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فرهاد آييش و همسرش مائده طهماسبي دو نمايش «چمدان» را با دو متن ايراني و
خارجي به صحنه ميبرند .فرهاد آييش که  24سال پيش براي اولينبار نمايش «چمدان»
را اجرا کرده ،قصد دارد بار ديگر اين نمايش را به صحنه ببرد .او که سالها پيش نمايش
ديگري را با نام «چمدان» نوش��ته کوبابه نويس��نده ژاپني ترجمه کرده بود ،در نظر دارد
اين نمايش را هم همراه با متن خودش به صحنه بياورد و اينچنين است که دو نمايش
با نام «چمدان» از دو نويسنده مختلف همزمان با هم به صحنه ميرود .قرار است اين دو

فرهاد آييش با دو
«چمدان» در تئاترشهر

تلویزیون
مدير گروه كودك شبكه دو
استعفاكرد

عل��ي زارعان در پي حواش��ي پيش
آم��ده در خص��وص برنام��ه فيتيله از
مديريت گروه كودك و نوجوان شبكه دو
استعفا داد .همچنين در پي این استعفا،
طي حكمي از سوي محمدرضا جعفري
جل��وه ،مدي��ر ش��بكه دو آذرميدخت
آذرهوش به عنوان مدير گروه كودك و
نوجوان اين شبكه منصوب شد .در متن
اين حكم آمده است:
«نظ��ر ب��ه مراتب تعه��د ،ذوق و
تج��ارب خالقان��ه س��ركار عالي در
عرصهه��اي مختل��ف رس��انه بويژه
فعاليت در حيطه برنامهسازي براي
دوران س��ني حس��اس و پراهميت
كودك��ي و نوجواني بن��ا به ضرورت
و اقتضاي ش��رايط ،ضمن تش��كر از
تالشهاي جن��اب آقاي علي زارعان
كه تا اين مقطع عه��دهدار مديريت
اين عرصه در شبكه بودند به عنوان
مدير گروه كودك و نوجوان شبكه دو
سيما منصوب ميشويد».

آن سوی مرز
مدال براي گروه موسيقي
ايراني در اسپانيا

سرپرس��ت گروه ک��ر «ماهان» با
ارائه گزارش��ي از حضور و موفقيت در
فس��تيوال «کانتا آل مار» اس��پانيا ،از
برگزاري يک کنس��رت ويژه در تاالر
ايوان شمس تهران خبر داد.
فاتحي درباره اجراهاي اين مجموعه
موسيقايي در فس��تيوال گفت :روزي
که به بارسلون رسيديم اجراي بخش
«دوستانه» شروع شده بود و ما مجبور
بوديم در همان روز طبق برنامه از قبل
تعيين شده اجرايي داشته باشيم که
خوشبختانه اين اجرا با استقبال خوبي
از سوي مخاطبان مواجه شد و با توجه
به خستگي سفر و شرايطي که قبل از
آن داش��تيم در تقويت روحيه بچهها
واقعاً مؤثر بود .بعد از اجراي اين برنامه
نيز در يک تاالر مجلل اجراهاي بخش
کر و مجلسي را برگزار کرديم که واقعاً
براي ما اتفاق خوبي بود و نتيجه اين
ش��د که ما يک م��دال برنز در بخش
«فولکل��ور و دوس��تانه» و يک مدال
نقره در بخش «مجلس��ي» فستيوال
دريافت کرديم .وي درباره برنامههاي
آينده گروه نيز توضيح داد ۲۴ :و ۲۵
دي ماه امس��ال در تاالر ايوان شمس
کنس��رت ويژهاي را برگزار ميکنيم.
در اين برنامه آوازهاي قديمي بهترين
موزيسينهاي دنيا توسط يک ارکستر
پاپ کالسيک به رهبري بنده قطعاتي
را به زبان انگليسي اجرا ميکند.

نرگس عاشوري

صف بلند استادان به احترام آثار برتر دانشجویی

دومي��ن روز از بيستوس��ومين دوره
هفته کتاب ،روز دانشجويان مؤلف و محقق
بود .چهرههاي علمي و فرهنگي ،ناش��ران
حوزه دانشگاه و مديران فرهنگي نهادها و
س��ازمانها صبح روز دوشنبه  25آبانماه
همزم��ان ب��ا روز «کتاب و دانش��گاه» در
پژوهشگاه فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي
گرد هم آمدند تا قدردانيشان از برگزيدگان
جش��نواره کتاب سال دانشجويي مشوقي
براي ايجاد نشاط علمي در مراکز دانشگاهي
و توليد و خلق آثار مکتوب باشد« .سياسيون
بر سر پيشرفت کش��ور دعوا نکنند»؛ اين
عبارت تأکيدي ،بخش عمدهاي از سخنراني
رئيس جهاد دانشگاهي در اين مراسم بود.
به گزارش «اي��ران» ،دکتر حميدرضا
طيبي در س��خناني کوتاه بر لزوم استفاده
از پژوهشهاي علمي براي رش��د و توسعه
کشور تأکيد کرد و از سياسيون خواست بر
سر مسائل مربوط به پيشرفت کشور با هم
جن��گ و دعوا نکنند .او در بخش��ي از اين
مراسم با اشاره به گزارش اين دوره از جايزه
کتاب سال دانش��جويي و افت کتابهاي
رشته مهندسي نس��بت به سالهاي قبل
گفت :ب��ا توجه به اهميت مهندس��ي در
توسعه اقتصادي و همچنين اين بحث که
کار پژوهش��ي و علمي دانش��گاهي خيلي
در خدم��ت کارهاي علمي نيس��ت ،گفته
ميشود که بايد فعاليتهايي انجام دهيم
تا به درد حل مش��کالت جامعه بخورد اما
راه حل اين مش��کالت پايين آوردن سطح
پژوهشهاي علمي دانش��گاهي نيس��ت،
بلک��ه راه حل ارتقاي جامعه و اس��تفاده از
پژوهشه��ای علمی اس��ت .رئيس جهاد
دانش��گاهي همچنين به لزوم ديده شدن
موضوع پيشرفت کش��ور در برنامه ششم
توسعه اشاره کرد و گفت :نبايد اين برنامهها
به خاطر مسائل سياسي تغيير کند .چيزي
ک��ه بايد اتفاق بيفتد اين اس��ت که بعد از
مذاکرات  5+1بايد بر سر مسائل مربوط به
پيشرفت کشور به يک وفاق ملي برسيم.

عکس :حمید املشی  /ایسنا

در پي اظهارات س��خنگوي وزارت
فرهنگ و ارشاد اس�لامي درخصوص
مالقات نكردن وزير فرهنگ و ارش��اد
اس�لامي با آي��تاهلل العظم��ي مكارم
ش��يرازي ،علي جنتي اظهارات وي را
ناشي از اطالع نداشتن دانست و گفت:
در س��فر قبلي به قم با  6نفر از مراجع
عظام از جمله حضرت آيتاهلل العظمي
م��كارم ش��يرازي دي��دار و از بيانات و
رهنمودهاي ايش��ان اس��تفاده كردم و
فرصت ديدار ب��ا برخي ديگر از مراجع
محترم فراهم نشد .وي افزود :به همين
خاطر در سفر پنجشنبه گذشته به قم
با تع��دادي از مراجع از جمله حضرات
آيات عظام علوي گرگاني و ش��بيري
زنجان��ي دي��دار كردم كه در گذش��ته
موفق به ديدار آنان نش��ده بودم .علي
جنتي ادامه داد :در اين س��فر به علت
كمب��ود وقت ،فرصت دي��دار با مراجع
تقليد ديگري همچون حضرت آيتاهلل
العظمي جوادي آملي و آيتاهلل العظمي
موس��وي اردبيلي نيز فراهم نشد و به
س��فرهاي بعدي موك��ول گرديد .وي
گفت :همه مراجع عظام تقليد از احترام
و جايگاه وي��ژهاي برخوردارند و وزارت
فرهنگ و ارش��اد اس�لامي با توجه به
ماهي��ت فرهنگي خود ،افتخار دارد كه
از تذكرات و رهنمودهاي تمامي مراجع
بهرهمند شود.

نمايش بعد از جشنواره تئاتر فجر ،بهمن و اسفند امسال در تاالر اصلي مجموعه تئاترشهر
اجرا بشوند .داستان نمايش «چمدان» نوشته کوبابه که با حضور سه بازيگر اجرا ميشود،
درباره مالقات دو زن اس��ت که يکي از آنها درباره چمداني پر راز و رمز س��خن ميگويد.
فرهاد آييش روز چهارش��نبه  27آبانماه نيز نمايش��نامه «خداي کشتار» را در جلسات
نمايشنامهخواني پرديس سينمايي «چارسو» روخواني ميکند .اين نمايشنامه که متن آن
براساس نمايشنامه «خداي کشتار» نوشته ياسمينا رضا است ،نمايشنامهخواني ميشود.

در مراسم پاياني بيست و سومین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی رقم خورد

فرهنگ
وزير ارشاد :همه مراجع عظام
تقليد از احترام و جايگاه ويژه
در جامعه برخوردارند

سال بیست و یکم شماره 6080
سهشنبه  26آبان 1394

قدرداني از خدمات کاظم موسوی بجنوردي و خاطر ه دعايي از دوران مبارزه

ت و دومين دوره جش��نواره کتاب
بخ��ش جنبی بيس�� 
س��ال دانشجويي با پاسداشت زحمات يکي از خادمان نشر
همراه بود؛ بنيانگذار مرکز دایرئالمعارف بزرگ اس�لامي که
در زمان رياس��تش بر سازمان اس��ناد و کتابخانه ملي ايران
خدمات ارزندهاي به جامعه دانشگاهي ،حوزوي و کتابخانهها
ارائه کرد .سيدمحمود دعايي در اين مراسم با نقل خاطراتی
درباره سيدمحمدکاظم موسوي بجنوردي از این چهره مبارز
ياد کرد؛ چهرهای که از او قدرداني ش��د اما به علت کسالت
شديد قادر به حضور در این مراسم نشده بود« .معروف بود
که آقاي کاظم موس��وی بجنوردي قبل از بلوغ از يک نبوغ
برخوردار بوده است و به همين خاطر پيش از بلوغ به محضر
شهيد صدر رسيده بود .او در  18سالگي عضو کادر زيرزميني
به نام حزب ملل اس�لامي در عراق ش��د که اين حزب پس
از س��رنگوني حزب بعث عراق ،نقش مهمي در اين کش��ور
در بخ��ش ديگر اين مراس��م غالمعلي
افروز ،استاد دانشگاه تهران سخناني درباره
نق��ش مهم والدي��ن و مدرس��ه در ترويج
فرهنگ کتابخواني بيان کرد .اين اس��تاد
دانشگاه تهران با تأکيد بر نقش تأثيرگذار
معلم��ان در عالقهمند ک��ردن کودکان به

ايفا کرد ».سرپرست مؤسسه اطالعات با بيان اين مطلب به
آشنايي خود با او از زمان قبل از انقالب اشاره کرد و در ادامه
خاطرهاي از دورههاي مبارزاتي موسوي بجنوردي در قبل از
انقالب نقل کرد« :زماني که ايشان را به خاطر مبارزاتشان
دستگير و زنداني کردند و حکم اعدام برايش درنظر گرفته
ش��د ،پدر بزرگوارش از ش��هيد حکيم ميخواهد براي اجرا
نشدن حکم وساطت کند .شهيد حکيم با دربار تماس گرفته
و درباره ايشان تذکر ميدهد .در پاسخ به درخواست آیتاهلل
حکیم عنوان میش��ود آقاي بجنوردي براي رژيم در حکم
ارنستو چهگوارا است ولي با اين حال به خواست ايشان حکم
اعدامش به حبس ابد تقليل پيدا ميکند ».کيانوش کياني
هفتلنگ مشاور عالي مرکز دايرئالمعارف بزرگ اسالمي به
نمايندگي از سيدمحمدکاظم موسوي بجنوردي لوح تقدير
جشنواره کتاب سال دانشجويي را دريافت کرد.

کتابخوان��ي اظهار داش��ت :اگ��ر والدين و
معلمان در هفته يک کتاب بخوانند و آن را
با گشاده رويي برای کودکانشان نقل کنند
بچهها شيفته آن کتاب خواهند شد.
او در ادامه گفت« :اگر بخواهيم اشتياق
فرهنگي در ک��ودکان ،نوجوانان و جوانان

کش��ور خود ايجاد کنيم ،بايد معلماني که
براي تدري��س کودکان خود در مدرس��ه
برميگزينيم از عاليترينها و برترينهاي
عرصه تدريس باشند».
افروز همچنين از مردم درخواست کرد
تا در جمع شب نشينيهاي خانوادگي خود

مطال��ب خوب و جدي��د کتابهايي را که
مطالعه کردند براي يکديگر نقل کنند که به
گفته او اين نوع نقل کردن ،علم نافع است.
او در ادامه صحبتهايش به اهميت تصوير
خانوادههاي مطلوب در صداوسيما و تأثير
آن بر فضاي فرهنگي جامعه هم اش��اراتي
داشت .افروز گفت :صدا و سيما بايد در نوع
عملکرد خود خانواده محور بودن را در رأس
قرار دهد نه اينکه کاستيها را سياه نمايي
و بزرگ نمايي کند تا به واس��طه آن مردم
را بخنداند .سعيد پورعلي معاون فرهنگي
جهاد دانش��گاهي ،محمد اللهياري معاون
توس��عه کتابخانههاي نهاد کتابخانههاي
عمومي کش��ور و عادل تقوي سرپرس��ت
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي و دبير
اين دوره از جشنواره کتاب سال دانشجويي
از ديگر سخنرانان اين مراسم بودند.
درپاياننيزمراسماهدايجايزه،تنديس
و لوح تقدير بيستودومين جشنواره کتاب
سال دانش��جويي با حضور علي منتظري،
حميدرض��ا طيبي ،س��يدمحمود دعايي،
سعيد پورعلي ،عبدالحميد احمدي (معاون
فرهنگ��ي وزارت ورزش و جوانان) ،مجيد
غالمي جليسه (مدير خانه کتاب) ،محمد
اللهياري و عادل تقوي انجام شد.
برگزی��دگان جش��نواره کت��اب
س��ال دانشجویی به ش��رح زیر معرفی
ش��دند :س��يدمحمدرضا حس��يني،
س��عيد كريمپور ،مري��م اميرعضدي،
رض��ا طباطبايي ،س��ميرا معصوميان،
ه��ادي غضنفري زرن��ق ،حيدر پيري،
فري��اد پرهيز ،حافظ مهدن��ژاد ،حيدر
منص��وري ،مري��م قرهداغ��ي ،اصغ��ر
موالئي ،سيدشهابالدين معينالديني،
مصطفي حبيبي ،جعفر طايفه باقرلو،
سيدمحمدمهدي هاش��ميان ،سامره
قوامي ،احسان گلچيني ،محبوبهسادات
موسوي هريش ،عليرضا بيرامي ،نيما
رستمپور ،ايرج عابدي ،تينوش الماسي،
زين��ب صالحني��ا ،فاخره پاش��ائي ،ندا
برادران محسنيان ،معصومه رستمپور.

سخنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در نشست هفتگي با خبرنگاران:

مخالف افزايش تعرفه کاغذ هستيم

حضور نيافتن برخي رسانهها در نمايشگاه مطبوعات لطمهاي به حضور مردم وارد نکرد

نشس��ت روز گذش��ته س��خنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي به آخرين وضعيت فيلترينگ تلگرام ،تعرفه کاغذ و...
اختصاص داشت.
ن��وش آب��ادي روز گذش��ته در نشس��ت هفتگ��ي خود با
خبرن��گاران ،درباره موضوع فيلترين��گ تلگرام توضيح داد :با
توجه به تذکراتي که مس��ئوالن ذي رب��ط به مديران تلگرام
دادند ،کانالهاي غيراخالقي اين شبکه مسدود شده بنابراين
دغدغهاي که وجود داشته ،برطرف شده است.
او ب��ا بيان اينکه در حال حاضر تلگرام فعال اس��ت ،ادامه
داد:فکر ميکرديم با توجه به پيگيريهايي که انجام شده بود
بيتوجهي نس��بت به موارد مطرح شده وجود داشته باشد اما
تذکرات نافع واقع شد و تلگرام کانالهاي غيراخالقي خود را
مسدود کرد.
س��خنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد اس�لامي در بخش
ديگري از اين نشس��ت در پاسخ به س��ؤالي درباره افزايش
تعرفه کاغذ گفت :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از افزايش
تعرفه کاغذ اس��تقبال نميکند بلکه با آن مخالف است ،به
دليل اينک��ه اين افزايش باعث باال رفت��ن قيمت کاغذ در

کشور و افزايش قيمت کتاب و محصوالت فرهنگي وابسته
به کاغذ ميشود.
س��خنگوي وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامي در ادامه
درباره زمان تش��کيل جلس��ه شوراي عالي س��ينما با حضور
رئيس جمهوري ،گفت :طبق گفته خود آقاي رئيس جمهور
اميدواري��م اين اتفاق هرچه س��ريعتر بيفتد و منتظر تصميم
ايش��ان و برنامه ريزي دفترشان هستيم تا اين جلسه تشکيل

شعر

ش��ود .نوش آبادي پيش از پاسخگويي به سؤاالت خبرنگاران
با اش��اره به هفته کتاب که از  23آبان ماه آغاز ش��ده اس��ت،
گفت :از شهريور سال  92تا  24آبان  94به بيش از  160هزار
عنوان کتاب مجوز داده ش��ده اس��ت و تعداد  342ميليون و
 367هزار و  322نسخه کتاب در طول فعاليت دولت يازدهم
چاپ شده است.
وي گفت :آم��ار نگران کنندهاي در کش��ور درباره ميزان
کتابخواني داريم که  5دقيقه مطالعه در روز را نشان ميدهد،
البته آنهايي که خوشبين هستند اين آمار را  20دقيقه اعالم
ميکنن��د در صورتي که بايد حداقل اين آمار به يک س��اعت
در روز برسد.
س��خنگوي وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي با اشاره به
برگزاري بيس��ت و يکمين نمايشگاه مطبوعات و غايب بودن
تعدادي از روزنامهها و خبرگزاريها بيان کرد :حضور نيافتن
اين رس��انهها لطمهاي به حضور مردم وارد نکرد ،با اين حال
ضمن گله من��دي از حضور نيافتن آنها و ناخش��نودي ،بايد
بگوييم اين عزيزان به مخاطبان خود کم لطفي کردند و حق
خود را ناديده گرفتند.

کتاب

بزرگداشت شاعري كه كودكياش را حفظ كرد

نوزدهمين مراس��م شب شاعر ويژه پاسداشت جعفر ابراهيمي،
ش��اعر و نويس��نده كودكان و نوجوانان عصر ديروز با حضور جمع
كثيري از شاعران و اهالي فرهنگ برگزار شد .مصطفي رحماندوست،
شاعر و نويسنده كودكان و نوجوانان در اين مراسم گفت :ابراهيمي
را هميش��ه با دو صفت ياد ميكنيم .نخس��ت اينك��ه هر وقت در
جمعهاي ش��اعرانه دعوتش ميكرديم ،دير ميآمد و ديگر اينكه
هميشه كودك جمع ما بود .من خودم هيچگاه نتوانستم كودكيام
را مانند او حفظ كنم اما به نظر من او حتي اگر تمام مو و ريشهايش سفيد شود هم باز كودك است .جعفر
ابراهيمي شاهد در مراسم گراميداشت خود گفت :هنوز فكر ميكنم در  ۱۲سالگيام باقي ماندهام و انشاءاهلل
باقي خواهم ماند .وي ادامه داد :نسل من عاشق مطالعه بود و در جواني هم با همان لذت و عشق كار كرد.
انقالب هم به ما اعتماد به نفس داد و قادر به انجام كارهايي كرد كه شايد قبل از آن به فكرمان نميرسيد.
اين شاعر ادامه داد :اين روزها كه به آن زمان فكر ميكنم تعجب ميكنم كه چه نيرويي بود كه كمكمان
ميكرد آنگونه كار كنيم .مطمئن بودم ماديات برايمان مهم نبود و هر هفته هم برايمان اتفاق تازهاي ميافتاد.
شعر و قصه هر چه داشت از بركت انقالب بود كه به آن حرف و صحبت تازه بخشيده بود و ما را هم به خود
دلبسته كرده بود .در پايان اين مراسم هدايايي به رسم قدرداني به اين شاعر تقديم شد.

تهرانيهاکتابهبهميکنند

دبير ش��وراي سياستگذاري بيست و سومين دوره هفته کتاب
گفت :جلس��ه همانديش��ي اصحاب نش��ر با وزير تعاون ،کار و رفاه
اجتماعي با هدف طرح مش��کالت آنها در اي��ن حوزه امروز برگزار
ميش��ود .برزين ضرغامي دبير ش��وراي سياس��تگذاري بيست و
سومين دوره هفته کتاب و مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان
تهران با اعالم اين خبر گفت :امسال با هماهنگيهاي جداگانهاي
ک��ه با وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعي ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،سازمان زيباسازي شهر تهران و هيأت امناي نهاد کتابخانههاي عمومي کشور در راستاي شکلگيري
اتفاقاتي مثبت حول محور کتاب در استان و بويژه شهر تهران صورت گرفته است ،ستاد فعاليتهاي هفته
کتاب در اين استان تشکيل شد .وي افزود :يکي از طرحهايي که به تصويب اين ستاد رسيد ،طرح هبه کتاب
است که در اين طرح پس از انتشار فراخوان ،کتابهايي که در منازل مردم هست و از سوي اعضاي خانواده
هم مطالعه شدهاند ،براي مطالعه ساير شهروندان در اختيار اين ستاد قرار گيرد تا با مکانيسمي مشخص ميان
عالقهمندان توزيع شود .ضمن اينکه به کساني که در اين زمينه همکاري و مشارکت خواهند کرد ،امتيازات
ويژهاي از جمله عضويت رايگان در کتابخانههاي عمومي وابسته به نهاد کتابخانههاي عمومي و کتابخانههاي
عمومي زير نظر سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران ،تعلق خواهد گرفت.

ارائه بيش از چهلويک هزار عنوان در سيزدهمين دوره نمایشگاه کتابهای دانشگاهی

سيزدهمين دوره نمايشگاه بينالمللي کتابهاي کاربردي و دانشگاهي
با عرضه بيش از  41هزار عنوان از آثار منتشر شده در سراسر جهان برگزار
ميشود .به گزارش «ايران» دانشجويان ،پژوهشگران و فعاالن عرصه علوم
مختلف در حالي در انتظار برگزاري دوره ديگري از اين نمايشگاه هستند
که به گفته متوليان آن ،تعداد عناوين ارائه ش��ده در نمايش��گاه امسال با
کاهش قابل توجهي روبهرو شده است .حامد ميرزابابايي ،رئيس نمايشگاه
مذکور با اعالم اين خبر گفت« :سال  ،92يازدهمين دوره از نمايشگاه با ارائه
بيش از  86هزار عنوان کتابهاي خارجي برگزار ش��د .اين در حالي است
که در شرايط فعلي و به دليل مشکالت اقتصادي مختلف قادر به برگزاري

نمايشگاهي در آن حجم و وسعت نيستيم ».به گفته ميرزابابايي ،در گذشته
نه چندان دور نمايش��گاه در فضاي مفيد هزار و  700متر برگزار ميشده،
اما هماکنون در فضاي مفيد  500متر برگزار ميشود و از اين جهت نيز با
کاهش بسياري روبهرو شده است .آنطور که ميرزابابايي تأکيد کرد اغلب
کتابهاي ارائه شده در اين نمايشگاه به چند سال اخير تعلق دارد به گونهاي
که چهار هزار و  49عنوان به سال  ،2015هفت هزار و  303عنوان به سال
 ،2014چهار هزار و  355عنوان به سال  ،2013چهار هزار و  99عنوان به
سال  2012و پنج هزار و  716عنوان آن نيز به سال  2011تعلق دارد ».وي
با اشاره به نقد برخي از اهالي کتاب که معتقدند توجه به آثار خارجي منجر

به تضعيف آثار تأليفي داخلي ميشود تصريح کرد « :به این دسته از دوستان
بايد گفت که توجه به اين آثار ،به معناي حمايت از نشر خارجي نيست بلکه
هدف ما حمايت از مخاطبان به عنوان مصرف کنندگان اين آثار اس��ت».
بنا بر گفتههاي رئيس اين دوره نمايشگاه ،گرانترين کتابي که از  2دوره
قبل تا به امروز رکورد دار بوده مجموعه کتابي در حوزه صنايع با قيمت 55
ميليون تومان است و ارزانترين کتاب نيز با قيمت سه هزار تومان عرضه
ميش��ود .سيزدهمين دوره از اين نمايشگاه به دليل مشکالت مالي بدون
مراسم افتتاحيه از يکم تا چهارم آذر ماه از ساعت  9صبح تا  5بعد از ظهر در
کتابخانه مرکزي سالن عالمه اميني دانشگاه تهران برگزار ميشود.

فرهنگ و هنر
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ادامه از صفحه یک
رخداد تروريستي پاريس و سياست تنوع فرهنگي

ن سياستها ،هزينههايي سنگين به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا
در صورت تحقق اي 
وارد ميشود .واين در حالي است كه اتحاديه اروپا خود با دشواريهاي فراوان اقتصادي در
توپنجه نرم ميكند .براي توجيه اين اقدامات پرهزينه الزم خواهد بود كه
داخل خود دس 
منافع جديتري دنبال شود .در اين صورت احتمال دارد كه دكترين عمده امريكاييها كه
همچنان وجود كشورهاي بزرگ و در چارچوب مرزهاي كنوني در خاورميانه و سياست
چرخش به شرق دور را ترجيح ميدهد ،تضعيف شده و بعضي دكترينهاي اروپايي بر
سياست تقسيم كشورهاي خاورميانه به كشورهاي كوچكتر و ظهور خاورميانهاي جديد،
تقويتشوند.
 .5اتخاذ سياستهايي كه پيشتر در رابطهبا سياستهاي داخلي و خارجي احتمالي
پيشروي فرانسه و اتحاديه اروپا مطرح شد ،گرچه به صورت مقطعي ميتواند مرهمي بر
غرور پايمالشده اروپاييها به خاطر وقوع اين حادثه تروريستي باشد ،اما در نگاه كالنتر
افزايش منازعات و نيز اقدامات تالفيجويانه جديتر داعش و خشونتگرايان افراطي را
درپيخواهد داشت .همچنين اعمال اين سياستها ،پتانسيلهاي تعارض و تضاد مبتني بر
شكافهاي مختلف هويتي ،اجتماعي ،مذهبي ،اقتصادي و ...ميزان تنش را افزايش ميدهد.
اين وضعيت نهتنها تروريستهاي داعش را ريشهكن نميكند ،بلكه محيط مناسبي براي
آنان فراهم ميكند تا در فضاي ملتهب و خش��ونتآميز به جذب آسيبديدگان اعمال
سياستهاي غيرسازنده اقدام كند .از سوي ديگر ،داعش گرچه ادعاي خالفت اسالمي
دولتوار و تمركزگرا را دارد ،اما همچون س��اير تش��كيالت تروريستي پسامدرن بشدت
شاكله چريكگونه مبتني بر استقالل نسبي گروهها و واحدهاي هرموار خود را دارد .در
اين صورت با وجود تضعيف ش��دن بر اثر بمباران و جنگ زميني ،ميتواند ادامه حيات
نباتي خود را داش��ته باش��د و همچون اختاپوسي سمي ،باوجو د قطع ارتباط بازو از س ر
بتواند به حيات تهديدآميز خويش ادامه دهد و به جذب نيرو از اروپا و كشورهاي منطقه
بپردازد .و در صورت احس��اس خطر بيشتر ،ميتواند به جاي در پيش گرفتن سياست
جلب جنگجويان مهاجر به درون س��رزمينهاي خالف��ت ،از آنان بخواهد تا در همان
كشورها و بويژه كشورهاي غربي باقي بمانند يا حتي مهاجرت معكوس به سرزمينهاي
خويش را پيشه سازد و همه اينها يعني گسترش هرچه بيشتر فضاي جنگ و بازتوليد
خشونتورزي در منطقه و نيز تهديد جدي صلح و امنيت جهاني.
 .6از جمل��ه آثار منطقهاي سياس��ت حضور نظامي پررنگ اتحادي��ه اروپا و ناتو در
خاورميانه ميتواند تش��ديد رقابتهاي غيرس��ازنده و تنش ميان كش��ورهاي منطقه و
كشاندن قدرتهاي منطقه از جمله جمهوري اسالميايران براي ورود نظامي به بحران و
چالش را دربرداشته باشد .در داخل كشور اين روند ميتواند موجب اظهارنظرهاي مبتني
بر ادبيات تهديدآميز و تنشزا و نيز موضعگيريها و عملكردهايي شود كه ورود به چالش
منازعات مسلحانه را تشويق كند .اين وضعيت در ميانمدت ميتواند به تضعيف اهداف و
برنامههاي توسعه اقتصادي و سياسي مدنظر دولت كه مبتني بر راهبرد تعامل سازنده و
نيز امنيتافزايي براي سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي است ،منجر شود.
 .7نف��رت عموم��ي از داعش در غرب و نزد عمده مس��لمانان ،به ش��رط وجود اراده
جدي و هوشمندي ،فرصتي را در اختيار مسئوالن جمهوري اسالمي قرار ميدهد تا با
درپيش گرفتن ادبياتي معتدل ،عقالني و بهدور از تنش و ارائه چهرهاي انساني از دين،
افكار عمومي بينالمللي را متوجه خود كرده و در راستاي تأمين صلح و امنيت ،موجب
همگرايي بيشتر مجموعه عوامل مؤثر بر سرنوشت منطقه شده و آتشي را كه در خاورميانه
هر لحظه امكان شعلهورتر ش��دن دارد از كشور دورتر كنند .الزمه توفيق اين سياست،
درك دقيق و همهجانبه شرايط حساس پيشآمده ،همدلي مردم و مسئوالن كشورمان،
انسجام در سياستگذاري و جديتر گرفتن راهبرد تعامل سازنده به منظور تنشزدايي در
منطقه و تمركز بر مبارزه با پديده تروريسم است.
 .8حادثه تروريستي كه در پاريس رخ داد نظري هاي كه فرانسوا اوالند ،رئيس جمهوري
فرانسه هنگام توجيه ارسال هواپيماهاي نظامي براي بمباران مواضع داعش در سوريه مطرح
كرد را مورد نقد جدي قرار داد .وي اظهار داشت كه به منظور دور ساختن تهديد داعش از
مرز و خاك فرانسه ،به جنگ با آن در خاورميانه ميرود .انفجارها و گروگانگيري پاريس،
نشان داد كه سياست جنگ در فراتر از مرزها ،به تنهايي كافي و تأمينكننده امنيت نيست.
آگاهي به اين امر در ماهيت تروريسم بسيار مهم است كه اين پديده همچون ويروس سراغ
آسيبپذيرترين و كممصونيتترين بخشها ميرود .تروريستها در پاريس سراغ مكانهايي
نرفتند كه مهمترين باشند ،بلكه براي تحقق قصد خويش در رعبافكني و واهمهانگيزي
سراغ جاهايي رفتند كه كمترين ميزان محافظت امنيتي را دارا بودند .همچنان كه از افرادي
براي عملياتيكردن ايده خود بهره بردند كه خود زاييده چرخه نفرت افزايي و توليد خشونت
مبتني بر تبعيض و تحقير و محروميت ناشي از شكافهاي موجود در دنياي امروز هستند.
 .9اين حادثه تروريستي و پسلرزههاي آن ميتواند نكات مهمي را در سياستگذاري
كش��ورمان يادآور شود .براي مبارزه با پديده تروريسم الزم است تأكيد كرد كه هرگونه
عملكرد ناشيانه و بهدور از درايت سياستگذاران و سياستگزاران و نيز نهادهاي امنيتي
و نظامي كه منجر به امنيتي شدن فضاي داخلي و تشديد هيجانهاي عمومي و دامن
زدن به گسترده شدن و تعميق شكافها در جامعه بشود ،نه تنها مفيد فايده نيست بلكه
ميتواند نقطههاي آسيبپذيري را بيشتر كرده و بستر مطلوب رخنهكردن تروريسم را
فراهم آورد .چرا كه جريان مرگبار تروريسم درپي دستيابي به غرض رعبافكني و تزلزل
امنيت ميتواند هر هدفي را نش��انه گرفته و با دس��ت گذاردن بر شكافهاي اجتماعي،
سياسي ،فرهنگي ،مذهبي و قوميتي ،احساس تبعيض ،فقر و محروميت را نشانه رفته و
با فشار دادن دملهاي چركين ،به يارگيري و جذب نيرو بپردازد .سپس با گسيلكردن
نيروه��اي انتحاري ب��راي انجام عملياتي هرچند كور اما هراسافك��ن به هر نقطهاي از
سرزمينمان ،موجبات بحران را فراهم كند.
 .10براي مبارزه با پديده تروريسم ،بيشك الزم است راهبردهاي امنيتي و نظامي
به منظور محافظت از امنيت داخل و نيز مرزهاي كشور ،مدام بهروز و تقويت شوند .اما،
براي مقابله با اين پديده ،تدبير سازنده ،هشياري و انسجام بيشتر سياستگذاران و مجريان
سياس��تها و نيز آگاهي عمومي مردمي و درك عميقتر از انس��جام ملي ضرورت دارد.
براساس آخرين يافتهها ،هيچ تضميني براي امنيت كشور باالتر از حفظ انسجام داخلي در
هر دو سطح حاكميت و مردم نيست .انسجام حاكميتي مبتني بر درك عميق از شرايط
منطقه و جهان و نيز آگاهي و اذعان نسبت به شكافهاي موجود در جامعه و تالش براي
چارهسازي بنيادين و سازنده مبتني بر بهرسميت شناختن تكثر سياسي و تنوع فرهنگي،
ن از ديدگاههاي كارشناسي و خردجمعي ،ميتواند تأثير فوقالعادهاي در مهار
با بهرهجست 
چالشهاي پيشرو داشته باشد .از طرفي ديگر ،انسجام بنيادين ملي محقق نميشود مگر
با گس��ترش آگاهي عمومي و لزوم همدلي در ميان مردم و چارهانديشي براي پركردن
شكافها در جامعه و كاهشدادن هرچه بيشتر عوامل ايجاد منازعه درميان مردم.
 .11ملت ما داراي تنوع قوميتي ،زباني ،مذهبي و با گرايشهاي مختلف سياس��ي-
اجتماعي و تنوع در س��بك زيستن با پيش��ينه «همزيستي مسالمتآميز» تاريخي در
اين سرزمين پهناور اس��ت .خود اين تنوع ميتواند منبع بالندگي تمدني و پشتوانهاي
ارزش��مند براي توسعه پايدار باشد .بهره بردن از «تنوع» اصيل موجود در كشورمان ،به
«فرصت»ي گرانبها در دنياي پر«تهديد» ما ،مرهون انتخاب نگاه سازنده همه فرزندان
اين مرز و بوم است .انتخاب ديدگاهي كه به جاي اينكه مبتني بر «ترس و مبادا» باشد،
بر ديدن «ارزشها و حقوق» انسانها استوار باشد .و آنچه ميتواند اين دستاورد سترگ
فرصتبيني «تنوع فرهنگي» را براي ما به ارمغان بياورد ،باورمندي به حقوق شهروندي و
تقويت احساس تعلق هرچه بيشتر مردم نسبت به وحدت و انسجام ملي است.
پذيرش «تكثر سياس��ي و تنوع فرهنگي» و نيز تأمين و تحقق هرچه بهتر «حقوق
شهروندي و آزاديهاي مدني» ،بهترين راهكار تضمين انسجام ملي و نيز استقرار هرچه
بيشتر فضاي صلح و امنيت پايدار در ايران ما است.

