��ت كه گردشگران خارجي 
اس��تقبال كمي از س��فر به ايران دارند، خاطرنش��ان كرد: بايد 
تورهاي آشناسازي براي فعاالن گردشگري كشورهاي مختلف 
از جمله كشورهاي همسايه برگزار شود تا بتوانیم از اين طريق 
شاهد افزايش گردش��گر باش��یم. چندي پیش رئیس سازمان 
میراث  فرهنگي، صنايع  دس��تي و گردش��گري با تكرار پرسش 
رئیس جمهور مبني ب��ر اينكه چرا جريان گردش��گري ايران با 
كشورهايي كه روابط سیاسي خوبي با آنها دارد يك طرفه است، 
گفت: بايد اقدامات و تمهیدات الزم با هدف توازن بخشي ورودي 

و خروجي گردشگر بین كشور ما با سايركشورها انجام شود

»رستاخيز داعش« در كتابفروشي ها
كت�اب »رس�تاخيز داع�ش« ب�ه تاري�خ، راهب�رد و 
رويك�رد آخرالزمان�ي دول�ت اس�امي پرداخت�ه اس�ت. 
كتاب »رستاخیز داعش« اثر ويلیام مك كنتس با ترجمه حامد 

قديري از سوي نشر اسم روانه بازار كتاب شد. 
اين كتاب به تاريخ، راهبرد و رويكرد آخرالزماني دولت اسالمي 
پرداخته اس��ت. ويلیام مك كنت��س دكتراي خود را در رش��ته 
مطالعات خاورمیانه از دانش��گاه پرينس��تون گرفت و اكنون در 

دانشگاه جان هاپكینز تدريس مي كند. 
او كه هم مناس��بات میان ش��یعه و س��ني را مي شناس��د و هم 
رويكردهاي تكفیري ها را، بنیانگذار و يكي از سردبیران وب سايت 
»جهاديكا« است؛ وب س��ايتي كه به صورت تخصصي در زمینه 
تكفیري ها و تندروهاي اهل سنت كار مي كند. اين وب سايت همه 
اسناد، مدارك و بیانیه هاي مربوط به اين گروه ها را جمع آوري و 

ترجمه كرده و در اختیار عموم قرار مي دهد. 
مك كنتس تاريخ، سیاس��ت و الهیات مربوط به اسالم، عراق و 
خاورمیانه را خوب مي شناسد و مدتي هم مشاور وزارت خارجه 
اياالت متحده در حوزه مواجهه با افراط گرايي خشن بوده است. 
حاصل تحقیقات و مطالعات زي��اد مك كنتس روي تكفیري ها 
و به خصوص داعش، كتاب »رس��تاخیز داعش« است؛ يكي از 
آثار پرفروش در حوزه تكفیري ها و داعش در س��طح جهان. در 
اين كتاب، از ظهور و ش��كل گیري داعش روايتي ارائه مي شود 
كه در دل آن، ما مي توانیم با عمق انديش��ه هاي دولت اسالمي 

آشنا شويم. 
كتاب »رستاخیز داعش« از سوي نشر اس��م در 384 صفحه با 

قیمت 28 هزار و 500 تومان روانه بازار كتاب شده است.

    کتاب

حكمت 19: 

  َمْن َجَرى ِف�ی ِعَنان أََمِل�ِه َعَثَر 

بَِأَجِلِه. 

 آن كس كه در پ��ى آرزوى خويش 

تازد، مرگ او را از پاى در آورد. 

    گردشگري

»سام بر ابراهيم« همچنان جزو پرفروش هاست

موفقيت كتابي كه از دل فرهنگ آتش به اختيار 
سربرآورده است

 تشكيل سازمان نظام صنفي 
نياز جدي اهالي رسانه

عضو كميس�يون فرهنگي مجلس اعتق�اد دارد دولت باي�د در ارائه اليحه 
نظام جام�ع رس�انه هاي همگاني تس�ريع كن�د و در آن مس�ائلي همچون 
تش�كيل س�ازمان نظ�ام صنف�ي اهالي رس�انه م�ورد تأكي�د ق�رار گيرد. 
پروانه سلحشوري با اشاره به ضرورت تشكیل سازمان نظام صنفي اهالي رسانه، گفت: 
فعاالن حوزه رسانه گاهي اوقات با مسائل و مشكالتي مواجه مي شوند كه براي پیگیري 
و حل آنها به داشتن يك نظام صنفي نیازمند هستند، در حالي كه اين مهم هم اكنون 
وجود ندارد. نماينده مردم تهران، ري، شمیرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراي 
اسالمي با بیان اينكه انجمن هاي موجود در عرصه رس��انه كارايي و توانمندي مناسب 
براي تحقق بخشیدن به حقوق اهالي رس��انه را ندارند، اظهاركرد: امروزه در كشورمان 
سازمان هاي نظام صنفي براي اقشار مختلف از جمله جامعه مهندسان و پزشكان وجود 
دارد و فعاالن اين حوزه به راحتي مي توانند در آنها فعالیت كنند، از اين رو با تش��كیل 
سازمان نظام صنفي اهالي رسانه مي توان شخصیت حقوقي براي اصحاب رسانه در نظر 
گرفت. وي با بیان اينكه تشكیل چنین سازماني خدمت بزرگي به اصحاب فرهنگ و رسانه 
است، تصريح كرد: دولت مي تواند اين موضوع را در قالب اليحه مجزا يا در قالب اليحه 
مربوط به نظام جامع رسانه هاي همگاني به مجلس ارائه دهد، از اين رو بايد اقدام جدي از 
سوي مسئوالن انجام شود. سلحشوري ادامه داد: نبايد از ياد برد كه تشكیل سازمان نظام 
صنفي اهالي رسانه در واقع برون سپاري و واگذاري بخشي از امور و اختیارات به فعاالن اين 
عرصه است و در اين میان اين قشر از جامعه مي توانند اظهارنظر قوي در مواقع مورد نیاز به 
تصمیم گیري  داشته باشند. عضو كمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان 
كرد: در صورتي كه سازمان نظام صنفي اهالي رسانه ايجاد شود، اين حوزه داراي جايگاه 

ويژه اي خواهد شد و فعاالن اين حوزه مي توانند مؤثرتر عمل كنند.

    خبر


