
 »جاسوسان صنعتي نظامي« 
به تلويزيون مي آيد

مجموع�ه مس�تند »جاسوس�ان صنعت�ي نظام�ي« 
ب�ه كارگرداني مجتب�ي ميناوند ك�ه س�راغ پرونده هاي 
خرابكاري ه�اي صنعتي و نظام�ي رفته اس�ت، هر هفته 
دوش�نبه ش�ب ها روي آنتن ش�بكه مس�تند م�ي رود. 
مجتبي ميناوند كارگردان مستند »جاسوسان صنعتي نظامي« 
كه از توليدات جديد شبكه مستند سيما است، درباره اين مستند 
گفت: اين مجموعه مستند روايتگر پرونده هايي است كه طي آن 
جاسوسي هاي بزرگي در حوزه هاي صنعتي توسط برخي كشورها 
رخ داده است. »جاسوسان صنعتي« اصطالحي بين المللي است 
كه طي آن كش��ورها براي دس��تيابي به پيشرفت هاي صنعتي 
رقيب شان، نفوذهايي را انجام می دهند تا بدين وسيله داده هايي 
را كس��ب و با انجام خرابكاري در آنها، پيشرفت كشور رقيب را 
متوقف كنند. يكي از مهم ترين اين پرونده ها مربوط به جاسوسي 

شوروي از برنامه اتمي امريكا در دوران جنگ سرد است.
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»كت چرمي« سرگردان در ژانر و ناتوان در روايت
 چرخه درام در»كت چرمی« نمي تواند حركت كند و آنچه ديده مي شود، كليشه گويي است
 كه چندين بار در فيلم ها يا سريال هايي با اين موضوع به مراتب بهتر و منسجم تر ديده ايم

    افشين عليار
 »كت چرم��ي« اولين فيلم حس��ين ميرزامحم��دي در ژانر 
سرگردان است و اساساً معلوم نيست فيلمساز قصد داشته چه 
بگويد! فيلم ميان ملودرام و جنايي پا در هوا مانده و نمي تواند در 
مسير خطي اش حركت كند. تعدد لوكيشن و شخصيت ها جهان 
فيلم را آشفته كرده و همين باعث شده ريتم فيلم در نوسان باشد 
و در يك ايستايي خاص گرفتار بماند. سعي شده سوژه ملتهب 
باشد و به سمت ژانر جنايي برود، اما فيلمنامه گنجايش اين 
حجم از خ��رده پيرنگ هاي بي فايده را ن��دارد. حتي قصه هم 
توان حركت ندارد. به همين دليل خط روايي با دست اندازهاي 
پي درپي مواجه است. مشكل اساسي از فيلمنامه است كه مسير 
خودش را نمي داند به همين جهت نوع روايت منسوخ شده و 
الكن و بي فايده به نظر مي رسد، زماني كه قصه نمي تواند تعريف 
شود. زماني كه فيلمساز چگونه روايت كردن سوژه ملتهب را 
نمي تواند داخل ژانر خود قرار دهد پس نمي توانيم متقاعد شويم 
كه عيسي كارمند بهزيستي دغدغه رسيدگي به يك معضل 
يا بحران اجتماعي را دارد، چراكه هي��چ معرفي به اندازه اي از 
عيسي نمي شود. سكانس اول هم نمي تواند معرفي شخصيت او 
باشد براي اينكه فيلمساز نمي گذارد آدم هاي فيلم به شخصيت 
مستقل تبديل شوند، انگار همه چيز در سطح و بداهه مانده و 

پرداختن به اين بحران نمي تواند شكل منطقي بگيرد. 
 احتماالً فيلمساز ذوق زده طرح چند خطي خود بوده و اميدوار 
به بازيگرانش اما حتي بازيگران به خصوص جواد عزتي نمي تواند 
فيل��م را از جهان كس��الت آورش نجات ده��د. انتخاب عزتي 
به شدت اشتباه به نظر مي رسد چراكه او همچنان در نقشي كه 
در زخم كاري و مردبازنده بازي كرده متوقف مانده و نمي تواند 
عيسي را براي خود كند. تمامي واكنش هاي احساسي او مانند 
بغض و گريه و جدي بودنش تكرار نقش هاي گذش��ته است و 
انگار از او توقع داريم كه پليس باشد كه اتفاقاً در سكانس هاي 

اول نمي توانيم تش��خيص بدهي��م او پليس اس��ت يا كارمند 
بهزيستي ! اين عدم تشخيص به دليل ايستايي موقعيت فيلمنامه 
است؛ يعني چرخه درام نمي تواند حركت كند و آنچه در فيلم 
ديده مي شود كليشه گويي اس��ت كه چندين بار در فيلم ها يا 
سريال هايي با اين موضوع به مراتب بهتر و منسجم تر ديده ايم. 

موضوع اين است كه س��وژه اجتماعي بستر س��ازي مناسب 
مي خواهد و قطعاً پژوهش و تحقيق الزم دارد. زماني كه عيسي 
نمي تواند شخصيت مستقل باشد چگونه مي توانيم او را به عنوان 
يك ناجي بپذيريم، با فيلمي مواجهيم كه نمي تواند مخاطب را با 
خودش همراه كند. سوژه اش قابليت سينما را ندارد براي همين 
در حد يك تله فيلم با قي مانده است. عدم پرداخت و پردازش الزم 
در فرآيند فيلمنامه تالش فيلمساز را كامالً پس زده و در چنين 
شرايطي ما با يك اثر مغشوش طرف هستيم كه جز شعار دادن 
آن هم به كليشه اي ترين شكل ممكن كاري از دستش ساخته 
نيست؛ پس اين گونه مي توانيم بگوييم كه سوژه تلف شده است 
و هر چقدر تالش مي كند نمي تواند رو به جلو باشد. زمان فيلم 
دو ساعت است، اما مي تواند ساعت ها ادامه داشته باشد، چون 
فيلمساز سعي كرده مخاطب را متأثر سوژه اش كند، اما تأكيد 
بر احساس گرايي يا ساختن قهرمان از عيسي در فيلم تبديل به 
سينما نشده است. سينما نياز مبرم به پرداخت و واكاوي موضوع 
دارد. زماني كه موضوع نتواند شروع مناسبي داشته باشد، بنابراين 
نه گره افكني مي تواند متقاعد كننده باشد، نه پيشرفت آن و نه 
گره گشايي كه اساساً در اين فيلم رخ نمي دهد. در »كت چرمي« 
هيچ چيزي س��ر جاي خودش نيس��ت و به نظر مي رسد ژانر 
فالكت و سياهي همچنان در ميان فيلمسازان برخالف حقيقت 
جامعه خواهان زيادي دارد، فيلمي مثل »كت چرمي« نه اميد 
دارد و نه مي تواند پايان روشني داشته باشد. انگار فيلمساز سعي 
كرده است سوژه اش را با سياه ترين نوع روايت شكل بدهد، قطعاً 

اين فيلم در اكران عمومي با شكست مواجه مي شود. 

استقبال مردمی  و اکران چشمگیر در فجر41
 براساس اعالم مدير امور سينما های جشنواره فيلم فجر، در چهار روز اول جشنواره 

بيش از ۸۳ هزار نفر در سينما های مردمی به تماشای فيلم های اين دوره نشستند

مصطفی شاه کرمی      یادداشت

     فجر41

 درباره جايزه امريکايی
 به يک موسیقی 

ش��صت و پنجمين دوره جش��نواره گرمی با اب��داع جايزه ای 
سياس��ی و جديد تحت عنوان بهترين ترانه در بخش »آهنگ 
برای تغييرات اجتماعی!« با نقش آفرينی همسر رئيس جمهور 
امريكا، حكومتی ترين جايزه دنيا را به تك آهنگ »برای« شروين 
حاجی پور اهدا كرد و برخی سلبريتی ها هم با گفتن »ما برديم« 

از آن استقبال كردند! 
بايد به اين خودشيفته های بی فضيلت گفت اتفاقاً شما بازنده ايد 
و ش��رافت ملت و ميهن تان را موقعی باختيد كه امريكا داروی 
بيماران س��رطانی را تحريم كرد و ش��ما هورا كش��يديد. اروپا 
پانسمان بچه های بيمار پروانه ای را تحريم كرد و سكوت كرديد! 

شما از ابتدا بازنده بوديد و هستيد. 
برای درك بهتر فضا و سطح اين جايزه الزم است آن را از سطح 
باالتری نگاه كنيم. اوالً جايزه گرمی  همانطور كه ابداع كنندگانش 
اعالم كرده اند هيچ ارزش هنری و تخصصی ندارد و تنها مالك 
عنوان شده برای آن آرای مخاطب است! احتماالً منظورشان از 
مخاطب همان ربات های اليك و ريت زن فضای مجازی است كه 
استوری های علی كريمی را از پيام ها و توئيت های ايالن ماسك، 
ابرسرمايه دار جهان و صاحب امتياز شبكه اجتماعی توئيتر بيشتر 
اليك می كنند و البت��ه وقتی گند كار درآم��د برخی از فعاالن 
مجازی برانداز برای رفع و رجوع اين گاف و جلوگيری از ضايع 

شدن بيشتر، هر رطب و يابسی را به هم بافتند! 
نكته دوم در مورد اين جايزه حكومتی، اعالم و اهدای آن توسط 
جيل بايدن، همس��ر جو بايدن رئيس جمهور امريكاست كه هر 
انسان شرافتمند و آزاده ای به سياسی و حكومتی بودنش واقف 
است. جالب اس��ت كه چند س��ال پيش جايزه اس��كار به فيلم 
ضدايرانی آرگو را نيز ميشل اوباما، همسر رئيس جمهور وقت امريكا 
از كاخ سفيد به كارگردانش اهدا كرد، اما ظاهراً برخی سلبريتی های 
مبتذل كشورمان به خاطر كينه و دشمنی شان نسبت به مردم و 
ميهن نمی خواهند به روی خودش��ان بياورند و تالش دارند اين 
سيرك بزرگ را به اس��م يك جايزه هنری جا بزنند! شايد واقعاً 
هم اين سطح از نادانی آنها از روی دشمنی و عداوت نباشد و اين 
جماعت واقعاً توان فهم آن را ندارند، باالخره هر انس��انی ممكن 
است يك عيبی داشته باشد و عيب اينها هم نادانی و گمراهی شان 
است. احتماالً علت اين بالهت مسری در بين سلبريتی ها ريشه 
در فوبيا و ترس از يادگيری و فهميدن داشته باشد. در اين صورت 
بايد به آنها گفت كه باور كنيد يادگيری و آموختن درد ندارد، فقط 
كافيست يك بار امتحان كنيد. علت طرح اين گمانه اين است كه 
همين سلبريتی های كم سواد و مبتذل جشنواره های كشورمان كه 
ريشه و سابقه ای بيشتر از 40 سال دارند و همه شهرت و آبرويشان 
را از آن گرفته اند را حكومتی می نامند، ولی اهدای جايزه از سوی 
همسر رئيس جمهور دشمن ترين كشور جهان نسبت به مردم و 
مملكت شان را كه با ادعای آرای مخاطبان موهوم و تخيلی انتخاب 

شده است، جايزه ای هنری و غيرحكومتی می دانند! 
ابداع خلق الساعه و يك ش��به جوايز سياسی در سابقه كشورهای 
غربی در كنار اهدای جوايز حكومتی و سياسی چيز تازه ای نيست.

جايزه سياسی كه سابقه تكرار متش��ابهاتش در اهدای جوايز به 
اصطالح صلح نوبل ساليان سال اس��ت به يك شوخی مبتذل و 

مضحك جهانی از سوی غربی ها تبديل شده است. 
البته همه اتفاقات گذشته پيش چشمان مردم كه به دليل گذشت 
زمان دچار نسيان و فراموشی نمی شوند، حاضر است. آنها به خوبی 
می دانند و به ياد دارند كه طرفداران و سينه چاكان همان طيف 
حقير و خائن سياسی هستند كه بزرگان شان به اروپا و امريكا نامه 
می نوشتند كه مردم و كشور ايران را تحريم كنند تا شايد اين مردم 
از عزتمندی و استقالل و سربلندی شان كه ماحصل خون دهها 
هزار جوان و نوجوان فدا شده در مسير اسالم و ايران است دست 

بردارند و به زانو دربيايند. اتفاقی كه هرگز نيفتاد و نخواهد افتاد. 

    جواد محرمی
اس�تقبال مردم�ی از جش�نواره فيلم فجر 
به رغ�م تبليغ�ات گس�ترده رس�انه های 
ضدانق�الب ب�رای حض�ور نيافت�ن م�ردم 
در اي�ن روي�داد قاب�ل توج�ه اس�ت. 
عادی س��ازی برچس��بی ب��ود كه طرف��داران 
بران��دازی و اغتش��اش در هر ن��وع فعاليت و 
حضور در عرصه هنر آن را به كار می بردند، اما 
جش��نواره فيلم فجر تا روز پنجم به طور عادی 
برگزار شد و جامعه سينمايی و به خصوص مردم 
استقبال خوبی از آن كردند، هرچند رسانه های 
مغرض ترجيح می دهند روی عدم حضور چند 
بازيگر در نشست های خبری مانور بدهند و آن 
را برجس��ته كنند، اما حقيقت ماجرا اين است 
كه جش��نواره فجر و رويداد انقالب اسالمی به 
كلی فضا را تغيير داده و آنچ��ه را كه معاندين 
با عنوان عادی سازی نگرانش بودند به رخ آنها 

كشيده است. 
براساس اعالم مدير امور سينما های جشنواره 
فجر چهل و يكم، در چهار روز اول جش��نواره 
بيش از 83ه��زار نفر در س��ينما های مردمی 
به تماش��ای فيلم های اين دوره از جش��نواره 
نشستند كه در اين ميان سينما های كوروش، 
زندگی، فرهن��گ، آزادی و پرديس و س��ينما 
شهر قرچك بيشترين ميزان استقبال مردمی 
را داش��تند. به گفته فرج��ی پرديس های تازه 
تأسيس پرندمال و قرچك با توجه به سال اول 
تأسيس و افتتاح همزمان با جشنواره فيلم فجر 

استقبال دور از انتظاری داشتند.
   فروش 5 ميليارد و 750 ميليون تومانی 

در ۳ روز 
فروش گيشه س��ينماهای كش��ور در سه روز 
تعطيلی هفته گذش��ته نيز رك��ورد تازه ای در 
اين حوزه ثبت كرد و ب��ه رقم 5 ميليارد و750 

ميليون تومان رسيد.
حبي��ب ايل بيگی، معاون ارزش��يابی و نظارت 
سازمان سينمايی با اعالم اين مطلب با توضيح 
اينكه سه شنبه هفته گذشته، پرتماشاگرترين 
روز سينما در سال 1401 بود، گفت: سينمای 
ايران مخاطب��ان بالفعل و بالقوه بس��ياری در 
كشور دارد كه وقتی فيلم مناسبی اكران شود از 
آن استقبال خواهند كرد. اكران و فروش گيشه 
س��ينماها »موتور محركه« س��ينما محسوب 
می ش��ود كه برای رونق آن بايد برنامه ريزی و 

اقدامات مناس��بی انج��ام داد، چراكه موضوع 
»اكران و گيش��ه فيلم ها« به طور مس��تقيم به 
توليد بيشتر، جذب س��رمايه برای ساخت آثار 
مختلف و ايجاد اش��تغال برای صنوف سينما 

مربوط است.
 ايل بيگی با اش��اره به حضور گس��ترده مردم 
در سينماها و اس��تقبال از آثار اكران شده در 
چند هفته اخير نيز عنوان كرد: در س��ال های 
گذشته و در آس��تانه برپايی جش��نواره فيلم 
فجر، معموالً آثار پرفروش در س��ينماها اكران 
نمی شدند تا جش��نواره بتواند از ظرفيت همه 
س��الن های س��ينما اس��تفاده كند. امسال اما 
ش��رايط متفاوت تر بود. به هر حال در چند ماه 
اخير اتفاقاتی افتاد كه روی بسياری از مسائل 
سياسی، اجتماعی و فرهنگی كشور اثر گذاشت 
كه به طور ع��ادی اين اتفاق��ات روی فروش و 
اكران فيلم های س��ينمايی هم تأثيرگذار بود. 
به همين دليل س��ازمان سينمايی با همكاری 
تهيه كنندگان فيلم ه��ای پرمخاطب به توافق 
رس��يدند كه زمينه را برای حض��ور مردم در 
س��ينماها و نيز برگزاری جش��نواره فيلم فجر 
مهيا كنند كه خوشبختانه اين امر محقق شد و 
االن شاهد هستيم كه هم استقبال خوبی از آثار 
جشنواره فجر صورت می گيرد و هم فيلم های 

اكران شده مخاطبان خود را دارند.
ايل بيگ��ی ب��ا توضيح اينك��ه اك��ران دو فيلم 
پرمخاطب اجتماعی و كم��دی در چند هفته 
اخير توانس��ت تحرك خوبی در فروش گيشه 
سينماها ايجاد كند، تصريح كرد: شايد اولين 
س��الی باش��د كه به طور همزمان ب��ا برگزاری 
جشنواره، فيلم ها هم اكران خوب و چشمگيری 
را تجربه می كنند. اين يك اتفاق تازه در حوزه 
اك��ران فيلم در ايام جش��نواره اس��ت. به نظر 

می رس��د در تعطيالت ماه رجب و ماه شعبان 
كه برای همه ماه شادی، سرور و بهجت است، 
استقبال مردم از فيلم های روی پرده و فروش 

گيشه اين فيلم ها تداوم داشته باشد.
به گفت��ه ايل بيگی تدبيری انديش��يده ش��ده 
كه رون��د اك��ران فيلم های پرمخاط��ب ادامه 

باشد. داشته 
    اين خانه متعلق به همه است 

ديروز دبير چهل و يكمين جشنواره فيلم فجر 
نيز در يادداشتی با ذكر اين نكته كه اين خانه 
متعلق به همه ماس��ت و همه م��ا، چه آنها كه 
هس��تند و چه ديگرانی كه ب��ه داليل مختلف 
ترجيح دادند اين بار كنار ما نباشند برای تعالی 
اين سينما تالش می كنند، عنوان كرده است: 
جشنواره فيلم فجر بيش از هر كاركرد و هدفی 
نقط��ه تالقی انديش��ه، خرد، هنر و اس��تعداد 
بوده اس��ت. 40 دوره پرفراز و نش��يب سپری 
ش��ده و تاريخ به اين رويداد اعتب��ار و اصالت 
داده است. در مس��ير اين حركت، سينماگران 
پرش��مار با ديدگاه ه��ا و رويكرده��ای متنوع 
درخشيده و بخشی از تاريخ سينمای ايران را 
معنا بخشيده اند. جشنواره فيلم فجر متعلق به 
يك تفكر نبوده و نيست. ريشه های اين درخت 
تناور در خاك سرزمينی هنرخيز و شاخه هايش 
در آسمان آبی فرهنگی هزاران ساله و سرچشمه 

خالقيت و جسارت است.
به گفت��ه مجتب��ی امين��ی، 10 روز برگزاری 
جشنواره تمرينی اس��ت برای تحمل و مدارا. 
برای مش��ق ش��نيدن، درك رقاب��ت حرفه ای 
و انعكاس��ی از روح جامعه ای زن��ده و پويا كه 
چندصدايی اس��ت و تكثر و تضارب آرا در آن 
مشهود اس��ت. در دوره های قبل جشن بزرگ 
سينمای ايران گستردگی بيشتری داشت، همه 
ما كه بخشی از خانواده س��ينما بوديم در كنار 
هم درخشش سيمرغ را در دستان سينماگران 
ديديم و پرواز اين پرنده اسطوره ای را در آسمان 

جشنواره نظاره كرديم.
دبير جشنواره فجر در ادامه آورده است: بر خود 
فرض می دانيم كه دوستان و همراهان سال های 
قبل را محترم بدانيم و منتظر روزی باشيم كه 
با فرو نشستن غبارها، اعضای خانواده سينما، 
همچون گذش��ته، يكدل در اين جشن شركت 
كنند كه بی حضور آنان، اي��ن ضيافت حالوت 
سال های گذشته را ندارد. می دانيم كه در اين 
روزهای سخت زير بار فشارهای مختلف و هجمه  
و ديكتاتوری رسانه های غربی، هيچ گوهری به 
اندازه وحدت، قلب های ما را آرام نخواهد كرد و 
شادی و سعادت را به كشور بازنخواهد گرداند. 
در اين روزهای دش��وار، نگاهی پدرانه و توأم با 
سعه صدر ما را به سرمنزل آرامش خواهد رساند 
و مانع تشتت و دل آزردگی بيشتر و سوءاستفاده 
جريان های مخالف خواهد شد. جشنواره فيلم 
فجر، چهل و يك دوره نماد وحدت، يكپارچگی 
و همراهی سينمای ايران بوده است. پس از اين 
هم چراغ همدلی خانواده س��ينما در اين خانه 
روشن است. آنچه در اين مسير به دست آمده، 
دستاوردی ملی است كه تاريخ سينمای ايران 
را غنا می بخشد، آن را حفظ كنيم و به آيندگان 

بسپاريم.

ایل بیگی: شاید اولین سالی 
باش��د که به طور همزمان با 
برگزاری جشنواره، فیلم ها 
هم اکران خوب و چشمگیری 
را تجربه می کنن��د. این یک 
اتفاق ت��ازه در ح��وزه اکران 
فیلم در ایام جشنواره است

امام رضا عليه السالم فرمودند:

هر كس اندوه و مشكلی را از 
مؤمنی برطرف نمايد، خداوند 
در روز قيام�ت ان��دوه را از 

قلبش برطرف سازد.

اصول كافی، ج ۳، ص 26۸

»رواي�ت رس�تاخيز« خاط�رات م�ردم تبري�ز و 
جمه�وري آذربايج�ان از اي�ام ش�هادت ح�اج 
قاس�م س�ليماني چ�اپ و روان�ه بازار نش�ر ش�د. 
»روايت رس��تاخيز«  خاطرات مردم تبري��ز و جمهوري 
آذربايجان از ايام ش��هادت حاج قاس��م سليماني به قلم 
حسين عباس پور و با مشاركت بنياد مكتب حاج قاسم از 

سوي انتشارات »راه يار« چاپ و روانه بازار نشر شد. 
كتاب پيش رو در دو فصل تدوين و نگارش شده اس��ت: 
بخش اول، خاطرات مربوط به مردم جمهوري آذربايجان 
از ايام شهادت سردار سليماني است و بخش دوم، خاطرات 

مردم تبريز از آن ايام. 
جمهوري آذربايجان در مجامع بين المللي، جامعه اي به 
ش��دت الئيك و غيرمذهبي به حساب مي آيد. حكومت 
فعلي ه��م درصدد همين اس��ت كه جامع��ه و فرهنگ 
مردم اين كش��ور، عاري از هرگونه رگ و ريشه مذهبي 
باش��د. براي همين خيل عظيمي از دينداران جمهوري 
آذربايجان، به ص��ورت مخفي و ب��دون هرگونه فعاليت 
رس��مي، مش��غول به فعاليت هاي اجتماعي و مذهبي 
هستند. اين سختگيري هاي حكومتي به  حدي رسيده 
كه گاهي مردم مجبور به تقيه مي شوند و عماًل دينداري 

در اين كشور نوعي جرم تلقي مي شود. . . 
اشتراكات بين دو كش��ور ايران و جمهوري آذربايجان و 
همينطور ارتباطات فرهنگي و البته مردمي دو كش��ور، 

در عمل اين قواعد را به هم ريخته و اتفاقاً مردم آذربايجان 
آگاه تر از هميش��ه، نسبت به مس��ائل مهم جهان اسالم 
واكنش نشان مي دهند. نمونه اين آگاهي را مي توان در 
شناخت سردار س��ليماني و دنبال كردن وقايع سوريه و 
جهان اسالم مش��اهده كرد. چه كسي مي تواند باور كند 

در حكومتي كه تمام رسانه هايش سعي در اسالم زدايي 
دارند، سردار س��ليماني نه تنها شناخته شده باشد كه به 
عنوان الگويي براي مبارزه هم معرفي شود؟! اين همان 
امت واحده اي است كه باالخره روزي مسلمانان جهان را با 

هم متحد خواهد كرد. 
از اين رو، مصاحبه و پيداكردن سوژه از بين مردم جمهوري 
آذربايجان كاري سخت و البته خطرناك بود. سخت از بابت 
اينكه بايد اعتمادشان را جلب مي كرديم و خطرناك از اين 
جهت كه مبادا به كس��اني ِگرا بدهيم كه در به در دنبال 
نفرات مؤثر بين مردم هستند تا دستگيرشان كنند. براي 
همين مصاحبه ها و پرسش ها با رعايت جوانب احتياط 
انجام و اسم ها حذف شد تا مبادا مشكلي براي راويانمان 
پيش��ن بيايد. در بخش دوم نيز خاطرات مردم تبريز در 

همان ايام شهادت سردار جمع آوري و ثبت شده است. 
بنابراين گزارش، »روايت رستاخيز«  خاطرات مردم تبريز 
و جمهوري آذربايجان از ايام شهادت حاج قاسم سليماني 
كه تحقيق آن برعهده بهرام سليمان زاد، مرتضي قلبي و 
زهرا رحيمي بوده و تدوين آن توسط حسين عباس پور 
صورت گرفته است، در 144صفحه، شمارگان هزار نسخه 
و قيمت 45هزار تومان توسط انتش��ارات راه يار منتشر 
شده است و عالقه مندان مي توانند اين كتاب را عالوه بر 
 كتابفروشي ها، از سايت يا صفحات مجازي ناشر به نشاني

 raheyarpub. ir تهيه كنند. 

    نشر
»روايت رستاخيز« منتشر شد 

خاطرات مردم تبريز و جمهوري آذربايجان از ايام شهادت حاج قاسم سليماني


