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امام صادق علیه السالم: 

ب��رآورده نش��دن نی��از نیكوتر از 
خواه��ش آن از نااه��ل اس��ت؛ و 
س��خت تر از گرفتاري، بدخلقي و 
صبر نكردن بر آن گرفتاري است. 
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گفت وگوی »جوان « با کارشناسان حوزه کتاب در خصوص يارانه کاغذ و کتاب

 پرداخت یارانه به ناشر یا کتابخوان
هر دو خسارت بار است

   محمدصادق عابدينی
کت�اب اگرچ�ه ي�ک کاالی اس�تراتژيک در 
عرص�ه فرهنگ اس�ت، اما توليد ي�ک کتاب 
ناشی از فعاليت چندين حوزه اقتصادی است 
که باعث می ش�ود کت�اب صرفًا يک مس�ئله 
فرهنگی نباش�د. پرداخت يارانه به کاغذ يا به 
خريداران کتاب، مس�ئله ای است که نيازمند 
همان نگاه چند بخش�ی اس�ت. »ج�وان « در 
گفت وگو با چند تن از ناش�ران و فعاالن حوزه 
نش�ر، به موضوع يارانه کتاب پرداخته است. 
محمد حسنی، مدیر انتشارات علمی و فرهنگی، 
در گفت وگو با »جوان « در پاس��خ به این س��ؤال 
كه یارانه كتاب باید به كتابخوان   ها برسد یا ناشر 
كتاب می گوید:»این موضوع تقریباً برای ۱5،۱4 
سال پیش است كه كاغذ سهمیه ای وجود داشت 
و ش��رایط مانند ام��روز پیچیده نب��ود. آن زمان 
تصمیم گرفته ش��د برای جلوگیری از فس��اد و 
رانت، یارانه كتاب به مخاطبان داده شود و همین 
برگه های بن خرید كتاب كه ش��اهد آن هستید، 
حاصل آن تصمیم بود. اما اكنون مهم تر از مسئله 
یارانه، مسئله بازار كاغذ است كه دولت موظف به 
ساماندهی آن اس��ت. بحث خوبی برای افزایش 
تولید كاغ��ذ به وجود آمده ك��ه نیازمند حمایت 
ویژه اس��ت. این حمایت باید از سوی دولت و به 
صورت یک مأموری��ت ویژه و انتصاب دس��تیار 
ویژه رئیس جمهور دنبال ش��ود. مس��ئله كاغذ 
چندین وزارتخانه را درگیر خ��ودش می كند از 
وزارتخانه های صمت، جهاد كشاورزی تا ارشاد و 

نهادهای مرتبط دیگر.«
حسنی با بیان اینكه ابتدا باید جایگاه كتاب برای 
دولت مشخص شود، می افزاید:»دولت باید به این 
نتیجه برس��د كه كتاب و كاغذ كتاب یک مسئله 
راهبردی است. البته از نظر ما راهبردی است، زیرا  
مردم و نخبگان جامعه با آن درگیر هستند و كتاب 

زیرساخت فرهنگ كشور را شكل می دهد.«
مدی��ر انتش��ارات علم��ی و فرهنگ��ی تأكی��د 
می كند:»به نظر من ابتدا دولت باید روی مسئله 
تولید كاغذ تمركز كند و تا پیش از رسیدن تولید 
داخلی به حد مطلوب ب��ا واردات كاغذ از صنعت 
نش��ر حمایت كند. دولت حت��ی می تواند با ارائه 
راهكار های اقتصادی مث��اًل در بخش   هایی مانند 
واردات خودرو، بخشی از س��ود واردات یا هزینه 
گمركی را كه برای واردات خودرو در نظر گرفته 

شده، به بخش كاغذ اختصاص دهد.«

این فعال حوزه نشر با طرح چند سؤال در خصوص 
فعالیت های نهادهای قانونگذار در عرصه فرهنگی 
می گوید: »باید دید چه میزان از جلسات شورای 
عالی انقالب فرهنگی در خصوص كتاب و مسئله 
كاغذ بوده اس��ت و چه مصوباتی در این خصوص 
داشته است؟ چقدر برای ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی كتاب و كاغذ كتاب دارای اهمیت بوده 
است؟ آن زمان می شود درباره روش های كمک 

دولت به بخش كتاب و كاغذ بهتر نظر داد.«
  مردم کتابخوان ، کتاب خوب را می خرند

مهدی فی��روزان، فعال باس��ابقه ح��وزه كتاب، 
مدیر مؤسس��ه »ش��هر كتاب « و عضو ش��ورای 
سیاستگذاری سی وسومین نمایشگاه بین المللی 
كتاب تهران نیز در گفت وگو با »جوان « می گوید: 
»شرایط كش��ور به نحوی شده اس��ت كه دولت 
حتی در ح��ال برداش��تن یارانه   ه��ا از روی مواد 
غذایی مثل برنج، روغن و مرغ اس��ت و همه چیز 
در حال نزدیک شدن به قیمت های جهانی است. 
تجربه نشان داده كه پرداخت یارانه به هر كدام از 
بخش های انتشار كتاب یا خرید كتاب، فسادآور 
است. به نظر می رسد دولت باید به جای اینكه در 
این بخش   ها هزینه كند، روی كتابخوان ش��دن 

مردم سرمایه گذاری كند.«
فیروزان با بی��ان اینكه هم اكن��ون همه مراكز 
فرهنگی جامعه از مدارس گرفته تا دانشگاه   ها 
و مساجد در اختیار دولت است، ادامه می دهد: 
»هر نوع سازماندهی مباحث فرهنگی در اختیار 
دولت است و باید پرسید كه چرا در نظام آموزش 
و پرورش ما مسئله كتابخوان شدن بچه   ها دیده 
نش��ده اس��ت، در حالی كه ما نیاز داریم از سن 
پیش دبستانی كودكان را با كتاب و كتابخوانی 
آشنا كنیم. زمانی كه این اتفاق رخ دهد، بحث 
خرید كتاب در بحث عرضه و تقاضا پیش می رود 
و خوانندگان كتاب، ب��ا پرداخت قیمت واقعی 

كتاب آن را تهیه خواهند كرد.«
وی با برشمردن اختصاص یارانه كاغذ به ناشران 
می گوید: »در صورت پرداخت یارانه به ناشر، ما 
شاهد كتاب سازی به جای تألیف كتاب هستیم. 

بحث كیفیت پایین كتاب   ه��ا و كپی كاری پیش 
می آید.«

این فعال ح��وزه كتاب در پای��ان تأكید می كند: 
»همان طور كه با ح��ذف یارانه   ها در بخش های 
مختلف هم اكن��ون مردم ب��ا قیمت های جهانی 
مایحتاج خود را تهیه می كنند، در صورت ایجاد 
فرهنگ كتابخوانی حاضر خواهند بود كه قیمت 

واقعی كتاب را پرداخت كنند.«
  سازمان های متولی توليد کتاب پااليش 

شوند
علی محمد مؤدب، نویس��نده و مدیر مؤسس��ه 
شهرستان ادب، در پاسخ به س��ؤال»جوان « در 
خصوص بهترین راه ارائه یارانه در بخش كتاب، 
می گوید: »قاعدتاً در شرایط فعلی ارائه یارانه به 
بخش مخاطب هم س��اده تر اجرا می ش��ود و هم 

پایش آن راحت تر است.«
مؤدب می افزاید: »كنت��رل پرداخت یارانه كاغذ 
به ناشران س��خت تر و در عین حال نیازمند یک 
هوشمندی اس��ت كه آثار منتشر شده را بررسی 
كنند و ببینند آیا مورد نیاز مخاطب بوده است یا 
نه. این كار نیازمند ایجاد ش��وراهای علمی است 
كه بر كار ناشران نظارت كند. البته با بوروكراسی 
فعلی اینكه چنین ش��ورایی ایجاد شود و دارای 

كارایی باشد نیز مسئله دیگری است.«
 این نویسنده و مدیر فرهنگی در ادامه می گوید: 
»عملكرد س��ازمان هایی ك��ه متول��ی تولید و 
ترجمه كتاب هس��تند باید مورد بررس��ی قرار 
گیرد؛ سازمان هایی كه برای انجام فعالیت های 
فرهنگی مرتب��ط با كتاب بودج��ه می گیرند تا 
نیازهای م��ردم را برطرف كنند. چ��ه نظارتی 
روی مدیریت این سازمان   ها بوده است؟ چگونه 

عملكرد آنها پایش شده است؟«
مؤدب با بیان اینك��ه بگذارید به این مس��ئله 
بپردازی��م كه در 40 س��ال گذش��ته تولید در 
خصوص دو ب��ال فرهنگ��ی انقالب اس��المی 
یعن��ی عدالت خواهی و توحید چ��ه میزان كار 
فرهنگی در ح��وزه هنر و ادبیات انجام ش��ده 
است، می گوید: » آیا دقت شده كه در طول این 
40 سال چه مسیری طی شده و اگر نقاط قوتی 
بوده چرا تقویت نشده و اگر ضعف   هایی وجود 

داشته است چرا آن را اصالح نكرده اند؟«
وی با اش��اره به اینك��ه اغلب مدی��ران بخش 
كتاب، بدون داشتن تخصص و كارنامه موفق، 
مسئولیت گرفته اند و در نهایت با یک كارنامه 
متوس��ط از این بخش خارج ش��ده اند، تأكید 
می كند:» برخی   ها هم نزدیک به 20 سال است 
كه در عرصه كتاب فعال هس��تند، بدون اینكه 
كارنامه قابل قبولی داشته باشند. باید پیش از 
پرداختن به مس��ئله كتاب به موضوع مدیریت 
در حوزه كتاب پرداخت و وضعیت مدیران آن 

را مشخص كرد.«
آنچه از سخنان فعاالن فرهنگی حوزه نشر كتاب 
مشخص اس��ت، هیچ كس از شیوه های پرداخت 
یارانه بدون پش��توانه علمی حمایت نمی كند و 
حتی آن را فس��ادزا می دانند. به نظر این فعاالن 
می توان به ج��ای پرداخت یاران��ه، از روش های 
جایگزی��ن مانند تروی��ج فرهن��گ كتابخوانی و 
همچنین نظارت دقیق بر س��ازمان های متولی 

انتشار كتاب استفاده كرد.

مؤدب: مدیران بخش کتاب 
ب��دون س��ابقه و تخص��ص 
الزم مس��ئولیت گرفته ان��د

ش�ماری از چهره ه�ای درجه ي�ک هاليوود با انتش�ار 
بيانيه ای ضمن محک�وم کردن قتل ش�يرين ابوعاقله 
ب�ه عملک�رد دوگان�ه غ�رب در براب�ر نق�ض حق�وق 
انسانی از س�وی رژيم صهيونيس�تی و جنگ اوکراين 
اعت�راض کردند، اما هنوز از س�وی هنرمن�دان ايرانی 
مش�ابه چني�ن واکنش�ی مش�اهده نش�ده اس�ت. 
فلسطین مسئله ای انس��انی اس��ت و به هیچ دین، مرام یا 
عقیده خاصی محدود نمی ش��ود. همین باعث ش��ده كه 
همواره از اقصی نق��اط جهان، چهره ها و ش��خصیت های 
آزاده حمایت خود را از آزادی فلسطین اعالم كنند و نسبت 
به اشغالگری و تعدی حقوق انس��انی فلسطینی ها موضع 
بگیرند. با این حال به نظر می رس��د ج��ای خالی حمایت 
و واكن��ش هنرمندان ایران��ی در كمپین ه��ای حمایت از 

فلسطین خالی است. 
اما درباره واكنش جمعی از هنرمندان غربی به قتل مظلومانه 
خبرنگار زن فلسطینی اخیراً هالیوود ریپورتر، گزارش داده 
است كه پدرو آلمادوار، سوزان ساراندون، كن لوچ، مایک 
لی، تیلدا سوینتون، مارك روفالو و جیم جارموش از جمله 
چهره های سرشناس��ی هس��تند كه در بیانیه ای خواستار 
مس��ئولیت پذیری رژیم صهیونیس��تی برای قتل شیرین 

ابوعاقله خبرنگار الجزیره شده اند. 
آصف كاپادیا، میریم مارگولیس، بوتس رایلی، استیو كوگان، 
نائومی كالین، ابو اسد و پیتر گابریل هم شامل گروهی ۱26 
نفره از هنرمندان هستند كه در بیانیه خود خواستار »تدابیر 
معنادار برای اطمینان حاصل كردن از مس��ئولیت پذیری 
برای كشتن شیرین ابوعاقله و تمام شهروندان فلسطینی 

دیگر« شده اند. 
ابوعاقله، خبرنگار فلس��طینی-امریكایی شناخته شده ای 
بود كه س��ابقه 25 س��ال پوشش اخبار فلس��طین را برای 
خبرگزاری الجزیره داشت. او حین كار در محله جنین در 
كرانه باختری كشته شد و الجزیره و شاهدان عینی گفتند 
نیروهای اس��رائیلی او را به قتل رساندند. بعد از آن، پلیس 
رژیم صهیونیستی به مراسم تشییع جنازه او حمله كرد كه 

با محكومیت جهانی مواجه شد. 
هنرمن��دان در بیانیه خود مش��خصاً این قتل را »توس��ط 
نیروهای اشغالگر اسرائیلی« خواندند و آن را محكوم كردند 

و خواستار »مسئولیت پذیری كامل برای عامالن این جنایت 
و تمام كسانی كه در صدور اجازه آن نقش داشتند« شدند. 
آنها همچنین گفتند حمله پلیس اسرائیل به مراسم تشییع 

جنازه این خبرنگار وحشتناك بود. 
آ  نها نوش��تند: »باید چه فكری درباره بی پروایی و قساوت 
این حمله علیه وقار انس��انی بكنیم؟«. آنها قتل ابوعاقله را 
»تخطی شدید قوانین بشردوستانه بین المللی و حمله ای 
علیه خبرنگاری و آزادی بیان « خواندند و به این نكته اشاره 
كردند كه سازمان ملل و متخصصان بین المللی حقوق بشر 

از احتمال وقوع جنایت جنگی سخن گفته اند. 
این گروه ۱26 نفره همچنین اضافه كرده كه نیروهای رژیم 
صهیونیستی از سال 2000 تا به حال 45 خبرنگار را به قتل 
رسانده اند و خیلی های دیگر را مجروح كرده اند. تنها جرم 
این خبرنگاران پوشش دادن روش��ی بود كه سازمان های 
بین المللی آن را »آپارتاید تحمیل ش��ده اسرائیل بر مردم 
فلس��طینی « خوانده اند .وقتی سیاس��ت های اسرائیل به 
طور بی پروایانه ای قوانین و هنجاره��ای بین المللی را زیر 
پا می گذارند، دلیلش این اس��ت كه قدرت ه��ای غربی به 
طور مداوم برای آنها پوشش فراهم می كنند. بر ما پوشیده 
نیس��ت در حالی كه دولت های مان به سرعت بایكوت  ها و 
تحریم های كاملی در پاسخ به حمله روسیه به اوكراین وضع 
كرده اند، همان دولت  ها به تأمین سرمایه و حمایت كردن 
از اشغال چند دهه ای اسرائیل و زیر پا گذاشتن حقوق بشر 

فلسطینی  ها ادامه می دهند. 
در انتهای بیانیه این هنرمندان آمده است: وقتی بحث حقوق 
اولیه انسانی برای آزادی و عدم سركوب و حق زندگی و وقار 

می شود، نباید هیچ استاندارد دوگانه ای وجود داشته باشد.

 واکنش هاليوودی  ها به شهادت ابوعاقله 
از کن لوچ تا جيمی جارموش 

جای خالی هنرمندان ايرانی در بيانيه محکوميت قتل خبرنگار فلسطينی

      گزارش

 واکنش افشين عال
به درگذشت مهمان بختی 

شاعر ارجمند تاجیک شیفته ایران بود 
درگذش�ت مهم�ان بخت�ی، ش�اعر تاجيکس�تانی 
واکن�ش افش�ين ع�ال را در پ�ی داش�ت و همچنين 
پ�ی  در  تاجيکس�تان  در  کش�ورمان  س�فير 
درگذش�ت اين ش�اعر پي�ام تس�ليتی منتش�ر کرد. 
افشین عال، شاعر پیشكسوت كش��ورمان در متنی كه در 
فضای مجازی منتش��ر كرد، به درگذش��ت مرحوم بختی 
واكنش نشان داد: »باخبر ش��دم كه استاد  مهمان بختی ، 
ش��اعرپرآ وازه  تاجیک در 82 س��الگی در ش��هر دو شنبه 
درگذشت. ش��اعری ارجمند كه به دلیل شیفتگی اش به 
ایران، در میان ابیات بی شمارش، این مصراع زبانزد خاص 

و عام شده است: از ازل تا به ابد قسمت من ایران است.
از استاد مهمان بختی آثار متنوعی به نظم و نثر نشر یافته 
و پاره ای از این آث��ار جوایز گوناگون��ی را از آن خود كرده 

است.« 
وی نوشت: »س��روده های مهمان بختی از سال ۱960 در 
روزنامه  ها و مجله های مختلف تاجیكستان به چاپ رسیده 
است. وی برای كودكان نیز ش��عر و داستان نوشته است. 
ش��ماری از نمایش��نامه های رئیس اتحادیه نویسندگان 
تاجیكستان، در تئاترهای دو شنبه و دیگر شهر ها به روی 
صحنه رفته و برخی از آثارش نیز به زبان های گوناگون، از 

جمله زبان روسی ترجمه و انتشار یافته است.« 
عال می نویسد: »فرزند ایشان پروفسور سرور بختی نیز از 
چهره های سرشناس فرهنگی سیاسی تاجیكستان است 
كه به مدت 27 ماه رئیس مؤسس��ه  فرهنگی كش��ورهای 
عضو اكو بود كه در تهران مس��تقر است. او در طول مدت 
حضورش در ایران، عاشقانه در خدمت ترویج و پاسداشت 
فرهنگ، هنر و ادبیات گرانسنگ فارسی بود. بنده بار ها به 
دعوت ایشان در برنامه های فرهنگی اكو  شركت كردم و از 
نزدیک شاهد دانش، ذوق و تالش های خالصانه اش برای 
ایجاد پیوند می��ان ملت های منطقه ب��ا فرهنگ، تمدن و 
زبان شیرین فارسی بودم. به تازگی دوران مدیریت ایشان 
به پایان رس��ید و با كمال تأس��ف بدون تكریم و قدردانی 
شایس��ته ای، ایران را ترك كرد. هرچند این بازگش��ت به 
وطن، سبب شد كه در روزهای پایانی عمر پدر، در كنار آن 

استاد فرزانه باشد.« 
در انتهای این متن آمده اس��ت: »این ضایعه را به حضور 
ایشان، خانواده  محترم استاد، اهالی فرهنگ، هنر و ادب و 
نیز قاطبه  ملت همزبان و همدل ما در تاجیكستان تسلیت 
عرض می كنم. بی شک ملت ادب دوست و شاعرپرور ایران 
نیز در غم فقدان این چهره  تابناك ادبیات معاصر فارسی با 

ملت تاجیكستان و جناب سرور بختی شریک است.« 
  پيام تسليت سفير ايران در تاجيکستان 

همچنین محمدتقی صابری، سفیر ایران در تاجیكستان 
در پی درگذشت مهمان بختی پیامی منتشر كرده است: 
دانشمند و شاعر صاحب نام تاجیک مرحوم استاد مهمان 
بختی ، دوران عمر پرخیر و بركتش را در جهت اعتالی زبان 
و ادب مشترك مان سپری كرد و آثار و یادگارهای ارزشمند 
او در حوزه ادبیات پارسی نه تنها در تاجیكستان، بلكه در 
ایران نیز شناخته ش��ده و مورد توجه است. از سروده های 
مشهور و دل انگیز استاد مهمان بختی كه گویای عشق او به 

ایران است، شعر مشهور »ایران « است: 
از ازل تا به ابد قسمت من ایران است

كه نش��انش پِر سیمرغ و دل شیران است
همه گویند كه ایران چه بزرگ است، بزرگ
این هم��ه در سخن و در خرد پیران است

تا ابد دشمنت  ای كشور زیبا حتی
از بلندای مقام تو بسی حیران است

بخت بدبین كه میان تو و من فاصله هاست
تخت سامان و قباد من و تو ایران است

دوستم قیمت هم بستی و هم دستی دان
كه همین روزی ما از فلک و دوران است

ره مهر من و تو می گذرد از راهی
كز بخارا و دو شنبه به دل تهران است. 

اینجانب ضمن عرض تسلیت به بازماندگان محترم و مردم 
هم فرهنگ و هم زبان تاجیكستان، از خداوند بزرگ برای 
آن مرحوم آرامش ابدی و جنت مكانی و برای بازماندگان 
ایشان صبر و شكیبایی آرزو می نمایم. یادش گرامی، نامش 

جاودان باد.

    رویداد

    شعر

محمود اکرامی فر عنوان کرد

تعدد جوايز شعری بسيار مفيدتر از تجميع است
محمود اکرامی فر، شاعر و از داوران جشنواره شعر فجر معتقد 
است تعدد جوايز ادبی حوزه شعر فرصت بيشتری را برای رقابت و 
نيز ديده شدن شاعران فراهم می کند و تجميع چندين جايزه در 
قالب جشنواره سراسری شعر فجر تصميم درستی نبوده است. 
محمود اكرامی فر در نشست گفت وگو با مخاطب كه در سی وسومین 
نمایشگاه بین المللی كتاب تهران به میزبانی غرفه جایزه جالل برگزار 
شد، با اش��اره به اینكه در دوره های مختلف جش��نواره شعر فجر به 
عنوان داور حضور داشته است، عنوان كرد: بی شک برپایی جشنواره 
شعر فجر فرصت مغتنمی  برای معرفی آثار شاعران موفق است ولی 
بهتر بود جوایز شعری مختلف در قالب این جشنواره محدود و تجمیع 
نمی ش��د. پیش از تجمیع، به جای یک، چهار فرص��ت رقابت برای 
شاعران وجود داشت و به اعتقاد من جمع كردن چهار جایزه در یک 
جشنواره ظلم به ادبیات بوده است. وی همچنین گفت: از سوی دیگر 
بهتر است از جشنواره شعر فجر بخش درباره شعر كه به آثار پژوهشی 
اختصاص دارد، حذف شود و نیز باید یک مالك خاص برای بررسی 
آثار باشد. این شاعر همچنین درباره وضعیت شعر معاصر عنوان كرد: 
ما اكنون با پدیده ای به نام فضای مجازی و فریب دنبال كننده و نیز 
شهروند رسانه مواجهیم. امروز دیگر شاعر فقط شعر نمی سراید و یک 
جهان وند رسانه است كه دغدغه انسانی و فطری دارد كه از وحی و 
انسانیت ریشه گرفته است. شهروندان امروز دیگر خودبیانگر هستند 

كه آخرین مرحله سواد رسانه ای است. 
وی ادامه داد: شاعران امروز به اطالعات زیادی دسترسی دارند كه آنها 
را بازیابی و ارسال می كنند و دغدغه شریف تری یافته اند. ضمن اینكه 
شاعر بودن شغل آنها نیس��ت و در كنار سرایش شعر، حرفه دیگری 

نیز دارند كه باعث شده با وجود اطالعات علمی حوزه های مختلف 
در شعر مواجه باشیم. 

اكرامی فر همچنین تصریح كرد: شاعران امروز بدون هیچ حمایتی 
بهترین آثار را خلق می كنند و وضعیت شعر خوب است. 

وی در عین حال به مسئله كتابخوانی اشاره كرد و توضیح داد: اقشار 
مختلف جامعه كه اهل فضای مجازی هستند با حجم باالی اطالعات 
سطحی و آشفته روبه رو هس��تند كه آنها را دچار خودفربه پنداری 
و خودمرجع انگاری كرده كه حتی خ��ود را مرجع می دانند. ذات 
فضای مجازی این است كه اطالعات را در كمترین زمان و به آسانی 
ارائه می كند و كتاب نتوانسته خود را با شرایط امروز انسان عجول و 
در حركت تطبیق دهد. امروز كتاب كاالیی گران و لوكس شده كه 
دسترسی به آن آسان نیست و باید در قالب های صوتی و دیجیتال 
عرضه شود. از س��وی دیگر ما در جامعه دچار مشكل بی اعتباری 
دانایی و جایگزینی شبه اطالعات به جای داده های باارزش شده ایم 

و نیز در مخاطب شناسی كتاب مشكل داریم.

وزير ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی مدعی شد

گزارش پوشالی برخی نمايندگان درباره گنج های خيالی!

سيد مرتضی ذاکر
وزير مي�راث فرهنگ�ی، گردش�گری و صنايع دس�تی با اعالم 
وجود ۳۵ هزار اث�ر تاريخی ملی در کش�ور و ل�زوم حفاظت از 
اين گنجينه های تاريخ�ی و ملی، از گزارش  برخی مس�ئوالن و 
نمايندگان مجلس درباره گنج يابی خب�ر داد که به گفته او پس 
از بررسی های ميدانی معلوم می شود گنج های خيالی هستند!

عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در پنجمین گردهمایی فرماندهان و مدیران پایگاه های یگان حفاظت 
میراث فرهنگی، ضمن اش��اره به گزارش     ه��ا و ادعا    هایی مربوط به 
وجود گنج كه از س��وی برخی شخصیت های سیاس��ی در اختیار او 
قرار می گیرد، گفت: ما همه نوع گزارشی داریم، بعضی     ها به صراحت 
می گویند ثروت     هایی وجود دارد، اما به درون سیس��تم خود اعتماد 
نكنید، جریان های فاسدی هستند كه به محض اطالع یافتن سراغ آن 
می روند، محرمانه اقدام كنید، ولی به آنها هم ثابت كردیم كه این گونه 
نیس��ت. از روز اولی كه به این وزارتخانه آمدم شورای سه نفره ای از 

معاون اداره مالی، مسئول حراس��ت و یگان حفاظت تشكیل دادم و 
تأكید كردم كه حفاظت موزه     ها و بناهای تاریخی مهم است. 

ضرغامی در ادامه افزود: همه پروژه     هایی كه گزارش داده اند مشابه 
هم بوده است، یک شخصیت سیاسی مورد اعتماد بنده زنگ می زند 
كه گنجینه ای پیدا شده اس��ت و ما مجبوریم تحقیق میدانی و بعد 
اطالع رس��انی كنیم. در یكی از موارد گزارش ش��ده ب��ود كه مثاًل 
گنجینه حضرت سلیمان در فالن روس��تا وجود دارد و اگر حفاری 
نكنید به دست نااهلش می افتد و با این گنجینه می توانید جمهوری 
اس��المی را نجات بدهید، ما هم مجبوریم مطالع��ه اولیه و تحقیق 

میدانی انجام دهیم. 
وی با تأكید بر اینكه  یكی از سیاسیون كه ارتباط گرفتن با ایشان هم 
بسیار سخت است، چند بار به بنده گزارش دادند كه بنا بر گزارش های 
یک زمین شناس معروف، در فالن نقطه گنجینه ای وجود دارد، ادامه 
داد: ما هم تحقیق میدانی را آغاز كردی��م. چندین متر آن منطقه را 
به پایین و چپ و راس��ت حفاری كردیم و آخر س��ر اعالم كردم كه 

می خواهیم دستور توقف بدهیم، چون چیزی پیدا نشده است. 
وزیر میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی به گزارش یكی 
از نمایندگان مجلس درباره گنج یابی     ها اشاره كرد و گفت: نماینده 
جامعه كلیمیان در مجلس در دیداری كه با ما داشت تنها درخواست 
خود را حفاظت از قبرستان یهودیان مطرح كرد. ایشان می گفت این 
گورستان متروكه شده ولی برخی بر این باورند كه اموات ما را با طال 
و جواهر دفن كرده اند و این قبرستان را شخم زده اند. قرار شد یگان 
حفاظت از این گورستان بازدید داشته باشد و با هر كسی كه زمین را 

آنجا می كند، برخورد كند. 

    خبر

 رئيس جمهور از نمايشگاه کتاب 
بازديد کرد

رئيس جمه�ور روز گذش�ته ب�ه ص�ورت س�رزده از نمايش�گاه 
کت�اب بازدي�د ک�رد و ب�ا ناش�ران حاض�ر در اي�ن دوره از 
ب�ه بح�ث و گفت وگ�و پرداخ�ت.  نمايش�گاه کت�اب ته�ران 
به گزارش »جوان«، سیدابراهیم رئیسی روز گذش��ته همزمان با آخرین 
روز برپایی سی وسومین دوره نمایشگاه بین المللی كتاب تهران در مصالی 
امام خمینی )ره( تهران پس از بازگشت از سفر استانی آذربایجان غربی، به 

صورت سرزده از آن بازدید كرد. 
وی از غرفه های حاضر در نمایشگاه كتاب دیدار كرد و با ناشران در خصوص 

مشكالت شان به گفت وگو پرداخت.

    میراث

  محمد حسنی  علی محمد مؤدب  مهدی فیروزان


