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نقش راهبردی ناشران
در دیپلماسی فرهنگی

...

معرفیکتاب
جزئیات ترور «سپهبد قرنی» به روایت
اسناد تاریخی
نویسنده کتاب «مرزبان؛ زندگینامه
شهید قرنی» گفت :نحوه شهادت
سپهبدقرنی،توسطگروهکفرقان،
همچنین ناگفتههای شخصیتی
و اخالقی وی ،از مباحثی است که
براساس مستندات تاریخی ،در این
کتاب ،به آن پرداخته شــده است.
به گــزارش ایبنا ،این کتاب ،نوشته
مشترک آناهیتا حسینزاده و حسن چراغلو ،از مجموعه
دانستنیهایانقالباسالمیبرایجوانان،امسالازسوی
مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر شده است .نویسنده
کتاب«مرزبان؛زندگینامهشهیدقرنی»گفت:نحوهشهادت
سپهبد قرنی توسط گروهک فرقان ،همچنین ناگفتههای
شخصیتی و اخالقی وی ،از مواردی است که در این کتاب
ارائه شده است .در بخش انتهایی کتاب نیز ،گفتوگوهای
آرشیوی که پیش از این با برخی دوستان و نزدیکان شهید
قرنی انجام شده بود ،آمده است .چراغلو با اشاره به اهمیت
بیان تاریخ برای نسلهای سوم و چهارم انقالب ،اظهار کرد:
این کتاب در قالب دانستنیهای انقالب برای این نسل
تدوین شده است تا این قشر با فعالیتها و اقدامات افرادی
همچونشهیدقرنیارتباطبیشتریبرقرارکنند.ویدرباره
نحوه شهادت سپهبد قرنی ،توضیح داد :گروهک فرقان در
سالهاینخستانقالب،افرادبسیاریرابهشهادترساند
که یکی از این افــراد نیز ،سید محمدولی قرنی بود .بیان
جزئیاتتروراززبانمحسنشجاعی،رانندهومحافظسپهبد
قرنیکهتنهاشاهدماجرابودهاست،جنایتوددمنشیاین
گروهک را بیشتر آشکار میکند .روایت محسن شجاعی از
نحوه شهادت سپهبد قرنی به ضرب گلوله حمید نیکنام ،در
کتاب«مرزبان؛زندگینامهشهیدقرنی»اینطورآمدهاست:
«یک روز متوجه شدم یک گروه نقاش به خانه ایشان آمده تا
جاهایی از منزل را رنگ کند .به نقاش گفتم :شما که دارید
این جا کار میکنید ،مواظب باشید که یک وقت در حیاط را
باز نکنیدُ .کلتم کنارم بود و لب حوض نشسته بودم .یکی از
نقاشهاروینردبانبودودیگریهمداشتنقاشیمیکرد.
یکپسربچههمهمراهشانبودکهسطلهاراتمیزمیکرد.
تیمساریکسینیچایآورد.گفتم:اینهاکهباالنشستهاند،
مدامدارندماراکنترلمیکنند؛منظورمکسانیبودندکهاز
بالکن یکی از اتاقهای هتل واقع در روبهروی خانه مشرف
بودند .شهید قرنی گفت :تو چقدر به این ها گیر میدهی.
حــدود  8:30و  9صبح بــود؛ همینطور که داشتیم چای
میخوردیم؛ د ِر خانه را زدند ،تا من بلند شوم که در را باز
کنم ،پسربچهای که کمک نقاشها بود ،بیاختیار دوید و
در را باز کرد .تا من بیرون برسم ،یکی از فرقانیها ،اسلحه
کالشینکف را زیر گلویم گذاشتُ .کلتم را که کالیبر 45
داشت ،از من گرفت و با ضربهای خشابش را بیرون پراند و
خشاب را گوشه باغچه انداخت و ُکلتم را پرتاب کرد طرف
دیگر حیاط .مهاجمین مرا ُهل دادند و بهرویم رگبار بستند،
من هم اشهدم را خواندم و به دیوار چسبیدم .فقط مدام
میگفتم :تو را به خدا به تیمسار کاری نداشته باشید ،آدم
خوب و خیرخواهی است .گفتند :ساکت شو حرف نزن و
بعد داخل خانه دویدند .دو تیر شلیک کردند و سوار موتور
شدند و به سرعت از محل رفتند».

بهگزارشخبرگزاریایبنا،امیرمسعودشهرامنیا،مدیرعاملموسسهنمایشگاههایفرهنگیایران،بااشارهبهاینموضوعکهنقشناشراندردیپلماسی
فرهنگی،راهبردیاست،گفت:بهنظرمیرسدکهبرخیناشران،بهاصطالحپشتبهمرزهاوصرف ًاباتوجهبهوضعیتداخلکشورفعالیتمیکنند.
البتهنبوداعتمادبهنفسبرایحضوردرعرصهبینالمللرانیزمیتوانیکیازدالیلاینبیتوجهیدانست.

ناشر آثار اندیشمندان ایرانی در باکو خبر داد

استقبالگستردهازآثار«مطهری»و«شریعتی»درجمهوریآذربایجان
گروه اندیشه

...
گزارش

انتشارات «امیرکبیر» ،چاپ دیجیتال
و شمارگان  500نسخه ای!

info@khorasannews.com

مدیر انتشارات «پــارالق امضاالر»جمهوری آذربایجان که
آثــاری از متفکران ایرانی را ترجمه و منتشر کــرده اســت ،از
عالقه مخاطبان آذربایجانی به آثار آیتا ...مرتضی مطهری و
دکتر علی شریعتی خبر داد .انتشارات «» Parlaq Imzalar
(پارالق امضاالر) ،از سال  ،2013در باکو ،پایتخت جمهوری
آذربایجان ،شروع به کار کرد .این انتشارات ،طی این مدت
توانست با ترجمه آثــار متعددی از اندیشمندان ایرانی به
ترکی آذربایجانی ،به عنوان یک پایگاه مهم تبادل فرهنگ و
اندیشه میان دو کشور ایران و آذربایجان ،خود را مطرح کند.
به تازگی ،این انتشارات ،کتاب «دو زن و یک مرد» بنتالهدی
صدر را با ترجمه از عربی ،به ترکی آذربایجانی ،روانه بازار نشر
این کشور کرده است .خبرگزاری ایبنا دربــاره فعالیتهای
«پــارالق امــضــاالر» ،با نورمان طــارق ،مدیر ایــن انتشارات،
گفتوگویی کرده است که در پی میآید.
انتشارات« پارالق امضاالر »تاکنون چند مجلد
کتاب منتشر کرده و خط مشی کاری آن چیست؟ همچنین،
بفرمایید که ترجمه و انتشار آثار اندیشمندان ایرانی را از چه
زمانیآغازکردید؟
انتشارات «پارالق امضاالر» یا امضاهای درخشان ،از شش سال
پیش که فعالیت خود را آغاز کرد ،تاکنون ،حدود  100مجلد
کتاب کوچک و بزرگ را منتشر کرده است .ما سعی نکردیم که
فعالیتمان به یک حــوزه تخصصی محدود شــود؛ بنابراین در
حوزههایمختلف،بهویژهادبیاتجهان،آثاریراترجمهومنتشر
کردهایم.همچنین،تعدادیازکتابهایعلمیوفلسفیمعروف
درجهاننیز،براینخستینبارتوسطپارالقامضاالر،درجمهوری
آذربایجانترجمهومنتشرشدهاست.مدتیاستکهدرانتشارات،
پروژهایبهنام«اندیشهاسالمیمعاصر»تعریفشدهکهبرنامهاش
ترجمه و انتشار آثار متفکران اسالمی معاصر است .تاکنون ،آثار
برخی از متفکران ایرانی را هم منتشر کردهایم ،اما قرار نیست به
همین محدود شود .آثاری از دیگر متفکران جهان اسالم نیز ،در
آیندهای نزدیک منتشر خواهد شد .به عنوان مثال ،اکنون کتابی
از عالمه اقبال الهــوری ،از همین مجموعه ،در مراحل پایانی
آمادهسازی است و به زودی وارد فروشگاههای کتاب جمهوری
آذربایجانمیشود.
ورود به چنین عرصهای ،اگر بازار اقتصادی کتاب
کتابخانههایمحلیدراستانباکینگهام
جهان کتاب
شایرانگلیس،پویشیبرایتشویقمردمبه
کتاب خوانی راه انداختهاند .به گزارش
ایــبــنــا ،بــه نقل از « ،»mix96تحقیقات بــســیــاری در
دانشگاههایمعتبرجهان،ثابتکردهاستکهمطالعه،روی
ذهن و سالمت روان انسان تاثیر مثبت دارد .تحقیقات
دانشگاه«ساسکس»ازآخریننمونهاینتحقیقاتاستکه
نشان میدهد مطالعه ،موجب باال رفتن روحیه افــراد و
تضمین سالمت روانــی آنها میشود .در تحقیقات این

عکسی تاریخی از شهید آیت ا ...مرتضی مطهری و زنده یاد دکتر علی شریعتی در حسینیه ارشاد
مناسب نباشد ،ممکن است کمی مخاطرهآمیز به نظر برسد.
اوضاعبازارکتابدرکشورشماچگونهاست؟
مهمترین مشکل فعلی ما ،باال بودن هزینههای چاپ کتاب است
کهطبیعت ًا،درقیمتنهاییکتابتاثیرمیگذارد.بنابراین،وقتی
قیمتپشتجلدکتابباالباشد،ممکناستتعدادکمتریآنرا
خریداریکنندومخاطبانکتابپایینبیاید.
از بین آثــار اندیشمندانی که تاکنون منتشر
کردهاید ،اقبال مخاطبان شما بیشتر به کدام کتاب یا کدام
اندیشمندبودوچرا؟
به طــور کلی در کشور جمهوری آذربایجان ،عالقه به آرا و
اندیشههای استاد مرتضی مطهری بسیار زیــاد است و آثار
ایشان ،از دهه  ،1990مدام چاپ میشود .انتشارات «پارالق
امــضــاالر» هم به ایــن متفکر اسالمی ،عالقه ویــژ های دارد و
مخاطبان ما نیز ،منتظر انتشار ترجمه کتابهای دیگری از این
متفکر و اندیشمند بزرگ هستند .دلیل این اقبال هم ،به نظر
من ،این است که آرا و افکار این فیلسوف ،پاسخگوی نیازهای
معرفتی انسان معاصر است و به سواالت و شبهات نسل جدید و
جوانان ،پاسخهای قانع کننده میدهد.
به طور کلی ،اهالی کتاب و اندیشه در جمهوری
آذربایجان ،بیشتر به متفکران برآمده از کدام فرهنگ عالقه
دارند؟
بهدلیلنزدیکیفرهنگهایدوکشورایرانوآذربایجانوعقیده

واندیشهمردمانآنها،درکشورما،بهآثارمتفکرانایرانیبیشتر
توجه و کتابهای آن ها بیشتر خوانده میشود .ما آثاری از امام
موسی صــدر ،عالمه طباطبایی ،آیــتا ...مطهری ،دکتر علی
شریعتی و متفکران دیگری را ترجمه و منتشر کردهایم که همگی
بااستقبالمواجهشدهاست.
پس از انتشار کتاب ،بهویژه کتابهای ترجمهای،
معمو ً
الازچهروشیبرایتبلیغکتاببهرهمیبرید؟
قطعا پس از انتشار کتا بهای نویسندگان آذربایجانی،
نشستهایی را میان آن ها و مخاطبانشان برگزار میکنیم؛
اما در حوزه ترجمه ،معموال تا جایی که امکانات ما اجازه دهد،
نویسنده آن کتاب را نیز به کشورمان دعوت میکنیم و جلسات
دیدار ترتیب میدهیم تا آن ها با خوانندگان و عالقهمندان
آذربایجانی خود آشنایی پیدا کنند و طرف گفتوگوی آن ها
قرار گیرند .به عنوان مثال ،مصطفی مستور یکی از نویسندگان
مشهور و مهم معاصر ایــرانــی اســت کــه «پـــارالق امــضــاالر»،
کتابهای «روی ماه خداوند را ببوس» و «من گنجشک نیستم»
او را ترجمه و منتشر کرد .پس از انتشار این کتابها ،ما در هر دو
بار ،از این نویسنده دعوت کردیم و او نیز به این دعوتها پاسخ
مثبت داد و به کشورمان آمد و با مخاطبان خود دیدار و گفتوگو
کرد .همین برنامهها ،باعث عالقه بیشتر خوانندگان به آثار او
شد .امیدواریم که با نویسندگان دیگر کشورهای جهان نیز
چنین نشستهایی را برگزار کنیم.

پویش «مطالعه برای سالمت روان» در کتابخانه های انگلیس
دانشگاه،بهخوبینشاندادهشدهاستکهافرادعالقهمند
به کتاب خوانی ،نسبت به دیگران ،در زندگی روزمــره
مشکالت کمتری را در قالب استرس و فشارهای روانی
تجربه میکنند .انجمن کتابخانههای عمومی استان
باکینگهامشایرانگلیس،درپویشیباعنوان«مطالعهبرای
سالمت روان» ،از خانوادههای انگلیسی خواسته است که

بیشتر کتاب بخوانند و فرزندان خود را به مطالعه تشویق
کنند.باکینگهامشایر،واقعدرجنوبشرقیانگلیس،یکی
از بهترین و بیشترین کتابخانههای محلی را در سراسر این
کشور دارد .مسئوالن کتابخانهها در این استان ،بستهای
شامل  37کتاب با موضوعات مختلف تهیه کردهاند که به
مراجعهکنندگانخودارائهمیکنند.بیشتراینکتابهارا

به طور کلی ،در جمهوری
آذربایجان ،عالقه به
آرا و اندیشههای استاد
مرتضیمطهریبسیار
زیاد است و آثار ایشان،
از دهه  ،1990مدام
چاپ میشود .انتشارات
«پارالق امضاالر» هم به
این متفکر اسالمی ،عالقه
ویژهای دارد و مخاطبان
ما نیز ،منتظر انتشار
ترجمه کتابهای دیگری
از این متفکر و اندیشمند
بزرگ هستند .دلیل این
اقبال هم ،به نظر من،
این است که آرا و افکار
این فیلسوف ،پاسخگوی
نیازهای معرفتی انسان
معاصر است

نویسندگانمحلینوشتهاند«.نوئلبراون»،نمایندهمنطقه
باکینگهام شایر در مجلس انگلیس و یکی از مسئوالن این
طرح میگوید :امیدواریم در تابستان مردم بیشتری به
کتابخانههامراجعهکنند،چونمعتقدیمکتابسالمتروان
افراد و متعاقب آن جامعه را تضمین میکند .وی امیدوار
استکهاینپویش،دردیگرکتابخانههایکشورانگلیسنیز
اجرا شود .به نظر براون ،کتابخانهها قلب تپنده فرهنگ هر
جامعه هستند و باید فعالیت آنها به ویژه در ایام تعطیل،
بیشترشود.

بازار کتاب با تب قیمت کاغذ و شیب تند کاهش شمارگان،
تصمیمگیریبرایناشرانرابادشواریهمراهکردهاست.در
این بین ،انتشارات کهنهکار امیرکبیر نیز ،برای برون رفت از
شرایطفعلییابهتعبیردقیقتر،سازگاریبرایماندگاری،به
چاپدیجیتالباشمارگانپایینرویآوردهاست.بهگزارش
ایبنا ،نخستین نکته قابل توجه در بررسی تجدیدچاپیهای
امیرکبیر ،افزایش قیمت و کاهش شمارگان اســت .سید
حسن میرکریمی ،مدیر انتشارات امیرکبیر ،افزایش قیمت
کتاب را ناشی از چند دلیل میداند که مهمترین آن ،افزایش
قیمت نهادههای تولید است .سیاست کاهش شمارگان را
نیز،بامیزانتقاضایبازارتحلیلوتاکیدمیکندکهچاپهای
نخستاینکتابها،باتوجهبهتقاضا،باشمارگانباالمنتشر
شده است.یکی از دالیل میرکریمی برای تجدید چاپ با
شمارگانپایین،کمبودتقاضادربازاراست.تاکیدبرکاهش
تقاضا به معنای نبود بازار و به تعبیر دقیقتر ،نبود مشتری
و طالب کتابهایی است که زمانی با شمارگان چندهزار
نسخهای منتشر میشدند .او میگوید :کاهش شمارگان
موجبمیشودتاانبارانتشاراتنیزبهترمدیریتشود؛زیرااگر
اینکتابهاباشمارگانباالمنتشرشوند،براییکیاحتیدو
سالدرانبارمیمانند.بهنظرمیرسدکهاینمهمانیطوالنی
کتابها در انبار ،گرفتاری این روزهای بسیاری از ناشران
محسوب می شود که خواب سرمایه را به دنبال داشته است.
ویمیگوید:زمانیشمارگانکتابهایواحدهایانتشارات
سازمان تبلیغات ،کمتر از سه هزار نسخه نبود و تا مدتها،
مقاومت وجود داشت تا این شمارگان کاهش پیدا نکند .اما
با توجه به شرایط ،این تصمیم اتخاذ شده است .میرکریمی،
لتوجه کتابها ،به
در پاسخ به چرایی کاهش شمارگان قاب 
نمونههایی از کتابهای انتشارات امیرکبیر ،طی چند ماه
گذشته ،اشاره می کند ومی گوید :امیرکبیر سیاست خود را
تولیدبرحسبسفارشقراردادهاست.ویدرتحلیلیاتایید
این سیاست ،به سابقه این روش در کشورهای اروپایی اشاره
می کند و می افزاید :ناشران کشورهای پیشرفته ،با حذف
انبار ،به تولید براساس درخواست و سفارش بازار رسیدند.
این عضو جامعه نشر ،اجرای این سیاست را از سر ناچاری
توصیفوتأکیدمیکند:اینشرایطرابازاربهناشرانتحمیل
کرده است .مدیرمسئول انتشارات امیرکبیر ،یکی دیگر از
دالیلتولیدبرحسبسفارشرا،انبارمملوازکتابانتشارات
امیرکبیر اعالم می کند ومی گوید :هر زمان واحد بازرگانی
دربارهشرایطونیازبازارگزارشداد،واحدتولیدبهچاپکتاب
اقداممیکند.مانیازبازاررادرکمترینشکلممکنوباتولید
دیجیتال،باتولیدروزانه 500نسخهبرطرفمیکنیم.
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