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1مقدمه
 

  غرب،   در  حاکم  سیاسی  نگرش   از  ناشی  ایران   اسالمی   جمهوری  نظام  علیه  هارسانه  توسط   شده   ایجاد  سیاه   فضای

  های سیاست  با  راستاهم   افراد   این.  اند آوازه   و   نام   کسب   پی   در   که   است  کرده   ایجاد   دستانی   به   قلم   برای   نامشروعی   فرصت

  خود   هاینوشته  با  ها،واقعیت   کردن  دگرگون  با  تا  دارند   تالش   شدید   رقابتی  در  غربی،  هایرسانه   بر  حاکم  ایرانی  ضد 

  بزرگی   بازار  ،غرب  ایرسانه   فراگیر  جریان  توجه   جلب  با  و   ربوده  دیگران   از   را  سبقت  گوی  ایران،  دادن  نشان   سیاه  در

 .باشند  بافته خود  برای  کالهی  نمد  این از  تا کنند   فراهم خود برای

  و   زنان   شرایط   و   جایگاه  انگاری  نادیده   با   نویسنده  که  هایی است  کتاب  جمله  از  "است  زن   آزادی   ایران؛ "  کتاب

  معدود   مواردی   یا  مورد   به   تمسک  با   صرفا  ،در ایران قرار دارد   جامعه   مهم   بخش   این   اختیار  در   که   برابری   هایفرصت

توضیح  و کتاب  نماید. در ادامه مختصری درباره نویسنده    ارائه   ایران   در   زنان   وضعیت   از   سیاهی  تصویر   است   کرده   سعی

 داده خواهد شد.  

 
 جمهوري اسالمی ایران در آلمان  یفرهنگرایزنی  گزارش واصله از .1
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 نویسنده  درباره

نویسنده کتاب،عطایی  گلینه   آلمان   به   والدینش  همراه  به  سالگی  پنج  در  و  شد   متولد   تهران  در  1974  سال  ، 

  در   ارشد   کارشناسی  مدرک  با(  2000  تا  1993)  هایدلبرگ  دانشگاه  در  را  خود  عالی  تحصیالت  طایینمود. ع  مهاجرت

  خبرنگار   عنوان ه  ب   2008  تا   2006  سال   از  سپس   وی رساند.    پایان   به   شناسی   ایران  و   سیاسی  علوم   مطالعات   های  رشته

  های  سمت آن   از   پس  و  بود  فعال   قاهره   در  آلمان تلویزیون اول   شبکه

 های  روزنامه   گزارشگر  و  سردبیر  عنوان  به  مختلفی

"Tagesschau" و "Morgenmagazin" گردید.   دار  عهده  را   

 

 

 

 

  در   وی . شد  کار  به  مشغول  مسکو  در  آلمان  تلویزیون   اول شبکه  خبرنگار عنوان ه ب 2018 تا  2013 سال  از عطایی

 است.  بکار مشغول آلمان  غرب  رادیویی و  تلویزیونی شبکه در حاضر حال

  روزنامه   و   خبرنگاری   حوزه   در   خود  هایفعالیت   برای   متعددی  جوایز   تاکنون   عطایی   کتاب،   ناشر   سایت  اعالم   طبق

 :نمود اشاره ذیل موارد   به توان می که  است کرده   دریافت  آلمان در  نگاری

  آلمان  در 2014 سال برتر  نگار روزنامه  -1

  «التور شول پیتر»  جایزه برنده -2

 « فریدیش  یوآخیم هانس»  جایزه برنده -3

  فرهنگی و  اطالعات بخش  در  «گریم   آدولف» جایزه  نامزد-4

 آلمان در  آزادی  جایزه  نامزد-5

   جهان در  کودکان  حقوق جایزه برنده  -6

  روز   کتب  ترین  پرفروش   لیست  در  که  عطایی   خانم  « است  متفاوت  بسیار  روسیه   چرا   است؛  دشمن حقیقت »  کتاب (  7

 .است گرفته  قرار  آلمان
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 است  "زن"ایران؛ آزادی 

«  که توسط گلینه عطایی، خبرنگار مشهور آلمانی  به رشته تحریر  است  "زن"ایران؛ آزادي  کتاب آلمانی زبان »

 ( در آلمان منتشر گردد.  1400آبان ماه  25) 2021نوامبر  16در آمده است، قرار است در تارخ  

 »روول« منتشر خواهد شد.   آلمانی نگارش شده و توسط شرکت انتشاراتیزبان صفحه به   320این کتاب در 

 

 

 

 

 

 

 

 )عینا از سایت ناشر(درباره کتاب از زبان ناشر 

انتشار   )انتشارات روول( در سایت خود، کتاب در دست  نویسنده اش را    "ایران، آزادی زن است"ناشر کتاب  و 

 اینگونه معرفی می کند: 

ه او را  گلینه عطایی پنج ساله بود که با پدر و مادرش ایران را ترک کرد، اما کشور و روند تحوالت آن همیش" 

کشاند: او  ای بسیار خاص به تصویر می ایران قلب اوست. او در کتاب خود ایران را به شیوه  به خود مشغول کرده است.

این کشور را بیش از چهل سال تحت کنترل    ،دهد که چگونه سیاست مذهبی روحانیون از دیدگاه نُه زن نشان می 

 طفه خفه کرده است.  در نخود درآورده است و  هر جنبش دموکراتیک را 

نویسد چگونه دختر یک روحانی که باید برای حق تحصیل خود مبارزه می کرد، به یک  عطایی در این کتاب می 

های دولتی روسری خود را در  فعال بین الملل تبدیل شده است. یا اینکه چگونه یک کارمند جوان شاغل در دستگاه

 انقالبی که الهام بخش زنان بیشماری در ایران بود. دارد؛ اقدامی وسط تهران بر می 
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گویند. آنها می  دیگران از زندان و فرار، از تالش روزمره خود برای به دست آوردن حداقل آزادی و ...... سخن می 

 می تواند عمیقا تغییر کند.   دانند کشور ایران تنها در صورت تغییر وضعیت زنان در این کشور

ه نگار و نویسنده ایرانی تبار ساکن آلمان تاکنون چندین کتاب پرفروش و چندین جایزه را  گلینه عطایی روزنام 

به خود اختصاص داده است. وی در این کتاب تصویری بسیار هیجان انگیز از جامعه ایران از زمان انقالب اسالمی به  

 "بعد ترسیم کرده است که تاکنون ارائه نشده است.

 

 ب:تاریخ انتشار و قیمت کتا

یورو برای    22منتشر و با قیمت    امسال در أواخر آبان ماه    "ایران، آزادي زن است"کتاب در دست انتشار  

 شود.  فروش در بازار کتاب عرضه می

 :کتاب  فروش  سایت نشانی

-weiblich/atai-ist-freiheit-die-https://www.buecher.de/shop/fachbuecher/iran

d/61650959golineh/products_products/detail/prod_i / 
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