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علیرضا عسگری مدیر روابط عمومی باغ موزه دفاع مقدس با بیان این مطلب که همه 
ساله به مناسبت هفته بسیج، بازدید از این باغ موزه انقالب و دفاع مقدس رایگان بوده 
است، گفت: امسال نیز با موافقت مدیرعامل محترم موزه در جهت تکریم و گرامیداشت 
هفته بسیج بازدید از موزه از تاریخ ۲۹ آبان ماه لغایت ۵ آذرماه برای عموم مردم عزیز 

به صورت رایگان خواهد بود.  
وی همچنین با استقبال از مجموعه های فرهنگی و هنری جهت بازدید از این مرکز 
گفت: س��ازمان  ها و اداراتی که خواهان بازدید گروهی از این مجموعه هستند، باید 
درخواست خود را در سایت موزه به ثبت برسانند.   عسگری افزود: موزه ملی انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس برنامه های متنوعی را برای بزرگداشت هفته بسیج در نظر دارد 
که جزئیات آن متعاقباً به اطالع عموم خواهد رسید.  این مجموعه ملی در روزهای  شنبه 
تا پنج  شنبه از ساعت ۹ الی ۱۷ و در روزهای جمعه و ایام تعطیل از ساعت ۱۱ الی ۱۷ 
پذیرای عالقه مندان خواهد بود.  نشانی مجموعه موزه ملی انقالب و دفاع مقدس میدان 

ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، روبه روی پارک طالقانی، است. 
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درنشست»روایتزنایرانیدرادبیاتداستانیانقاباسامی«مطرحشد

افزایشچشمگیرزناننویسندهپسازپیروزیانقاباسامی
سیدمرتضیذاکر

نویسلندهوروزنامهنلگارپیشکسلوتبلاتأکیلدبر
افزایشچشلمگیرزنانپسازپیروزیانقاباسامی
میگویلدهرچهقلدرجلوتررفتیلم،حضلورزناندر
عرصهداستاننویسلیپررنگترشلدهاسلت؛یعنی
کسلیجلویآزادیزناندراینزمینهرانگرفتهاست.
علی اهلل سلیمی، نویسنده و روزنامه نگار پیشکسوت در نشست 
ویژه برنامه »داستان و آرمان « با موضوع »روایت زن ایرانی در 
ادبیات داستانی انقالب اسالمی« که در فرهنگسرای اندیشه 
برگزار شد، پیشینه ای از سابقه داستان نویسی در کشور ارائه 
کرد: در س��ال های اولیه پس از انقالب تا نزدیک به یک دهه، 
یعنی از س��ال ۱3۵۷ تا ۱۰ س��ال پس از آن، نویسندگان زن 
حضور خیلی فعالی ندارند و آثار زیادی از آنان نمی بینیم. البته 

مردان نیز حضور آنچنان فعالی ندارند. 
وی ادامه داد: شاید بتوان گفت که در این دوره، انقالب اسالمی هنوز 
نویسندگان خاص خود را پیدا نکرده است و بیشتر همان نویسندگان 
مشهوری می نوشتند که قبل از انقالب نیز حضور داشتند که البته 
آثارشان ارتباط چندانی با فضای اسالمی ایجاد شده پس از انقالب 
نداشت. اولین نشانه های پیدایش ادبیات داستانی انقالب اسالمی 
را در نیمه دوم دهه ۱36۰ می بینیم؛ دقیقاً زمانی که محافل ادبی 
شکل گرفته و نویسندگان انقالبی دورهم جمع می شوند. در این 

بین، نویسندگان زن نیز حضور فعالی دارند. 
این نویسنده با اشاره به نخس��تین بارقه های حضور زنان در 
ادبیات داستانی گفت: با مروری بر آثاری که از این سال به بعد 
چاپ شده است می توان گفت که تقریباً از سال ۱36۷ به بعد 
مجموعه  هایی را داریم که توسط زنان نویسندگان نوشته و 
روانه بازار نشر شده است. البته با توجه به اینکه نوشتن یک 
کتاب امری زمان بر است می توان گفت که این نویسندگان 
محصول نیمه اول دهه ۱36۰ هستند. از جمله زنان نویسنده 
نسل اول انقالب می توان به خانم  ها زهرا زواریان، راضیه تجار، 

منیژه آرمین و سمیرا اصالن پور اشاره کرد. 
وی با اشاره به افزایش چشمگیر زنان نویسنده پس از پیروزی 
انقالب اس��المی گفت: نکته مهمی که باید اشاره کنم این 
است که تعداد زنان نویسنده پس از پیروزی انقالب اسالمی 
بسیار بیشتر شده است؛ قبل از انقالب سه ، چهار نویسنده زن 
داشتیم، اما این تعداد پس از انقالب بیشتر شد. برای مثال، 
در دهه ۱38۰ تعداد زنان نویس��نده از آقایان پیشی گرفته 
و عمده آثار پرفروش نیز از س��وی آنان نگاشته شده است. 
بنابراین می توان گفت وقوع انقالب اسالمی، زمینه را برای 

ظهور نویسندگان زن فراهم کرد. 
در ادامه این برنامه معصومه امیرزاده نویسنده و منتقد ادبی نیز 
گفت: وقتی درباره ادبیات یک برهه زمانی سخن می گوییم، به 
شدت وابسته به تحوالت سیاسی است. وقتی انقالب اسالمی به 
وقوع پیوست، به نسبت این تحول سیاسی، آثار جدیدی نوشته 
و منتشر شد. با این حال، ادبیات انقالب اسالمی دارای یکسری 
مؤلفه  ها و ویژگی  هایی است که مرتبط با تحول سیاسی نیست، 
بلکه مرتبط با مضمون است. یکی از این مضامین، بروز و ظهور 
تفکر دینی و اسالمی و دیگری بیگانه ستیزی است. عالوه براین، 
ادبیات انقالب اسالمی، ادبیات امیدوار و آرمانی است. مضمون 
دیگر تلفیق ملیت با دین است. سرزندگی و زایندگی نیز یکی از 

مضامینی است که در این داستان  ها به چشم می خورد. 
این منتقد ادبی اظهار داشت: روایت داستان  ها از زنان در دهه 
اول انقالب، زنی است که فقط در خانواده است و کار منزل انجام 
می دهد. به نظرم باید سراغ شخصیت پردازی از زنان می رفتیم 
که الگوی س��وم اند، یعنی نمای��ش زنانی ک��ه در عین اینکه 
ریشه های خود را قطع نمی کنند، در جامعه نیز حضور فعال 
دارند. الگوی مناسب این شیوه را فردوسی برای ما بیان کرده 

است و چنین شخصیتی را در »گردآفرید« می بینیم. 
امی��رزاده افزود: در س��ال های اخیر هر ق��در جلوتر رفتیم، 
حضور زنان در عرصه داستان نویس��ی پررنگ تر شده است 
و از همین جا می توانیم نتیجه بگیریم که کسی جلوی زنان 
را نگرفته اس��ت. عالوه براین، همه نوع داس��تان در ادبیات 
ایران دیده می شود. جالب است که خیلی از موضوعاتی که 
جزو رؤیاهای یک دختر است در همین داستان  ها مصداق 
پیدا کرده است. با نگاهی به جشنواره های ادبی و سینمایی 
می توان حضور فعاالنه زنان را دید. همه اینها نشان می دهد 
که کسی محدودیتی برای زنان قائل نشده است. بنابراین، 
این آزادی برای زن ایرانی وجود دارد که خودش انتخاب بکند 

در چه زمینه ای فعالیت کند و چه بنویسد. 

   رویداد

عمامههایخاکی
روایتیاز۱0طلبهشهید

رئیسسازمانسینماییازطرح»سینما-زیارت«درمشهدرونماییکرد
»سینمازیارت«یا»شاندیزسینمایی«!

مسیحمحمدی
رئیسسلازمانسلینماییدرحالیبهظرفیتتلردد25تا
۳0میلیونزائردرطولسلالاشلارهکردهوپیشنهادطرح
»سینما-زیارت«رابرایزائرانمشهدمقدسمطرحمیکند
کهبهنظرمیرسلداینپیشلنهادغفلتاًاقدامیدرمسلیر
طرحشکسلتخوردهپروژهتفریحیپدیدهشاندیزباشد.
محمد خزاعی، رئیس سازمان س��ینمایی در ادامه سفر به استان 
خراسان رضوی و در دیدار با یعقوبعلی نظری استاندار این استان 
ضمن اشاره به مزیت  ها و تمایزهای بارز استان و شهر مشهد گفت: 
این اس��تان به عنوان پایگاهی معنوی و اعتقادی، تأثیر مهمی در 
توسعه زیرساخت های فرهنگی و سینمایی دارد. همزمان با آغاز 
فعالیت دولت سیزدهم 6۰۰ سالن سینما در کشور وجود داشت، 
اما براساس برنامه ریزی  ها و اقدامات انجام شده تا خرداد ماه سال 
۱4۰۲، تعداد ۲۰۰ سالن سینما در سراسر کشور به این ظرفیت 
اضافه خواهد شد که تاکنون بیش ۱۰۰ سالن آن افتتاح شده است. 
رئیس س��ازمان س��ینمایی با اش��اره به ظرفیت تردد ۲۵ تا 3۰ 
میلیون زائر در طول س��ال  پیش��نهاد طراحی حرکتی با عنوان 
»سینما-زیارت« را مطرح و اظهار کرد: »امکان نمایش برخی از 
آثار سینمایی مناسب همراه با زیرنویس برای زائران خارجی وجود 
دارد که مستلزم برنامه ریزی  هایی برای این موضوع است تا شاهد 
تأثیرات معنوی آن باشیم. ویژگی منحصر به فرد خراسان رضوی 
نسبت به سایر استان های کش��ور، وجود بارگاه منور امام هشتم 
حضرت امام رضا )ع( اس��ت و از این ظرفی��ت می توان به منظور 
برگزاری جشنواره های سینمایی در حوزه زیارت و فیلم های معنوی 

و دینی بهره برد. «
اگرچه هر نوع اقدامی که به بهبود اوضاع سینما و جریان فیلمسازی 
کشورمان با رویکرد تقویت فرهنگ ایرانی اسالمی کمک کند مورد 
تأیید و حمایت همه دلسوزان عرصه هنر هفتم است اما واقعیت این 
است که مشکل سینما با طرح هایی مثل »سینما زیارت« و یا نیم بها 
کردن بلیت سالن ها حل نمی شود. همان طور که ناظران و دلسوزان 
بار ها اعالم کرده اند مشکل اصلی سینما به عدم تولید محتوای مناسب 
بر می گردد که این مسئله ریشه در عدم درک مناسبی از مختصات یک 
سینمای ملی دارد. همین چند سال پیش بود که برخی افراد مشکوک 
اقتصادی با در انداختن طرح ایجاد قطب گردش��گری در کنار حرم 
امام هشتم   تحت عنوان پدیده شاندیز سعی داشتند زائران در اوقات 
فراغتشان به این شهر رویایی بروند و تنی به آب استخرهای آن برسانند 
و در پاس��اژهایش گردش کنند! طرحی که با آن فضاحت تاریخی 
متوقف شد؛ سرنوشت محتومی که در انتظار طرح های خلق الساعه و 

بدون پشتوانه پژوهشی مثل »شاندیز سینمایی« هم خواهد بود. 

کتلابعمامههلایخاکلیبلهقللممسلعودمختلاری
ازسلویانتشلاراتشلهیدکاظملیمنتشلرشلد.
کتاب عمامه ه��ای خاکی روای��ت زندگی ۱۰ طلبه ش��هید و 
سرگذشت نامه های این شهدا است که به قلم مسعود مختاری 

از سوی انتشارات شهید کاظمی منتشر شد. 
این کتاب روایت عالمانی است که جهاد و شهادت را در کنار هم 
قرار دادند و جان خود را فدا کردند تا انسان  ها از جهل به علم و 

از تاریکی به روشنایی مهاجرت کنند. 
در بخشی از این کتاب می خوانیم: یکی از گروهان ها تو شرایط 
سختی قرار گرفته بود، با اینکه شب بود، تصمیم بر این شد تا 
دوتا ماشین نیرو بفرستند کمکش��ان، با سرعت زیاد تو جزیره 
مجنون در حال حرکت بودیم. همش باتالق و چاله چوله هایی 
بود که پر از آب ش��ده بودند. یک مرتبه یکی از ماشین  ها افتاد 
تو یکی از این چاله ها و الستیک اش به ِگل فرو رفت. هر کاری 
کردیم در نیومد. بچه  ها کم کم داشتند نگران  می شدند، چون 

با نرس��یدن ما ممکن بود گروهان محاصره شده همگی شهید 
بشوند، یک دفعه سید  علی اصغر حس��ینی، روحانِی گردان که 
همراه ما بود دست برد رو س��رش و عمامه اش را شروع کرد به 

باز کردن... . 
کت��اب عمامه های خاکی خاط��رات ۱۰ تن از ش��هدای طلبه 
دفاع مقدس است. رهبری معظم انقالب بار ها در دیدار طالب 
و روحانیون از کلید واژه خدمت اس��تفاده کردن��د و فرمودند 
خدمت رسانی به مردم را در هیچ شرایطی فراموش نکنند که 

این سنت حسنه است. 
چندس��الی است که دش��من انقالب با اس��تفاده از حربه های 
مختلفی س��عی بر جدایی مردم از روحانی��ت اصیل و انقالب 
اسالمی داشته است که یکی از این حربه  ها ایجاد شبهه  هایی 
همچون اینکه روحانیت در دفاع مقدس شرکت نداشته با این 
حال که این قشر بیشترین شهید را با توجه به جمعیت قشری 

خودش تقدیم انقالب اسالمی کرده است. 
شهدای روحانی واالمقامی که در این کتاب از آنها سخن رفته 
است: شهید سیدکاظم قریشی، شهید سیدعلی اصغر حسینی، 
شهید سیدخداداد ذبیحی، ش��هیدعباس صالحی، شهید علی 
اصغر کالهی، ش��هید علی صالحی، شهید حمیدرضا شمسی، 
شهید سیداحمد میرصادقی، شهید داود سهرابی مقدم هستند. 
این روز ها که دش��منان ایران و اس��الم می کوش��ند چهره ای 
منفی از روحانیت در ذهن و افکار جامع��ه ارائه دهند خواندن 
کتاب هایی از این دس��ت می تواند به ویژه برای قش��ر جوان و 

نوجوان راهگشا باشد. 

گزارش»جوان«ازمراسمبزرگداشتناشرپیشکسوتانقاباسامی

مصطفی زمانی شناسنامه نشر کشور است

جواد محرمی      یادداشت

    سینما

    ادبیات

و تبسم را بر لب ها جراحی می کنند!
می گفتند این ها با شادی مردم مشکل دارند، طرفدار گریاندن 
هس��تند،البد به خاطر گریه بر مصایب اهل بیت )ع( ما متهم 
بودیم که مخالف خوش��حالی مردم هستیم اما آنچه سال ها به 
آن متهم بودیم همان چیزی است که این روز ها خود تمام قد 
مجری آن هستند، کسی نباید بخندد حتی پس از گل پیروزی 

تیم ملی یا قهرمانی تیم ایرانی در مسابقه ای بین المللی.
آیا کسی حق دارد این روز ها از خوش��حالی حرف بزند؟ حتی 
اگر تیم ملی در جام جهانی برنده شد، حتی اگر گل زدیم باید 
خطوط غم نقش��بند چهره مان باشد. در این س��ال  ها بار ها از 
خندوانه و دورهمی انتقاد کردند. همین  جماعت متناقض یک 
وقتی احسان علیخانی را می نواختند که مردم را در شب های 
رمضان می گریاند! حکایت آن جماعتی اس��ت که منتقد االغ 
س��واری آن پدر و پس��ر بودند و کار به جایی رسید که به جای 
سواری گرفتن از االغ، خود مرکب االغ شدند. همین ها ماه عسل 
را به جرم گریاندن مردم به تعطیلی کشاندند بعد افتادند به جان 
خندوانه و دورهمی که رامبد ج��وان و مهران مدیری آدم های 
بدی هستند چون به جامعه بی خود انرژی مثبت می دهند! برای 
جامعه نسخه ای نوشته بودند که ماه عسل و خندوانه و دورهمی 
آن را به هم می زد، به زعم آنها اگر جامعه بسان یک روح واحد 
احساسات نشان بدهد گناهی نابخشودنی مرتکب شده است. 
حاال تفاوتی نمی کند آن احساس مشترک خنده باشد یا گریه، 
مدام در روزی نامه ها! و فیلمنامه ها نسخه یک جامعه دلمرده، 
عصبانی و پریشان را تجویز کردند. همین دوستان روشنفکر! 
سینمای ایران را به آیینه دق بدل کردند و حتی به سریال های 
تلویزیون تا می توانستند رنگ مصیبت زدند و حاال کار به جایی 
رسیده که شادی پیروزی در میادین ورزشی گناه کبیره شده 
است! اواخر ماه صفر وقتی امواج زائرین اربعین درحال بازگشت 
از کربال بودند و تا حدود ۱۰ روز دیگر محرم و صفر تمام  می شد 
و مردم خود را آماده می کردند تا با ورود به ربیع االول به شکل 
مرسوم به استقبال برگزاری مراسم شادی بروند مرگ مشکوک 
مهسا امینی زمینه مقاومتی جدی تر علیه خوشحالی جمعی 
را دامن زد و فرآیندی دیگر از پروژه شادی ممنوع کلید خورد. 
شاید شاعر آن شعر سپید امروز اگر زنده بود شعرش را به واقع 

به وقایع چنین زمانه ای سنجاق می کرد که:
 آنک قصابانند بر گذرگاه  ها مستقر با ُکنده و ساتوری خون آلود، 
روزگارِ غریبی ست، نازنین و تبسم را بر لب  ها جراحی می کنند، 

شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. 

محمدصادقعابدینی
مصطفیزمانیرامیتوانشناسنامهنشرکشور
دانستواگرنشرهایمذهبیومتعهدبهانقاب
اسلامیراتعقیبکنیمقطعاًیکیازنامهایی
کهدرذهنتکرارمیشلوداوونشلرشاست.
در ادام��ه برنامه ه��ای هفته کت��اب جمهوری 
اسالمی، روز گذشته، بزرگداشت فعال قدیمی 
جبهه فرهنگی انقالب اسالمی در حوزه هنری 
برگزار ش��د. در این مراس��م از بیش از نیم قرن 
تالش مصطفی زمانی ناش��ر ش��ناخته شده و 
پرکار انقالب اسالمی قدردانی شد. او کتاب های 
ارزش��مندی را در انتش��ارات »پیام آزادی« و 

»زیارت« منتشر کرده است. 
نامآشناینشرمذهبی

محمدحسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و وزیر اسبق ارشاد در این مراسم 
گفت: »حاج مصطفی زمانی جزو شناسنامه های 
نشر کشور ما است. وقتی نشر مذهبی و متعهد به 
آیین انقالب اسالمی را تعقیب می کنیم، یکی از 
نام هایی که مکرر در ذهن تکرار می شود نام آقای 

مصطفی زمانی است. «
صفارهرندی با اشاره به سابقه طوالنی آشنایی با 
این چهره سرشناس حوزه نشر، ادامه داد: »آخرین 
یادگاری هایی که از حاج مصطفی زمانی در ذهن 
دارم، مربوط به همراهی بسیار ارزشمند ایشان با 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است. زمانی که 
در این وزارتخانه مشغول به کار بودم ما از اجتهاد 
ایشان بهره بس��یار بردیم و با وجود این عزیزان 

احساس استغنا می کردیم. «
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به 
کتاب های پر شماری که از سوی زمانی منتشر 
شده است، ادامه داد: »تعداد بی شمار کتاب هایی 
که ایش��ان در اختیار مردم قرار دادند، نشانه این 
است که بر گردن ما حق دارند. حوزه کتاب کشور 
ما باید حق شناس��ی کند. کم گویی، پر عملی و 
تواضع حاج مصطفی زمانی باید الگو و راهنمای 
ما باشد، به خصوص برای کسانی که می خواهند 

پایشان را جای پای بزرگ تر ها بگذارند. «
وزیر اسبق ارشاد با ابراز امیدواری از حل مشکل 
کاغذ، گفت:» کت��اب همچنان س��روری خود 
را در عرصه توزیع اندیش��ه تبیی��ن خواهد کرد. 
پدیده های جدید قابل اعتنا هس��تند اما کتاب 
خیلی برای امثال من ارزشمند است. ما حالوت 
رؤیت صفحات کاغذی کتاب ها را در کام داریم. 
همچنان دوس��ت داریم کتاب چاپ شود، روی 

کاغذ بیاید و کتاب کاغذی را بخوانیم. «

لزوماستمرارتقدیرازپیشکسوتانحوزهنشر
یاس��ر احمدوند، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، 
در مراسم نکوداشت ناش��ر پیشکسوت انقالب 
اسالمی، گفت:» امید اس��ت که این جلسات با 
پایمردی آقای میثم نیل��ی مدیرعامل مجمع 
ناشران انقالب اسالمی به طور مستمر ادامه یابد. 
امروز به یاد مراسم بزرگداشت حاج آقا مصطفی 
زمانی، حاج آقا تورانی��ان و قدیانی و بزرگان ما 

مستمر باشد. «
احمدوند خاطرنشان کرد: »امیرالمؤمنین )ع( در 
خطبه ۱3۱ نهج البالغه عبارتی  داردکه شبیه آن 

را ابا عبداهلل الحس��ین )ع( نیز گفته اند. این چند 
جمله اصل و اصول نهضت اس��المی اس��ت که 
انقالب اسالمی هم بر مبنای آن است. خوب است 
که این روز ها این چند جمله را تکرار کنید؛ »خدایا 
تو شاهدی آن چیزی که ما را به حرکت وا داشت، 
نفس نف��س زدن برای قدرت نب��ود. برای اینکه 
نشانه های دین تو را برافراشته ببینیم قیام کردیم، 
برای اینکه عمل به مناسک تو را ببینیم و مظلومان 
در امنیت باش��ند، حرکت کردیم«. جان انقالب 
هم همین چند جمله اس��ت. آنهایی که انقالب 
اسالمی را متهم به ظلم می کنند بدانند که این 
انقالب باطنش چیست. ان شاء اهلل خون هایی که 
برای پاسداری از انقالب اسالمی ریخته شد، باعث 
درخشان تر ش��دن اهداف انقالب حول استوانه 

انقالب یعنی مقام معظم رهبری باشد. «
ناشریبابیشاز40میلیونکتاب

علی رمضانی، مدیر خانه کتاب و ادبیات ایران نیز 
با اشاره به اینکه در آخرین روز هفته کتاب مراسم 
بزرگداشت ناشر پرکار و قدیمی حوزه کتاب های 
مذهبی برگزار می شود، گفت:» اگر ما شروع نشر 
انقالب اسالمی را با توزیع رساله امام خمینی)ره( 
بدانیم، مصطفی زمان��ی از اولین های این حوزه 
اس��ت. پیش از انقالب مس��ئله حیات��ی برای 
مبارزان رساندن پیام، بیانیه  ها و رساله های امام 
خمینی )ره( به مردم بود. ستاره  هایی که در آن 

زمان فعالیت می کردند جریان محتوا و نشر را به 
دست گرفتند و تا به امروز پیش بردند«. 

رمضانی در ادامه افزود: »اگر رساندن رساله امام 
را ویژگی بدانیم به این شکل می توانیم ناشران 
انقالب اسالمی را بشناسیم. بعضی از آثاری که 
توسط مصطفی زمانی به چاپ رسید تیراژ هایی 
بالغ ب��ر ۵۰۰ هزار جلد را به خ��ود دیده اند این 
درصورتی است که اگر یک عنوان در حال حاضر 
به باش��گاه ۱۰۰ هزار تایی حوزه نش��ر برسد با 

حیرت به آن نگاه می کنیم. «
میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناش��ران انقالب 
اسالمی، نیز در س��خنانی با بیان اینکه بسیاری 
از ک��ودکان و نوجوان��ان دهه ه��ای ۵۰ و 6۰ از 
کتاب های حاج آقا زمانی بهره گرفته اند و می برند، 
گفت: »طیف عظیمی از حوزه فرهنگ و علم از 
دربرگیرنده همکاران حاج آقا مصطفی اس��ت؛ 
انتشار آثار بزرگانی همچون امام خمینی )ره( تا 
نویسندگانی همچون محمدرضا سرشار و دیگران 
که کتاب های ش��ان به چاپ های متعدد رسیده 

است به کوشش فعالیت ایشان بوده است. «
نیلی با تأکید براینکه انتشار چهل و چند میلیون 
کتاب کار ساده ای نیس��ت، ادامه داد: »نشر ذکر 
مفتخر به انتشار کتاب های زیادی در چارچوب 
اسالم ناب بود که متوجه هرکسی نخواهد شد. ما 
در مجمع ناشران در روز های ابتدایی کار تصورمان 
این بود که کاری خواهیم کرد که برای نشر انقالب 
که الزمه آن بهره گیری از تجربه بزرگ تر  ها بود. «

وی ساده زیس��تی را خصلت حاج آقا مصطفی 
زمانی دانست و تأکید کرد: »حاج آقا مصطفی 
امروز هم هنوز با همان موتور خودش رفت و آمد 
می کند و هیچ آالف و علوفی به هم نزده است و 
اتصاالت بین تش��کلی دارند و فقط منحصر به 
مجمع ناشران نیست بلکه انجمن قلم، انجمن 
کودک، انجمن اس��المی ناش��ران و دیگران به 
ایشان افتخار می کنند. در تمام این سال  ها برکت 
وجودی ایش��ان فقط معطوف به نشر خودشان 
نبوده اس��ت بلکه انتش��ار آثار حاج آقا مجتبی 
تهرانی بهره گرفته از زحمت ایش��ان است. در 
یک جمله استقامت فرهنگی حاج آقای زمانی 
مهم  ترین پیام است برای ما که با کوچک ترین 
فش��ار جانزنیم و بدانیم این مس��یر نیازمند به 

استقامت است. «
در پایان این مراسم با حضور چهره های شناخته 
شده و با س��ابقه حوزه فرهنگ و نش��ر، از یک 
عمر خدمات فرهنگی مصطف��ی زمانی تقدیر 

به عمل آمد. 

رمضانی: اگر ما شروع نشر 
انقاب اسللامی را با توزیع 
رسللاله امللام خمینللی )ره( 
بدانیم، مصطفللی زمانی از 
اولین های این حوزه اسللت 

    کتاب


