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دعوت از ناشران برای ثبت نام
در نمایشگاه های استانی کتاب

...
گزارش

بهمناسبتروزجهانیفلسفه
همایش«حکمتوتمدندرایراناسالمی»

برگزارمیشود

مــؤســســه پــژوهــشــی حکمت
و فلسفه ایـــران ،بــا همکاری
«انجمنعلمیحکمتوفلسفه
ایــران» ،همه ساله همایشی را
به مناسبت روز جهانی فلسفه
برگزارمیکند.بهگزارشایبنا،
موضوع حکمت و ارتباط آن با
تمدن ،از موضوعهای اصلی
مورد تامل صاحبنظران است
و با توجه به اینکه ایران ،طی قرنهای متمادی ،مهد تمدن
جهان اســام بــوده ،مهم اســت که بدانیم حکمای ایرانی
مسلمان،چهسهمیدرارتباطمیانحکمتوتمدنداشتهاند
و هم اکنون ،چگونه میتوان از این ظرفیت بهرهبرداری
مناسبکرد.درایننشستاستادانعلیاکبروالیتی،مهدی
گلشنی،مهدیمحقق،شهرامپازوکی،حجتاالسالمحسن
طارمیراد ،حجتاالسالم محسن الویری ،اصغر منتظر قائم
و حجتاالسالم عبدالحسین خسروپناه درباره ابعاد مختلف
موضوعهمایشسخنرانیودیدگاههایخودرادربارهارتباط
حکمت و تمدن ،در عرصههای علم ،صنعت و فرهنگ ،در
تاریخ ایــران اسالمی ،مطرح خواهند کرد .حجتاالسالم
عبدالحسین خسروپناه ،دبیری علمی همایش را برعهده
دارد .عناوین برخی سخنرانیهای اصلی همایش به این
شرحاست:علیاکبروالیتیباموضوععلمدرتمدناسالمی،
مهدی گلشنی با موضوع برپایی یک تمدن اسالمی پایدار
مستلزمهمگامیدانشباحکمتاستوحجتاالسالمدکتر
عبدالحسین خسروپناه با موضوع امکان تمدن اسالمی.
شرکت در این همایش برای عموم ،با ارائه کارت شناسایی
معتبر ،آزاد است .روز برگزاری همایش ،دوشنبه 28آبانماه
و محل برگزاری آن ،مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
است.

...

معرفیکتاب
«مجاهدانمشروطه»بهچاپسومرسید
کتاب «مجاهدان مشروطه»
بــا بــررســی نقش مجاهدان
مشروطهدرتاریخمعاصرایران،
به مطالعه خاستگاه اجتماعی
آنهامیپردازدوتأثیرآنانرابر
رویدادهایکشورمیسنجدواز
زمینههای ضعف و نابودی این
نیروسخنمیگوید.بهگزارش
ایبنا،نشرنی،چاپسومکتاب
«مجاهدان مشروطه» نوشته سهراب یزدانی را روانه بازار
نشرکرد«.مجاهدانمشروطه»،کتابشایستهتقدیردرپاییز
 1388بودهاست.رویکردکتاب،نگا ِه«ازپایین»بهمشروطیت
و تالش برای بررسی تحوالت و وقایع کمتر دیده شده تاریخ
اجتماعی ایران ،در این برهه زمانی است .به گفته سهراب
یزدانی،مولفکتابکهاستادتاریخدانشگاهخوارزمیاست،
«مجاهد»نامیبودکهدردورهمجلساول،برداوطلباننظامی
مشروطهخواه گذاشته شد .این نیرو بر تحوالت سیاسی و
اجتماعی کشور اثری پایدار گذاشت .مجاهدان تبریز ،در
روزهای استبداد صغیر ،پرچم مشروطهخواهی برافراشتند
و شهر خود را در برابر تهاجم نیروهای دولتی حفظ کردند.
مجاهدان اردوی شمال ،همپای بختیاریها ،بر پایتخت
دست یافتند .اما پس از استقرار نظام مشروطه ،مجاهدان
چندپارهشدند.آنهابهجناحهایمختلفگرویدندوبهعرصه
مبارزه سیاسی پا نهادند .سرانجام ،با انحالل مجلس دوم،
نیروی مجاهد از میدان سیاست کنار رفت .چاپ سوم کتاب
«مجاهدان مشروطه» ،در  344صفحه و با قیمت  34هزار
تومان،توسط«نشرنی»منتشرشدهاست.

استانیکتاب آذرماهدعوتکرد.بهگزارشایسنا،براساس
موسسهنمایشگاههایفرهنگیایرانازناشرانسراسرکشوربرایثبتنامدرنمایشگاههای
ِ
این فراخوان ،پنج نمایشگاه استانی کتاب در آذرماه امسال ،در استانهای خراسان رضوی ،فارس ،سمنان ،خراسان جنوبی و بوشهر برگزار میشود.
ناشرانسراسرکشورمیتوانندتا 18آبان،بهپایگاهالکترونیکیموسسهنمایشگاههایفرهنگیایران،بهآدرس«،»www.icfi.irمراجعهوثبتنامکنند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران در گفت و گو با خراسان مطرح کرد

کشف 100وانت «کتاب قاچاق»؛سر باز کردن یک زخم کهنه
جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

«قاچاقکتاب»،پدیدهمذمومیکهاینروزهااخبارمتعددی
درباره آن منتشر میشود ،مربوط به امروز و دیروز نیست؛
سالهاست که صنعت نشر کشور از این بیماری رنج میبرد
و کسی برای درمان قاطع آن اقدام نمیکند .قاچاق کتاب
یا همان انتشار کتاب ،بدون مجوز و اجازه مسئوالن ذیربط
و صاحبان حقوق ،تنها به بدنه صنعت نشر آسیب نمیزند،
بلکه پدیدآورندگان را هم دلسرد میکند و سببساز روی
آوردنبهتخلفاتدیگری،مانندکتابسازیوجعلمیشود.
آتشیکهقاچاقچیانکتاببهجانفرهنگکشورمیاندازند،
دامنخیلیهارامیگیردوبسیاریراازنانخوردنمیاندازد
و آسیب دیدن این افراد ،یعنی روی زمین ماندن مهم ترین
و تأثیرگذارترین فرایند تقویت فرهنگ و دانش در جامعه.
در گفتوگو با محمود آموزگار ،رئیس اتحادیه ناشران و
کتاب فروشان تهران که اتحادیه متبوع وی ،این روزها پرچم
مقابلهباقاچاقکتابرابلندکردهاست،ابتداارائهتعریفیرا
برای«قاچاقکتاب»درخواستکردم.اوپسازبیانتعریف،
در گفتوگو با خراسان ،از چالشهایی سخن گفت که در
مسیر مقابله با قاچاق کتاب وجود دارد؛ از ناآشنایی برخی
مسئوالنذیربطباقوانینمربوطبهحقوقمؤلفانومصنفان
وحتیبیگانهبودنبرخیازاهالینشربااینقوانینتاتخلفات
برخی از اعضای خانواده صنعت نشر کشور و تالشهایی که
ایناتحادیهباحمایتوزارتارشادوقوهقضاییه،برایمبارزه
بااینپدیدهنکوهیده،سازماندادهاست.
معمو ً
الازواژه«قاچاق»برایتشریحوتعریف
انواعخاصیازجرایموتخلفاتاستفادهمیشودوشاید
استفاده از آن در کنار واژه کتاب ،کمی دور از ذهن باشد.
اگر ممکن است ،ابتدا تعریفی از مفهوم «قاچاق کتاب»
برایخوانندگانخراسانارائهکنید.
حقباشماست.شایدازبابتسامح،اینعنوانبرایپدیدهای
کهقراراستازآنصحبتکنیم،انتخابشدودرهمانابتدا
هم،برخیازدوستانبهانتخاباینواژهخردهگرفتند.واژه
«قاچاق» ،واژهای ترکی و معنای آن «گریزان» است و به طور
عمومیدرمباحثحقوقی،بهمواردیاطالقمیشودکهفرد
مجرمبهواسطهگریزازقانون،مرتکببزهیمیشود.اگربه
معنایاینواژهدقتکنیم،درمییابیمکهباموضوعمدنظرما
وبحثهایمربوطبهچاپونشرغیرقانونیکتاب،بیارتباط
نیست.معنای«قاچاقکتاب»،انتشارکتاب،بدونمجوزهای
دولتیواجازهصاحباناثراست.
تا جایی که بررسی کــردم ،طبق خبرها و
گزارشهای منتشر شده ،مقابله جدی با پدیده قاچاق
کتاب از سوی شما و همکارانتان و همچنین ،نهادهای
مربوط مانند وزارت ارشاد و قوه قضاییه ،از اسفندماه
ســال قبل شــروع شــده اســت .پیش از ایــن تاریخ هم،
اقداماتیبرایمقابلهباقاچاقکتابانجامدادهبودید؟
قضیه قاچاق کتاب ،از حدود سه سال قبل ،به عنوان یک
مسئلهمهموتأثیرگذاربرصنعتنشرکشور،درهیئتمدیره
اتحادیهناشرانوکتابفروشانموردتوجهقرارگرفت.مابه
این نتیجه رسیدیم که اگر جلوی روند رو به رشد این پدیده
گرفته نشود ،عوارض و عواقب وخیمی برای صنعت نشر
کشور در پی خواهد داشت .متعاقب این تصمیم ،جلسات
متعددی با مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی
داشتیم .در دیمــاه ســال  ،1395تفاهمنامهای میان
وزارت ارشاد و اتحادیه ناشران و کتاب فروشان امضا و مقرر
شد کارگروهی برای مقابله با این پدیده تشکیل شود که

پنج نفر از اعضای این کارگروه ،از اعضای اتحادیه ناشران
و کتاب فروشان بودند و دبیرخانه آن هم در محل اتحادیه
ایجادشد.درگامنخست،باموضوعجاانداختناینپدیده،
بهعنوانپدیدهایمذموموضدفرهنگیروبهروبودیم.مادر
شرایطی این کار را آغاز کردیم که حتی برخی از مؤلفان و
ناشران ،اعتقاد داشتند که چنین کاری صحیح نیست و به
نوعی،محدودکردنآزادیبیاناست!جاانداختناهمیت
این موضوع در میان صاحبان حق ،اقدام بسیار مهمی بود
که ما تاحدودی موفق به انجام آن شدیم.ناشران ما از طرح
شکایتاباداشتندونمیخواستندزیاددرگیراینموضوعات
باشند؛چونمعتقدبودندکهازکارشانمیافتندونمیتوانند
بهسایراموربپردازند.تالشبرایآگاهوراضیکردنآنهابه
طرحشکایتعلیهقاچاقچیانکتاب،اقدامدیگریبودکهدر
اینمدت،درجهتتحققآنگامبرداشتیم.ناشرانپذیرفتند
مسئلهایکهپیشرویآنهاست،مسئلهایحادوخطرناک
است .کشفیات اخیر که در برخی موارد شامل  100وانت
نیسان کتاب قاچاق میشد ،نشان داد که چه آسیب مالی
هنگفتی از طریق همین اقدام خالف ،به بدنه صنعت نشر
کشور وارد میشود و به همین دلیل ،ناشران هم برای ورود
بیشترومؤثرتردراینعرصه،ترغیبشدند.
میتوانید برای پدیده قاچاق کتاب ،آماری
را ارائه کنید که نشان دهد طی سالهای قبل چه حجم
از محصوالت ناشران کشور،به صورت غیرقانونی چاپ
وعرضهشدهاست؟
حجم قاچاق کتاب بسیار باالست؛ آنقدر که نمیتوان آمار
دقیقی برای آن ارائه کرد یا دست کم ما هنوز چنین آماری
را در اختیار نداریم .اما گزارشهایی که منتشر میشود،
حاکیازرواجوشیوعاینپدیدهزشت،حتیدربدنهصنعت
نشر کشور دارد .یعنی ما در صنف خودمان هم ،افــراد یا
شرکتهایی را داریم که درگیر این کار خالف شدهاند .این
در حالی است که تنها حدود  10درصد از کارهای ناشران
ما ،مجال رسیدن به چاپ دوم را پیدا میکند .قاچاقچیان
کتاب،باایناقدام،همبهبدنهنشرکشورلطمهمیزنندوهم
پدیدآورندگانمیراثمکتوبراناامیدمیکنند.بههرحال،
سهمی از فروش کتاب ،به صورت قانونی ،به پدیدآورنده
تعلقمیگیرد.
قاچاقکتاب،قطع ًایککارغیرقانونیاست
و قانون گذار هم برای جلوگیری از آن و همچنین تنبیه
مرتکبان ،از شما حمایت میکند .پس تشکیل کارگروه
و  ...چه معنایی دارد؟ آیا نمیتوانستید رأس ـ ًا برای

استیفایحقوقصنفخودتاناقدامکنید؟
ببینید ،موضوع فقط قانون نیست .هر چند از تصویب
قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان ،حدود 50سال
میگذرد و طبع ًا ،نیازمند بازنگری و اصالحاتی است؛ اما
مسئله ما تنها روزآمد بودن قانون نیست .مسئله مهم این
استکهقانونحمایتازحقوقمؤلفانومصنفان،درمیان
مسئوالن امر ،اعم از برخی مسئوالن قضایی و انتظامی،
چندان شناخته شده نیست و حتی بین مؤلفان و مصنفان
هم جا نیفتاده است .کافی است شما در یکی از شبکههای
مجازی که اتفاق ًا تعدادی از پدیدآورندگان هم در آن ها
عضویتدارند،پیامیبگذاریدمبنیبراینکهبهفایلفالن
کتاب نیاز داریــد؛ آن وقت میبینید که تعدادی از همین
صاحبان حق ،چگونه حقوق دیگر هم صنفان خود را زیر پا
میگذارند و فایل پیدی اف آثار دیگران را در اختیار شما
قرار میدهند .من معتقدم که در عرصه مقابله با قاچاق
کتاب،چالشمابیشازآنکهقانونیباشد،فرهنگیاست.
خیلیها به واقع این اقدام را جرم تلقی نمیکنند و همین
رویکرد ،قاچاقچیان را به ادامه کارشان ترغیب میکند .از
طرفی،همانطورکهاشارهکردم،خیلیازناشرانبهدلیل
اطالهوهزینههایدادرسی،ترجیحمیدهنداص ً
البهسراغ
پیگیریحقوقخودشاننروند.
بــرای رفــع ایــن مشکل ،کــاری هــم انجام
داد هاید؟
بله ،یکی از کارهایی که ما در پی انجام آن بودیم ،دنبال
کردن شکایت ناشران از طریق اتحادیه بود .ما در چارچوب
کارگروه صیانت از حقوق ناشران ،هزینههای دادرسی را
از محل بودجهای که در اختیار داریم ،تأمین میکنیم که
دیگرناشرانبهبهانهاطالهدادرسیوهزینههایآن،ازخیر
شکایتنگذرند.امادرهمینعرصههم،بامشکالتیمواجه
هستیم.بهناشراناعالمکردیمکهبهدفترخانهبروندوبرای

ناشران ما از طرح شکایت ابا داشتند و
نمیخواستند زیاد درگیر این موضوعات
باشند؛ چون معتقد بودند که از کارشان
میافتند و نمیتوانند به سایر امور
بپردازند .تالش برای آگاه و راضی کردن
آن ها به طرح شکایت علیه قاچاقچیان
کتاب ،یکی از اقداماتی بود که در این
مدت ،در جهت تحقق آن گام برداشتیم.
ناشران پذیرفتند مسئلهای که پیش روی
آن هاست ،مسئلهای حاد و خطرناک
است .کشفیات اخیر که در برخی موارد
شامل  100وانت نیسان کتاب قاچاق
میشد ،نشان داد که چه آسیب مالی
هنگفتی از طریق همین اقدام خالف،
به بدنه صنعت نشر کشور وارد میشود
و به همین دلیل ،ناشران هم برای ورود
بیشتر و مؤثرتر در این عرصه ،ترغیب
شدند
پیگیریشکایتبهماوکالتبدهند،اماتنهاسهناشرداوطلب
این کار شدند و همین سه تا هم ،بعد ًا از خیر کار گذشتند!
میبینیدکهمتأسفانه،ماهنوزهمبرایحرکتدراینمسیر،
بامشکالتیدرداخلصنفخودمانروبهروهستیم.
به موضوع فعالیت تعدادی از ناشران در
عرصه قاچاق کتاب اشاره کردید .این موضوع تا چه حد
جدیاست؟
خیلیجدیاست!درهمیننمایشگاهاخیرکتابتهران،به
ناشریبرخوردیمکه40عنوانکتابناشراندیگررا،منتشر
ودرنمایشگاهعرضهکردهبود.بااینروشکهترجمهیکیاز
مترجمانرا،بدوناینکهحتییککلمهازآنکمکند،بانام
مترجم دیگری به وزارت ارشاد داده و مجوز گرفته بود! این
کتابها در نمایشگاه عرضه میشد .ما با این ناشر برخورد
کردیموپسازتعطیلیغرفهاو،امتیازشراهملغوکردیم.
مردمچطورمیتوانندبفهمندکهیککتاب،
بهصورتقاچاقوغیرقانونیبهآنهاعرضهشدهاست؟
بهترین راه برای فهمیدن این موضوع ،خود کتاب است.
حداکثر تخفیفی که ناشران به کتاب فروشان ،برای عرضه
کتابمیدهند 25،درصداست.وقتیخریدارمیبیندکه
تخفیف،بیشاز 25درصدقیمتپشتجلدکتابراشامل
میشود ،باید این مسئله را دریابد که به احتمال زیاد ،یک
کتابقاچاقرادردستگرفتهاست.

خبر مرتبط

یک میلیون جلد کتاب قاچاق کشف شده است
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :هم اکنون ،مهم ترین مشکل ما در حوزه کتاب ،قاچاق کتاب
است و تاکنون یک میلیون جلد کتاب قاچاق کشف شده است .به گزارش ایسنا ،محسن جوادی در حاشیه افتتاح
سیزدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان ،افزود :یکی از سیاستهایی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دنبال
می شود ،این است که در کنار هر کار فرهنگی ،باید پیوست اقتصادی نیز وجود داشته باشد و ما به طور جدی این
سیاست را دنبال می کنیم.

...

اخبارکتاب
بررسیطرح«تخفیفکتاب
درکارگروهکتابفروشان

»

رئیس کــارگــروه کتاب فروشان
اتحادیه ناشران و کتاب فروشان
تـــهـــران گ ــف ــت :بــنــیــه ضعیف
اقتصادی ،در کنار انواع و اقسام
بــازار مــوازی و غیرقانونی فروش
کتاب ،آسیبهای زیادی به این
حرفه وارد کرده است .به گزارش
ایبنا،محمدیراقچیبابیاناینکه
سامان دهی وضعیت تخفیف کتاب ،در قالب یک طرح،
از مدتها پیش مطرح بوده است ،افــزود :عملیاتی شدن
این طرح به همکاری همه بخشهای صنف ،اعم از ناشر،
توزیعکنندهوکتابفروشبستگیدارد.البته،مسائلمربوط
بهموضوعبرنامهریزی،بایددرکارگروهکتابفروشان،تدوین
واجراییشود.
▪همهبایدهمراهوهمگامباشند

وی افزود :ما بر این باور هستیم که به اجبار نمیشود کاری
را اجرایی کرد و باید با توافق صنف باشد و آنها هم به این
نتیجه برسند که باید در این مسیر گام بردارند .تصمیمی
که در نهایت گرفته میشود ،به نفع همه است و رسیدن
به این هدف ،اهمیت زیادی دارد .یراقچی با بیان اینکه
در کارگروه کتاب فروشان اتحادیه ،برای بررسی موضوع
تخفیف ،کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده است،
توضیح داد  :در این کارگروه ،بررسی میشود که سیستم و
سبککشورهایدیگردرارائهتخفیفچگونهعملکردهاست
وامروزچگونهعملمیکندوتالشمیکنیمکهازنمونههای
موفق،الگوبرداریکنیم.
▪ تالشبرایبرنامهریزیعلمیودقیق

وییادآورشد:مادراینکارگروهقصدداریمیکاقدامعلمی
را ،با دقت نظر و تحقیق کامل انجام دهیم تا بتوانیم به نتیجه
برسیم؛ اجرایی شدن این کار به زمان زیادی نیاز دارد و کار
مفصلی را میطلبد .به نظرم  خوب است صاحبنظران و
صاحبان منافع ،دیدگاههای خود را بیان کنند .یراقچی با
ی هماندیشی ،هر هفته یا هر دو هفته
بیان اینکه نشستها 
یکبار با حضور ناشران و نویسندگان ،از سوی کارگروه
کتاب فروشان برگزار میشود ،افزود :در این نشستها،
دیدگاهها و نظرات فعاالن حوزه نشر در بخشهای مختلف،
به بحث و تبادل نظر گذاشته میشود تا بتوانیم در نهایت،
به جمعبندی کامل و جامع برسیم .به گفته وی ،یکی از
بزرگ ترین معضالت ناشران این است که وقتی کتابی
تولید میشود ،فروش آن به یک سال و حتی بیشتر از آن
میرسد که این کار کمر تولیدکننده را شکسته است و باید
در کنار آن راهکاری هم برای این تخفیفها اندیشیده شود.
یراقچی همچنین درباره وضعیت اقتصادی کتاب فروشان،
گفت :از سوی دیگر ،کتاب فروش هم به دلیل بنیه ضعیف
اقتصادی ،همچنین ،میزان پایین کتاب خوانی در کشور،
مشکالت زیادی را تجربه میکند؛ این موضوع را در کنار
انواع و اقسام بازار موازی و غیرقانونی فروش کتاب قرار
دهیدکهتابعقانونوضابطهمشخصینیست،خارجازعرف
است و هر کس برای خودش کار میکند .وی تاکید کرد:
در این زمینه ،معتقدم که اتحادیه ناشران وکتابفروشان،
بهترین مرجع برای رسیدگی به این موضوع است تا بتواند
تخفیفها و فعالیتهای این حوزه را ضابطهمند کند؛ تا هم
کتاب فروش تضعیف نشود و هم بتواند در قالب طرحهای
مختلف این موضوع را سامان دهی کند.
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