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ده سال با حافظ اسد

بثینه شعبان

کتاب «ده ســال با حافظ اسد» نخستین کتابی اســت که با استناد به اسناد و منابع آرشــیوی وزارت خارجه و کاخ ریاست جمهوری سوریه به
موضوعنبردعربیاسرائیلی،فرایندمذاکراتصلحخاورمیانهدرفاصلهسالهای ۱۹۹۰تا ۲۰۰۰وهمچنینخاطراتنویسندهبهعنوانمترجم
ویژهحافظاسدپرداختهاست.نویسندهدراینکتاببهبیانبرخیگفتوگوهاواظهارنظرهادرجریانمذاکراتدرپشتدرهایبستهحافظ
اسدبارئیسجمهورووزرایخارجهامریکاومقاماتدیگرکشورهامیپردازدکهشایدکسیتابهحالآنهارانشنیدهباشد.بثینهشعباندراغلب
بخشهایکتابازاسناداستفادهکردهاست.نویسندههمچنینباارائهتصویریازفضایجلساتهیأتهایمذاکرهکنندهسوریواسرائیلی،
بهبیاندیدگاههاونحوهرفتارایندوهیأتدرجریانمذاکراتفرایندصلحمیپردازد.
برشی از کتاب :اسد با بیان اینکه هیچ تصمیم مدبرانهای را نمیتوان عجوالنه اتخاذ کرد ،ادامه داد« :اگر رفتن به بهشت از مسیر خفت
و خواری میگذرد ،ما از گام گذاشــتن در این مســیر خودداری میکنیم .اگر در میان دو گزینه تن دادن به شــروط اســرائیل و تداوم اشغال
خاکمان قرار بگیریم ،قطعاً گزینه دوم را انتخاب میکنیم .تحمل اشغال اراضیمان آسانتر از تن دادن به خواستههای اسرائیل است».
او ســپس با لحنی قاطعانه یادآور شــد« :چنانچه من یک شــهروند عادی بودم ،میگفتم اگر سوریه جوالن را نداشته باشد اما کرامتش را
حفظ کند بهتر از آن است که جوالن را داشته باشد اما کرامتش لگدمال شود».

مگرچشمتودریاست!

خروجازسایه

جواد کالته عربی

زینب مرادیپور

گریز از مرکز

جهانآرا

«مگر چشــمان تو دریاســت!» به قلم جواد کالته عربی به
روایت مادر شــهیدان جنیدی از زندگی خود و چهار فرزند
شهیدش میپردازد .ماجرای کتاب از شهر کوچک پیشوا در
خان ه و خانودهای سنتی آغاز میگردد.
حــاج شــیخ احمــد جنیــدی امــام جمعــه شهرســتان
رودســر ،همسر چهار شــهید محمد ،عبدالحمید ،رضا
و نصراهلل به امامت جمعه شهرستان رودسر منصوب
میشود و با شروع جنگ و ازدواج پسرها ،فعالیتهای
اجتماعــی و انقالبــی خانــواده جنیــدی وارد فصــل
جدیدی میشود.

زینب مرادیپور
ت گروههای
کتــاب «گریــز از مرکــز» روایتــی از فعالیــ 
مختلــف ضــد انقــاب در ابتــدای پیــروزی انقــاب
اســامی در کردســتان اســت کــه بــا حملــه بــه مراکز
مختلف نظامی ،درصدد مبارزه مسلحانه با حکومت
نوپای جمهوری اســامی بودند .این گروهها در ســایه
کمرنگ شدن اقتدار حکومت مرکزی ،به پاسگاههای
مــرزی ،مراکز ژاندارمــری ،مراکز شــهربانی ،مقرهای
ســپاه و پادگانهای ارتش در کردســتان حمله کرده و
در مقطعــی موفق به تصرف و خلع ســاح بعضی از
ایــن مراکز شــدند .نویســنده در این کتاب ســعی دارد
تــا عالوهبــر روایــت فعالیــت گروههــای مختلــف در
کردســتان و تالش آنهــا برای تصرف مراکــز نظامی و
بهدنبال آن ،تصرف شهرها و مناطق ،تصویری هم از
اوضاع آن مناطق در ابتدای پیروزی انقالب اســامی
ارائه نماید.

کتاب «خروج از سایه» روایتی از چگونگی شکلگیری گروهک
کوملــه و فعالیتهــای خرابکارانــه ایــن گروهک تروریســتی و
اعضای آن در جریان ماههای نخستین پس از پیروزی انقالب
اسالمیاست.کتابحاضرازمعدودکتابهاییاستکهبهطور
خــاص و متمرکز به موضوع این گروهک جنایتــکار در جریان
غائله کردستان و نحوه تعارض و مقابله آنها با حکومت نوپای
اســامی پرداخته است .نویسنده در این کتاب سعی دارد تا در
کنارپرداختنبهفعالیتهایکوملهورابطهآنبادیگرگروههای
حاضر در صحنه ناآرامیهای کردستان ،تصویری هم از اوضاع
آنمناطقدرابتدایپیروزیانقالباسالمیارائهنماید.

کتــاب «جهــانآرا» ،حاصــل گفتوگوهــای مفصلــی
بــا همرزمــان ،خواهــران و همســر محتــرم شــهید
ســیدمحمدعلی جهانآرا اســت که توســط علــی اکبری
مزدآبادی تدوین و نگارش یافته اســت .شــهید جهانآرا
در جریــان پیــروزی انقــاب اســامی و بعــد از آن ،در
ســمتهای مختلفی به خدمت مشــغول بــود اما بیش
از همه به فرماندهی ســپاه خرمشــهر و دفاع از این شهر
در برابــر تهاجــم نیروهــای رژیــم بعــث عــراق شــناخته
میشــود .در ایــن کتاب ،هــر یک از همرزمــان و خواهران
بزرگوار شهید ،از زاویه نگاه خودشان به گوشهای از زندگی
شــهید جهانآرا اشــاره کرده و به روایــت آن پرداختهاند.
عالوهبراین ،در فصلی از کتاب ،همســر شهید به تفصیل
به زندگی مشــترک خود با جهانآرا میپردازد .بخشی از
کتاب نیز به دستنوشتهها و مصاحبههای شهید جهانآرا
اختصاص دارد.

