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توجیه مردم برای نخریدن
کتاب قاچاق ،آسان نیست

...

مشاورهحقوقی

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 12روزنامــه خراســان ،پاســخگوی
پرســش های حقوقی شــما هستیم.
شــما می توانید پرسش های خود را
در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
پیامک به شماره  2000999ارسال
کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامک
حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :مادر همسرم در زندگی ما دخالت
میکند؛ حتی گاهی به خانه ما میآید و
دست همسرم را میگیرد و چند روز به
خانه خودشان میبرد؛ بدون اینکه از من
اجازه بگیرد .همسرم ،زن خوبی است ،اما
توانایی «نه» گفتن به مادرش را ندارد .بارها
تذکر دادهام ،اما مادرزنم اصال توجهی به
حرفهای من نمیکند .آیا میتوانم از او
شکایت کنم تا دست کم برای جلوگیری از
ایناقدام،ازاوتعهدگرفتهشود؟
انسان بالغ
پاسخ :خیر ،همسر شما مانند هر
ِ
و عاقلی صاحب اختیار است .اگر خانواده
همسرتان ایشان را به جبر و زور از منزل شما
خارج میکنند ،میتوانید مانع آن ها شوید
یا از آن ها شکایت کنید .در غیر این صورت،
پیشنهاد میکنم از راه مذاکره با همسرتان
و خانواده ایشان یا با میانجی گری بزرگان و
خردمندانفامیل،مشکلزندگیمشترکتان
را حل کنید .اگر از این راهها مشکل شما حل
نشد ،میتوانید علیه همسرتان به دادگــاه
خانواده دادخواست «الزام به تمکین» تقدیم
کنید .به طور کلی رجوع به قانون و دادگاه در
مورد بسیاری از روابط انسانی ،به ویژه روابط
خانوادگی یا عاطفی ،چارهساز نیست .نظر
استادحقوق،مرحومدکترکاتوزیاندراینباره
چنین است« :در حالی که زندگی اجتماعی
را قوانین و احکام اداره می کند ،خانواده در
قلمرو اخــاق است و هرگاه دولــت بخواهد
در آن دخالت کند یا به آن آسیب می رساند
یا توفیق نمی یابد؛ به ظاهر فرمان می دهد
که «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با
یکدیگرند» (مــاده  ۱۱۰۳قانون مدنی) یا
«زوجین باید در تشیید مبانی خانوادگی و
تربیت اوالد خود به یکدیگر معاضدت نمایند
(مــاده  )۱۱۰۴یا «طفل باید مطیع ابوین
خود بوده و در هرسنی که باشد باید به آن ها
احترامکند»(ماده)۱۱۷۷ولیمصداقهای
اجرایاینتکالیفراچگونهمیتوانازدادگاه
خواست و چه دلیلی برای اثبات ادعا آورد؟
آیا پدری که با سرکشی و نافرمانی و بی ادبی
فرزند خود روبه رو است ،می تواند برای هربار
تخلفبهپلیسودادگاهرجوعکند؟وتازهاگر
هم چنین کند ،مقامهای دولتی چه مرهمی
میتوانندبرایندردبیدرماننهند؟»

...

تازههاینشر
جلددوم«تهراننگاری»

رونماییشد

دانش پور -همزمان با هفته کتاب ،از جلد
دوم مجموعه "تهران نگاری" با محوریت
"طهران در مطبوعات دوره قاجار -دوره های
ناصری و مظفری" با حضور پیروز حناچی،
ســرپــرســت ش ــه ــرداری تــهــران رونــمــایــی
شد .برای آمــاده سازی این مجلد ،هــزاران
صفحه از هشت دوره روزنامه های دولتی
ایران طی  58سال در دوره های ناصری و
مظفری بررسی و هر نوع اطالعاتی درباره
تهران و مناطق پیرامونی آن ،به همراه تمام
نشانی های اماکن شناسایی و ارائــه شده
اســت .تدوینگر کتاب "تهران نگاری" در
مراسم رونمایی از این مجلد تازه گفت :در
این مجموعه تحوالت شهرسازی ،تحوالت
اجتماعی ،تحوالت علمی و فنی ،تاسیسات
شهری ،مدیریت شهری ،زندگی روزمــره،
بالیای طبیعی ،حوادث ،بیماری ها ،ساخت
و تخریب اماکن شهری ،قیمت انــواع کاال،
قیمت زمین و مسکن ،مشاغل گوناگون و
صدهاموضوعورویدادمختلفدیگربااستناد
به شماره و تاریخ روزنامه در اختیار مخاطبان
قرار گرفته است .رضا شیرازیان ادامه داد:
روزنامه وقایع اتفاقیه ،روزنامه دولت ع ّلیه
ایران ،روزنامه اطالع ،روزنامه شرف ،روزنامه
شرافت ،روزنامه ایــران سلطانی و روزنامه
ایرانبینسالهای 1267-1324هجری
قمری در این پروژه بررسی شده است.

توگو با ایبنا ،درباره ضعف قانون در مجازات عوامل قاچاق کتاب گفت :معتقدم بیشتر از ضعف قانون،
شهرام جهانگیری ،مدیر انتشارات «چترنگ» در گف 
شاهد نادیده گرفتن قانون هستیم .وی با تاکید بر ارائه راه حل پایهایتر برای حذف پدیده قاچاق ادامه داد :توجیه مردم برای نخریدن کتاب قاچاق آسان
نیست .مردم ،کتاب قاچاق را به دلیل قیمت ارزانتر و با اعتماد به ادعای بساطیها درباره این که کتاب بدون سانسور منتشر شده است ،میخرند.

استاد بی آزار شیرازی در گفت و گو با خراسان به مناسبت آغاز «هفته وحدت»:

اختالفاتامروزمسلمانان،ماهیتمذهبیندارد
جواد نوائیان رودسری
international@khorasannews.com

برای کسانی که به مطالعه در حوزه مباحث دینی
و اعتقادی عالقه دارند ،نام حجتاالسالم دکتر
عبدالکریم بیآزار شیرازی ،نامی آشناست .قلم
او سالهاست که در خدمت عرضه مباحث دینی
و مفاهیم اسالمی به جامعه قرار دارد .مجموعه
آثاری که وی درباره خداشناسی و توحید ،برای
نوجوانان و جوانان به رشته تحریر درآورده،
همچنان با استقبال فراوانی روبهرو است .استاد
بیآزار شیرازی ،یکی از شاگردان حضرت امام
خمینی(ره) محسوب مـیشــود کــه گا مهای
استواری در مسیر جمعآوری و تدوین آرای فقهی
ایشان برداشته است .مجموعه کتابهای «رساله
نوین» که در برگیرنده آرای فقهی امام(ره) درباره
مسائل روز یا به اصطالح «مستحدثه» است ،به
همت استاد بی آزار شیرازی جمع آوری و تدوین
شد و مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت.
وی افــزون بر این ،فعالیتها و مطالعات دینی
گستردهای را در داخل و خارج از ایران انجام داده
و به همکاری با دارالتقریب مذاهب اسالمی در
قاهره پرداخته است؛ رویکردی که او را به عنوان
شخصیتی تقریبی و هوادار وحدت اسالمی ،در
جهان اسالم معرفی کرد .استاد بیآزار شیرازی،
مدتی ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی را برعهده
داشت .از آثار پرشمار او میتوان به «دوره تفسیر
کاشف»« ،دوره رساله نوین امام خمینی(ره)»،
«دوره رساله نوین فقهی -پزشکی»« ،دوره قرآن
در ادبیات فارسی»« ،دوره قرآن و طبیعت»« ،دوره
خدا و اختراعات از دیدگاه علم و قرآن» و «طلوع و
غروب تمدنها» اشاره کرد .وی هم اکنون ،عضو
شــورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسالمی
اســت .استاد بــیآزار شــیــرازی در گفتوگو با
خراسان ،به مناسبت آغاز هفته وحدت ،به بررسی
لــوازم تحقق وحدت در جهان اسالم پرداخت.
او بخش مهمی از اختالفاتی را که امــروز میان
مسلمانان وجــود دارد ،ناشی از رویکردهای
سیاسی سردمداران برخی کشورها دانست که
اهداف آن ها ،تنها با دمیدن بر آتش اختالف میان
مسلمانان ،تحقق پیدا میکند.
حضرتعالی ســا لهــا در زمینه
تقریب مذاهب اسالمی و همچنین ،عرصه

تالش بــرای تحقق وحــدت اسالمی فعالیت
کردهاید .به اعتقاد شما ،چگونه میتوان راه
رسیدن به آرمــان وحــدت اسالمی را هموار
کرد؟
خدای متعال دین اسالم را برای ایجاد وحدت
میان انسا نها فرو فرستاد؛ وحــدت بین تمام
پــیــروان ادیــــان الــهــی و نــه فــقــط مسلمانان.
امــا متأسفانه برخی از مـــردم ،پــس از رحلت
نبیاکرم(ص) ،آموزههای وحدتآفرین این دین
انسانساز را نادیده گرفتند .آنچه امروز مشاهده
میکنیم؛ اینکه افرادی دور هم جمع میشوند
و حزب و فرقهای تشکیل میدهند و به دشمنی
و خصومت با بــرادران دینی خود میپردازند،
ناشی از نادیده گرفتن همین آموزههای راهبردی
است .این احزاب و فرقهها هستند که در برابر
هم ایستاد هاند ،وگرنه ماهیت تعالیم اسالم،
وحــدت آفــریــن اســت .حــال اگــر طاغوتهایی
بیایند و با سوءاستفاده از این شرایط ،بر آتش
تفرقه بدمند ،اوضاع بدتر و بدتر خواهد شد .به
اعتقاد من ،دشــوار است که بتوان با وجود این
همه فرقهگرایی و تفرقهاندازی که در آموزههای
اسالمی از آن به شرک تعبیر شده است ،وحدت
را در میان امت اسالمی مستقر کــرد .تنها راه
رسیدن به وحدت ،طی کردن همان راهی است

تنها راه رسیدن به وحدت،
طی کردن همان راهی است که
پیامبر اسالم(ص) طی کردند؛
اگر مسلمانان به آموزههای ناب
رسولخدا(ص) بازگردند ،راه
رسیدن به وحدت هموار میشود.
اینکه برخی بیایند و بر اعتقادات
فرقههای خودشان اصرار
بورزند و بعضی دیگر هم به دنبال
ملیگرایی و تقویت اختالفات
قومی بیفتند ،باعث میشود ما
روز به روز از آرمان مقدس وحدت
اسالمی ،دورترشویم
که پیامبر اسالم(ص) طی کردند؛ اگر مسلمانان
به آموزههای ناب رسولخدا(ص) بازگردند ،راه
رسیدن به وحدت هموار میشود .اینکه برخی
بیایند و بر اعتقادات فرقههای خودشان اصرار
بورزند و بعضی دیگر هم به دنبال ملیگرایی و
تقویت اختالفات قومی بیفتند ،باعث میشود
ما روز به روز از آرمــان مقدس وحدت اسالمی،
دورتر شویم.
ماهیت اختالفاتی که امروز مانع
از تحقق وحــدت در جهان اســام میشود،
چیست؟
ماهیت اختالفاتی که امروز مسلمانان گرفتار
آن هستند ،مذهبی نیست .برخی سردمداران
سرزمینهای اسالمی که ای ـنروزهــا در آتش
تفرقه میدمند ،در واقع به دنبال منافع سیاسی
و اهداف استکباری خودشان هستند .در تمام
تاریخ میتوان چنین رویکردهایی را به عینه
دید .درگیری میان صفویه و عثمانیها ،ظاهری
مذهبی داشت ،اما در حقیقت ،دو طرف تنها در
پی افزایش نفوذ و قدرت خودشان بودند و از دین
به مثابه یک ابزار استفاده میکردند .بنابراین،
در سطح کــان ،باید با رو شهــای سیاسی در
پی رفع این اختالفات و سامان دادن ارتباط

میان کشورهای اسالمی باشیم تا بتوانیم زمینه
استقرار وحدت میان مسلمانان را فراهم کنیم.
به نظر شما ،مهم ترین چالشی که
در زمینه تحقق آرمان وحدت اسالمی ،پیش
روی نخبگان جهان اسالم قرار دارد ،چیست؟
برای برطرف کردن این چالش از چه راهکاری
می توان استفاده کرد؟ قاطبه مسلمانان در
این زمینه ،چه مسئولیتی برعهده دارند؟
ببینید ،یکی از مهم ترین روشهایی که دشمنان
وحدت به کار میگیرند و به ویژه از آن برای ایجاد
هجمه علیه سیاستهای وحــدت آفرین نظام
جمهوری اسالمی ایــران استفاده میکنند،
بهره بردن از امکانات رسانهای است .امروزه
جریانهای مخالف وحــدت ،به ویژه در اروپــا و
آمریکا ،با استفاده از امکاناتی که برای آن ها
تدارک دیده شده است ،مشغول شبههافکنی
و دامــن زدن بــه اختالفات مذهبی در میان
مسلمانان هستند و این کار را با شدت و حدت
فــراوان انجام میدهند .این قبیل شبکههای
ماهوار های که کارشان فحاشی و بیاحترامی
به اعتقادات دیگران است ،توسط کسانی اداره
میشود که به هیچ صراطی مستقیم نیستند.
اف ــرادی که نمیشود با بحث علمی و ارشــاد
عقالنی هدایتشان کرد و به کارشان پایان داد؛
گرو ههایی که اصــو ًال وابسته به سیاستهای
کشورهایی هستند که در صف اول مخالفان
وحدت قرار دارند و در افکار آن ها ،اص ً
ال دغدغه
مذهب نیز ،مطرح نیست .بسیار مناسب است
که بــرای آگــاه کــردن مــردم ،مجالس ،محافل،
شبکههای مــاهــوار های و  ...از سوی نخبگان
جامعه ایــجــاد شــود کــه بــا «جـــدال احــســن» و
گفتوگوی نیکو ،به شبهاتی که وارد میشود،
پاسخ درخور و قانع کننده بدهند .دلیل اصلی
اینکه امروز برخی از افراد ،فریب این تبلیغات
را میخورند و بــا دشمنان وح ــدت ،همصدا
میشوند ،همین ناآگاهی است .به قول حافظ
که میگوید« :جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر
بنه  /چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند»؛ افراد
فریب خورده ،چون حقیقت اسالم را ندیدهاند،
گرفتار ایــن مسائل میشوند و هر کدامشان
گمان میکنند که حقیقت را در اختیار دارند.
بنابراین ،عرضه آموزههای ناب اسالمی میتواند
زمینههای فریب خوردن را به حداقل برساند.

افزایش  21برابری «عناوین کتاب » طی  4دهه پس از انقالب
نگاهی به آمار  40ساله صنعت
هفته کتاب
نشر کشور ،نشان میدهد که در
فاصله ده ــه نخست پــیــروزی
انقالب اسالمی ایران و 10سال اخیر ،با رشد21
برابریانتشارعناوینکتابروبهروبودهایموانتشار
کتاباز 294عنوان،درسال 1357به 99هزارو
 114عنوان در ســال 1397رســیــده اســت .به
گزارشایبنا،آمارمنتشرشدهازسویموسسهخانه
کتابحاکیازایناستکهدردههنخستپیروزی
انقالب اسالمی ایران ،یعنی در فاصله سالهای
 1357تا  ،1366حدود  35هزار و  25عنوان
کتاب منتشر شده است .این در حالی است که در
چهارمین دهه انقالب ،تعداد کتابهای منتشر
شده،بهمرز 726هزارو 860عنوانرسیدهاست.
با مــرور دقیق این آمــار ،در می یابیم که در سال
 1357تنها  294عنوان کتاب منتشر شده و این
تعداد در سال  1396به  99هزار و  114عنوان
کتابرسیدهاستوماشاهدرشدتصاعدیعناوین
دربازارنشرکشورهستیم.
▪ رشد  15برابری در دهه نخست

آمار انتشار کتاب از  294عنوان کتاب در سال
 1357به چهار هــزار و  498عنوان در سال
 1366رسید و ایــن ،یعنی آمــار انتشار کتاب
در این دهــه 15 ،برابر شد .البته در این بین،
آمــار انتشار کتا بها در این دهــه ،حتی از مرز
چهار هــزار نسخه هم عبور کــرد؛ بهطوری که
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در سال  ،1363به شش هــزار و  407عنوان
و در ســال  1364به پنج هــزار و  706عنوان
و در ســال  1362به پنج هــزار و  342عنوان
رسید .در دهه دوم پیروزی انقالب اسالمی،
 95هزار و  364عنوان کتاب در کشور منتشر
شد و انتشار کتاب در ابتدای دهه دوم ،نسبت به
گذشته ،با افت روبهرو بود؛ بهطوریکه در سال
 ،1367سه هزار و  701عنوان کتاب منتشر شد
و سال بعد (سال  )1368با افزایش چهار هزار
نسخهای ،به هفت هزار و  714نسخه رسید و
این افزایش در سال  1369هم ادامه یافت و به
هشت هزار و 163عنوان بالغ شد .آمار و ارقام
منتشر شده از دهه دوم پیروزی انقالب اسالمی
و در فاصله سالهای  1367تا  1376بیانگر
رشد بسیار باالی کتاب در این بازه زمانی است؛
بهطوریکه حدود  15هزار و  414عنوان کتاب
روانه کتاب فروشیها شد و این ،باالترین اعداد
و ارقام انتشار کتاب در  20سال ابتدای انقالب
اسالمی است.
▪وضعیت کتاب در دهه سوم

مجموع کتا بهای منتشر شــده در دهــه سوم
انقالب 375 ،هــزار و  261عنوان بــوده است
و در دهه سوم پیروزی انقالب اسالمی ایران،
در سال  ،1377به  17هــزار و  324عنوان و
آمار کتابها به  24هزار و  804عنوان رسید.
در ســال  ،1380انتشار کتا بها به مــرز 37

هــزار و  687عنوان نزدیک شد و ایــن رشــد تا
سال  1384ادامه داشت و با رشدی چشمگیر
و با بیشترین شیب در تاریخ نشر ایــران پس از
انقالب ،به  53هزار و  697عنوان رسید .نرخ
انتشار کتاب از سال  84تا سال  ،87با کمترین
تغییرات ادامه یافت .آمارها نشان میدهد که
رشد عناوین کتا بها با آغاز کار دولت نهم در
سال  ،1384به  56هزار و  181عنوان رسید
و اعداد و ارقام انتشار کتاب در سال  ،1388به
 60هزار و  827عنوان نزدیک شد .مروری بر
آمار انتشار کتاب در چهار سال دولت نهم ،رشد
هشت هزار عنوانی انتشار کتاب را نشان میدهد
که بیشترین حجم عناوین به سال  1392با 64
هزار و  218عنوان بازمیگردد که البته نسبت
به ســال  1391که  68هــزار و  835عنوان
کتاب منتشر شده بود ،شاهد کاهش چهار هزار
عنوانی کتابها هستیم.در دهه چهارم انقالب
اسالمی ایران ،انتشار کتابها در مجموع 726
هزار و  860عنوان است .با روی کار آمدن دولت

...
دیدگاه

عضوشورایعالیانقالبفرهنگی:

بازیگران سینما و تئاتر بیشتر
کتاب بخوانند

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و چهره
ماندگار کشور در رشته فیزیک ،با تاکید بر
ضرورت توجه بازیگران سینما ،تلویزیون و
تئاتر به مطالعه کتاب ،گفت :به نظر می رسد
در این زمینه خیلی غفلت شده و باید بگویم
این یک مصیبت است.دکتر مهدی گلشنی
در گفت و گو با ایرنا ،اظهار کــرد :سینما
یک دانشگاه بزرگ است و به دلیل ایفای
ایــن نقش باید جنبه آمــوزشــی آن خیلی
قوی باشد ،اما سینمای امــروز ما آن نقش
آموزشی را که باید ایفا کند ،تاکنون ایفا
نکرده است.وی با تاکید بر این که در کشور
به جنبه آموزشی سینما بسیار بی توجهی
شده اســت ،افــزود :این درحالی است که
یکی از نیازهای اصلی جامعه ما همواره و
به ویژه در زمان حاضر ،آموزش است.این
استاد دانشگاه صنعتی شریف خطاب به
اهالی سینما به ویژه کارگردانان ،توصیه
کرد :سعی کنید هر فیلم یا اثر سینمایی که
تولید می کنید دارای یک بعد اخالقی باشد
و جامعه را به سمت اخالقیات هدایت کند.
به باور چهره ماندگار کشور در رشته فیزیک،
سینمای ایران رسالت آموزشی خود را در
قبال جامعه نه تنها به درستی انجام نداده،
بلکه فراموش کــرده است.چهره ماندگار
کشور در رشته فیزیک  ،همچنین دربــاره
هفته کتاب و اهمیت کتاب و کتاب خوانی،
گفت :کتاب منبع اطالعات ماست ،با کتاب
می توانیم از تحوالت جهان و علوم مختلف
اطالع پیدا کنیم و با دانشمندان رشته های
گوناگون آشنا شویم .درواقع ،کتاب قبال از
وسایل منحصر به فرد بوده و هم اکنون از
وسایل خیلی مهم است.گلشنی بر ضرورت
توجه جامعه به ویژه نسل جوان به کتاب و
کتاب خوانی تاکید کرد و گفت :رسانه ها
ضرورت توجه جامعه به ویژه نسل جوان به
کتاب را باید تبلیغ کنند.
▪رسانه ها چرایی اهمیت کتاب را تبیین
کنند

یازدهم ،در فاصله زمانی سا لهای  1392تا
 ،1396نمودار انتشار عناوین ،رشد صعودی
داشت؛ به طوری که آمار انتشار کتابها از 66
هزار و  650عنوان کتاب در سال  92به  99هزار
و  114عنوان کتاب در سال  96رسید .مرور
دوباره این آمار و حساب و کتاب نمودارها ،بیانگر
رشد  21برابری انتشار کتاب در فاصله سالهای
 1357تا  1396است ،کتابهایی که دارای
تنوع موضوعی هستند.

این استاد دانشگاه صنعتی شریف تاکید
کرد :در رسانه ها باید توضیح داده شود که
کتاب چرا این قدر مهم است ،واقعا برای
جامعه ما به ویــژه نسل جــوان ایــن مسئله
خیلی روش ــن نــیــســت.وی دربـــاره رابطه
سینما و کتاب و این که این دو رسانه چطور
می توانند به یکدیگر کمک کنند ،گفت:
سینما می تواند اطالعات برخی از کتابها
را به صورت داستان و فیلم روایت کند که
اتفاقا تاثیر بیشتری هم دارد.گلشنی در
توصیه به بازیگران سینما ،تلویزیون و تئاتر
کشور تاکید کرد :این یکی از ضروریات است
کهبازیگرانسینما،تلویزیونوتئاترمابیشتر
کتاب بخوانند و بر دانش و اطالعات خود
بیفزایند چرا که آن ها بعض ًا به عنوان الگو در
جامعه مطرح می شوند.

