
 بر اساس اعالم مس�ئوالن خانه كتاب 
قرار اس�ت به هر ايراني 100هزار تومان 
كمك هزين�ه خريد كتاب اعطا ش�ود. 
ش�ما به عنوان يكي از مديران فعال در 
حوزه نشر كشور آيا چنين اقداماتي را 
در توسعه صنعت نشر، كتاب و گسترش 

فرهنگ كتابخواني مؤثر مي دانيد؟
بعيد مي دانم تأثيري داشته باشد! كمااينكه شبيه 

اين كارها هر ساله انجام مي شود. 
 استداللي براي اين موضوع داريد؟

همين االن كه بحث اعط��اي 100 هزار تومان به 
هر ايراني مطرح شده است، مگر پول چند كتاب 
مي شود؟ نهايتاً يك كتاب! معموالً االن ديگر قيمت 
يك كتاب متوس��ط 100 هزار تومان است و اين 
مبلغ رقمي نيست كه باعث تشويق مردم بشود تا 

بر اساس آن بروند و كتاب بخرند. 
 مدير عامل خانه كتاب در اين زمينه مي گفت در 
كنار هزينه اي كه خانواده قرار است براي خريد 
كتاب در نظر بگيرد، ما هم اين مبلغ را به عنوان 
يك كمك هزينه و طرح تشويقي در نظر گرفتيم 
و قرار نيس��ت همه هزينه خريد كت��اب آنها را 
تأمين كنيم با اين توضيح به نظر حرف شان مبنا 

و منطق دارد؟
اين اقدام مصداق همان يك نخودي اس��ت كه 
در يك آش انداخته مي شود و تأثيرش بيشتر از 
يك نخود نيست! فرايند كتابخوان شدن مردم 
يك فرايند جامع الشرايطي است كه به آيتم هاي 
مختلفي وابسته است و يك مسئله چندوجهي 
است، اينگونه نيست كه بگوييم چون ما در حال 
حمايت از ناشران هس��تيم، حاال آن حمايت ها 
هم كه تنها از بعضي ناش��ران مي ش��ود يا چون 
از  نويس��نده حمايت مي كنيم و كاغذ دولتي به 
ناشران مي دهيم، بنابراين بايد مردم كتابخوان 
بش��وند! يك زماني در دولت اس��بق از ناشران 
دعوت كرده و ضيافت شامي برپا شده بود، بحثي 
آنجا مطرح شد مبني بر اينكه از بعضي ناشران كه 
در بحث ترويج كتابخواني فعاليت داشتند، تقدير 
و حمايت بكنند، من همان موقع با لحن شوخي و 
مزاح به يكي از دوستان گفتم »با زرشك پلو بامرغ 
نمي ش��ود فرهنگ كتاب و كتابخواني را ترويج 
كرد!« قصه اين اس��ت كه چندوجهي بودن اين 
مسئله و در نظر نگرفتن مسائل مرتبط ديگر آن 
باعث مي شود چنين حرف ها و اقداماتي بيشتر 

شبيه يك جوك يا مزاح به نظر بيايند. 
 مشكل اصلي را در كجا مي بينيد؟

قبل از هر چيزي بايد بپرس��يم چق��در آموزش 
داستان نويسي داشتيم كه بعد منتظر باشيم يك 
داستان نويس خوبي در كشورمان پيدا بشود؟! قباًل 
در حد يك زنگ انش��ا بود كه االن هم با توجه به 
تغيير شيوه آموزشي تقريباً همان هم ديگر وجود 
ندارد. واقعيت اين اس��ت كه از آموزش وپرورش 
ما نه رياضيدان بيرون مي آيد نه كس��ي كه زبان 
خارجي)عربي، انگليسي يا هر زبان ديگري( بلد 
باشد و نه كسي كه بتواند فارسي را درست بنويسد! 
كتاب »بخوانيم و بنويس��يم« گنجانده شده كه 
فقط خواندن و نوش��تن آموزش مي دهد و بيش 
از اين هم نيس��ت. متوليان فرهنگ هيچ نگاهي 
به تغييرات اجتماعي و تكنولوژيك ندارند. وقتي 
ش��ما خودكار را از دس��ت بچه گرفتيد، به جاي 
آن ي��ك كيبورد)صفحه كليد( رايان��ه يا موبايل 
دس��تش داديد، بايد انتظار اين را داش��ته باشيد 
كه ادبياتش ديگر ادبيات فارسي نباشد و همين 
ادبيات به اصطالح فجازي با آن رسم الخط خاص 
خودش ش��كل بگيرد يا از آن طرف كدام يك از  
نويس��ندگان برجس��ته و صاحبنام ما كه در قيد 
حيات هستند، در رس��انه ملي ديده مي شوند يا 

حضور پيدا مي كنند؟! 
منظورتان از احترام حضور در شبكه هاي 

تلويزيوني و رسانه اي است؟
شما ببينيد ما در رسانه هاي مان يك ورزشكار را 
بزرگ و برجسته مي كنيم، در حالي كه ادبياتش 
يك ادبيات كوچه بازاري است، البته من نمي خواهم 
اين مس��ئله را تقبيح كنم ولي از اين طرف شما 
نويسندگان يا ش��اعران بزرگي داريد كه فقط به 
خاطر دعواهاي سياسي و جناحي كنار گذاشته 
مي شوند. اين در حالي اس��ت كه فرهنگ جداي 

از سياست است. 
 در حالي كه بزرگان كش�ور بارها تأكيد 
ك�رده و مي كنن�د اولوي�ت و گس�تره 
فرهنگ بسيار گسترده تر از سياست و 
اقتصاد است اما متأسفانه ظاهراً صداي 
اين بزرگان در اين مورد كمتر ش�نيده 
مي شود و عده اي با نگاه سياست زده يا 
اعمال سليقه هاي شخصي به فرهنگ 

نگاه مي كنند. 
 از مش��كالتي كه ما االن در بحث ارائه آثارمان 
به دنيا داريم همين نگاه هاي س��ليقه اي است. 
ما براي شاهنامه هيچ تالش��ي نكرده ايم، براي 
مولوي تالش الزم را انج��ام نداده ايم و به خاطر 
همين اس��ت كه تركيه كار را به دس��ت گرفته 
اس��ت. ما نه تنها براي درگذش��تگان كه حتي 
براي  نويسندگان بزرگ كش��ورمان كه در قيد 
حي��ات هس��تند، كاري انج��ام نداده ايم. چند 
سال پيش در نمايشگاه كتاب فرانكفورت بودم 
كه چند تا دانش��جوي ادبيات فارسي آلماني به 
غرفه كش��ورمان آم��ده بودند. من با انگليس��ي 
شكسته بس��ته و آنها با زبان فارسي كه خيلي بر 
آن تس��لط نداش��تند، ارتباط گرفتيم و يكي دو 
صفحه از شعر مسافر س��هراب را تحليل كرديم. 
آن دانش��جوها كه ادبيات فارسي خوانده بودند، 
مي گفتند ما ت��ا به ح��ال از اين زاويه به ش��عر 
سهراب نگاه نكرده بوديم! حاال ش��ما ببينيد ما 
چه فرصت هايي را از دست داده ايم، در حالي كه 
مي توانستيم داشته هاي مان را در جهان تبليغ و 
ترويج كنيم. در تمام نمايش��گاه هايي كه رفتم، 
شاهد بودم چگونه ديگر كشورها نداشته هاي شان 
را در بوق و كرنا مي كنن��د؟! حاال اين را بگذاريد 
كنار ذخاي��ر و منابع عظيم و س��ترگ فرهنگي 

كشورمان كه در دنيا كم نظير هستند. 
 دقيقاً مثل كاري كه تركيه و كره جنوبي 
با ساختن افسانه هاي شان در قالب فيلم 
و س�ريال انجام مي دهند و به واس�طه 
آنها براي خودش�ان اعتب�ار فرهنگي 
جمع مي كنند، در حالي كه واقعيت چيز 

ديگري است. 
بسياري از كشورهاي دنيا سال هاي زيادي است در 
حال انجام چنين كارهايي هستند. حدود سه سال 
است در فلوشيپ استانبول حضور پيدا مي كنم و 
مي بينم خيلي راحت از طريق راه هاي مستقيم و 
غيرمستقيم به داشته هاي فرهنگي شان- كه در 
مقابل داشته هاي فرهنگي ما اصاًل قابل مقايسه 
نيست- مي بالند، ولي ما هم خودمان را از ذخاير 
ناب و بكر فرهنگي محروم مي كنيم و هم ديگران 
را، در واقع دچار يك نوع ازخود بيگانگي شده ايم. 

 علت اي�ن كم كاري ه�ا را چ�ه چيزي 
مدانيد؟

ريشه اصلي همه اين مشكالت به نظر من دخالت 
دادن نگاه سياسي، غيرفرهنگي و سليقه اي افراد 
اس��ت، در حالي كه دولتم��ردان بايد در خدمت 
فرهنگ باشند و به تعبيري عاميانه تر بايد نوكري 
فرهنگ را بكنن��د. االن اوضاع به گونه اي ش��ده 
كه گاهي اصحاب سياس��ت توقع دارند اصحاب 
فرهنگ به دستبوسي آنها بروند! دامان فرهنگ 
بايد از اين نگاه هاي غلط، سطحي، غير فرهنگي 
پاك و پيراسته شود. اگر متوليان فرهنگ كشور از 
ميان فرهيختگان و سرشناسان اين حوزه انتخاب 

ش��وند، قطعاً كس��ي نمي تواند در مورد اقدامات 
فرهنگي )از امور نظارتي تا هدايتگري و حمايت( 
حرفي بزند، چون كس��ي كه در مقام اس��تادي 
اس��ت، در حال انجام رتق و فتق امور است، اين 
مي تواند يك اقدام جام��ع و مانع براي اين عرصه 
باشد. ما نبايد فرهنگ را به دست افراد سياسي، 
سياست زده يا غير فرهنگي بسپاريم، ممكن است 
هر كدام از اين عزيزان در حوزه هاي ديگري غير 
از عرصه فرهنگ مديران موفقي باشند ولي اين 
دليل نمي ش��ود كه در حوزه فرهنگ هم همان 

موفقيت ها را داشته باشند. 

 واقعيت اين است كه نخبگان و فعاالن 
فرهن�گ و ادبيات م�ا در ادوار مختلف 
تاريخي همواره پيش�رو و خط ش�كن 
بوده اند، به نحوي كه مبدع بس�ياري از 
سبك ها و قالب هاي نوين كنوني بوده اند 
كه برخي كش�ورهاي غربي مدعي آنها 
هس�تند، آي�ا اي�ن مدع�ا را تصدي�ق 

مي فرماييد؟ 
 قطعاً همين طور است، اين براي فرهنگ و ادبيات 
ما افتخار است كه اولين داس��تان كوتاه ها كه به 
ش��كل امروزي به آنها فلش فيكشن مي گويند، 
متعلق به ادبيات ايران اس��ت كه در زمان زندگي 
س��عدي عليه الرحمه)قرن هفتم هجري( نوشته 
شده اند، اين در حالي اس��ت كه آن موقع در دنيا 
چيزي به اسم »فلش فيكشن« يا همان داستان 
كوتاه وجود نداشته است، با وجود اين امروزه كسي 
به آنها توجه و اقبالي نشان نمي دهد! بچه هاي ما 
هم با اين داشته هاي مان آشنا نيستند، شما اگر در 
بين كتاب هاي درس��ي و به خصوص كتاب هاي 
فارس��ي آموزش و پرورش را ببينيد، نان و نشان 
درخور و شايس��ته اي از بزرگان ادبي��ات در آنها 
نمي بينيد و آنهايي هم كه هستند، يكي يكي در 
حال حذف شدن هس��تند! چرا اشعار كسي مثل 
قيصر امين پ��ور و تعدادی ديگر از ش��اعران بنام 
كشورمان بايد از كتاب هاي درسي حذف شوند؟! 

 پيش�نهاد مشخص ش�ما براي تقويت 
كتاب و كتابخواني در داخل كشورمان 

چيست؟
پيشنهاد من حرفه اي شدن است! حرفه اي شدن 
به اين معني كه دادن امتياز مجوز نشر يك نوع 
آفر، سوبسيد و امتياز به عزيزان سياسي نباشد. 
به خاطر همين نگاه است كه امروز داشتن مجوز 
نشر به يك ژست و پُز فرهنگي تبديل شده است. 
مثاًل فالن شاعر يك شعري در مدح كسي گفته و 
چون پول ندارند به او بدهند، بالفاصله صدايش 
مي زنند و يك مجوز انتش��اراتي به او مي دهند! 
ما تقريباً 20هزار مجوز نش��ر در كشور داريم و 
فكر مي كن��م به اندازه كل اروپ��اي متحد بنگاه 
انتش��اراتي داريم، حاال اين 20هزار انتشاراتي 
چه كاري انجام مي دهند؟ چه تعداد يا عناوين 
پرتيراژ از آثار را داشته اند؟ نكته ديگر اين است 
كه نش��ر بايد در همه ش��ئون حرفه اي بش��ود ، 
نويسنده حرفه اي باشد و دغدغه اش مردم باشند 
و براي مملكت خودش بنويسد، براي ماندگاري 
مملكت و مردم خودش بنويسد، از آن طرف هم 
متوليان حوزه فرهنگ هم كمك كنند و به جاي 
اينكه مانع باشند، تسهيلگر باش��ند. متأسفانه 
هنوز كه هنوز است متوليان فرهنگ كشورمان 
همچنان مشغول مباش��رت در امر نشر هستند 
نه مديريت آن و تس��هيل گري در آن. ش��ما به 
هر وزارتخانه يا دستگاه دولتي برويد، مي بينيد 
كه هر كدام از آنها يك مجموعه انتشاراتي، يك 
نشريه و يك رسانه براي خودش��ان دارند! مگر 
وظيفه دس��تگاه هاي دولتي غير از انجام كار و 
ايجاد رويدادهاست؟! اگر كار شما درست باشد، 
رسانه ها مجبور مي ش��وند آن را پوشش بدهند. 
وقتي تعداد اين انتش��اراتي هاي دستگاهي باال 
مي رود، يك اتف��اق ناخوش��ايندي مي افتد كه 

همان خراب شدن ذائقه فرهنگي مردم است. 
 همانطور ك�ه مي دانيد بح�ث تبليغ و 
تقويت فرهنگ، به خصوص بحث نشر 
و كتاب يك وجه داخلي دارد و يك وجه 
بين المللي كه راه اندازي و ايجاد گرنت 
فارس�ي به عنوان يكي از رهيافت هاي 
تقويت زبان و ادبيات فارس�ي و اشاعه 
فرهن�گ ايران�ي در كش�ورهاي ديگر 
محسوب مي شود. آيا به نظر شما »گرنت 
فارس�ي« توانس�ته اس�ت به اهداف و 
وظايفي كه برايش تعريف ش�ده دست 

پيدا كند؟
خير اصاًل متأس��فانه همين مس��ئله ه��م دچار 
شعارزدگي شده است و گاهي آثار يا  نويسندگانی 
در اين رابط��ه انتخاب و معرفي مي ش��وند كه به 
معناي واقعي كلمه نمي توانند ادبيات و فرهنگ 
كش��ورمان را نمايندگ��ي كنند. م��ن در همين 
كنفرانس ناشران شارجه با خانم ناشري اهل كشور 
كرواسي آشنا ش��دم كه مي گفت كشور كرواسي 
هم گرنت دارد! ب��راي زباني مثل زبان كرواتي كه 
تعداد افرادي كه با آن تكلم مي كنند زياد نيستند، 
طرح گرنت تعريف مي شود تا بتوانند از طريق آن 
به انتشار و پخش كتاب هاي شان در ديگر كشورها 
كمك كنند. حاال شما اين را در كنار ادبيات غني 
كشورمان و ظرفيت برخي كشورهاي فارسي زبان 
اطراف مان بگذاريد تا متوجه ظرفيت بالقوه و توان 
باالي ادبيات و زبان فارسي و بي خيالي مسئوالن 

ما شويد. 
 رهبر معظم انقالب سال هاس�ت بحث 
نهضت ترجمه و لزوم تقويت زبان فارسي 
و گسترش آن را مطالبه مي كنند. از سوي 
ديگر همانطور كه ش�ما اش�اره كرديد 
كشورهاي فارسي زباني در همسايگي 
و اط�راف كش�ورمان وج�ود دارند كه 
مي توانيم با هم افزاي�ي و كمك آنها به 

ترويج زب�ان و ادبيات فارس�ي و حتي 
گسترش دامنه نفوذ فرهنگي كشورمان 
كمك زيادي بكنيم. آي�ا در اين زمينه 
پيش�نهاد يا طرحي كه قابليت اجرايي 

داشته باشد، داريد؟ 
من طرحي در اي��ن زمينه دارم ك��ه در صورت 
عملياتي ش��دن مي تواند كمك بسيار زيادي به 
ترويج، گسترش و تقويت زبان و ادبيات فارسي 
و همچنين مباحث فرهنگي كند- البته قباًل اين 
پيشنهاد را به دوستان ارائه كرده ام اما تا به حال 
خبري از آن نش��ده- پيش��نهاد من اين بود كه 
كشورهاي فارسي زباني مثل ايران، افغانستان و 
تاجيكستان و كشورهاي ديگري كه زبان فارسي 
در آنها ظهور و بروز دارند، با كمك همديگر يك 
»گرنت« واحدي را براي زبان فارس��ي تشكيل 
بدهند و مثاًل كتابي كه در كش��ور افغانستان به 
زبان فارسي منتشر مي شود، اگر يك ايتاليايي يا 
فرانسوي خواست آن را به زبان خودش ترجمه 

كند، مورد حمايت اين گرنت قرار بگيرد. 
 در واقع مثل يك صن�دوق بين المللي 
مشترك براي حمايت از زبان و ادبيات 

فارسي؟
بله، مثل يك صندوق مش��ترك كه ه��ر كدام از 
كشورها بخشي از تأمين س��رمايه آن را بر عهده 
مي گيرند، با مديريت بزرگان حرفه اي نشر در اين 
حوزه و به صورت غيردولتي تشكيل شود. اينكه 
عرض مي كنم غيردولتي، به خاطر اين اس��ت كه 
بعداً با عوض ش��دن دولت ها يا به خاطر اقدامات 
سياسي ديگر كشورها عليه هر كدام از طرفين، اين 
گرنت فارسي چه تحت عنوان تحريم و چه با هر 
بهانه ديگري )اعم از سياسي، نظامي، اقتصادي و 
غيره( دچار نوسان و مشكل نشود و بتواند با قدرت 
به كار خودش ادامه بدهد، البته نبايد مثل گرنت 
حال حاضر فارس��ي رفتار بش��ود، چون برخي از 
ناشران خارجي در همين كنفرانس ناشران شارجه 
)ناشراني از مصر و جمهوري آذربايجان( از رفتار 
غيرحرفه اي مس��ئوالن اين گرنت و بدقولي هاي 
آنها گاليه هاي زيادي را مطرح مي كردند كه قطعاً 
اينگونه اتفاقات باعث ضربه زدن و مخدوش كردن 
وجهه گرنت كشورمان در بين ديگر ناشران خارجي 
مي  ش��ود. يكي ديگر از امتيازهاي مثبت تشكيل 
گرنت مشترك فارسي كش��ورهاي فارسي زبان 
اين است كه مش��مول تحريم هاي غيرانساني و 
ظالمانه دشمنان فرهنگ و تمدن ايراني- اسالمي 
نمي شود و براي انجام تراكنش هاي مالي به دليل 
حضور اعضاي غيرايراني با مشكل خاصي مواجه 
نخواهد شد، ضمن اينكه ما مي توانيم از ظرفيت 
پيمان ها و گروه هاي بين المللي مثل كشورهاي 
عضو اكو يا پيمان شانگهاي و امثالهم كه كشورمان 
عضو آنهاست براي گس��ترش و انتشار فرهنگ و 
ادبيات فارسي و معرفي آثار  نويسندگان كشورمان 
اس��تفاده و بهره هاي زيادي ببريم، البته مشروط 
بر اينكه كار به دس��ت فرهيختگان و چهر ه هاي 
شناخته شده و دلسوز حوزه نشر و فرهنگ باشد. 
برخي از فعاالن نشر و ادبيات كشورمان تجارب، 
اطالعات و ارتباطات بس��يار خ��وب و عالي دارند 
كه مي توانند كمك هاي زيادي به عرصه ادبيات 
و نشر كش��ورمان بكنند و براي باال بردن ضريب 
نفوذ ادبيات و فرهنگ فارس��ي كمك باش��ند و 
گام هاي بلند و مثبتي بردارند اينها ظرفيت هايي 
هس��تند كه مي توانند در خدمت فرهنگ ايراني 
و فارس��ي قرار بگيرند. اگر اين اتفاق ايجاد گرنت 
فارسي با زمينه سازي و مساعدت دولت)صرفاً در 
بحث تس��هيل گري و همراهي در راه اندازي آن( 
شكل بگيرد كه با تغيير دولت ها و وزرا دچار فراز 
و فرود نشود، مطمئن باشيد اتفاقات بسيار خوب 
و مفيدي براي فرهنگ، ادبيات و نشر كشورمان 

اتفاق مي افتد. 
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من در كنفرانس ناشران شارجه با 
ناشری از كرواسی آشنا شدم كه 
می گفت كرواسی هم گرنت دارد! 
آن هم برای زبانی كه تعداد متكلم 
به آن خيل�ی كم اس�ت، بنابراين 
زبان فارس�ی كه جای خ�ود دارد 

حوزه نشر بايد از پز فرهنگی خارج و حرفه ای شود
پيشنهاد من اين است كه كشورهاي فارسي زباني مثل ايران، افغانستان و تاجيكستان با كمك همديگر 

يك »گرنت« واحد غيردولتي براي تقويت و ترويج زبان فارسي تشكيل بدهند

گفت و گوی »جوان« با مدير انتشارات  هزاره ققنوس

دفاع مقدس از مردمي ترين 
بخش هاي نشر است

مديرعامل خانه كتاب و ادبيات ايران در آيين افتتاح »يازدهمين نمايشگاه ملي 
كتاب دفاع مقدس، انقالب اس�المي و مقاومت« با اش�اره به اينكه اين نمايشگاه 
آغازگر سي امين دوره هفته كتاب جمهوري اسالمي ايران است، عنوان كرد: دفاع 
مقدس از مردمي ترين بخش هاي نشر است كه مجموعه هاي مردمي با همت، تالش 
و ابتكار خود اين حوزه را به يك مجموعه قابل رجوع و مورد انتخاب مردم در سراسر 

كشور تبديل كردند. 
     

آيين افتتاح »يازدهمين نمايش��گاه ملي كتاب دفاع مقدس، انقالب اسالمي و مقاومت« با 
حضور علي رمضاني، مديرعامل خانه كتاب و ادبيات ايران و دبير سي اُمين دوره هفته كتاب 
جمهوري اسالمي ايران، سردار عبدالرضا آزادي، رئيس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس سپاه و بسيج و سردار غالمرضا سليماني، رئيس سازمان بسيج مستضعفين در 

محل اين نمايشگاه واقع در مجتمع فرهنگي امام خميني)ره( قم برگزار شد. 
  آثار دفاع مقدس آثاري پرفروش هستند

در ابتداي اين آيين علي رمضاني گفت: در طليعه سي امين دوره هفته كتاب جمهوري اسالمي 
ايران هستيم و »يازدهمين نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس، انقالب اسالمي و مقاومت« نيز 
آغازگر اين رويداد فرهنگي خواهد بود. هفته كتاب سي ام با شعار »ما همانيم كه مي خوانيم« 
از 21 تا 27 آبان ماه سال جاري در سراسر كشور با اجراي برنامه هاي متنوع برگزار مي شود. 
مديرعامل خانه كتاب و ادبيات ايران با اشاره به اينكه هفته كتاب نيز همچون بسياري از ديگر 
حوزه هاي فرهنگي و هنري برگرفته از توجه انقالب اسالمي ايران به اين زمينه هاست، مطرح 
كرد: دفاع مقدس از مردمي ترين بخش هاي نشر است كه مجموعه هاي مردمي با همت، تالش 
و ابتكار خود اين حوزه را به يك مجموعه قابل رجوع و مورد انتخاب مردم در سراسر كشور 
تبديل كردند، به  طوري  كه در نمايشگاه هايي كه براي مردم امكان انتخاب برابر فراهم مي شود، 
آثار دفاع مقدس همواره در ميان آثار پرفروش  آن نمايشگاه جاي دارد. در واقع بخش مهمي از 

آثاري كه مورد استقبال مردم سراسر كشور قرار مي گيرد آثار حوزه دفاع مقدس است. 
  رشد آمار نشر دفاع مقدس

دبير سي اُمين دوره هفته كتاب جمهوري اسالمي ايران با اشاره به اينكه ناشراني از سراسر 
كشور در »يازدهمين نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس، انقالب اسالمي و مقاومت« حضور 
دارند، گفت: اين نمايش��گاه، اولين نمايشگاه حضوري دولت س��يزدهم در استان هاست و 
اميدواريم به بركت خون شهدا دور جديد نمايشگاه هاي استاني برگزار شود تا كتاب را به  دست 
مخاطبان برساند.  وي همچنين بيان كرد: با اقداماتي كه صورت گرفت، مجموع شمارگان آثار 
دفاع مقدس دو برابر شده است كه بخش زيادي از آن به همت بخش مردمي صورت گرفت. 
دولت وظيفه خود مي داند از محتواي خوبي كه در اين آثار وجود دارد به  صورت هاي مختلف 
حمايت كند.  مديرعامل خانه كتاب و ادبيات ايران افزود: غرفه اي در »يازدهمين نمايشگاه 
ملي كتاب دفاع مقدس، انقالب اسالمي و مقاومت« داير شده كه در آن مجموع آمار حوزه 
نشر دفاع مقدس در سنوات مختلف موجود است و رشدي كه با همت مجموعه هاي مردمي 

صورت گرفت، قابل مشاهده است. 
   نشر بزرگ ترين صنعت فرهنگي كشور

وي با اشاره به اينكه آنچه از صنعت كتاب به تصوير مي كشند، تصوير مخدوش و ناقصي است، 
بيان كرد: صنعت نشر بزرگ ترين صنعت فرهنگي كشور است و مجموع حجم اقتصادي آن 
امسال به حدود 8هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه بخش زيادي از آن توسط بخش خصوصي 
رقم مي خورد و دولت و نهادهاي مختلف مداخله اي در آن ندارند. اين صنعت بزرگ كه از لحاظ 
حجم اقتصادي، تعداد فعاالن، حجم توليد ساالنه، ميزان اثرگذاري صنعت اول فرهنگي كشور 
است، مورد استقبال مردم هم قرار دارد اما در جايگاه واقعي خود حضور ندارد و در حوزه دفاع 
مقدس نيز به عمق بخشي، غنا، تحول در قالب ها، نحوه ارائه و نحوه پرداخت، بيان و تبيين نياز 
دارد.  دبير س��ي اُمين دوره هفته كتاب جمهوري اسالمي ايران همچنين گفت: رهبر معظم 
انقالب اسالمي)مدظله العالي( در ديدار با اعضاي كنگره ملي شهداي قم تأكيد داشتند كه پيام 
شهيدان به نسل جوان انتقال داده شود. در اين راستا آثار هنري و كتاب در انتقال پيام شهدا 
بسيار مؤثر است. در حوزه دفاع مقدس پرداختن به نقش مادران، همسران و زنان شهدا مهم 

است و در اين زمينه رهبر معظم انقالب)مدظله العالي( نيز تأكيدات بسياري داشته اند. 
  انعكاس سبك زندگي شهدا به جامعه با آثار حوزه دفاع مقدس 

در بخش ديگري از اين آيين، سردار عبدالرضا آزادي با اشاره به اينكه اين دوره از نمايشگاه پس 
از دو سال وقفه در استان قم و به بركت برگزاري كنگره ملي شهداي استان قم برپا شد، عنوان 
كرد: در نقشه راه حفظ آثار و نشر ارزش دفاع مقدس كه برنامه اي بلند مدت در قالب دو برنامه 
پنج ساله است در تالشيم تا تراز فعاليت ها در اين حوزه ارتقا يابد. رئيس سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش هاي دفاع مقدس سپاه و بسيج، ضمن بيان اينكه آثار حوزه دفاع مقدس بايد بتواند 
سبك زندگي شهدا را به جامعه منعكس كند، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در دولت 

سيزدهم توجه ويژه  اي به مقوالت ارزشي و به  خصوص حوزه دفاع مقدس دارد. 
  »كتاب« راه انتقال پيام شهدا به جوانان

سردار غالمرضا سليماني نيز در بخش ديگر اين آيين ضمن اشاره به اينكه در مطلع برگزاري 
كنگره ملي شهداي استان قم، برپايي يازدهمين نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس امر بسيار 
ارزشمندي است، اظهار كرد: دفاع مقدس در نوع خود بي نظير است، به فرموده رهبر معظم 
انقالب )مدظله العالي( فرزندان ملت ايران عاشورا را در برابر چشمان ما قرار دادند و از دل اين 

تجلي ها گفتمان مقاومت خلق شد. 
 وي با طرح اين  نكته كه امروز گفتمان مقاومت در جهان اس��الم گفتماني تاريخ س��از و 
رهايي بخش شناخته مي شود، افزود: در تحقيقاتي كه در مؤسسات راهبردي غرب انجام 
شده از شروط و الزامات پيروزي ملت ها در رويارويي هاي پرچالش، برخورداري از روحيه 
مقاومت است و براي رسيدن به پيروزي داشتن ثروت و سرمايه كافي نيست و شرط الزمي 
بايد در كنار اين امور وجود داشته باشد كه روحيه مقاومت است. بنا نيست بر پايه گفتمان 
مقاومت عاشوراي ديگري خلق شود. امام خميني)ره( فرمودند: اسالم سنگرهاي كليدي 
را يكي پس از ديگري فتح خواهد كرد كه اين امر در زير سايه گفتمان مقاومت امكانپذير 
است. رئيس سازمان بسيج مستضعفين در پايان با بيان اينكه يكي از راه هاي انتقال پيام شهدا 
به جوانان كتاب است، گفت: با هماهنگي نهادهاي مختلف دو برنامه پنج ساله طراحي خواهد 
شد كه بر اين اساس، گام هاي بلندي در حوزه كتاب دفاع مقدس برخواهيم داشت. اقبال ملت 
ايران به انتشارات دفاع مقدس ستودني و قابل توجه است و رهبر معظم انقالب)مدظله العالي( 
نيز خواستار سرمايه گذاري  در اين عرصه ش��دند كه قطعاً اين امر نتيجه بخش خواهد بود.  
سي اُمين دوره هفته كتاب جمهوري اسالمي ايران با شعار »ما همانيم كه مي خوانيم« از 21 

تا 27 آبان ماه 1۴01 برگزار مي شود. 

مديرعامل خانه كتاب در آيين افتتاح يازدهمين نمايشگاه 
ملي كتاب دفاع مقدس، انقالب اسالمي و مقاومت: 

  مصطفي شاه كرمي
نمايشگاه هاي كتاب منطقه اي و جهاني بزنگاه هاي مغتنمي هستند كه مي توانند دريچه اي تازه به 
روي صنعت نشر و كتاب كشورمان باز كنند اما گاهي با كارشكني و سياسي كاري خارجي ها و گاه با 
كم كاري مسئوالن فرهنگي و برخي اقدامات ناشيانه انتشاراتي هاي داخلي اين فرصت ها به نقمت 
تبديل مي شوند. از سوي ديگر گراني كاغذ، ايجاد بازار سياه و نامشخص بودن اوضاع و شرايط توليد 
كاغذ وطني باعث ناپايداري و نوسانات زيادي در حوزه نشر و ادبيات شده است. اينها در حالي است 
كه فرهنگ و ادبيات فارسي از مهم ترين وجوه متمايزكننده كشورمان با ديگر ملل و اقوام جهان 
است. چند سال پيش رهبر معظم انقالب موضوعي تحت عنوان نهضت ترجمه و لزوم حركت جدي تر 
در عرصه ادبيات به منظور حراست و تقويت زبان فارسي و توجه بيشتر به نگارش و خلق رمان هاي 
ايراني مطرح كردند.  كش�ورهاي صاحب ادبيات جهان با راه اندازي طرح هاي تشويقي و حمايتي 
مثل ايجاد »گرنت« س�عي مي كنند به اين صنعت مهم و اثرگذار كشورشان و نيز انتشار فرهنگ 
و ارزش هاي جامعه شان در بين ديگر كشورها كمك كنند. مسئوالن فرهنگي كشورمان با ايجاد 
گرنت فارسي و طرح هاي فصلي و ساالنه در كنار برپايي نمايشگاه هاي كتاب داخلي و شركت در 
رويدادهاي خارجي سعي دارند به اين حوزه كمك كنند. ناشران داخلي به عنوان بازوهاي اجرايي 
فرهنگي كشورمان نقش كم نظيري در رشد و پيشرفت صنعت نشر و همچنين انتشار و گسترش 
ادبيات و فرهنگ كشورمان دارند. رضا حاجي آبادي، مدير انتشارات  هزاره ققنوس به عنوان يكي 
از پايه گذاران انجمن ناشران و  نويسندگان دفاع مقدس و از جمله ناشران موفق كشورمان در كنار 
اشتغال به حرفه روزنامه نگاري و  نويسندگي با حضور در نمايشگاه هاي خارجي و داخلي تجارب 
مفيدي را كسب كرده اس�ت. اين فعال حوزه نش�ر در گفت وگو با »جوان« ضمن برشمردن برخي 
داليل عدم توفيق صنعت نشر در عرصه هاي داخلي و خارجي، ارزيابي طرح هاي فصلي و ساالنه اي 
مثل هفته كتاب و در نظر گرفتن طرح هاي تشويقي مانند اعطاي كمك هزينه خريد كتاب،  از طرح 
پيشنهادي و عملياتي حرف مي زند كه چند وقت پيش آن را به مسئوالن فرهنگي ارائه كرده است؛ 
طرحي كه در صورت تحقق آن افق هاي تازه اي پيش روي صنعت نشر و ادبيات و فرهنگ فارسي و 

ايراني گشوده مي شود. 


