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مکانی که نقش جهان اصفهان از روی آن ساخته شد

وقتی کپی بهتر از اصل میشود!
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آدمکشی اســت ،عقبههایی نیز در میدان سیاست

دارد که میتوانند با تحریک سیاســیون ســادهدل

و دچار ضعف تحلیل ،نقشــه ترور انجام شده در ۷
آذرماهراتکمیلکنند
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گروه درسی در جواب معلم ارسال میشود ،معلم
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از او میخواهــد از پشــت بــام به خانــه بازگردد تا

دستهایش را گرم کند ،اما او ادامه میدهد
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«فرهنگ» برای دولت
در اولویت نیست

کارگردان ،پژوهشــگر و مــدرس تئاتر میگویند:
هنرمنــدان  ۱۰۰درصــد حقوقشــان را دریافــت

نکنند اما حداقل  ۸۰-۷۰درصد از هزینههایشان
کال مسائل فرهنگی
تأمین میشــود اما در ایران ً

برای دولــت ما در اولویت نیســت و مدیران نیز

عکس :ایسنا

پس از ترور شــهید فخری زاده چنانکه قابل پیش
بینی بــود احساســات عمومــی به ســمت نوعی
«انتقام» متقابل و ســریع به این جنایت متمایل
شــده اســت .چیزی شــبیه به هنگام ترور شــهید
قاسم سلیمانی.
ایــن برانگیختگی عاطفی بســیار طبیعی اســت و
اساســا نشــان دهنده ســامت روحــی و عاطفی
اســت .اما به دلیل پیچیدهگیهای ماجرا و آثار آن
نیازمند هوشــمندی مضاعف است که در صورت
عدم دقت ممکن است هدف اصلی را در مواجهه
با این قبیل تهدیدات برآورده نکند.
شکی نیســت که «پاســخ» به این جنایت آشکار و
مخالف بــا قوانین بین المللی نیــز امری عقالنی
و ضروری اســت تا صهیونیســت ها گمــان نکنند
که ماجرا تمام شــده است و گستاخی شان بیشتر
شــود اما ایــران همواره نشــان داده کــه در مورد
دشمنانش معموال پاســخهای دقیق  ،هدفمند ،
به موقع و با کمترین هزینه را خواهد داد.
نمونــه نزدیک ایــن نوع برخورد ایــران واکنش به
ترور شهید قاسم سلیمانی است که ضرب شست
مهم و بی ســابقه ای از ســوی ایران به آمریکا داده
شــد و ضمنا تاکید شــد کــه هنوز زمــان آن انتقام
ســخت ایران فرا نرســیده اســت .نمونه دورتر که
کامــا به نتیجه رســید و به مناســب ترین شــکل
ممکــن با صبر و حوصله مثال زدنی ایران رخ داد،
نابودی صدام حسین دیکتاتور عراق بود.
صدام که با ســر و صدای زیاد قصد داشــت جای
عبدالناصر را در رهبری ناسیونالیسم عربی بگیرد
و بــا تکیــه بــر پــول و ادوات نظامــی قدرتمندان
جهانی با سوداهای خام خود وارد خاک ایران شد
و جان هزارن تن از بهترین فرزندان این سرزمین را
گرفت با راهبرد صبر فعاالنه نهایتا چنان به ذلت
کشیده شد که کمتر کسی فکرش را می کرد.
چه کسی فکر می کرد روزی برسد که دشمن درجه
یــک ایــران در منطقه چنیــن با خــواری و خفت از
سوراخ خود بیرون کشیده شــود و به دار مجازات

اطالعاتی ،عملیاتی و امنیتی کــه کارویژه آن ترور و

دلسوز «دســتام آقا یخ زدن» این چند کلمه که در

نوسازی سینما

وقتش که برسد
خواهید دید ...

بــه نظر میرســد جریــان نفوذ ،عــاوه بــر میدان

کوتاه اســت اما ســنگین و ســخت ،بــرای معلمی

آخرین وضعیت

حر ف اول

نفوذ ،از بلوار آبسرد
تا میدان سیاست

پیامی که از سوی دانشآموز ارسال میشود ،بسیار
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صفحه 7

تیتر وار

تایپ با دستهای
یخ زده!

تلنبارشده ایرانیان بود

 ۲۹بهمن تبریز

را کوتاه میکند

برنامهریزی درستی برای کنترل شرایط ندارند
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بهرهمندی از روشنی شمع«شهید» از زاویه دیگر
هادی سروش

اســتاد شــهید مرتضی مطهری(ره) می گوید:
«شــهدا شمع محفل بشــریت اند؛ سوختند و
محفل بشــریت را روشــن کردند ».این سخن
نه تنها می تواند ناظــر به بخش های معنوی
و بهرهمنــدی از خون شــهید باشــد ،بلکه می
تواند«خون شــهید» زمینه ای باشد تا ما را به
برخــی کمی ها و کاســتی متوجه کنــد و خیلی
زودتــر از آنکــه خســارت هــای بزرگــی گریبان
گیرمان شود ،در پی رفع و رجوع آن باشیم.
از«شــهید» نوشــتن نه به خاطر نیــاز آنان به
نوشتن باشــد ،بلکه به خاطر ســهیم شدن و
بهرهمند شــدن از برکات معنوی آن گوهرهای
نورانی است.
شــهیدان بــه تعبیــر امــام شــان« :درقهقهــه
مستانه شان عندربهم یرزقون اند».
دعــای خمینــی بــزرگ در حــق
امیــد اســت
ِ
مشــتاقان شــهادت مســتجاب باشــد کــه
نوشــت«:خداوندا ،این دفتر و کتاب شهادت
را همچنان به روی مشــتاقان بــاز ،و ما را هم از
وصول به آن محروم مکن».
اما با احترام و تبرک جویی از «فضای آسمانی»
شــهیدان ،اجــازه دهیــد بــه مقولــه «فضای
زمینی» شــهیدان وارد شــویم و بهره متفاوتی
ببریــم .اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری(ره)
می گوید« :شــهدا شــمع محفل بشــریت اند؛
سوختند و محفل بشریت را روشن کردند».
به نظر این قلم ،این ســخن نه تنها می تواند
ناظر بــه بخــش هــای معنــوی و بهرهمندی
از خون شــهید باشــد ،بلکه مــی تواند«خون
شــهید» زمینه ای باشــد تا ما را به برخی کمی
ها و کاســتی متوجه کند و خیلی زودتر از آنکه
خســارت های بزرگی گریبان گیرمان شــود ،در
پی رفع و رجوع آن باشیم.
 )۱نبود هر یک از شخصیت های ارزنده و پخته
را با عنوان اینکه شــهید شد و به کمال رسید و
مشــکلی نداریم! توجیه نکنیــم .هریک از این
عناصــر ارزنده که توســط دشــمنان این مرز و
بوم از ما گرفته می شوند خسارت بزرگی است
که جایگزیــن نــدارد همانطوریکه که شــهید

صیاد شــیرازی و حاج قاســم و ...بدون تعارف
جایگزین نداشته و نخواهد داشت.
 )۲نفوذ اطالعاتی از مقوالتی است که در جنگ
گرم و ســرد جای خــود را دارد و غیر قابل انکار
است.
نظــام مــا هــم از این فســاد نمــی توانــد مبرا
باشــد .بر مســئولین ذی ربط ضروری اســت
بــه ایــن ســادگی از این مســئله عبــور نکنند.
م که ترور
واقعا بعــد از ترور شــهید حاج قاســ 
او بــا اطالع رســانی مشــکوکی در رســانه های
معاند در روزهای منتهی به شــهادتش مطرح
شــد ،انتظار می رفت دیگر جامعه چشمانش
نســبت به ترور عزیز ارزشــمند دیگری ،گریان
نشود .آیا تجدید نظر در برنامه ها و یا حداقل
پیراستگی از معایب ،و رصد جدی خیانت های
احتمالی نباید در دستور کار قرار گیرد؟!
 )۳اشراف اطالعاتی از ضروریات یک حکومت
اســت و وقتــی حکومتــی مواجه با دشــمنان
پیچیــده ای می شــود این ضــرورت چند برابر
می شود.
خصوصــا امروز کــه حکمرانی با ســختی های
خاص خودش مواجه است.
اشــراف اطالعاتــی ،هــم زمــان بر اســت و هم
هزینــه بــر و مهمتــر اینکه زوم شــدن اشــراف
اطالعاتی بر یک نقطه ،چه بسا ایجاد غفلت از
نقاط دیگر را رقم زند.
نکته مهمــی که اینجــا نمی توان لحــاظ نکرد
ایــن اســت کــه اگــر در یــک ُحکمرانــی؛ روش
کمونیستی که سرک کشیدن دائمی بر زندگی
شهروندان است ،قرار گیرد! آنگاه است که تمام
و یا حداکثری اشراف اطالعاتی روی کسانی می
رود کــه در سیاســت ورزی؛ در عیــن پای بندی
به نظام و قانــون ،ولی متفــاوت از حاکمان و
حکمرانــان فکر می کنند ،و این رویه باعث می
شود اهالی حراست از امنیت کشور  ،از دشمن
قــدار بیرونی غفلت و یا مــورد کم توجهی قرار
ّ
گیرد.
 ) ۴در وجــود و احتمــال تاثیــر فســاد مانند
خریدن افــراد در این حمــات ناجوانمردانه،
نباید تردید کرد...

ادامه در صفحه دو

سازمان جذب آگهیها

شماره تماس041-35553538 :
0939 304 3510

پایگاه خبری-تحلیلی

ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟
HAM NAVA. I R
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خطر جنگ بیخ گوش ایران

تحلیل

نفوذ ،از بلوار آبسرد
تا میدان سیاست

کهمیتوانندباتحریکسیاسیونسادهدلودچار ضعفتحلیل،نقشهترور انجام

آمریکا خبــر احتمال بــروز یک جنگ مســتقیم و غیر

ترور شــهید فخــریزاده ،از چهرههای دانشــمند کــه نقش جــدی در ارتقای توان

شنیده میشــود .سایت خبری اکســیوس در گزارش

شده در  ۷آذرماه را تکمیل کنند.

نظامی و استراتژیک کشور داشته به طور قطع ثلمه بزرگی است که بهسادگی قابل

فرو برد.

ایــران پیش از پایان دوره ریاســت جمهــوری دونالد

جبران نیست و از این رو عالقهمندان به سربلندی ایران را دچار شوک کرد و در غم
اقــدام جنایتکارانه در این ترور به دلیل جایگاه ویژه شــهید فخــریزاده ،از جهات

ترامپ شده است.

کشور و نیز سرویسهای اطالعاتی دشمن ،فردی کامال شناخته شده بود ،به گونهای

گفتگو با اورشــلیم پســت گفت :اگر بایــدن به توافق

ســران رژیم صهیونیســتی نیز در باالترین رده ،او را متهم کــرده بودند و به همین

دلیل برنامه ترور او دور از ذهن نبود ،چنانکه به گفته فریدون عباسی رئیس اسبق
ســازمان انرژی اتمی که خود یک بار از ترور جان به در برد ،در ســال  ۱۳۸۷نیز یک بار

فخریزاده ،خطــاب بــه آلمانیزبانها گفت :ایــران جامعه
بینالمللــی به ویــژه اتحادیه اروپا را به دســت برداشــتن از

اســتانداردهای دوگانه و محکومیت این اقــدام ترور دولتی
فرامیخواند.

به گزارش ایســنا ،محمــد جواد ظریــف در توییتــی به زبان

آلمانی نوشــت :تروریستها یک دانشمند برجسته ایرانی را
به قتل رســاندند .این بزدلی که در آن نشــانههایی جدی از

نقش اســرائیل وجود دارد ،بیانگر جنــگ طلبی عامالن این

انتخابــات آمریکا) رســما اعالم کرد با پیــروزی بایدن
احتمال جنگ ایران و اسرائیل قوت گرفته است .زاچی

که از دهه  ،۸۰نامش در گزارشهای آشکار رسانههای خارجی برده میشد.

ایســنا -وزیر خارجه کشــورمان در پی ترور شــهید محســن

یک وزیــر اســرائیلی در پنجــم نوامبــر (دو روز بعد از

گرچه دیروز بسیاری از مردم ایران برای نخستینبار تصویر محسنفخریزادهرا دیده
و نامش را شــنیدند ،اما ایــن چهره علمی برای دســتاندرکاران برنامههای دفاعی

اقدام از سر استیصال است .ایران جامعه بینالمللی به ویژه

اتحادیه اروپا را به دست برداشتن از استانداردهای دوگانه و

هنگبی وزیر شهرک ســازیهای رژیم صهیونیستی در

هســتهای برگردد این احتمال وجــود دارد که ایران و
اسرائیل وارد یک درگیری نظامی شوند.

نشان ههایی از احتمال باالی جنگ در منطقه

محکومیت این اقدام ترور دولتی فرامی خواند.

پاســداران از ناو جنگی اقیانوس پیمای شهید رودکی

ضمن اشــاره به تحرکات ناوهای آمریکایی در تنگه

پیوستن این ناو به ناوگان سپاه خبر داد و ماموریت

خودشــان میدانند .ترامپ به دنبال ایجاد آشــوب

است .روز پنجشنبه حسین ســامی فرمانده سپاه از

این شــناور سنگین را «حضور مقتدر سپاه در آبهای

در همیــن شــرایط ،ترامــپ وزیر دفــاع و چنــد نفر از

دوردســت» اعــام کرده ،امــا به نظر میرســد هدف

همگی در راســتای تشــدید تنش ها با ایران تفســیر

هرمــز ،جایی که ناوهــای آمریکایی در آن مســتقرند

آنها که عمیقتر چنین رویدادهایی را تحلیل میکنند ،بر خالف پرداختن به برخی

گزارشی منتشر کرد و از برگزاری یک نشست توسط تیم

در خلیج فارس مستقر شده است.

ایــن شــهید ،نفوذهای رده بــاال را الزمه چنیــن اقداماتــی ارزیابی کردنــد و یکی از

نزدیکان و مشاوران امینتی خود خواسته درباره گزینه

«ســنتکام» ،روز شــنبه اول آذر مــاه از اســتقرار بمــب

همزمــان شــاهد برخــی اخبــار مربــوط بــه حمالت

اســت .گزارشها حاکی اســت که دو بمبافکن B52

به مستشــاران ایرانی در ســوریه تعلق داشته است.

خاورمیانهشدهاند.

در پاســخ بــه تالشهــای ایــران بــرای قــرار دادن

گذشته و ترور قاسم سلیمانی در عراق ،این اولین بار

ســوریه و بلندیهای جوالن برای آســیب رساندن به

خاورمیانه مســتقر میشــوند .خبر اعــزام این بمب

در هدایت این ترور از ســوی رژیم صهیونیســتی چندان تردیدی نیســت و در این

ارتش اسرائیل مدعی شده حمالت به سوریه پاسخی

آمریکایــی از آلمان به پایگاه هوایــی الظفره ابوظبی

هدف نخست موساد بوده و به نقل از سه مقام اطالعاتی ،اسرائیل را پشت حمله

بــه انفجارهای متعــددی در نزدیکی پایــگاه نظامی

برای ترور فخریزاده اقدام و با هوشیاری نیروهای امنیتی خنثی شده بود.

دوگانه دست بردارد

مســتقیم با ایران در منطقــه از تریبونهای مختلف

ارتش اســرائیل در صورت حملــه احتمالی آمریکا به

و تنها در این صورت میتوان واکنش درست و حسابشده به آن داشت.

اتحادیه اروپا از استانداردهای

تقویت شــده اســت .با پیروزی بایــدن در انتخابات

اختصاصی مدعی صدور فرمان آمادگی به نیروهای

مختلف قابل تامل است و زمینهها و اهداف آن نیاز به تحلیل و واکاوی دقیق دارد

ظریف:

رویداد - ۲۴با ترور محسن فخری زاده ،احتمال بروز

ایرناپالس -به نظر میرســد جریان نفوذ ،عــاوه بر میدان اطالعاتی ،عملیاتی و

و جنــگ با ایران قبل از خروج از کاخ ســفید اســت و

ایرانیهــا میخواهند وضعیــت را آرام کنند .ترامپ

با توجه به این ســوابق و قرار داشــتن در فهرســت ترور رژیم صهیونیستی ،ظاهرا

مقامات ارشــد پنتاگــون را اخــراج کــرد .تغییراتی که

ترور روز گذشته بسیاری را متعجب کند.

شدند .هفته گذشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز

بوده است .ناو گروه آمریکایی نیمیتز از مدتها پیش

امنیتی ترامپ خبر داد .بر اساس این گزارش ترامپ از

ســتاد فرماندهی مرکزی ایاالت متحده ،موســوم به

بازگشت دموکراتها و خطری که اسرائیل را

افکنهای «بی »۵۲-در منطقه خاورمیانه خبر داده

نشــریۀ انگلیســی زبــان "تهــران تایمــز" متعلق به

موارد ظاهری و میدانی ترور در بلوار آبســرد و حاشیه زدن درباره توان محافظان
تحلیلگران اســتراتژیک کشور ،به صراحت از تشــکیالت اطالعاتی و عملیاتی رژیم
صهیونیستی در داخل ایران نام برد و خواستار انهدام آن شد.

حمله به سایت هستهای نطنز مشاوره بدهند.

روشــن اســت این جریان نفوذ که تا کنون کشــور ضربــات زیــادی از آن خورده ،با

اسرائیل به مواضعی در سوریه هستیم که مدعیاند

از پایگاهــی در داکوتــای شــمالی بــدون توقف عازم

روش نفوذ هم جز این نیست .اما به نظر میرسد این جریان نفوذ ،عالوه بر میدان

برخــی رســانهها مدعــی شــدهاند حملــه اســرائیل

به گــزارش رســانههای آمریکایی بعد از ژانویه ســال

بمبهــای کنــار جــادهای در مســیر عــراق به شــرق

است بمب افکنهای اســتراتژیک دوربرد در منطقه

اسرائیلیها بوده است.

افکنهای  B52بعد از خبر اعزام جنگندههای اف۱۶-

چهرهای غلطانداز و متفاوت از برنامهها و نقشــههای شوم خود ظاهر میشود و

اطالعاتی ،عملیاتی و امنیتی که کارویژه آن ترور و آدمکشی است و دیروز(جمعه) در
بلوار منتهی به میدان خلیجفارس شهر آبسرد دماوند بروز یافت ،عقبههایی نیز
در میدان سیاست دارد که میتوانند با تحریک سیاسیون احساساتی ،سادهدل و
دچار ضعف تحلیل ،نقشه ترور انجام شده در  ۷آذرماه را تکمیل کنند.

زمینه به روایت رسانههایی چون نیویورکتایمز که اذعان کرده فخریزاده مدتها

به او دانسته ،نیازی نیست .اما اهداف این ترور ،بررسی دقیقتری میطلبد.

روشــن اســت که یکی از اهداف این تــرور ،ضربه به برنامههای دفاعی و موشــکی
ایران بوده که ظاهرا دکتر فخریزاده در آنها نقش جدی داشــته است .با این حال
تجربه نشــان میدهد با وجود آســیب جدی اقداماتی از این دست ،دانشمندان

بخشهای راهبردی چون صنعت نظامی و دفاعی کشــور ،شاگردان و جانشینان
قابلــی تربیــت کردهانــد و به نظر میرســد تاکیــد رهبر معظــم انقــاب در پیام

تسلیتشان بر «پیگیری تالش علمی و فنی شهید در هم ه بخشهایی که بدانها
اشتغال داشت» ،با تکیه بر همین جانشینان انجام شده است.

ترور یک قتل ســاده نیست و طبعا اهداف پیچیده سیاســی در پشت آن است .در

شــناخت اهداف یک ترور ،عالوه بر شــخصیت فرد هدف قــرار گرفته ،زمان اجرای
عملیات و آثار آن نیز میتواند کمککننده باشــد؛ به ویژه درباره شهید فخریزاده

که بیش از  ۱۰سال در صدر فهرست ترور سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی بوده
و اکنون در این زمان ،نقشه ترورش عملیاتی میشود.

استفاده دشمن از اهالی احساساتی سیاست و رسانه

به عملیاتهای مــورد حمایت ایران بــوده که منجر
اسرائیل در بلندیهای جوالن شده است.

منتشر شده است.

جزئیات سفر فرمانده سپاه قدس به عراق

رقابــت انتخاباتی را باختــه و ممکن اســت کار را به

خشــونت بکشــد و ایران ســعی دارد مانع از چنین
اتفاقی شود.

تهدید میکند

سازمان تبلیغات اسالمی نیز در شماره روز چهارشنبه

هجدهــم نوامبر خود تصویــری از برد موشــکهای
ایران و پایگاههای آمریکا در منطقه را نشــان داده که

به عنوان هدف با رنگ قرمز عالمتگذاری شدهاند و در

زیر آن با حروف بزرگ نوشته شده" :عقب بنشینید! "
همزمان واشــنگتن پست نیز گزارشــی منتشر کرد و
اعــام کرد ترامپ قصد دارد نیروهــای آمریکایی را در

روزهای پایانی حضورش در کاخ سفید از افغانستان،
عراق وحتی سومالی بیرون بکشد.

این دو اســتراتژی ترامپ یعنی قصد حمله به ایران و
عقب نشینی نیروها از منطقه به درستی متناقض به

نظر میرسند .نشریه آمریکایی اگزمینر با اشاره به این

اما مهمترین نشانه احتمال بروز یک جنگ تمام عیار

تناقضات گفته اگر آمریکا بعد از  ۱۹سال به این نتیجه

کردهانــد و احتمــاال هــدف آنهــا تضعیــف ائتالف

عراق اســت .گزارشها حاکی از آن اســت کــه ایران به

و عــراق بیرون بکشــد ،پس کدام منافع اســتراتژیک

پایگاه خبری محلی در ســوریه مدعی شــده ایران در

هرگونه اقدام علیه نیروهای آمریکایی را تا روز تحلیف

محلی برای عضویت در گروههای مورد حمایت ایران

میدل ایســت آی در گزارشــی به نقل از فرمانده یکی

ایرانی که به مراتب کشوری بزرگ تر ،با جمعیت بیشتر

خبر ســفر محرمانه نتانیاهو به عربســتان ســعودی

فرمانده ســپاه قدس هفته گذشته ســفری به عراق

ایــن اظهارنظرها و اخبار جســته و گریخته در بســتر

نظر میرسد نشستی سه جانبه با حضور همه رقبای

یک جنگ توسط ترامپ قبل از خروجش از کاخ سفید

رســانههای صهیونیستی دوشــنبه گزارش دادند که

دست آمریکاییها ندهند.

در ســفری "محرمانــه" به عربســتان ســعودی رفته

حســن نصرهللا به عــراق رفتــه و با هــادی العامری

محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان و مایک پومپئو،

این دیدار نماینده گروههای شبعه از جمله عصائب

کرده است.

النجبا دیدار داشته .در این دیدار ابو فدک المحمدی

ایران حضور نظامیشــان را در شــرق سوریه تقویت

بــه رهبری آمریــکا برای مبــارزه با داعش اســت .یک

همه نیروهای مورد حمایتش در عراق دستور داده تا

هفتههای اخیر دست به استخدام گسترده نیروهای

بایدن به تعویق بیاندازند.

در دیرالزور زده است.

از گروههای شــیعه در عراق نوشــته :اسماعیل قاآنی

نیــز در این میــان اهمیــت قابل توجهی داشــت .به

داشته و برای همه نیروهای نظامی شیعه خطر بروز

اصلی ایران در ریاض برگزار شده است.

را توضیح داده و به آنها دستور داده هیچ بهانهای به

رسیده که نیروهایش را از جنگ بی پایان افغانستان
آمریکا قرار است با حمله به تاسیسات هستهای ایران

که در حال غنی کردن اورانیوم با درصد پایین و تحت
نظر بازپرســان آژانس ،تامین شــود؟ جنگ جدید با

و قدرت بیشتر است چه توجیهی دارد؟

روابــط اخیــر آمریــکا و اســرائیل معنادار میشــوند.
اســرائیل به طور سنتی از حمایت هر دو حزب آمریکا

برخوردار اســت ،امــا نتانیاهو روابط خوبــی با اوباما

نداشــت .در واپســین روزهای حضور اوبامــا در کاخ

ایــن اقــدام در زمانــی رخ داده که قطعی شــدن شکســت ترامپ در آمریــکا و بروز

بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل ،روز یکشنبه

این رســانه نوشــته قآنی مســتقیم از لبنان و دیدار با

ســفید ،آمریــکا قطعنامــهای در محکومیت شــهرک

بیــش از همه صهیونیســتها را دچار نگرانی کرده اســت .همان گونــه که «مئیر

است .بر اساس این گزارشها ،نتانیاهو در این سفر با

فرمانده ســازمان بدر عراق دیدار داشــته اســت .در

معموال پیش از آن آمریکا قطعنامههای این چنینی را

وزیر خارجه آمریکا که به ریاض ســفر کرده بود ،دیدار

اهــل الحق ،کتائــب حــزب هللا و حرکــت حزبهللا

به اذعان کارشناسان ،کشــورهای عربی حوزه خلیج

فرمانده ســتاد کل نیروهای حشد شعبی نیز حضور

سیاســی با اســرائیل شــدهاند .با پیوســتن رســمی

قآنی در این دیدار نســبت هر گونه درگیری با آمریکا

همراه داشت.

رسمیت شناختهاند ،تشکیل ائتالف منطقهای علیه

از عراق تسری پیدا خواهد کرد.

بــه کاخ ســفید و پیــروزی بایــدن ،حمایتهــای این

به کاخ سفید بوده رسما محقق خواهد شد.

ایست آی گفته :فرمانده ســپاه قدس هشدار داده و

نشانههایی از بازگشت ایاالت متحده به برجام و مسیری عاقالنهتر در قبال ایران،

جاودانفر» تحلیلگر صهیونیستی متولد ایران اذعان کرده ،وقتی دولت اوباما در
برجام با ایران به توافق رسید در اسرائیل نگرانیهای زیادی وجود داشت.

در چنین شــرایطی هدف احتمالی آنها میتواند تحریک برای بســتن راه هرگونه

تعامل ایران در مســیر پایان یافتن تحریمها باشد و البته رسیدن به این هدف با

ســازیهای اســرائیل در کرانــه باختری را وتــو نکرد.
وتو میکرد ،اما این بار به ســازمان ملل اجازه داد که
این قطع نامه را علیه اسرائیل تصویب کنند.

یک سال قبل از این نتانیاهو با حضور و سخنرانی در
کنگره آمریکا ،مســیر مذاکرات با ایران را دچار اختالل

فــارس با هــدف مقابله با ایــران حاضر بــه نزدیکی

داشته است.

عربســتان بــه کشــورهای عربــی کــه اســرائیل را به

هشــدار داده و گفته این درگیری به سرعت به بیرون

ایران که یکی از سیاستهای ترامپ از ابتدای ورودش

یکی از مقامات ارشد حاضر در جلسه با قآنی به میدل

حزب از اســرائیل را به خطر خواهــد انداخت و از این

شــواهد دیگری دال بر وجود تنــش در منطقه میان

گفتــه اگر جنگی میان ایران و آمریــکا در بگیرد جلوی

را میکننــد تــا از آخریــن فرصــت حمایــت آمریکا در

رهبری در مصاحبهای با پایگاه خبری آسوشیتدپرس

یمن ،عربســتان ،کویت و ایران به جبهه جنگ هر دو

هفتههای باقیمانده از ریاست جمهوریاش هشدار

او با اشــاره به حمالت اخیر نیروهای شیعه به منطقه

او گفته" :یک منازعۀ محدود تاکتیکی میتواند به یک

باید به منافع باالتــری نگاه کنیم .آیا هدف قرار دادن

به ویژه که مجری تندرو صداوسیما هم که دوباره به آنتن بازگشته ،کارشناسیترین

"قطعا آمریکا ،منطقه و جهان
حکومت اسالمی ایران
ً

را دارد؟ قآنــی تاکیــد کــرده هــر حملهای بــه منافع

آنچه «جاسوســان آژانس» از تاسیســات هستهای و نظامی کشــور تا سطح صفر

از دیگــر تحریکات طــرف ایرانی که مویــد غیر عادی

یکــی از مشــاوران الکاظمی نخســت وزیر عــراق در

بهرهگیری از اهالی احساســاتی سیاست و رسانه ،یا کسانی که تعصبهای شدید
جناحی باعث ضعفشان در تحلیل میشود ،شدنی است.

آنهــا این احتمال را میدهند که ترور دکتر فخریزاده پیامدهای گســتردهای برای

دولت آینده بایدن داشــته باشــد و عملی شــدن برنامه او را بــرای احیای برجام و

بازگشــت به محدودیتهای مندرج در این توافق ،پیچیدهتر کند .شاید از همین
رو عوامــل این ترور تصمیم گرفتند پیش از رفتن ترامپ از کاخ ســفید ،دانشــمند

هستهای و صنعت دفاعی کشور را ترور کنند .در این شرایط به نظر ،صهیونیستها
چشم انتظار عکسالعملی ناسنجیده از تهران هستند که ورود آمریکا به برجام را

منتفیکند.

تندروها در پازل دشمنان

در همین راســتا باید بررســی کــرد اقدام عجیب تجمع شبگذشته(جمعهشــب)

مقابل پاســتور و شورای عالی امنیت ملی و شــعارهای مشکوک همچون مطالبه

بیرون کردن بازرسان آژانس از کشور ،صرفنظر از بار احساسی آن ،چه پیامدهایی
دارد؟

تصمیم مجلس یازدهــم را الزام قانونــی دولت به کاهش تدریجی بازرســیهای
میخواند.

کرد .اقدامی که خشم دموکراتها و دولت اوباما را به

برخی کارشناســان معتقدند بازگشــت دموکراتها

رو اســرائیلیها بــا همــکاری اعراب همه ســعی خود

ایران و اســرائیل وجود دارد .حســین دهقان مشاور

عواقب آن را نمیتوان گرفت و عراق ،ســوریه ،لبنان،

وجــود ایــن تنشهــا را تاییــد کــرده بــه ترامــپ در

طرف تبدیل خواهد شد.

داده است.

خضرای بغداد و ســفارت آمریــکا در این محل گفته:

کــرد .ظهر روز جمعه گذشــته ،محســن فخــری زاده

جنگ تمامعیار تبدیل شــود " .به گفتۀ مشــاور رهبر

ســفارت ارزش به خطــر انداختن همه این کشــورها

وزیر دفاع ترور شــد .به گفته رســانه های آمریکایی و

قادر به تحمل یک چنین بحران جهانی نیستند" .

آمریکاییها در منطقه باید متوقف شود.

بودن شــرایط اســت ،رونمایی نیروی دریایی ســپاه

تفســیر ســفر قآنی بــه بغداد بــه میدل ایســت آی

کمپینشان علیه ایران بهره ببرند.

در پایــان ،تــرور محســن فخــری زاده را میتــوان در
راستای تالش های اســرائیل و آمریکا در منطقه برای
افزایش تنش و کشــاندن ایران به یک جنگ تفســیر
دانشــمند برجسته هستهای و دفاعی ایران و معاون

اسرائیلی این حمله با هماهنگی اســرائیل ،آمریکا و

احتماال عربســتان انجام شــده اســت و قرار است در

واپسین روزهای باقی مانده از دولت ترامپ اقدامات
علیه ایران افزایش پیدا کند.

این افراد توجه ندارند در شــرایطی که رســانههای خارجی تالش میکنند شــهید

فخریزاده را اوپنهایمر و پدر بمب اتمی ایران بخوانند ،این رفتارها پازل دشــمن را
تکمیلمیکند.

در این میان اقدامات نابخردانه برخی نمایندگان تازه وارد یا سابقهدار مجلس به
حدی دردسرســاز شد که همطیفانشان را هم به واکنش کشــاند .به عنوان نمونه

رجانیوز ادعای کریمی قدوســی را که مدعی شــده بود با پافشــاری دشمن و تاکید
حســن روحانی ،فخریزاده با آمانو مدیرکل پیشــین آژانس مالقات کرده ،تکذیب

کرد و خواستار آن شد که افراد در انتشار محتواهایشان دقت بیشتری داشته باشند.

طبع دشمن ،دشمنی است و شکی در این نیست ،اما تجربه نشان داده به ویژه در
جهان پیچیده امروز ،گاه دشمن تالش میکند کالم خود را از حنجره دوستان نادان

فریاد کند و این پیچیدگیها نیازمند صبر ،تدبیر و هوشیاری بیشتر است؛ به ویژه
زمانی که نه با دشمن آشکار که با نفوذیهایش طرف هستیم.

وقتش که برسد خواهید دید ...

ادامه از صفحه یک
در دوران حملــه آمریکا به عراق نیز ما شــاهد دو نوع
پاســخ انفعالی و عاطفی از ســوی برخی جریان های
سیاسیکشور بودهایمکهدقیقابهدلیلهمیناتکای
صرف بر احساسات درست در مقابل هم بودند.
یکــی معتقد بــود حمله امریــکا به عــراق بهترین
فرصت را برای انتقام گرفتــن از صدام فراهم آورده
و ایــران بایــد با جنگیــدن در کنــار آمریکا شــر این

دیکتاتور بی رحم را هم از سر مردم عراق و هم از سر
منطقه کم کند.
دیگــری اما بــا احساســاتی شــدیدتر از نوعی دیگر
معتقد بــود آمریکا به یک کشــور مســلمان حمله
کــرده و ما بایــد در کنار صــدام با آمریــکا بجنگیم!
عجیب تر اینکه این پیشــنهاد از سوی کسانی داده
می شــد که خود حامی برخی شــعارهای تند علیه
صدام در زمان جنگ بودند.

کاندیدای حزب اعتدال و

توسعه در انتخابات ۱۴۰۰؟
مهر -عضو حزب اعتدال و توسعه گفت :درباره تمام مسائل

پایگاه خبــری صدای آمریــکا مدعی شــده نیروهای

میان ایران آمریکا ،ســفر یکی از مقامات ارشد سپاه به

نوبخت؛

هرمــز گفته :ایرانیهــا این بســیج آمریکایی را علیه

اصلــی از این رونمایی ،قــدرت نمایی ایــران در تنگه

ســردار فخریزاده از رده باالی حفاظتی برخوردار بوده و همین موضوع باعث شد

ش

اخبار

چقدر احتمال دارد آمریکا به ایران حمله کند؟

جنگ مســتقیم یا غیرمســتقیم میان ایــران و آمریکا

امنیتی که کارویژه آن ترور و آدمکشی است ،عقبههایی نیز در میدان سیاست دارد

ایران و جهانشهراخبار جامعه نقدتحلیل

اما ایران سیاســت هوشــمندانه ای فراتر از این دو
گزینــه اتخــاذ کرد کــه نتیجه آن ســقوط صــدام و
جلوگیری از پایداری حضــور آمریکا در عراق بود به
نحوی که تالشــهای انجام گرفته برخالف خواســت
آمریــکا بیشــتر به روابط حســنه دو دولــت و ملت
عراق و ایران انجامید .دشمنان ایران و به خصوص
صهیونیســت های زخم خــورده از ایــران به خوبی
مــی دانند همیــن درایت و تیزبینی در پاســخ های
بــه موقع و دقیق اســت که ایــران را در تمام  4دهه
گذشته روز بروز قوی تر از پیش کرده است.
الف

مربوط به حزب ،نوبخت صحبت میکند.

اکبر ترکان ،از اعضای حزب اعتدال و توسعه ،در پاسخ به این

ســوال که برنامه هــای این حزب برای انتخابات ســال آینده

چیست و آیا برای انتخابات  ۱۴۰۰کاندیدایی مستقل خواهید

داشــت یا ائتالفی؟ گفــت :درباره کارهــا و برنامه های حزب

اعتدال و توســعه ،نوبخــت صحبت می کند و غیــر از او ،قرار
نیست بقیه صحبت کنند.

او در پاسخ به این ســوال که آیا محمدباقر نوبخت کاندایدای
احتمالی حزب اعتدال و توســعه اســت؟ افــزود :خیر ،صحت

ندارد .بهتر است نوبخت خودش در این باره صحبت کند؛ قرار
شد همه مسائل مربوط به حزب از سوی دبیرکل اعالم شود.

ترکان دربــاره برنامه های حــزب برای انتخابــات ادامه داد:

هنــوز دربــاره این مســائل گفــت و گویــی در حــزب صورت

نگرفته ،حتی فرصتی برای تشــکیل جلســه رخ نداده است.

حتما تــا ماه هــای آینــده ،جلســه و برنامه هایــی خواهند
داشت.

این عضو حزب اعتدال توســعه در این بــاره که اصولگرایان

جلســاتی را بــه صــورت مجــازی برگزار مــی کنند چــرا حزب

اعتدال و توســعه برگزار نمی کند؟ عنــوان کرد :به این دلیل
کــه مشــخص نیســت ،غیراصولگراهــا در انتخابــات تایید
صالحیت شــوند همانطور که در انتخابــات مجلس رخ داد.
بنده از اصالح طلبان شــنیده ام که کاندیداهای آنها در هیچ
حوزه انتخابیه ای ،تایید صالحیت نشــدند وقتی اینها تایید

صالحیت نشــوند ،طبیعی اســت که رقابت بیــن اصولگرا و

اصولگرا اســت حال چــه فرقی می کند که کــدام یک از آن دو
رقابت صرف بین اصولگرایان باشد و
برنده شوند .وقتی که
ِ

در مقابل از اصالح طلبان ،کاندیدایی تایید صالحیت نشود
این رقابت ،رقابت جامعی نیست.

مشاور پیشــین رییس جمهور بیان کرد :مشارکت حداکثری
سیاســی وفــادار به
مردم زمانی اســت که همه ســلیقه های
ِ
نظام ،کاندیدا داشته باشند.

او در این باره که چرا برخی اصولگرایان تالش دارند از شهادت
دکتر محسن فخری زاده نیز در راستای تخریب دولت روحانی

بهره ببرند؟ تصریح کرد :اینها به دنبال تســویه حســاب ها
هســتند .یک شــهید عزیزی که همه زندگی خودش را صرف

تقویت انقالب اسالمی کرده شأن آن ،بسیار باالتر از این حرف

های ســخیفی است که برخی سیاســیون بیان می کنند .او در
مرتبه بســیار باالیی اســت که همه چیز خود را برای این نظام
گذاشــته و در تقویــت نظام و نیروهای مســلح و تقویت پایه
های علمــی کارهای دفاعی ،همه زندگی خــود را صرف کرده
اســت .از این رو بی انصافی اســت که در نگاه بــه این پدیده،
اظهارات جناحی مطرح شــود.او در پایان با اشاره به تخریب

ها در راســتای انتخابات  ۱۴۰۰گفت :آنچه در مجلس رخ داده

ایــن گونــه به نظر مــی رســد اگــر روال در انتخابات ریاســت
جمهــوری هم بدیــن گونه باشــد و فقط اصولگرایــان تایید
صالحیت شــوند این رقابت ،رقابت ناقصی است .کاندیدای
مستقل هم هیچ شانسی نخواهند داشت.

بهرهمندی از روشنی شمع
«شهید» از زاویه دیگر

ادامه از صفحه یک
فســاد مانند ویروس آلوده ای اســت که به هــر اطاق ،و یا
به هــر رئیس و هر میزی نزدیک می شــود تا بتواند از نمد
جنس قدرت و یا ثروت درســت
قدرت برای خود کالهی از
ِ
کند .باید بدون خط کشیدی های جناحی با فساد مقابله
کرد .امروز فساد نه آفتابه دزدی است و نه تخم مرغ دزدی
است که به شتر دزدی برسد! امروز فساد می تواند ماورای
اقتصــاد ،با هر کیــس اجتماعی ،سیاســی ،امنیتــی و حتا
پژوهشی ،مرتبط باشد .پس باید فساد را جدی گرفت.
این چهار نقطه ،نقاط خاکســتری اســت که می توان با نور
شمع شهید ،به شناسایی و فائق آمدن بر آن توفیق یافت
انشاءهللا.
جماران
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حال و روز میدان حکومتی تبریز؛مکانی که نقش جهان اصفهان از روی آن ساخته شد

ایســنا -شــاید اگــر ســلطان مــراد عثمانــی ســالها قبل،

انتقامــش را از ایوان زیبای میدان صاحــب آباد نمیگرفت و

وقتی کپی بهتر از اصل میشود!

شــهرداری هم پاســاژ صاحباالمــر را بر روی بقایــای تاریخی

میدان سلطنتی شاه طهماســب بنا نمیکرد ،تبریزیها هم

میتوانستند میدان صاحب آباد و مجموعهی حسن پادشاه
را نگین تبریز بنامند.

اوزون حســن ،پادشــاه وقت در عمــارت ســلطنتی واقع در
میدان صاحب آباد ســاکن بود که عالوه بر عمارت سلطنتی،

اقدام به ســاخت بیمارســتان و مســجد هــم در مجموعهی

صاحب آباد کرده بود؛ گفته میشود این مسجد از روی نگین

فیروزه جهان اســام یعنی مســجد کبود ساخته شده و حتی

اخباراندیشهشهرگزارش نقدتحلیل

حکومتی بود.

جلــوی در آن در ایــام محــرم باشــد ،از همــان درب ورودی،

وی ادامه میدهد :متاســفانه آثار تاریخــی در دورهی پهلوی

کتیبههای ارزشــمند باقی مانــده از دل تاریخ بــر روی درب و

بســیار مورد ظلم واقع شــدهاند کــه خیابان کشــی خیابان

دیوارهــا خودنمایی میکند ،کاوشهــای جدید برای بیرون

زیباتر از آن بود که البتــه بخش عمدهای از آن زیر تاخت و تاز

آوردن منارهها و بقایایی از ابوالنصر حسن معروف به اوزون

دارایی در مســیر میدان صاحب آباد و مســجد صاحباالمر،

اوزون حســن در کنار مســجد ،یــک مقبره نیز بــرای خودش

گذشته اقدامات بیشتری انجام شده است.

معــاون اداره کل میــراث فرهنگی اداره کل میــراث فرهنگی،

اردوی سلطان مراد عثمانی از بین رفت.

حسن ،هر چند به کندی ،اما پیش میرود و در طول دو سال

درســت کرد تا بعد از مرگش در آن مقبره دفن شود ،هر چند

حجرههای مدرســهی نصریه در ابتــدا خودنمایی میکنند و

کریم میمنت نژاد ،تبریز پژوه و مورخ معتقد است که سرویس

عبور کنی تا محراب ســبز رنگ مســجد ،زیبایی بینظیرش را

اکنون محل دقیق مقبرهی اوزون حسن مشخص نیست ،اما

بهداشــتی که  ۱۰سال قبل در سمت راست مجموعهی حسن

پادشــاه قرار داشــت ،محل احتمالــی مقبرهی اوزون اســت

که با به کار آمــدن صفویان و برای انتقــام از او ،تغییر کاربری
داده شده اســت ،اگر این فرضیه درست باشد ،تغییر کاربری
و احداث ســرویس بهداشــتی در مجموعهی حسن پادشاه

منحصــر به عهد صفویها نبــوده و تنها تفــاوت صفویان و
انســانهای معاصــر در ســاختن توالت در ایــن مجموعهی

تاریخی ،جهت آن اســت ،چرا که هنوز هم راه ورود به مسجد

حســن پادشــاه از مقابل توالت ســمت چــپ واقــع در این
مجموعه میگذرد.

پس از حملهی سلطان مراد عثمانی و تسخیر تبریز و تخریب

کاخهــا و غارت این مجموعه ،میدان صاحب آباد به تدریج از

رونق افتاده و بعدها همان عمارتها و سیســتم دیوانی کشور

به باغشمال و ســپس عالی قاپو منتقل میشــود و در زمان
قاجــار دکانهــای چوبــی در این مجموعه ســاخته شــده و
میدان تقسیم میشود.

نام میدان صاحب آباد و مسجد سلطنتی شاه طهماسب در

دوران قاجار به میدان و مسجد صاحباالمر تغییر داده شد،
چرا که مردم معتقد بودند این مســجد نظر کردهی حضرت

یکی از آنها به شمار میرود.

صنایــع دســتی و گردشــگری آذربایجان شــرقی بــا تاکید بر

اینکه احیای مجموعه تاریخی حســن پادشاه آرزوی ماست و

برای ورود به مسجد الزم است تا از مقابل سرویس بهداشتی،

شــبانه روز برای احیای آن تالش میکنیم ،بیان میکند :سعی
میکنیم به صورت کامال علمی ،فنی ،پژوهشــی و اجرایی کار

نشان دهد.

را پیش ببریم.

پــس از وفات اوزون حســن آق قویونلو در ســال  ۸۸۸قمری

برابر با  ۱۴۷۷میالدی ،او را در مدرسه نصریه در میدان صاحب

او ،ابــراز امیدواری میکند شــهرداری هر چه زودتــر ،میدان و

و پســرش ســلطان یعقوب هــم بعدها در همانجــا به خاک

کرده و در اختیار میراث فرهنگی قرار دهد.

مجموعهی حســن پادشــاه را از وجــود میوهفروشها خالی

آباد یا صاحب االمر امروزی که خود بنا کرده بود ،دفن کردند

قوچــی در خاتمــه با اشــاره بــه عــزم جــدی اداره کل میراث

سپرده شد.

فرهنگی استان برای مرمت و احیای مجموعه تاریخی حسن

 ۱۳سال حکومت سلطان یعقوب یعنی از  ۸۸۳تا  ۸۹۶هجری

نســبتا در شــهر تبریز و آذربایجان به صلح و صفا گذشت .او

پادشاه با کســب مجوز از وزارت میراث فرهنگی ،خاطرنشان

بهشــت را بنا کرد .یک تاجر ونیزی در سفرنامهاش در وصف

آذربایجان شرقی است.

میکنــد ۵۵ :مــورد از  ۱۱۰مجــوز مرمتــی کشــور متعلــق بــه

در ســال  ۸۸و  ۸۹قمری در باغ صاحب آباد تبریز قصر هشت

این مجموعه مینویســد" :در ســقف ایوان بــزرگ این قصر،

تمامــی این بنا یک اشــکوبه اســت و فقط یــک ردیف پلکان

آواربرداری ،خاکبرداری سبکســازی و عایق کاری آن ،مرمت و

مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی

شــده بود ،یک میدان بزرگ ،یک مسجد و یک بیمارستان که

خودش را به غرفههای مختلف میرســاند ،ایــن کاخ را چهار

شده بود ،مرمت بخشهای فرسوده در شرق ،جنوب شرقی

در ضلع شــمالی و جنوبی مجموعه تاریخی حسن پادشاه

کنار این کاخ وجود داشت.

زیباست که انســان از بیان وصف آن عاجز میماند ،از جلوی

تصویر جنگهای مهم ایران و تصاویر ســفرا و غیره نقاشــی

تا ســقف کشــیدهاند کــه از آن طریق شــخص باال مــیرود و

میتوانســت هر روز بیش از  ۱۰۰۰بیمــار را پذیرایی کند نیز در

درب ورودی است ،ســر تا پا میناکاری و زراندود و به اندازهای

تاجر و ســیاح گمنام ونیزی که در ســال  ۱۵۱۴میــادی تبریز را

هــر یک از درهــای ورودی کاخ راهرویی از منبر ســاختهاند که

او میافزاید :مرمت حجرههای مجموعه به طور تقریبی تمام

در تمام ایران بینظیر بود .جالبترین فصل ســفرنامه این

مصطبــه نهر جاری اســت به شــکل مارپیچ که بســتر آن را از

چندین متر مکعب ،انجام و الیههای گچی و الیههای تفلیسی

بازرگان ونیزی دربارهی کاخ موســوم به هشت بهشت است،

ســنگ مرمر تراشــیدهاند و تا ســه ذرع باالی مصطبه را در هر

از زیر خاک بیرون آورده شــد ه و ســرویس بهداشــتی در این

امیرحســن بیگ یا اوزون حسن نسبت میدهد ،در این باب

پاییــن آن به رنگهــای گوناگون مقرنس کاری شــده و از دور

راســت مجموعه در حال مرمت وبوده و تمامی این اقدامات

که ســاختمان قصر مزبــور در دوران زندگی این پادشــاه آغاز

مانند آینه میدرخشــد ...درون کاخ روی ســقف تاالر بزرگ با

کــه کاخ مزبور در عهد ســلطنت فرزند یعقوب در ســال ۸۸۸

در ایوان روی داده اســت و فرســتادگانی از درباره عثمانی به

حفــظ و احیــای هویــت تاریخــی میــدان صاحــب آبــاد یــا

درون باغ هشــت بهشــت یک مسجد و بیمارســتان باشکوه

نگارههایی ساختهاند و نیز خواستههای ایشان و پاسخهای

پادشاه ،گام بلندی در راســتای بازسازی هویت تاریخی تبریز

روزه از هزار بیمار و بینوا در آن محل پذیرایی میشد.

الگو گرفتن از میدان سلطنتی تبریز ،اقدام به ساخت میدان
نقش جهان اصفهان میکنند ،مشابه ایوانهای شاه نشین

ایــن میدان در میــدان صاحب آبــاد هم وجود داشــت که با

حملهی عثمانیها تخریب شد.

صاحباالمر در کنار مرمت و احیای مجموعه تاریخی حســن

است ،این میدان حکومتی و تاریخی همچون فرزندی ناتنی
در طول سالیان مختلف مورد بیمهریهای شدید مسئوالن

امــر قرار گرفتــه و مانند دیگــر بافتهای تاریخی از نوســازی

شهری در امان نمانده است ،خیابان کشی ،ایجاد مغازههای

متعــدد و تبدیل میــدان حکومتــی به محل فــروش میوه و
تخریب بافت تاریخی آن با ســاخت پاساژ سبب شده است تا

اثری از تاریخی بودن این میدان باقی نماند ،مسجد صاحب
االمر و مجموعه حسن پادشاه تنها نشانههای تاریخی یادگار
مانده در این میدان هستند.

بــه نظر میرســد ،تخریــب بافــت تاریخی میدان ســلطنتی
صاحباالمر و ســاخت پاســاژی تحت همین عنوان ،نشان از
میزان احترام متولیان امر به این مجموعهی ارزشمند باشد.

مجموعهی حســن پادشــاه حال و روز بهتــری دارد و آخرین
بیمهــری در مورد این مجموعه شــاید روشــن کردن شــمع

حسن پادشاه است.

دیده بود ،میگوید :شــکوه و جالل تشــکیالت اوزون حســن

سمتی از نفیسترین سنگهای مرمر پوشانیدهاند.

ولی عصر (عج) است.

و شمالی از جمله اقدامات انجام شده در مجموعهی تاریخی

منتهی به مصطبه (تخت جلوس و ســکو) میشود و از میان

بیرون شــهر تبریز که ساختمان آن را همین مسافر بیگانه به

بــا انتقال پایتخت به قزوین و ســپس اصفهــان ،صفویان با

اصالح طاقها و تویزهها که به بدترین شکل ممکن تخریب

شده و خاکبرداری محوطهی خالی مقابل حجرهها در حجم

مجموعه هم که قبال نیز وجود داشت ،ایجاد کردهایم و سمت
با هدف احیای میدان حسن پادشاه تبریز ،انجام میشود.

شده اســت یا خیر چیزی نمیتوانیم بگوییم ،اما مسلم است

سیم و زر و الجورد از تمامی جنگهایی که در دورههای باستان

قمــری به پایان رســید ،جهانگرد ونیزی اظهــار میکند که در

تبریــز آمده و به حضور ســلطان حســن بیگ بــار یافتهاند،

ساخت واقع در سمت چپ مجموعهی تاریخی حسن پادشاه

احداث کرده بودند و در عهد سلطنت یعقوب بایندری همه

پادشــاه ایران همه به خط فارســی رقم زده شده...همچنین

کرده و میگوید :مسجد اصلی حسن پادشاه ،پشت مسجد

او مینویســد؛ گرچه در تبریز کاخهای بزرگ و زیبا و متعددی

تازی و قوشهای شکاری جلب نظر میکند".

وی بــا تاکید بــر اینکه احیای مســجد حســن پادشــاه ،جزو

هشــت بهشــت که به دســت ســلطان حســن بیگ احداث

میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی

ندارد؛ حشمت و شکوه دربار حسن بیگ آق قویونلو آن سان

مرمــت این مجموعه تاریخــی میپــردازد و در این خصوص

مجالسی از شکارگاه شاه با انبوهی از مالزمان سواره با سگان

در عهد ســاطین مختلفی پی افکنده شــده اســت ،این کاخ

در ادامــهی ایــن گــزارش ،معاون میــراث فرهنگــی اداره کل

گردیــد ،به مراتــب از همه بهتر اســت و میتــوان گفت نظیر

به تشــریح آخرین اقدامات این اداره کل بــرای حفظ ،احیا و

بود که تا این تاریخ هیچ کس چیزی شــبیه آن ندیده اســت،

این کاخ در میان باغ بزرگ و دلگشــایی احداث شــده اســت

میگوید :مســجد ،میدان و مجموع هیحسن پادشاه یکی از
پروژههای مستمر اداره کل میراث فرهنگی استان در طول دو

آن دو را از یکدیگر جدا میکند ،در همان محوطه ،مســجدی

قره قویونلوهــا ،آق قویونلوها و صفویان در میدان حســن

به آن مســجد اســت ،این کار را به زبان فارسی هشت بهشت

اصفهــان بعــد از میدان صاحب آباد ســاخته شــده و نمونه

در هــر بخشــی چهــار غرفه بیرونــی و چهــار غرفــه اندرونی

به گفتــهی علیرضا قوچــی ،مرمــت بقایای دیوار فرســوده،

معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگــی ،صنایع
دســتی و گردشگری آذربایجان شــرقی ،برچیدن مسجد تازه

را از دیگر اقدامات برای احیای این مجموعهی ارزشمند عنوان

تازه ساخت قرار داشته و محراب سنگی آن باقی مانده است.

اولویتهــای اصلی اداره کل میراث فرهنگی اســتان اســت،
میافزایــد :احیــای ایــن مجموعــه نیازمنــد همــکاری بیــن

دستگاهی وزارت مسکن و شهرسازی ،شــهرداری تبریز ،اداره

کل میــراث فرهنگی ،اســتانداری آذربایجان شــرقی و ســایر
دستگاههای ذی ربط است.

قوچــی معتقد اســت؛ میدان حســن پادشــاه تبریــز یکی از

کــه در نزدیکی شــهر قرار دارد در ســمت شــمال رودخانهای

سال گذشته است ،با توجه به شکل گرفتن پایههای حکومت

فاخرتریــن بناهــای تاریخــی داخل شــهر تبریز اســت ،او در

عالی پی افکندهاند که بیمارســتانی مجهز و مفید چســبیده

پادشــاه و با تکیه بر مستندات و شواهد ،میدان نقش جهان

قازان (شــنب غازان) بیرون از شــهر تبریر قرار داشــتند و ارک

نامیدهاند ،زیرا به هشت بخش جالب توجه تقسیم میشود.

الگویی از میدان صاحب آباد است.

ســاختهاند و بقیهی قصر در زیر گنبد باشــکوهی قــرار دارد،

مرمــت غســالخان ه یــا مســجد فعلــی در ســمت راســت و

این باره میگوید :مجموعههایی مانند ربع رشــیدی و شــام

و بــازار تبریــز هم بعد از مجموعهی تاریخی حســن پادشــاه

ساخته شدهاند ،از این رو این مجموعه با توجه به موقعیت،

غنای معمــاری و قدمتش ،یکی از بناهــای فاخر درون بافت

تاریخی شهر است که دارای حمام ،مسجد ،ابوابالبر و میدان

وقتی توان برخورد با گرانیها را نداریم الاقل مزد را ترمیم کنیم
نسرین هزاره مقدم

عقبماندگی  ۲۰درصدی دستمزد

گرانیها را نداریم!

کشــور بــه طــور میانگیــن  ٤٦.٤درصد بیشــتر از آبــان ١٣٩٨

برای تخصیص کاربری متناســب ،تمهیــدات الزم برای ایجاد

زیرســاختهای تأسیســاتی اعــم از تأسیســات مکانیکــی و

الکترونیکــی در نظر گرفته شــده اســت؛ با توجــه به اهمیت

میــدان تاریخــی صاحب آباد و مجموعه حســن پادشــاه در
تاریخ تبریز ،ایــن اداره کل احیاء این مجموعــه تاریخی را در

اولویت کاری خود قرار داده و در تالش است تا با فراهمسازی
شــرایط و امکانــات الزم ،احیا میدان حکومتــی صاحب آباد و
عناصر تاریخی تشکیلدهنده آن ،از جمله مجموعه تاریخی

حســن پادشاه را بهواســطه تجربه و نبوغ متخصصان حوزه

مرمت و حفاظت محقق سازد.

رســول وظیفهشــناس ،شــهردار منطقه  ۱۰تبریز نیز در پایان

ایــن گــزارش در خصــوص اقدامــات شــهرداری تبریــز برای

آزادســازی مجموعهی حســن پادشــاه و میــدان صاحباالمر

از میوهفروشهــا ،میگویــد :تمامــی اقدامــات الزم در ایــن
خصوص به اداره کل میراث فرهنگی واگذار شده است.

روزها را پیشبینی کرده بودند اما گوش شنوایی نبود چراکه
دو ضلع شــرکای اجتماعی با هم به راحتی مصالحه کردهاند
در این شرایط ،دیگر کارگران هیچ جایگاهی در شورایعالی کار

ندارند؛ بهتر اســت این شورا را جمع کنند و اعتراف نمایند که

دولت و کارفرما خودشان مزد را تعیین میکنند.

عمل بپوشد.

اعتــراض کنند؛ حاال کــه نمیتوانند قیمتهــا را کنترل کنند،

شــوند ،متوســطزدایی از اقتصاد با ســرعت بســیار به پیش

به رای و نظر کارگران هیچ اهمیتی نمیدهند!

 ۹۷تا امروز ،قاچاق کاالهای اساسی به خارج از مرزها به دلیل

فرودســت دچار مشــکالت معیشتی میشــوند بلکه گروهها

کارگاههای کوچک و اصناف مشغول به کار هستند که در این

در چنین شرایطی ،اطالعات تخصصیتر نشاندهنده تاثیر

و رســمی را بیفزاییــم ،عمق ناتوانــی در کنترل بــازار خودش

خط فقر خواهند بود.

نمیتواننــد گرانیها را کنترل کنند الاقــل باید فکری به حال

خصوص کارگران حداقلبگیر و نیروی کار غیررســمی اســت.

ناراحتکننــده از ایســتادن مردم درصفهــای طویل توزیع

و رســمی فقــط  ۲۶درصــد افزایــش یافتــه اســت؛ مقایســه
همین دو عدد نشــان میدهد که دســتمزد نســبت به سبد

عقبماندگی علیحده شده است؛ به این عقبماندگی باید

سطح پوشش مزد و مستمری خودش را نشان بدهد.

ناگوار این گرانیها بر معیشــت دهکهای فرودست مردم به

دادههــای نگرانکننــدهای در ارتباط با کاهــش مصرف اقالم
براساس این نظرســنجی« ،بیش از  ۹۳درصد از بیکارشدگان

زندگی خود و خانوادهشان را کاهش دهند .بیش از  ۷۶درصد

آنان مجبور به کاهش هزینههای مواد خوراکی خانوادهشــان

ایــن در حالی اســت که نرخ تــورم نقطهای بــرای خانوارهای

در ایــن دوره زمانــی شــدهاند .مطابــق نتایج ایــن پژوهش،

درصــد افزایــش داشــته اســت .همچنیــن ایــن نــرخ برای

بیکارشده ،به صورتی کاهش جدی پیدا کردهاست و حدود ۱۵

 ٨.١واحد درصد افزایش داشته است.

قرار گرفتند ،همچنیــن بهمنظور تأمیــن نیازمندیهای الزم

دانشــگاه شــهید چمران اهواز) تاکید میکند اگــر نتوانند در

«خوراکیهــا ،آشــامیدنیها و دخانیات» با افزایــش  ١٦.١واحد

خانوارهای روستایی  ٥٠.٣درصد بوده که نسبت به ماه قبل

براساس مستندات و مطابق الگوهای تاریخی مورد بازسازی

نمایندگان کارگری نیز درخواســت برگزاری جلســه دادهاند؛

حالیســت که در این بازه زمانی ،دســتمزد کارگران بیمهشده

ابراز داشــتهاند که در ایام بیکاری مجبور شــدهاند هزینههای

شــهری  ٤٥.٧درصد اســت که نســبت به ماه قبــل  ٤,٤واحد

آســیبهای وارده از بین رفته یا قابلیت حفاظت نداشــتند،

برنج ۶۱ ،درصــد خانوادهها دچار کاهش مصــرف در لبنیات

تامین یک سبد مشــخص و ثابت از اقالم هزینهکنند؛ این در

نرخ تــورم نقطهای آبــان ماه  ١٣٩٩در مقایســه با مــاه قبل ٥.٠

با کاهش  ٠.١واحد درصدی به  ٤١.٨درصد رسیده است.

او میافزایــد :چهــار بــاب از حجرههــا که بهواســطه شــدت

هدف ســال  ،۹۹بین  ۲۰تا  ۲۴درصــد خواهد بود؛ به این نرخ

کردهاند .حــدود  ۷۰درصد از خانوادههــا ،کاهش در مصرف

خوراکــی در خانوارهــای کارگری بیکارشــده ارائه داده اســت؛

درصدی به  ٥٦.٦درصد و گروه «کاالهای غیرخوراکی و خدمات»

مورد مرمت قرار گرفت.

در ایــن اوصــاف ،اعتــراف بــه ناتوانــی میتوانــد زنگ خطر

بــرای خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات یکســان» هزینه

واحد درصد افزایش یافته است .نرخ تورم نقطهای گروه عمده

موجود ،دوخت و دوز و تثبیت ترکها و مرمت نماهای آجری

الاقل به وعدههای خودشــان پایبند بمانند؛ رئیس سازمان

نظرســنجی اخیر مؤسســه عالــی پژوهش تأمیــن اجتماعی

کردهاند.

استحکامبخشی ساختار سازهای ،جایگذاری ازاره های سنگی

در این شــرایط ،نماینــدگان کارگری که نماینــده  ۱۵میلیون

میشــود که بارش گرانیها ســر باز ایســتادن ندارد! در آبان،

آور تمام هزینههای زندگی همچنان ادامه دارد.
سرسام ِ

ماه  ١٣٩٩به عدد  ٤٦,٤درصد رســیده است؛ یعنی خانوارهای

بهره گرفتهشــده ،بطوریکه  10باب حجره بــا اقداماتی نظیر

حــدود  ۷۶درصد از خانوادهها ،دچار کاهشــی محســوس در

و حــدود  ۴۲درصــد خانوادههــای بیکارشــدگان ،کاهش در

عقبافتادگیهای پیشــین را نیــز بیفزاییم تا میزان کاســتی

دادههای تورمی آبان

شــیوههای متفاوت علمی بــرای مرمت و حفاظــت این آثار

نیز حتی نزدیک نشدیم چه برسد به اینکه تحقق آن جامهی

دقیقــا در همــان روزهــا که ایــن «اعــام ناتوانی» رســانهای
ً

گزارش مرکز آمــار ایران ،نرخ تورم نقطــهای در آبان
براســاس
ِ

متفــاوت در هر یک از  14باب حجره ،بنــا به مالحظات فنی از

بیمه شدهی مستقیم هســتند ،نباید ساکت بنشینند و باید

هزینههــا به انــدازه تفاضــل  ۴۶و  ۲۶یعنــی  ۲۰درصد ،دچار

شــد ،انتشــار دادههای تورمی آبان ماه نشــان داد که گرانی

میگوید :با توجه به شــرایط ســاختاری و شــدت آسیبهای

وزارت کار ،همه راهها را به روی کارگران مســدود کرده اســت؛

قادر به کنترل تورم نیستیم؛ اما کارگرانی که در این چنبره اسیر

روی آنتن زنده شــبکه ســه ســیما گفت :مــا توان برخــورد با

و صنایعدســتی آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن خصــوص

بیش از دو برابر این رقم ادعایی رســیده اســت! همچنین در

در واقع با اســتناد بــه این دادههای رســمی که البته بســیار

مردم باید حداقل  ۴۶درصد بیشــتر از آبان ســال قبل ،برای

شدهاند ،چه باید بکنند؟!

احمــد حمــزهزاده ،مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری

توفیقی ادامه میدهد :بیقانونی حاکم بر دولت و مجموعه

مصرف مرغ ،حدود  ۷۱درصد از خانوادهها کاهش در مصرف

از یکســو با ترمیم مزد مخالفت میکننــد و نمیخواهند مزد

در روزهای ابتدایی آذرماه ،مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران

خبر داد.

ابتدای ســال جاری ،بانک مرکزی در بیانیــهای اعالم کرد تورم

محافظهکارانــه و حداقلــی محاســبه شــدهاند ،مشــخص

کارگران را به سبد معیشت برسانند و از سوی دیگر ،میگویند

آذربایجان شرقی نیز از ســاماندهی و مرمت  14باب حجره

مصرف گوشــت قرمز حدود  ۷۲درصــد از خانوادههای افراد
درصد از خانوادههای بیکارشدگان ،حتی پیش از دوره بیکاری

نیز توان خرید گوشــت قرمز به صورت ماهانه را نداشــتهاند.

مصــرف تخم مرغ را در این دوره شــیوع ویــروس کرونا تجربه

مجددی باشــد؛ کما اینکه مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد

بازرســی گفتــه بود مــزد در نیمه دوم ســال ترمیم میشــود؛

در چنین شرایطی است که مسئوالن امر اعتراف میکنند توان

زمینه «تامین کاالهای اساســی با نرخ دولتــی و ارزان» موفق

برخالف «قانون»،
سوال اینجاست که چرا تاخیر میکنند؛ چرا
ِ

حاصل میلیاردهــا دالر ارز دولتی در بازه
مانند تخصیص بی
ِ

خواهد تاخت یعنی نه تنها کارگران حداقلبگیر و دهکهای

به گفته این نماینــده کارگری ،بیش از  ۵۰درصــد کارگران در

و الیههای مختلف طبقه متوســط نیز ناگزیر از سقوط به زیر

تعطیالت کرونایی ،معیشتشان به خطر افتاده است؛ وقتی

او ادامه میدهد :باید سیاستهایی در دستور کار قرار بگیرد

معیشت این گروه انبوه بردارند.

تامین ســبد معیشــت خانوارها با قیمتی که بــرای خانوارها

و  ۹۴۰هزار تومانی که در اسفندماه براساس دادههای تورمی

میان دو بنبست!
اسارت
ِ

جای هیچ تردید و انکاری ندارد این اســت بــا تداوم نرخهای

ماهانهی میوه را نیز گزارش کردهاند».

وعدههایی که برآورده نشد!

برخــورد با گرانیهــا را نداریم! اگر به این اعتــراف ،معضالتی

کاهــش شــدید ارزش پول ملــی و شــوکدرمانیهای پیاپی
را نشــان میدهــد .در همین روزهاســت که تصاویــر و اخبار

که «فقیرسازی» با این ســرعت اقتصاد را درگیر بحران نکند؛

اکنون در این شرایط ،مشخص نیست سبد معیشت  ۴میلیون

قابل فراهمسازی باشد ،یک ضرورت غیرقابل انکار است.

دقیقا چه رقمی دارد؛ اما آنچه که
بهمن ماه  ۹۸محاسبه شده،
ً

از سوی دیگر که به موضوع نگاه کنیم ،درمییابیم این اعتراف

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی شوراها)

باالی تورم ،این سبد حداقلی مدتهاست مرز  ۸میلیون تومان

اظهارات پیشین مسئوالن است.

میگوید :چرا سیاستهای درســت برای تنظیم بازار و کنترل

کنتــرل گرانیهــا را ندارند  -روزی کــره و روغن گران میشــود

مخالفــت میکننــد و نمیخواهنــد مــزد کارگران را به ســبد

بدهند؛ عدالت حکم میکند در این شــرایط دشوار ،بخشی از

تورم نیســتیم؛ خب کارگرانی که در این چنبره اســیر شدهاند،

ناچار قیچی برداشــتهاند و هر ماه بخشی از سفرههای محقر

به گفتــه وی؛ نمایندگان کارگــری از همان ابتدای ســال ،این

ایلنا

مــرغ دولتی و منجمد منتشــر میشــود؛ مردمی کــه ترس و

غ ارزانتر
دلهــرهی کرونا را کنــار گذاشــتهاند و آمدهاند تا مــر 
گیرشان بیاید!

نیز در ارتبــاط با اظهارات مدیرکل تعزیــرات حکومتی تهران

را پشت ســر گذاشــته اســت؛ در این اوضاع ناهموار ،اگر توان

بنا بــه اظهارات نماینــدگان کارگری دســتمزد ،در جلســات

تــورم در دســتور کار قــرار نمیگیــرد؛ از یکســو بــا ترمیم مزد

و روز دیگــر مرغ و تخم مــرغ ،-الاقل به ترمیم دســتمزدها تن

بود ،یعنی در اســفندماه ســال قبل و فروردین ســال جاری،

معیشــت برســانند و از ســوی دیگر ،میگویند قادر به کنترل

ثروتهای انبوه الیههای برخوردار را به کارگرانی بدهند که به

بــه ناتوانی در مدیریــت بازار ،در تقابل آشــکار بــا وعدهها و

رســمی شــورایعالی کار که برای تعییــن مزد  ۹۹برگزار شــده

نماینــدگان دولتی با اصــرار بر اینکه تورم انتظاری ســال ،۹۹

بیــش از  ۱۷یا نهایــت  ۱۸درصد نخواهد بود ،بــا افزایش مزد

بیــش از  ۲۶درصد مخالفت کردند؛ حاال نــرخ تورم واقعی به

چه باید بکنند؟!

خود را بیشتر و بیشتر قیچی میکنند!
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امنیتاندیشه هنر  ایثار و شعادت  اقتصاد  نقدتحلیل

روایت عملیات فخرآفرین «مروارید»

تبریز ،بازوی صنعتی و مهندسی نیروی دریایی ارتش

محمد سهرابی – سحر مغفرت

قــدرت و صالبت تاکید کردند « لغو تحریم های تســلیحاتی

گذشــته زیردریایی کالس غدیر که یک زیردریایی سبک است،

سرپرســت دفتر نمایندگــی نیــروی دریایی راهبــردی ارتش

تولیــدات ما هیچ تاثیــری نخواهد داشــت و شــاید در زمینه

پیــش زیر دریایی نیمه ســنگین فاتح به ناوگان زیرســطحی

آذربایجان شرقی در ساخت تجهیزات صنعتی مورد نیاز نیروی

حاضر به آن نقطه از توانمندی رسیده ایم که می توانیم بدون

زیر دریایی ،به معنی واقعی کلمــه لبه های تکنولوژی حرکت

ایــران بــا توجه به دانــش بومی که مــا در اختیار داریــم ،برای
صــادرات بتوانیــم از لغــو تحریم ها اســتفاده کنیــم .در حال

در شــمالغرب کشــور مورد اســتفاده از توان صنعتــی تبریز و

هیچ محدودیتی در یک ســال یک ناوشکن هایی تولید کنیم

دریایی ارتش گفــت :تبریز و آذربایجان شــرقی به عنوان یک

که توانمندی آن ها نســبت به نمونه قدیمی تــر ارتقاء یافته

استان صنعتی که در زمینه ساخت موتور ،دیزل و گیربکس و...

است» ،این یک واقعیت است.

حرفی برای گفتن دارد ،همیشه مورد توجه نیروی دریایی واقع
شده است.

هرجا که نیاز باشــد می رود چون که حــدود عملیاتی برای ما

انــداز «پیكان» اســت .یــوم هللا هفتــم آذر تبلور ایثــار و جان

این روز یادآور رشــادت های بزرگ مردانی اســت که شجاعانه

جــان خود را در طبق اخالص نهادنــد تا از کیان خاک مقدس

ناوچــه پیــکان و پشــتیبانی نیــروی هوایی ،ســکوهای نفتی

دریانوردی در آب های آزاد جهان

مــا در آرامش به ســر می بریم ،هســتند کســانی کــه در امواج

و نیــروی دریایی عراق را به طور کامل از هر صحنه نبرد حذف

کشتی ها و نفتکش هایمان در دریاهای آزاد و خطر مواجهه با

به این مناســبت ،خبرنگاران ما با حضــور در دفتر نمایندگی

در دریا داشته باشد.

جمهوری اســامی ایران دفــاع کنند؛ آری! روز و شــب هایی که

«البکر» و «االمیه» که نبردی میان آب و خاک بود را منهدم کند

سهمگیندریاهاجانفشانیمیکنند.

کند به گونه ای که نیروی دریایی عراق دیگر نتوانست تحرکی

نیروی دریایی راهبردی ارتش در شمالغرب کشور با ناخدا دوم
الکترونیک "فریبرز قادری" ،یکی از دریادالن «نداجا» به گفت

و گو پرداختند.

روایت عملیات فخرآفرین «مروارید»

اسکورت  12هزار کشتی تجاری در دوران جنگ

ناخدا قادری ابراز کرد :ما از ســال  88تا به امروز برای صیانت از
پدیده شوم دزدان دریایی تا کنون حدود 70ناوگروه اعزامی به

دریاهای آزاد داشته ایم.

وی ادامه داد :ســال های گذشــته یکی از ناوگروه های اعزامی

نیــروی دریایی با پرچم مقدس کشــورمان از کانال ســوئز که

ناخدا قادری با اشــاره بــه اینکه پس از ایــن عملیات ،وظیفه

همان پیشانی رژیم جعلی غاصب و کودک کش صهیونیست

و اقتصادی کشور از طیق دریا بود ،تاکید کرد :برابر آمار ،نیروی

پیش اضافه کرد.

اصلی نیروی دریایی ،بازنگهداشتن خطوط مواصالتی تجاری

عبور کرد و این موفقیت به عزت و اقتدار این مرز و بوم بیش از

ناخدا دوم "فریبــرز قادری" ضمن تبریک فرا رســیدن هفتم

دریایی در عملیات اسکورت کشتی ها در دوران دفاع مقدس

موشک انداز پیکان در نبرد با دشمن بعثی ،اظهار کرد :اکنون،

کرد و نزدیک  300میلیون تن کاالی مورد نیاز مردم کشــورمان

و خورشــید بر اعماق آن می تابد ،یاد و خاطره حماســه های

سرپرســت دفتر نمایندگی نیروی دریایــی راهبردی ارتش در

بــرای نیروی دریایی ایجاد شــده بــود ،افســران و درجه داران

کشــور و انجام گشــت های مداوم در دریا جزو وظایف نیروی

حضور مستشــاران نظامی خارجی انجام دهند ،ولی به حول

سرپرســت دفتــر نمایندگی نیــروی دریایی راهبــردی ارتش

آذر ،سالروز نیروی دریایی و یادآور رشادت های دلیر مردان ناو

نزدیک به  12هزار فروند کشــتی تجاری و نفت کش را اسکورت

تا زمانی کــه آب در دریای عمــان و خلیج فــارس جریان دارد

از طریق دریا تامین شد.

دلیرمردان نیروی دریایی زنده خواهد بود و جهانیان ،دالوری

شمالغرب کشور در ادامه با بیان اینکه حفاظت از مرزهای آبی

وی افــزود :بنابر فرموده مقام معظم رهبری« ،نیروی دریایی

دریایی محسوب می شــوند ،اذعان کرد :بعد از جنگ ،نیروی

هیچ وجه یک نیروی حاشیه ای نیست و درست وسط میدان

یعنی ناوگان شمال در دریای خزر و ناوگان جنوب از تنگه هرمز

در شــان ملت ایران باشــد».؛ این فرمایش و نگرش فرمانده

ناخدا قادری گفت :بنابر راهبرد مقام معظم رهبری در ســال

بدهیم.

می کند .لذا در ســال های اخیر همکاران من تمام تالششان را

جهت تامین امنیت کشــتیرانی و مبارزه با پدیده شوم دزدان

از دیگر وظایف نیروی دریایی محســوب می شــود .زمانی که

معظم رهبری به اهداف عالی نیــروی دریایی راهبردی جامه

وی افــزود :یکــی از دالیل اضافه شــدن ایــن ماموریت ها به

وی دربــاره عملیــات مروارید گفــت :پس از گذشــت  67روز از

قابلیت دریانوردی بلند مدتی دارند .حتی ناوشکن هایی که

های اینان را از یاد نخواهد برد.

برای ما بــه معنی واقعی کلمــه یک نیروی راهبردی اســت به

دریایــی ارتــش در حفظ و تامیــن امنیت در مرزهــای دریایی

است .امیدوارم شما جوانان بتوانید نیروی دریایی بسازید که

تا پسابندر همیشه پای کار بوده است.

کل قوا ،وظیفه بنده و همکارانم را در نیروی دریایی دوچندان

 ،1388اعزام ناوگروه ها در عرصه بین الملل و آب های آزاد دنیا

کردند تا در خور و شان ملت ایران و در راستای فرمایش مقام

دریایی به ماموریت های نیروی دریایی ارتش افزوده شد.

عملبپوشانند.

شــروع جنگ تحمیلی ،نیروی دریایی در سه عملیات که مهم
ترین آن ها عملیات مروارید نام داشــت ،توانســت با رشادت

نیروی دریایی ،ســنگین بودن شــناورها و ناوهایی اســت که
به این مجموعه اضافه می شود نیز با همین استراتژی هستند

که قابلیت اقیانوس نوردی بلند مدتی دارند.

تجهیزات محور اســت و تخصص در نیروی دریایی حرف اول

را می زند ،اما با توجه به وابســتگی هایی کــه در رژیم طاغوت

نیروی دریایی قادر نبودند تعمیرات جزئی شــناورها را بدون
قوه الهی و دعــای خیر مردم و رهبری های امــام راحل و مقام
معظم رهبری ،امــروز عالوه بر اینکه تمام یــگان هایی که ما از

زمان طاغوت در اختیار داشتیم و عملیاتی هستند ،توانستیم

نوســازی ناوگان نیــروی دریایــی را در راســتای این نیــرو قرار
ناخدا قادری ادامه داد :نوسازی و به روز نگهداشتن تجهیزات

در بخش فنی نیروی دریایی مشــغول به خدمت بودم ،تمام
تــاش های خود را کردیم تا یگان هایــی را که از قبل در اختیار

جدیدا بــه مجموعه مان اضافه می
داشــتیم و یگان هایی که
ً

شد را روز به روز با فن آوری های جدید دنیا تطبیق بدهیم.

وی افــزود :امیــر فرماندهی نیــروی دریایــی در ماجرای لغو

تحریم های تســلیحاتی ایران که خیلی هم ســروصدا کرد ،با

پیامی که از ســوی دانشآموز ارسال میشــود ،بسیار کوتاه

است اما سنگین و ســخت ،برای معلمی دلسوز «دستام آقا
ارســال میشــود ،معلم از او میخواهد از پشت بام به خانه
کلمههــا در توصیفش کم میآورند ،معلم اســت و عاشــق

معلــم زنجانــی که به هیــچ وجه تمایلــی بــرای گفتوگو و

زیادی بــرای او دارد .به او گفتهام در روزهای خاص به شــهر

دانشآموزانــش را مالقات و برای آنهــا تدریس کند و این

رد و بدل شــد مشــتاق شــدم تا این دانشآمــوزان را که به

یکشنبه و دوشنبه را در شهر دندی میمانم تا فاصله من با

درس و مدرســه میگوینــد؛  110کیلومتــر را طــی میکنــد تا
یعنــی فراتر از عشــق و همه مادیات ،اما خــودش میگوید

این طور نیســت و من همیشــه در منطقه هســتم و فرآیند

نیروی دریایی ارتش جمهور اسالمی ایران است.

سرپرســت دفتر نمایندگی نیروی دریایــی راهبردی ارتش در

صنایع و مهندسان آذربایجانی مورد توجه جهاد
خودکفایینداجا

رســانهای کردن کار خود نیســت ،میگوید ؛ این حرفها که
سختی درس میخوانند ،ببینم برای همین رفتم تا از نزدیک

آنهــا را ببینم و با آنها آشــنا شــوم و ببینم ایــن دانشآموزان

زمینه ســاخت موتور ،دیزل و گیربکس و ...حرفی برای گفتن

دارد ،همیشــه مورد توجه نیروی دریایی واقع شــده اســت .از
سنوات گذشته از صنایع مستقر در آذربایجان شرقی که هیچ
دریایــی ندیده انــد ،در ســاخت تجهیزات ویــژه کمک گرفته

ایــم .یکی از دالیل حضور مــا در دفتر تبریز هم بهــره مندی از

اســتعدادها و نخبه ها و دانشمندان جوانی است که در تبریز

حضــور دارنــد و در ایــن رابطه مــوارد متعددی را به ســازمان
تحقیقات و جهاد خودکفایی نداجا در تهران ارجاع داده ایم تا

بتوانیم از جوانان متخصص و برومند آذربایجان در پروژه های
نیروی دریایی بهره مند شویم.

جماران شــروع شــد که بعدها درصدد به روزتــر کردن نمونه
های جدید تر ناوهای جماران برآمدیم .بعد از پروژه جماران،
ناوشــکن های دماونــد در ناوگان شــمال و ناوموشــک انداز
کالس ســینا در ناوگان شــمال و جنــوب را در دســتور کار قرار

درس خواندن در فضای آزاد بســیار ســخت و دشــوار است

به ویژه اینکــه در خانه اینترنت خط ندهد و مجبور شــوید
برای اســتفاده از تدریس معلم به پشــت بام خانه یا تپهها

و کوههای اطراف بروید ،اقدامی که این روزها در بســیاری از
روستاها هر روز تکرار میشود.

حتی روستاهایی که متروکه شده را هم میشناسم

نیمه سنگین می ســازیم و گسترش و بهینه کردن زیرسطحی

ایم که توســط دانشــمندان و دانشــگاهیان جوان زیردریایی
های قدیمی را در دســتور کار خود قرار می دهیم .در ســنوات

دریایــی تمام خواســته های ما در نیــروی دریایی محقق می
نصر

بماند ،چون واقعا منطقه را دوست دارد.

میگوید؛ شــاید در خیلی از مواقع تا کمــر در گل فرو رفتهام

تا خود را به مدرســه روســتایی کــه قرار اســت آنجا تدریس

کنم برســانم تا دانشآموزان از درس و تحصیل جا نمانند و

احساس محرومیت بیشتر نکنند.

در مورد نگاه به آموزش و پرورش میگوید؛ نگاه به آموزش و

پرورش در کشور به عنوان یک مصرفکننده است در حالی

تک به تک مناطقــی را که دانشآموز دارم میگردم تا با آنها

که نباید این گونه باشــد ،چــرا که آموزش و پــرورش تولید

به منطقه انگوران و دندی عالقه دارم

میگویــم نظرتان در مورد ملزم شــدن معلمــان به ماندن

کننده است و باید بیش از پیش به آن اهمیت داده شود.

دنــدی بیاید تا در آنجــا همدیگر را ببینیم ،روزهای شــنبه و

آشنا شوم.

دانشآموزانم بیشتر نشود.
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در منطقــهای که جذب چیســت؛ میگوید با قانــون و جبر

ریاضی تجربی 19 ،دانشآموز هنــر یازدهم و  24دانشآموز

عالقه بــه تدریس بپــردازد در غیر این صورت نمیشــود با

طور که راحت هســتی بگو تــا من آنطور به تــو درس بدهم

نمیشــود درس داد باید معلم عالقه داشــته باشــد و با آن
بخشنامه و اجبار معلم را در منطقه نگه داشت.

میگویــم آرزویتــان چیســت؛ میگویــد دوســت دارم همه

و اگر نشــد من میتوانــم روزهایی را بــرای ادامه تحصیل و

که شاید در بیش از  30روستای منطقه سکونت دارند که هر

در بسیاری از مناطق دندی آنتندهی اینترنت وجود

دوست دارم با شرایط فیزیکی ،فکری و جسمی دانشآموزم

تحصیل ادامه دهند.

میگویــد برای همین قرار شــده تا هفتهای یک بار به شــهر

فکرش چیســت و نگاهــش به درس خوانــدن و هدفش از

فرمانــدار ماهنشــان در ایــن زمینــه بــا اشــاره بــه اینکــه

عقب نمایند و بتواند به تحصیل خود ادامه دهد.

مشکالت منطقه دندی و ماهنشان فقط محرومیت نیست

بلکه در این منطقه اینترنت در بسیاری از مناطق آنتندهی
الزم را ندارد ،حتی جادهها ،مسیرها و محورهای این منطقه

کدام مشکالت فراوانی دارند.

آشــنا شــوم و بدانم که او به چــه چیزی عالقه دارد و ســطح

ادامه تحصیل و آینده خود چیست.

دانشآموزان به امکانات الزم دسترســی داشته و بتوانند به
تالش میکنیم مشکالت دانشآموزان را رفع کنیم

پیگیریهــای الزم برای حل مشــکالت دانشآمــوزان انجام

میگوید؛ وقتی تالش دانشآمــوزی را میبینم که با قطعی

میشود ،تصریح کرد :انشاهللا تالش داریم تا مشکالت را در

دسترســی داشــته باشــد و از درس اســتفاده کنــد مــن نیز

جلیل جــزوه نقی با بیان اینکه در برخی مناطق مشــکالتی

اینترنــت و ســرمای شــدید منطقه تــاش میکنــد به من
عالقهمند میشــوم تا تــاش کنــم و بتوانم به خوبــی به او

کمترین زمان حل و فصل کنیم.

وجود دارد که باعث شده تا دانشآموزان با مشکالتی روبرو

شــوند ،تصریح کرد :به محض اســتقرار با همــکاری وزارت

گروههــای  5تایی و  6تایی تا هر زمانی کــه وقت دارند و به

میگویــد اصــا کار مــن این اســت ،معلم هســتم نــه تنها

باشم تا بتوانم در رفع اشکاالت آنها تالش کنم تا آنها بتوانند

میدانم و  18ســال اســت که در این منطقه و در روســتاهای

شده است ،افزود :از اولویتهای ما این است که مشکل رفع

مناطقــی کــه درس میدهم بگــردم و با مناطق خود آشــنا

میگویــد؛ برای مادیات و حقوقی که به من داده میشــود،

شــوم همه مناطق روستایی اســتان را میشناسم با تک تک
روستاها آشنا هســتم ،حتی روســتاهایی که متروکه شده را

همه مشــکالت ،در ایام کرونا برای درس خواندن مشــکلی

دسترســی دارد ،بــرای همیــن مجبــور اســت  20کیلومتر از

تحصیل خود حتی در دمای زیر صفر درجه ادامه میدهند.

است استفاده می کند .به همت صنایع دفاعی کشور و وزارت

میگویــد؛ با چنــد نفــر از دانشآموزانم هم بــرای کنکور کار

در ایــن هنگام اســت کــه به دلیل ســرمای هوا دســتت یخ

بزرگ اســت ،اما کــودکان ایــن مناطق با عشــق و عالقه به

ناخــدا قــادری در پایــان گفــت :نیــروی دریایــی از باالترین

میگویــد؛ متولد  1356هســتم به منطقه انگــوران و دندی

هم میشناسم.

میزنــد و نمیتوانی به تایپ کردن ادامه دهی و این در کنار

بلکه یک پشتیبانی و تامین امنیت نیاز دارند و این به واسطه

تالش میکنیم.

کنند ،برای همین دانشآمورانم را تقســیم بندی کردهام در

یخ زدن» این چند کلمه که در گروه درســی در جواب معلم

میدهد...

رابهونزوئالمیبرند،همینطورینمیتوانندبهمقصدبرسند،

تــاش میکنــم همــه دانشآموزانــم از حضــورم اســتفاده

در دوران کرونــا حتــی قبــل از آن هم دوســت داشــتم تا در

بازگــردد تا دســتهایش را گرم کنــد ،اما او بــه درس ادامه

است .وقتی چهارکشتی نفتکش ما در این دریای ناامن بنزین

به دلیل فعالیتهای معدنی و به ویژه شرکت کالسیمین و

پیامی که از ســوی دانشآموز ارسال میشــود ،بسیار کوتاه

ارســال میشــود ،معلم از او میخواهد از پشت بام به خانه

تحریم ها ،اسکورت ناوگان تجاری کشــور در دستور کار نداجا

درس بدهم تا دانشآموز احســاس کند ،درس جاری است

اینترنت دسترسی داشته باشند ،درس بدهم.

است اما سنگین و ســخت ،برای معلمی دلسوز «دستام آقا

وی در خصــوص نقــش نیــروی دریایــی ارتش در اســکورت

شود.

اضافهشوند.

مدیر مدرسه خواستم با توجه به اینکه مدرسه در جایی قرار

نقاط اســتان برف زیــادی هم باریده اســت و بــرای همین

این میســر نمی شود مگر اینکه یکسری زیرساخت ها در یگان

ناخدا قادری افزود :الحمدلله در کشور به این قابلیت رسیده

دندی بیاید تــا در آنجا برای وی درس بدهــم تا از کالسها

نمانند بلکه در داخل مدرسه به درس خود ادامه دهند.

کند تا بتوانیم در فرامنطقه از پهباد خودمان اســتفاده کنیم.

دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح و متخصصــان نیروی

که منتشــر خواهد شــد ،ناوشــکن تمام بومی دنــا با قابلیت

مناطقی با ارتفاع زیاد برویم تا بتوانیم به اینترنت دسترسی

این روزها هوای اســتان زنجان ســرد شــده و در بســیاری از

مداومت پروازی آن 24ساعت است ،توان مارا چندین برابر می

های بسیار باالتر از جماران و دماوند به ناوگان نیروی دریایی

میگویــد؛ تمایلی نداشــتم کــه این اقدام رســانهای شــود،

تا دانشآموزان برای استفاده از اینترنت در فضای باز و سرد

تا دو هزار مایل دورتر از ســواحل کشــور برود ،یک پهبادی که

تکنولوژی موجود در کشــور که هم رده بــا تکنولوژی روز دنیا

ندارد

دارد ،که اینترنت در آن نقطه آنتندهی دارد مدرسه را باز کند

یگان های نیروی دریایی است .وقتی یک یگان شناور می تواند

دادیم .بعد از نوســازی امید داریم که امســال برابر خبرهایی

اطــراف آن هســتند ،بــا بچههــا کــه صحبــت میکــردم

داشته باشیم.

شــخص فرمانده نیروی دریایــی ارتش اســتفاده از پهباد در

حضور همکاران نیروی دریایی ارتش و سپاه میسر می شود.

دلســوز کــه اتفاقا هم هنرمنــد و هم خوش ذوق اســت دو

دستام آقا یخ زدن

روی یک شناور خواهد بود.

ناخــدا قــادری افزود :یکــی از اولویت هــای نیــروی دریایی و

نیروی دریایی الحاق شــد .الحاق ناو و ناوشــکن هــا از پروژه

کمک به این دانشآموز به روستای آنها بروم.

هدفمــان رفتن به مدرســه بود و دیــدار با دانشآمــوزان از

می گیرد ،بســیار متفاوت تر از تکنولوژی پرتاب یک موشــک از

ناوگان تجاری کشــور نیز گفت :باتوجه به تنگ تر شدن حلقه

شمالغرب کشور گفت :ســال گذشته ناو کامال بومی سهند به

اکبر حــاج میــری ،میگوید ســاکن زنجــان ،ولــی در دندی

دانشآمــوزان گفتند کــه مجبوریم بــرای درس خواندن به

تردید تکنولوژی که برای پرتاب یک موشک از روی زمین صورت

سرپرســت دفتر نمایندگی نیروی دریایــی راهبردی ارتش در

روستای «ساغرچی» یکی از روستاهای شهرستان ماهنشان

دانشآموز در آنجا دارد.

داشته است و چشم دشمنانمان را کور کرده است ،هدف این

شناورهایمانایجادکنیم.

حتی شده از طریق پیامک نیز میتوانیم درس را ادامه دهیم

تدریس میکنم و شاگردانم بچههای این شهر و روستاهای

می شــود را در کار خودمان هم اســتفاده بهینه داشته باشیم.

تبریز و آذربایجان شــرقی به عنوان یک اســتان صنعتی که در

پایه یازدهم دانشآموزان این معلم هستند ،دانشآموزانی

و در نزدیکــی شــهر دندی اســت ،روســتایی که ایــن معلم

است که بتوانیم از تکنولوژی هایی که در صنایع دیگر استفاده

اســت که از این تکنولوژی ها در یگان هایمان بهره ببریم .بی

ساخت تجهیزات صنعتی مورد نیاز نیروی دریایی ارتش گفت:

معلم داســتان ما میگوید؛ به این دانشآمــوزم گفتم تا هر

تحصیل دانشآموزان را از نزدیک دنبال میکنم.

شمالغرب کشور اظهار کرد :یکی از هنرهای نیروی دریایی این

وی مورد استفاده از توان صنعتی تبریز و آذربایجان شرقی در

نفر فلســفه دهم 12 ،دانشآموز ریاضی دهم 9 ،دانشآموز

عالقه۰مند به درس و تحصیل چه کسانی هستند.

دستور کار الحاق به این مجموعه قرار گرفته است.

ایران در زمینه موشــک و پهباد پیشــرفت هــای قابل توجهی

«دستام آقا یخ زدن»

یخ زدن» این چند کلمه که در گروه درســی در جواب معلم

سال آینده به نیروی دریایی اضافه خواهد شد .ناوشکن بندر

آمریکای جنوبی از دیدگاه ما یکی از بنادرهای معمولی اســت

تایپ با دستهای یخ زده!

قنبر رسولی

بازگردد تا دستهایش را گرم کند ،اما او ادامه میدهد...

در شــمالغرب کشــور گفت :نیــروی دریایی یک نیــروی کامال

به روزی برخوردار اســت و بهترین تجهیزات و تســلیحاتی که

خلیج فارس که نقطه قوت نیــروی دریایی خواهد بود نیز در

و هیچ فرقی با ســایر بنادر دنیا ندارد .این نشان دهنده توان

دریای عمان است.

ناوگان جدید در راهند

باید روی یک شــناور مسقر باشد را دارد که انشاهللا ظرف یک

وجود نــدارد .همچنین دسترســی به بنادر کشــور ونزوئال در

برقــراری ثبــات و امنیت در آب هــای نیلگون خلیــج فارس و

می کنیم و این دستاورد بسیار بزرگی برای ماست.

ناخدا قادری اظهار داشــت :امروز نیــروی دریایی ارتش هیچ

دهه اول ماه آذر به نام نیروی دریایی نامگذاری شده است .در

فشــانی های پرســنل قهرمان و جان بر كف نیروی دریایی در

نیروی دریایی الحاق شــد؛ باید بدانیم در ساخت و تولید یک

وی ادامه داد :ناو اطالعاتی «شــیراز» از تکنولوژی فوق العاده

محدودیتــی برای رفتن به هیچ اقیانوســی در دنیــا را ندارد و

واقع هفتم آذر سالروز حماســه آفرینی پرسنل ناوچه موشك

بــه تعداد زیادی بــه نیروی دریایی الحاق شــد و حدودا 6ماه

تردد کامیونهای سنگین خطرناک است.

میکنیــم و برای همین تالش میکنم مرتب با آنها در ارتباط
رتبه خوبی کسب کنند.

کار نمیکنم برای همین فارغ از همه چیز تالش میکنم کارم

را درســت انجام دهم و به وظیفهای که به من محول شــده

درســت عمل کنم ،مــن اعتقاد دارم که هر کــس برای انجام

حتی دانشآموزی دارم که نه گوشی مناسب و نه به اینترنت

درست کارش با خدا معامله کند نه با پول و مادیات.

روســتای «ینگجه» را تا شــهر دنــدی با موتورســیکلت طی

اعتقــاد دارم دیدار مجازی آن محبتی کــه باید بین معلم و

و از کالس درس اســتفاده کنــد ،ایــن اقدام خطرات بســیار

من تالش دارم از نزدیک با دانشآموزانم آشــنا شوم چرا که
دانشآموز ایجاد شود را فراهم نمیکند ،همین باعث شده

و تحصیل ادامه دارد.

ِدیــن خاصی دارم ،چــون خــودم را متعلق به ایــن منطقه

ارتباطات و مجموعه استانداری در راستای حل این معضل

وی با اشــاره به اینکــه در زمینه زیر ســاختی امکانات فراهم

اطــراف آن تدریــس میکنم و یک ســال هم در ماهنشــان

شود تا دانشآموزان در این زمینه مشکلی نداشته باشند.

خیلی از مواقع تا کمر در گل فرو رفتهام

الزم بــه ذکر اســت حاجمیری روز تعطیــل در دفتر ما حاضر

تدریس کردهام.

و اما...

به صــورت ســرباز معلم بــه منطقــه اعــزام شــده و بعد از

میشــود ،اما به هیــچ وجه اجازه نمیدهد بــرای خبر از وی

حقالتدریس جذب آموزش و پرورش شــده اســت و بیشتر

باید این مشــکالت دانشآموزان به سرعت حل شود تا آنها

اتمــام دوران خدمــت بــه دلیل عشــق و عالقه بــه صورت
این سالها را هم در مناطق روستایی گذراندهاست بارها از

وی خواسته شــده تا به مناطق دیگر استان زنجان برود اما

قبول نکرده و خواســت ه اســت تا در منطقه دندی و انگوران

عکس بگیریم ،میگوید اعتقادی به رســانهای شدن ندارم و

هم در این روزهای سرد در داخل خانه با اتصال به اینترنت

بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند.
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کروناپالساندیشه جامعه  اقتصاد آگهی  نقدتحلیل

چرا محدودیتهای کرونایی کارآمد نیستند؟

رانده شــود ،اما با توجه به این کمبود در شــهرها ،احتمال

دارد کــه این وضعیت به وجود آمده بــرای کودکان امتداد

پیدا کند و کودکی و رشد و ســامت کودکانمان را به خطر

بیانــدازد .بــه عنــوان مثــال در شــهر اهــواز مهدکودکها

و خانههــای بــازی محــدودی وجــود دارنــد که بــه دلیل

فــرارو" -جــان کاگــون*" محقــق و پژوهشــگر در حوزه

منابع و زیرســاختهای بهداشت و سالمت کافی در رابطه

محدودیتهــای مالــی خانوادههــا ،تعــداد محــدودی از

اخالقی
خبری "کانورسیشــن" ،بر اهمیت اقتــدار و ارزش
ِ
محدودیتهای کرونایی تاکید کرده و گفته اســت که این

آحــاد طبقــات و گروههای اجتماعی فهمانده شــود که
به
ِ
اجرایی کردن قوانین و مقررات محدود کننده جهت تقابل

در کوچهها میان کــودکان هنگام بازی صــورت میگرفت،

خواهد داشت.

و عموم جامعــه در این چهارچوب ،باید احســاس وظیفه

نشده است.

کیفیــت و موفقیــت قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا مهــار

چمــران اهواز ،با بیان اینکه بخش مهمی از رشــد کودک به

ویــروس و نــرخ مــرگ و میــر و همچنیــن میــزان اطاعت

کودکان و بودن بــا آنها ،دویدن ،خاک بازی و ...بســتگی

نمیشود .محدودیتهای کرونایی باید از اقتدار اخالقی و

زمانی به نوعی برای والدین مطلوب باشــد ،ممکن اســت

با مهار این بحران اســت .باید این مســاله بــه طور خاص

بهداشــت و ســامت عمومــی ،در مقالــهای بــرای پایگاه

با بحران شــیوع ویروس کرونــا ،امری کامال ضروری اســت

کارآمدی محدودیتهای مذکور
مساله ،نقش بسزایی در
ِ

«موفقیــت و ناکامــی قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه

کنند.

ســنجیده میشــود که تا چه حد بر میزان شــیوع ویروس

شــیوع ویــروس کرونا ،صرفا بــا میزان ابتالی افــراد به این

محدودســازی شــیوع ویروس کرونا ،اغلــب از این طریق
کرونــا در جوامع مختلف تاثیرگذار هســتند یا آیا مردم به

افــراد جامعــه از محدودیتهــای کرونایــی ،ســنجیده

معنای واقعی کلمه ،از آنها پیروی میکنند یا خیر؟ با این
حال ،باید این پرســش را مطرح کرد که فلسفه اخالقی که

مشروعیت برخوردار باشند و اصول و مقررات دموکراتیک

پس این اقدامات قرار دارند چه میشود؟»
در ِ

به گزارش فرارو ،به طور کلی ،شواهد و قرائن حاکی از این

بــا محدودیتهــای کرونایــی ،تا حــد زیادی بــه ارزش و

اقتدار اخالقی ارتباط دارد که آن اقدامات بر آنها اســتوار
شــده اند .این امــر ،میزان تبعیــت و اطاعت مــردم را نیز
از قوانیــن و مقــررات مذکــور افزایش خواهــد داد که این

مســاله موجب میشــود ،به نحــو موثر و قابــل قبولی با

ویروس کرونا ،مبارزه شــود .جهت ایجــاد اعتقاد و اقتدار
اخالقی برای قوانین مرتبط بــا محدودیتهای کرونایی،

باید اصولی را مدنظر داشــت که در ادامه به آنها اشــاره
میشود.

اتخاذ رویکردی شفاف و صریح

مــردم ایــن حــق را دارنــد کــه بداننــد قوانیــن و مقررات

مرتبط با محدودیتهای کرونایی ،بر چه اصولی اســتوار
هستند؟ (اساسا چه شواهد و اولویت هایی ،این مقررات
را پشــتیبانی میکنند؟) .در این چهارچوب ،شمار زیادی از

محققان و کارشناســان تاکید کرده انــد که که در بحبوحه

شــیوع یک ویروس ،بایــد اطالعات مختلفــی را در اختیار
مردم قرار داد تا آنها را به نوعی در زمینه رعایت قوانین و

مقررات محدودکنندهُ ،مجاب کرد.
در این چهارچوب ،کارشناسان بر این باورند که اگر رویهای
شفاف و جامع در زمینه اطالع رسانی به مردم و گروههای

مختلــف اجتماعــی در زمینــه رعایــت محدودیتهــای
کرونایــی در نظر گرفته نشــود ،شــمار زیــادی از آنها در

مســیری خالف آنچــه دادههــای علمی نشــان میدهند

حرکــت خواهنــد کرد و ایــن مســاله عمال خود آغــازی بر

رســانی درســت،
بحرانهــای بیشــتر خواهــد بود .اطالع
ِ

مانع از شــکل گیری دوقطبیهای غیرسازنده (نظیر جان
یا نان) خواهد شــد و میتواند به مردم این نکته را منتقل

کند که اساســا محدودیتهای کرونایــی ،با هدف تامین

سالمت انسانها و نه چیز دیگر ،ایجاد و برقرار شده اند.

اعتبار بخشی به تحقیق و پژوهش ،و همچنین

متاســفانه اکنون وجود نــدارد .آپارتمانها نیــز به گونهای

طراحی شدهاند که فضایی برای بازی بچهها در نظر گرفته
عضو هیات علمی گروه جامعهشناســی دانشــگاه شــهید

فعالیتهایــی مانند بــازی کردن در پــارک ،تعامل با دیگر

دارد ،عنوان کرد :اگر هزینه نگهــداری کودک از نظر مالی و

محدودیت بــه وجود آمده بــرای کودک ادامــه پیدا کند و

را نیــز لحاظ نمایند .این موضوع ،همان مســالهای اســت

خانوادههــا تالشــی در جهت تغییر این وضعیت نداشــته

جهان ،همزمان با شیوع گســترده ویروس کرونا و تشدید

باید نســبت به آن حساسیتزایی شــود .چه خانوادهها و

که سیاســتگذاران و قانونگذاران در کشورهای اقصی نقاط

هســتندکه موفقیت و کارآمدی قوانیــن و مقررات مرتبط

کودکان به ایــن فضاها مراجعه میکنند .تعامالتی که قبال

باشند که این مســاله میتواند برای کودک تهدید باشد و

هنجارهای حقوق بشری ،بنیانهای قابل توجهی را جهت

تالشها جهــت مهار این ویــروس ،بایــد آن را مدنظر قرار

چه سیاستگذاران شهرداریها را باید نسبت به این مساله

هیــچ دولتــی نباید تحقیــق و پژوهش و همچنیــن انجام

و تــوازن (در بحبوحــه شــیوع ویــروس کرونــا) ،در جوامع

جامعهشناسان :کودکی کودکان در خطر است

عربی با اشاره به تاثیر کووید  ۱۹بر نسلهای آینده ،تصریح

مثابه تهدیــدی جدی علیه خــود بپنــدارد .اینها همگی

حقــوق بشــری ،محدودیتهای زیــادی را بــرای دولتها

یکــی از مشــکالت اصلی اســت کــه زندگــی شــهری برای

منفی و ناخواسته در زمینه اجرای محدودیتهای کرونایی

و آپارتماننشــینی دو عاملــی اســت کــه باعــث ایجــاد

بشــری ،حتمــا بایــد در چهارچــوب سیاســتها و قوانین

حاال با شــیوع کرونا ،ارتباطات اجتماعــی کاهش یافته و

انجام بررسیهای موشکافانه

بررســیهای موشــکافانه (در بحبوحه شــیوع کرونــا) را به

برای حکمروایی خوب و درســت ،آن هم در بحبوحه شیوع
ویروسی نظیر کرونا ،الزم و ضروری هستند .انجام اقدامات
موشکافانه و دقیق از سوی نهادهای سیاسی (مثل پارلمان

ها) ،حقوقی-قضایی (جهت بررســی آثار و تبعات تبعیض
آمیــز و نامناســب محدودیتهــای کرونایــی) و همچنین
نهادهــا و مجامع اجتماعی (نظیر بحث و گفتگو در رســانه

کســب اطمینان خاطر در مــورد برقراری برابــری ،عدالت

دهند.

مختلــف ایجاد میکند .در نظر گرفتن اصول و هنجارهای

بــه گفته روانشناســان و جامعهشناســان" ،محدودیت"

ایجاد خواهد کرد که همین مساله ،میتواند از بروز تبعات

کــودکان بــه ارمغــان آورده اســت؛ بازیهــای مجــازی

بکاهــد .از ایــن رو ،احترام بــه اصول و هنجارهــای حقوق

محدودیــت در بازی و فعالیت کودکان شــده اســت .اما

مقابله با کرونا ،رعایت شود.

کــودکان محدودتر از قبــل شــدهاند .در حالیکه بازی و

حاکمیت قانون

ارتباط با دیگران بر رشــد شــخصیتی و اجتماعی کودک،

وجود قوانین و مقررات ،برای بهداشــت و سالمت عمومی،

تاثیر بسزایی دارد.

دولتهــا بایــد قویــا از رویههای مذکــور حمایــت کنند و

مشــروعیت الزم را بــرای دولتهای مختلــف جهت اجرای

دانشــگاه شــهید چمران اهــواز با اشــاره به تاثیــر کرونا بر

رفتارهای خود در زمینه مقابله بــا کرونا را تصحیح کرده و

و مقــررات ،در برابــر افراطگریها جهت اســتفاده از قدرت

ارتباط بــا کووید  ۱۹وجــود دارد ،خطری اســت که کودک و

از طریــق نســخهها و دســتورالعملهای روشــن و قابــل

نســبت به مفهوم کودکی بسیار بسیار ضعیف است .پیش

هــا) ،برای جوامــع مختلف (مخصوصا در بحبوحه شــیوع
ویروس کرونا) کامال ضروری و حیاتی است.

حتی با اســتفاده از دادههای نهایی تحقیقات انجام شده،
بهبود بخشــند .انجام مباحثات گســترده و پژوهشهای

عمیــق در مورد کرونا و محدودیتهــای کرونایی ،در برهه
کنونی بایستی به یک هنجار تبدیل شود .جوامع بشری در
شرایط فعلی واقعا به این مساله نیازمندند.
احترام به حقوق بشر

مطلع کرد.

کرد :اگر نــوع برخوردی که با کووید  ۱۹داشــتیم را در ارتباط
بــا کودکان نیز داشــته باشــیم ،در آینده با نســلی مبتال به

بیماریهــا بــه ویژه بیمــاری وسواســی مواجه میشــویم.

درحالیکــه به وجود آمدن وســواس ،سیســتم ایمنی بدن

کــه نیازمند تعامــل با محیط برای تقویت اســت را ضعیف
میکنــد و در آینــده با خطــر مواجــه میشــویم .اکنون در

بسیاری از کشورهای جهان ،خاک بازی برای کودکان تجویز
میشــود که نشــاندهنده اهمیت بازی و تعامل با محیط
است.

کامــا الزم و ضــروری هســتند .ایــن قوانیــن و مقــررات،

علــی عربــی ،عضو هیــات علمــی گــروه جامعهشناســی

این جامعهشناس با اشــاره به نقش مدرسهها ،بیان کرد:

محدودیتهــای کرونایی فراهم میســازند .ایــن قوانین

کــودکان ،اظهار کــرد :یک پیامــدی که به شــکل خاص در

خالقانه وجود دارد که بسیار مهم و البته محدود است ،زیرا

اجرایی ،موانــع جدی ایجــاد میکنند .قواینــن و مقررات،

کودکی را تهدید میکند؛ جامعه شــهری و معماری شــهری

را گســترش دهد و از طرفی دیگر امکان استفاده از این نوع

اجــرا ،حکمروایی خوب را در بحبوحه شــیوع ویروس کرونا

از شــیوع کرونا نیز جامعه ما با یک بحران مواجه شده بود

نیست .بنابراین اگر جامعه به طور کالن نسبت به معماری

(در شــرایط خاص) ،حمایت از حاکمیــت قانون از اهمیت

و فضای مجازی بود .اما پس از شیوع کرونا این محدودیت

باید به وضوح و روشن برای مردم توضیح داده شوند و در

که توانســته بودنــد تا حدودی بــرای کودکان خــود میان

قوانین اضطراری و فوری
تضمین میکننــد .در چهارچوب
ِ

و این بحران محدود شــدن کودک و کودکی به آپارتمانها

در مدارس توجه بیشــتری بــر آموزش مبتنی بــر تعامالت

سیستم آموزشی ما این ظرفیت را ندارد که اینگونه آموزش
مدارس به دلیل هزینهها و تورم برای همه کودکان میســر

شــهر در ارتباط با کودکان و فراهم سازی زیرساخت شهری

برای کودکان حســاس باشد و از طرفی والدین به زندگی و

بحــران شــیوع جهانــی ویــروس کرونا ،بــار دیگر مســاله

قوانین فوری (و اضطراری)،
ویژهای برخوردار اســت" :این
ِ

برجسته تر و بیشتر از قبل شده است .حتی خانوادههایی

دولتهایی نظیر انگلستان میگویند که محدودیتهای

مورد عدم تضاد آنها با اصولی نظیر عدالت و حقوق بشر،

فضــای مجازی و بــازی تعادل ایجاد کنند نیز با مشــکالتی

اهمیت اقتدار اخالقی

وی با اشــاره به نادیــده گرفتن کودک در معماری شــهری،

اجتماعی است ،پرداخت .زنگ خطر محدود شدن کودکان

دارد که باعث شــده اوقات فراغت کودکانمان به حاشــیه

درآمده است.

نابرابری و بی عدالتیهای اجتماعی را برجسته کرده است.

کرونایــی را با توجه بــه تعهدات حقوق بشــری خود وضع
میکننــد با ایــن حال ،ســوالهایی جــدی در مــورد آثار و

تبعــات اقدامــات محدودکننــده کرونایــی بــر گروههــا و
جوامع مختلف مردمی مطرح شــده است .رعایت اصول و

اطمینان خاطر داده شود".

نشــان دادن واکنشهــای درســت و مناســب از ســوی

دولتهای مختلف به بحران شیوع ویروس کرونا ،نیازمند

مواجه شدهاند.

افزود :با وجود تمام ضعفهایی که در شــهرهای ما وجود

تفریحــات مجازی کودکان عادت کنند ،مطمئنا با مشــکل
مواجه خواهیم بود.

وی در پایان گفت :باید به این موضوع بســیار خاص ورود

کرد و به ســامت روانی کودکان که در گرو رشــد و تعامالت
پیش از کرونا به گوش میرســید اما اکنون بیشــتر به صدا

اشرافی گری شخصیت های نمایشی با 99/9/9
ایسنا  « -تولــد در تاریخ رند» همان داستان چهار کلمهای

اســت که چند سالی گوشــمان به شــنیدن آن عادت کرده،
امــا این بــار بــرای ۹/۹/۹۹؛ همــان تاریخی اســت که برخی

زنان باردار را به صف انتظار ســزارین کشــانده تا در این روز
فرزندشان را به دنیا بیاورند.

ســازمان ثبــت احوال کشــور اعالم کــرد که امــکان صدور
شناســنامه متولدیــن ۱۵روز اول آذر بــه تاریــخ ُرند وجود
دارد.

شخصیت های نمایشی

در برخــی مواقع بــا عملهای متفــاوت زیبایــی ،تغییرات

دکوراســیون خاص منزل و یا حتی دستکاری در تاریخ تولد
فرزند رخ میدهد.

وی با اشــاره به اینکه دســتکاری در زمان تولد فرزند ،عالوه
بــر ابعاد جســمانی ،ابعاد روانــی کودک را هــم تحت تاثیر

 ۶/۶/۹۶ ،۷/۷/۹۷ ،۸/۸/۹۸و  ...از روزهایــی بودهانــد که

امــا چــرا با وجــود اینکــه سالهاســت پزشــکان نســبت به

قرار میدهــد ،بیان میکنــد :زمانی که والدیــن زمان تولد

زمان زایمان در صف ســزارین بایستند ،حتی به قیمت به

هشدارهای بسیاری دادهاند ،همچنان برخی والدین برای

مشکالتی جسمانی شود ،پس از گذشت چند سال در رابطه

در آن ســالها برخی زنان را وسوســه کرد تا پیش از موعد

خطر افتادن سالمت نوزادشان! در نهم آذرماه امسال هم
شــاهد همنشــینی اعداد  ۹در کنار یکدیگر هستیم؛ روزی

که برخی از زنان باردار را برای تولد فرزندشــان در ۹/۹/۹۹

روانه بیمارستان میکند تا به زعم برخیها ،تولد الکچری را

برای فرزندشان رقم بزنند.

دســتکاری زمــان تولــد و عــوارض و خطــرات احتمالی آن

تولد فرزندشــان در ایــن روزهای خاص ســماجت دارند؟
که امین رفیعیپور -روانشــناس و معاون آموزشــی سازمان
نظام روانشناسی و مشاوره کشور علت دستکاری در تاریخ
تولد فرزند را ناشی از ابتالی والدین به اختالالت شخصیتی

عنوان میکند و میگوید :طی چند سال گذشته مطالعاتی

هرچنــد که برخیها تولــد در این روزهــای به اصطالح

درخصوص علت تمایل افراد به عملهای زیبایی در کشور

پزشــکان و متخصصان حوزه ســامت نشــان میدهد

نمایشی هستند و عموما عملهای زیبایی زیادی را به این

خاص را الکچری میدانند ،اما هشــدارها و توصیههای
که دســتکاری در زمان تولد نــوزادان عواقب و خطرات
جدی را برای کودک به همراه دارد ،به طوریکه بسیاری
از این پزشــکان و متخصصان نســبت به تولد زودرس
نوزادان در برخی تاریخهای خاص انتقاد دارند.

انجام شد که نشان داد اغلب این افراد دارای شخصیتهای

یک جنین به ظاهر سالم باشــد ،اما ممکن است دستگاه
گــوارش ،اعصــاب و غیره آن هنــوز به مرحلهی رســیدگی

کامل نرسیده باشد و زمینه بروز برخی بیماریها همچون

آسم ،مشــکالت تنفســی ،چاقی و دیابت و غیره در کودک
ایجــاد میشــود .خانوادههــا بایــد بداننــد که بــه خاطر
یــک عــدد ُرنــد  ۹۹.۹.۹نبایــد فرزندانشــان را در معرض

وی ادامهمیدهد :اما اکنون شــاهد هســتیم که در جریان
خود را دســتکاری میکنند تا از این طریــق خود را از جامعه

رحمانــی با بیان اینکه در جهان ســنت ،تولد خــارج از اراده

هستند تا نسبت به سایر افراد جامعه متفاوت دیده شوند.

محل تولد تمایزی در افراد جامعه نسبت به یکدیگر ایجاد
نخواهد کرد.

کاالیی شــدن امر سالمت و پزشــکی عنوان میکند و معتقد

اشــرافی و الکچــری در مــردم و در عین حــال نوعی تخلف
نوزادان را به خطر میاندازد.

افــراد و در نظمی کائناتــی رخ میدهد ،میگویــد :از دوران

قدیم لحظه تولد دارای بار معنایی بوده اســت و به همین

برای جامعه تاریخ تولد چندان مورد توجه نبود ،اما در دهه

پزشکان؛ یک پای داستان تخلف در تاریخ تولدهای

اخیر برجستهســازی تاریخ تولد به مثابــه آیینی خانوادگی

الکچری

ناشــی از آشــفتگی در آیینهــای جمعی و عمومی اســت و

موارد به واســطه کاالیی شــدن پزشــکی و پول حاضر است

نوزادانهستیم.

که اگر به دلیل تاریخ پیــش از موعد تولد ،به کودک یا مادر

و فــردی به نوعی مورد توجه قــرار گرفته که این امر تاحدی

این مردمشــناس میگوید :در ایران نهاد پزشــکی در برخی

اهمیت بود ،اما این به معنای میل به دســت بردن در زمان

تالش برای متمایز نشان دادن سبک زندگی حتی با

صدمــهای وارد شــود نوعی «تخلــف» رخ داده اســت ،لذا

این مردمشــناس علل اصرار برخی والدین بر دستکاری در

و جامعه در حال رخداد اســت و ایــن تخلف صرفا تخلفی

میداند و معتقد اســت کــه اختالالت روانی و شــخصیتی از

تولد نبوده است.

قدیم وجود داشته ،دارد و خواهد داشت ،اما این اختالالت

رحمانــی خاطرنشــان میکنــد :افرادی هســتند که ممکن

به خطر میاندازند تا در تاریخ رندی متولد شوند.

دلیل زمان تولد به عنوان زمانی مهم تلقی میشده است و

این روانشــناس دســتکاری در تاریخ تولد نوزادان را ناشــی
از شــیوع اختالالت شــخصیتی و اختالالت روانــی در جامعه

در تاریخهای رند هســتند؛ پدیدهای که ناشــی از دستکاری

تولــد فرزند خــود را دســتکاری کنند؟ .ایــن موضوع نوعی

به همین دلیل ما شــاهد دســتکاری در تاریــخ تولد برخی

همواره اینکه افراد در چه زمان و مکانی متولد شــوند مورد

دستکاری تاریخ تولد فرزند

تاریخ تولد نوزاد را برای چند روز تغییر دهد ،این درحالیست

دستکاری تاریخ تولد در این روزها با همکاری نظام پزشکی

 ۹۹.۹.۹؛ دستکاری در رویدادی طبیعی برای یافتن

تاریخ تولد فرزندشان را ناشــی از مسائل فرهنگی میداند

مردمی محسوب نمیشود.

وی ادامه میدهد :در دوران قدیم زمانی که نوزادی در زمان

دستکاریامکاناتپزشکیباعثشدهتابرخیوالدینتاریخ

یکی از مسائلی است که سالهاســت در ایران وجود دارد؛ در

معاون آموزشــی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

دارای بــار معنایــی خاصــی بــود .بــه طوریکــه والدیــن او

که افراد از طریق آن میتوانند ســبک زندگی خود را متمایز

و میگوید :این دســته از افراد دوســت دارند به نوعی خود

میکردنــد .در واقــع از دوران قدیم افــراد عالقهمند بودند

زمینــهای شــده اســت تــا برخــی والدین علــی رغــم اینکه
میدانند ممکن است زایمان زودرس آسیبهای جسمانی

برای فرزندشــان بــه وجود آورد ،زمــان تولد فرزنــد خود را

بخشــید که به ازای یک تاریخ تولیــد الکچری ،بیماریهای

حفظ سالمت این نوزادان ،سیف هللا ابوترابی-سخنگوی

تاریخ تولد را ناشــی از مســائل فرهنگی و مصــرف گرایی و

از تعهــدات حرفهای پزشــکان اســت که در نهایت ســامت

شــخصیت نمایشــی انــد ،در بســیاری از مــوارد عالقهمند

در ادامه به ویژگیهای اختالل شخصیت نمایشی میپردازد

زایمــان زودرس بــه قدری جدی و باالســت کــه حتی برای

در این میان اما جبار رحمانی -مردمشــناس ،دســتکاری در

به همــراه دارند ،اما اتفاقی که در دهه اخیر رخداده اســت،

میزنند ،اما سوالی که مطرح میشود این است که چه کسی

اســت در تاریخ  ۷/۷/۷۷متولد شده باشند ،اما در آن دوران

دلیــل انجام میدهنــد .در واقع افــرادی کــه دارای اختالل

مادامالعمــر بیماریهــا قرار دهنــد و قطعا فرزنــدان نیز

زیــادی را به آنها هدیــه میکنند .میــزان تبعات و عوارض

نمایش فرهنگ اشرافی به قیمت سالمت فرزند

خاص ،منزلتهای خاص یا ســرمایههای خاصی را با خود

کــه چرا برخی دســت به اقدامــات مدگونــه نابخردمندانه

است که زایمانهای زودرس ناشی از نوعی نمایش فرهنگی

دستکاریکنند.

در مواجهــه بــا ایــن بیماریهــا والدینشــان را نخواهند

کودک در اجتماع نیز دچار سرخوردگیهای جدی نیز شود.

عالقهمند هســتند ،زیرا از طریق ایــن تمایزات هویتهای

میافزاید :در این شــرایط همیشــه نقد متوجه مردم است

افراد در روند و بخشهایی از تولد طبیعی است.

هشــدار داد که دخالت در تاریخ تولد نوزاد ممکن اســت

مامایی ایران هم گفت که ممکن اســت با تولد زودهنگام،

نیازهــای دل خودشــان متولد کردند و حتی ممکن اســت

تخلف از تعهدات حرفهای پزشکان است که سالمت نوزاد را

متمایز نشــان دهنــد ،این درحالیســت که زمــان تولد و یا

نــوزاد شــود و ناهیــد خداکرمی-رئیــس انجمــن علمــی

آن زمــان کودک معتقد خواهد بود که والدیناش او را برای

نشان میدهد برخی والدین عالقهمند به تولد فرزندشان

دکتر پریچهــر پورانصــاری -عضو هیئت علمی دانشــگاه

منجــر به بــروز عوارض مانــدگار ،ناتوانی و حتــی مرگ در

بین کودک و والدیناش مشــکالتی ایجاد میشود ،زیرا در

به پزشــکان اجازه داده تــا به والدین کمک کننــد که تاریخ

تاریخهای تولد ،خانوادههایی هستند که زمان تولد فرزند

علوم پزشــکی شــهید بهشــتی چنــدی پیش بــه والدین

فرزندشــان را دستکاری میکنند ،در صورتی که کودک دچار

را در معــرض توجــه و دید جامعه قرار دهنــد و اغلب زمان
و انرژی بســیاری را صرف این موضوع میکنند ،این اختالل

هویتی خاص

و مکان خاصی متولد میشــد این موضــوع برای اطرافیان

و میگویــد :بــه نظر میرســد مصــرف نمایشــی از زمان و

تولد فرزندشان را دســتکاری کنند .در واقع یکی از راههایی

براساس آن زمان و مکان ،نام نوزاد را نشانهگذاری و انتخاب

نشان دهند« ،فرزند» و تاریخ تولد او و مناسبتهایی است

تــا در زندگی اجتماعی خــود به نحوی نشــانهگذاری کنند.

وی بــا تاکید بر اینکه بایــد بهترین زمان تولد نــوزاد از نظر

انسانها به مکانیزمهایی که میان افراد تمایز ایجاد میکند

که حول خانواده شکل گرفته است.

پزشک تعیین شود تا کمترین ریســک به کودک وارد شود،

رحمانی معتقد اســت که کاالیی شدن امر سالمت و پزشکی
کشورهای توســعه یافته اصوال ســامت ،آموزش و مسکن

امری کاالیی نیستند و سیستم در حد معقولی این امکانات

را بــرای همه مــردم تامیــن میکند امــا زمانی کــه در ایران
منطق ســامت و بهداشــت به ســمت منطق کاالیی شدن
حرکت کند ،افراد میتوانند با مناسبات پولی این منطق را
دستکاریکنند.
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شهرها و ارتقای احساس امنیت زنان

ایمنا -الزمــه ایجاد احســاس امنیت در جامعــه افزایش
مشــارکت همگانی و انضباط اجتماعی اســت .با افزایش

مشارکتهای عمومی میتوان به ایجاد امنیت برای اقشار
مختلف از جمله زنان کمک کرد.

داشــتن امنیت برای حضور در شــهر به ویژه بــرای زنان از

جمله حقوق اساســی شهروندان اســت و برقراری امنیت

در جامعه ،پله پیشرفتی برای ارتقای سالمت روانی و رفاه
اجتماعی است .با این حال در سالهای گذشته مواردی از

نقص این حقوق در شهرهای کشور دیده شده و عوارض
ناشی از آن بر کسی پوشیده نیست.

هنوز پاییز اصفهان یادآور حوادث زنجیرهای اسیدپاشــی

رفته و تردد روزمره خود را دارند.

اتفــاق افتــاد و تمامــی ماجرا به همــان دو مورد در شــهر

محیطی دارای اشکاالت اساسی است و این اشکاالت باعث

افزایش مشــارکتهای عمومی میتوان بــه ایجاد امنیت

پیامدهــای ناگــوار ایــن حادثــه به طــور جــدی مدیریت

شده و بروز ناهنجاریهای اجتماعی ،تردد شهروندان زن

مشارکت اجتماعی در همه ابعاد باال رود از طرفی مدیران

در واقــع امنیت اجتماعــی دارای چند شــاخصه مختلف

ختم شــد اما پــس از مدتی جو روانی ناشــی از آن و ســایر

روابــط اجتماعی مناســب با دیگــران که حاصــل آموزش

نشد و دســتگاههای فرهنگی در این خصوص به درستی

اســت که باید آنها را در زندگی شــهری رعایــت کنیم مانند
صحیح در جمع خانواده و مراکز آموزشی و پرورشی است.

اطالعرســانی نکردند .بــه خاطر دارید که شــرایط جامعه

در جامعهای که مشــارکت ،ســرمایه اجتماعی و انســجام

به حدی التهاب آور شــده بود که شهروندان به خصوص

بخش بزرگی از زنان شهر برای حضور در شهر امنیت کافی

و انضبــاط اجتماعی برقرار میشــود ،این مــوارد همگی از

در شــهر نداشــتند درحالی که دیگر خطری زنان را تهدید

احتمال بروز چنین آســیبهایی در آینــده را نمیتوان رد

میتوان ادعا کرد که به طور متوسط معنای واقعی امنیت

اســت که چند نمونــه از ارتکاب این ناهنجــاری اجتماعی
باعث افزایش ناامنی در شــهر شــده بود و برای چند روز،

را احساس نمیکردند.

کرد بنابراین ایمنا در گفتوگو با کوروش محمدی ،رئیس

کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان
عوامل تأثیرگذار بر احســاس امنیت زنان را بررســی کرده

است که متن آن را در ادامه میخوانید:

به نظر شما شرایط کنونی جامعه برای حضور فعال
زنان مناسب است؟

هرگاهعناصر تأمینکنندهامنیتدر جامعهبتواندخطرات

احتمالی برای نظم اجتماعــی را ازبین ببرد ،میتوان گفت
در آن جامعــه به معنای واقعی امنیت برقرار اســت .نیروی
انتظامی درحال حاضر بخش اصلی امنیت جامعه را باید

حفــظ و برقرار کند کــه اگر نــگاه اجمالی بر وضــع جامعه
داشــته باشید پی میبرید که این نهاد توانسته تا حدودی

جامعهای ایمن با ضریب امنیت باال برای شهروندان ایجاد

کند بهطوری که شهروندان میتوانند با خیال راحت سر کار

قطعــا امنیت اجتماعــی در کنار نظم
اجتماعی باال باشــد
ً

ویژگیهــای برقراری «امنیــت اجتماعی» اســت بنابراین
در جامعه وجود دارد و در اصل باید بیشــتر روی ســامت

روان و احساس امنیت کار شود تا بهواسطه آن ریشههای
امنیت نیز تقویت شوند.

چه تفاوتی میان امنیت و احساس امنیت وجود دارد؟

احســاس امنیــت حتی در شــرایطی کــه امنیــت کامل در
جامعه توسط نیروی انتظامی حاکم و سیستم قضائی به

درســتی با برهمزنندگان امنیت و قوانین شــهری برخورد
میکنــد و مجــازات بازدارنده بــرای آنها در نظــر میگیرد
نیز میتواند دچار آسیب شــود زیرا ممکن است در چنین
جامعهای آســیبهای روانی افزایش پیدا کرده و احساس

زنان احساس امنیتی در خود و اطرافیانشان برای حضور

نمیکرد ولی درواقع معنای احساس امنیت از بین رفته و
تعادل روانی جامعه دچار آسیب شده بود.

این قاتل نامردی را ندید میگیرند و به حســاب آنکه این
ویــروس ذره بینی را نمیبینند گوششــان به توصیههای

بهداشتی متخصصان و مسئوالن بدهکار نیست و خالف
اصول بهداشــتی عمل میکنند که سرانجام ماجرا به خط
صاف نمایشــگر عالئم حیاتی روی تخت بیمارستان ختم

میشود.

کاش هــر کس فقط مســئول خــودش بود و اگــر اصول

بهداشــتی را رعایت نمیکرد فقط خــودش گرفتار کووید

میشــد از بد ماجرا کرونا یک بالی اجتماعی اســت و آمده

تــا بگوید اگر همه در کنار هم باشــید و درســت رفتار کنید

دشــمن به شــما غلبه نمیکند وگرنه دشــمن هر لحظه
در کمین نشسته اســت تا از هر سوراخی حمله کند و یک

اشتباه میتواند به قیمت جان شمار بسیاری تمام شود.

 ۲۶روز اســت کــه قاتــل نامرئــی  ۴۶۰ ،۴۵۰و  ۴۸۰قربانــی
میگیرد و رکورد  ۴۸۶قربانی را در هشــت ماه گذشته ثبت

کرده اســت ،باالرفتــن آمار مــرگ و میر کرونــا در ماه اخیر
موجــب نگرانی بیــش از پیش مردم ومســئوالن و ســیاه

شدن روزهای آخرین پاییز و زمستان قرن شد و در نهایت
بعــد از چند هفته تجربه مرگ روزانه  ۳۰۰تا  ۴۰۰کرونایی و

افاقه نکردن محدودیتهای نیم بند ،باالخره ســتاد ملی

مقابلــه با کرونا تصمیم گرفت تا محدودیتهای شــدید
کرونایــی اعمال شــود ،محدودیتهایی که همه چشــم
انتظار نتیجه مثبت آن هستند.

محدودیتهایی که از اول آذر ماه اعمال شد

از اول آذر ماه محدودیتهای شــدید کرونایی اجرا شــد و
 ۷۹میلیون نفر تحت پوشــش قرار گرفتنــد و  ۵۳میلیون
نفــر از این جمعیــت در  ۱۶۰شهرســتان بــا وضعیت قرمز

زندگی میکنند .بر این اســاس در شهرهای قرمز مشاغل

ســطح  ۳ ،۲و  ۴در شــهرهای بــا وضعیت نارنجــی کرونا

مشــاغل سطح  ۳و  ۴و در شــهرهای زرد مشاغل سطح ۴

تعطیلشدند.

همچنین ممنوعیت تردد بین استانی برای شهرهای قرمز

و نارنجی اعمال شــد و افراد حق ورود به شهرهای قرمز را
ندارند و ساکنان شهرهای قرمز هم نمیتوانند وارد سایر

شــهرها شــوند و جریمه یک میلیــون تومانــی در انتظار
متخلفاناست.

افزون بر اینها در شــهرهای قرمز از ســاعت  ۲۱تا  ۴صبح

برای آن قابل تعریف نیست یا محلههایی که زمینهای رها
شــده و خرابه در آن به وفور پیدا میشــود ،بســتری را فراهم

اجتماعــی و حــوزه ســامت روان جامعــه که مســئولیت
بازمیگردد.

هستند؟

در کنار همه موارد ذکرشــده ،متولیــان امنیت مثل نیروی

انتظامی و قوه قضائیه نیز تنها نباید در راســتای برقراری

و بــه نوعی افــرادی که به دنبــال ناهنجاری هســتند در این

زمینه اعتماد و احســاس امنیت را برای حضور تمام اقشار

محالت احساس امنیت بیشتری پیدا میکنند.

امنیــت اجتماعی بهویژه برای زنان نیز برنامهریزی کرده و
جامعه در شهر فراهم کنند .در واقع ابتدا متولیان نظامی

شــهرها در ارتقــای این احســاس امنیت چه نقشــی

بــا ایــن توضیح ،نقــش مــردم در ارتقــای امنیت و

و حقوقی و بعد از آن مدیران شــهری و مشــارکت مردم در

داشتن احساس امنیت مستلزم ایمن سازی شهر است که

به طور کلــی باید دو موضوع امنیت و احســاس امنیت را

مــوارد دیگری وجــود دارد کــه میتوانیم از آنهــا به عنوان

مطلوب در محالت شــهر و سالمسازی بافتهای فرسوده

امنیت را به عنوان مؤلف ه ای برای امنیت اجتماعی در نظر

بیکاری ،نزاعهای دســته جمعی و به اصطالح ولگردی در

دارند؟

یکــی از مؤلفههای تأثیرگذار بر آن ،ایجاد فضاهای فیزیکی

احساس امنیت چگونه ارزیابی میشود؟

برای اطالعرســانی به مردم از هم تفکیک کرد و احســاس

اصفهان وجود دارد که برای اصالح آن اقداماتی شده است.

آســان ،بافــت ســاختمانی ،نورپــردازی و مســائل رفاهی

اظهار کمبود امنیت میکند.

مشــارکت همگانی و انضباط اجتماعی اســت بنابراین با

برقراری امنیت اجتماعی دخیل هستند.

عوامل تأثیرگذار در ایجاد ناامنی اشاره کنیم مثل آمار باالی
بخشهایی از شهر که میتواند احساس امنیت را به خطر

اندازد؛ بدین ســبب سایر دستگاههای دولتی و حاکمیتی
نیز میتوانند با نقشآفرینــی در حیطه وظایف خود ،به

ارتقای امنیت اجتماعی بانوان کمک کنند.

محدودیتهای کرونایی آب سردی بر زبانههای آتش کرونا

چه زمانی فوتیهای کرونا در ایران کم میشود؟

ممنوعیــت تــردد داخــل شــهری اعمال شــده اســت تا
شــهروندان در ســاعات از منزل خارج نشــوند و تعطیلی

دورهمینگیرندومحدودیتهااثربخشیبیشتریداشته

باشند.

خارج شوند و هر چه زودتر معیشت مردم به شرایط عادی
بازگردد.

فوتیهای کرونا چه زمانی کاهش پیدا میکند؟

کاهش آمار بســتری و فوتی کرونا میشــود ،گفت :انتظار

و بــه ۱۹۳هزار و  ۷۰۱صنــف تذکــر داده و تخلفها صورت

تصمیم به کاهش حضور کارکنــان گرفت ،همواره بودند

پلمب شده اند.

حضور داشــته باشند در حالی که امکان دورکاری و حضور

بــه گفته محمد اســامی وزیــر راه وشهرســازی بــا اعمال
درصدی در جادههای کشور هستیم.

هفته بعد در آمار مرگ و میر کرونا شاهد باشیم.

همچنین وزیر بهداشت از اجرای ۹۰درصدی دستورالعمل

های بهداشتی در هفته نخست اعمال محدودیت ها خبر
داد.

موارد سرپایی ،دو تا سه هفته بعد در موارد بستری و  ۴تا ۶
معاون کل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی درباره
احتمــال تمدید محدودیتهــای کرونایــی گفت  :هدف

گذاری ما در وزارت بهداشــت این اســت کــه در یک ماه ۳۰

ایــرج حریرچــی معــاون کل وزارت بهداشــت ،درمــان و

درصد موارد بســتری و  ۱۰درصد فوتیهای کرونا و در ســه

کرونایی بیان کرد :ما در مقابله با کرونا یک ســری عوامل

کرونا کاهش پیدا کنــد و محدودیتها مطابق با کاهش

آمــوزش پزشــکی درباره ارزیابــی اجــرای محدودیتهای
مانند کاهــش رفت و آمد ،تماس فیزیکی و فاصله گذاری
اجتماعی داریم و با مصوبه ســتاد مقابله با کرونا شــاهد
تردد بین شهری ،شهری و فاصله گذاری اجتماعی هستیم

و استنباط ما این است که با اعمال محدودیت های شبانه

تــردد دورهمــی هــای خانوادگی هــم کاهش پیــدا کرده
است ،همچنین با ردیابی کرونایی زنجیره انتقال بیماری
شکسته خواهد شد.

خرید کنید.

هــا ۳۴۶ ،هزار و  ۱۵۰مرتبه از صنوف مختلف بازدید انجام

جلســه شــده اســت و ۱۱هزار و  ۹۴۱واحــد صنفی متخلف

تردد باال در حمل و نقل عمومی ادارات را تعطیل کرد

جــای تامل دارد ،به هر حــال در هفتههای قبل که دولت
دستگاههایی که تاکید داشــتند کارکنان به صورت کامل
حداقلــی در وضعیــت خاص موجــود برای آنهــا فراهم
بوده است.

هــر چند اصنــاف از اول آذر تعطیل شــدند ،امــا به دلیل

در این زمینه باید دســتگاههای مربوطه به ویژه ســازمان

خصوصــی از دورکاری کارمنــدان و کاهــش فعالیــت

دولت نظــارت داشــته باشــند و شــرایطی را بــرای اعالم

فعالیــت ادارات دولتــی و امتناع بســیاری از شــرکتهای

اداری و اســتخدامی بر نحوه صحیح بخشــنامه و تصمیم

ماه  ۵۰درصد موارد بســتری و  ۴۰درصد میزان مرگ و میر

همچنان شــاهد حجم باالی تردد در حمل و نقل عمومی

ترددها تمدیدها خواهد شد.

این در حالی اســت که به گفته محســنی بندپی اســتاندار

از طرفی باید توجه داشــت با وجود اعمال محدودیتها

بنابر اعالم ناجا در  ۱۹۴۸نقطه نیرویهای پلیس مســتقر

مانند تهران تردد افراد با حمل و نقل عمومی است.

خیلی موثر نبوده اســت و به گفتــه علیرضا زالی فرمانده

 ۵۲۲هزار و ۶۹۴دستگاه خودرو تردد داشتند که نسبت به

بــه تــردد بــاال در حمل و نقــل عمومــی با وجــود اعمال

جریمه  ۵۱هزار خودرو در محدودیتهای شبانه

شــده است و از ابتدای شــروع محدودیتها  ۶۶میلیون و

مدت مشابه سال قبل  ۳۳درصد کاهش نشان میدهد.

و شلوغی مترو و اتوبوسها بودیم.

تهــران یکی از عوامل اصلی شــیوع بیماری در کالنشــهری

ســعید نمکی وزیر بهداشــت هم روز چهارشــنبه نســبت

محدودیتها ابراز نگرانی کرد و گفت :یکی از نگرانیهای ما

براســاس این گزارش ،پلیس در این شــش روز ۶۹۵هزار و

ترافیک صبحگاهی بود و فعالیت شرکتهای خصوصی

خودرو را نیز عودت داده است.

صبحگاهی در مترو و اتوبوس تاثیر داشت که آقای رییس

معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بیان

 ۱۲۹تذکر لسانی به رانندگان خودرو داشته و  ۲۷۹هزار و ۱۲

ترددهای بین شــهری حدود  ۴۰درصد کاهش پیدا کرده

پلیس در اعمال طــرح محدودیت تردد شــبانه ۵۱هزار و

جمهور دستور دادند که از شنبه ادارات تعطیل باشند.

و  ۷۹۲پیامک به رانندگان خاطی ارسال کرده است.

گفت :تقاضا داریم که به نحو مقتضی همراهی کنند .زیرا در

کرد :خوشبختانه ما شاهد همکاری خوب مردم هستیم و

اینکــه در تعطیــات پیــش روی ادارات و شــرکتهای

معاون کل وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی در

داریم آثار اعمال محدودیتها را یک هفته تا  ۱۰روز بعد در

محدودیتهــای جدید شــاهد کاهش تردد حــدود ۴۵

بــه درب بزنیــد درب را برای ورود بــاز میکنیم و میتوانید

صورت درصدی حاضر میشدند.

اعالم کرده اند ما به ظاهر تعطیل هستیم و اگر چند ضربه

استخدامی ،بخشهای غیر ضرور هم باید در محل کار به

بنابر اعالم پلیس در شش روز نخست اعمال محدودیت

محدودیتهای کرونایی چقدر اثربخش بوده
است؟

فروش اینترنتی یا مشــتری دائم دارند به مشــتریان خود

حالی است که طبق بخشنامه هفته قبل سازمان اداری و

خصوصی تا چه انــدازه این تصمیم دولت را اجرایی کنند

پاســخ به این ســوال که محدودیتها چــه زمانی موجب

۹۵۶خودرو را جریمه کرده اند .در شش روز گذشته ۲۱۹هزار

و ادارات دولتــی بیــش از آنچه فکر میکردیــم در ترافیک

تخلفات صورت گرفته در دستگاه اجرایی فراهم آورند و به
آن رسیدگی کنند.

هنــوز در برخــی شــهرها ماننــد تهــران محدودیتهــا

عملیات ســتاد کرونا کالنشــهر تهران نکته نگــران کننده

این اســت که مردم فکر میکنند محدودیتهای کرونایی

به ســرعت میتواند آمار مرگ و میر و میــزان ابتال را تغییر
دهد ،گفت :متاســفانه شــرایط این گونه نیست و از شنبه
تا روز چهارشــنبه تغییر خیلی شــگرفی را در میزان بستری

بیمارستانها و مرگ و میرها در تهران نداشتیم.

این طرح اشــکاالتی هم در ابتــدای راه داشــت برای مثال

وزیر بهداشــت به شــرکتهای خصوصی هم تذکــر داد و

ممنوعیــت تــردد بین اســتانی یا تردد در ســاعات شــب

کره کرههای نیمه باز و تخلفهای کرونایی؛ حدود

مصوبهستادملیهمشرکتهایخصوصیرامشمولاین

سطح یک در سامانه پلیس ثبت نشده بود و در طی هفته

بهداشــتی در مراکــز خصوصی بــه حــدود  ۸۹درصد و در

بــا وجود همکاری خوب کســبه برای تعطیلی و گذشــتن

بهداشــت و چه در قرارگاه کرونا در وزارت کشــور ،مجبور به

حریرچــی درباره اینکه بنابر برخی گزارشها شــرکتهای

وجود تعطیلی تمام واحدهای صنفی به حرمت بهداشت

در رفت و آمد شهری اثرات نامطلوب میگذارند.

فعالیت یا تعطیلی عمل نمیکنند ،گفت :اگر شرکتهای

مختلف سعی دارند به نوعی فعالیت خود را ادامه دهند.

اســت ،همچنین شــاهد کاهش ترددهای درون شــهری
بودیم و در شهرهای مختلف بین  ۴۰تا  ۷۰درصد ترددها

کاهش پیدا کرده است.

حریرچــی بیــان کرد:میــزان رعایــت دســتورالعملهای

مراکز دولتی به حدود  ۹۴درصد رسیده است.

خصوصــی بــه مصوبــه ســتاد کرونــا مبنــی بــر کاهش
خصوصی به مصوبه عمل نمیکنند کارمندان میتوانند
موضوع را با سامانه  ۱۹۰وزارت بهداشت در میان بگذارند.

 ۱۲هزار واحد صنفی پلمب شدند

از مــال و امــوال خود ،امــا همچنان افرادی هســتند که با

و ســامت مردم توجهی ندارند و به بهانه ها و روش های
برخــی از مغــازه داران به بهانــه تمیز کــردن واحد صنفی
کــره کره خود را باال میدهند و ســعی دارند به این شــکل

معــاون کل وزارت بهداشــت،درمان و آموزش پزشــکی با

محدودیتهــا را دور بزننــد .برخی هم کره کــره را تا نیمه

از اعمــال محدودیــت در مشــاغل گــروه  ۳ ،۲و  ۴خــارج

بهانههــای مختلفــی میآورنــد و برخــی میگوینــد برای

بیان اینکه  ۶۹شهرســتان از وضعیت قرمــز کرونایی پس

شدند ،گفت :شــهرهای قرمز با همکاری و همراهی مردم

و اقدامات دستگاههای دولتی میتوانند از وضعیت قرمز

آگهی مفقودی
ســند مالکیت خودرو (برگ ســبز) یک دســتگاه سواری پژو
تیپ آردی ۱۶۰۰بنام اســمعیل خلیلی علی آبادی به شماره

باال میدهند و پذیرای مشــتری هســتند و هنگام بازرسی
برداشــتن جنس باز کرده بود و مشــتری آمد و خواستیم
احتــرام بگذاریــم و کار مشــتری راه بیفتــد ،برخــی هم که

طرح کردهایــم .در غیر این صورت همکاران مــن در وزارت

برخورد و تعطیلی شــرکتهای خصوصی خواهند بود که

ادامه دارد.

همچنین ردیابی بیماران کرونایی و ممنوعیت ســفر بین
اســتانی آنها فقط در ســامانه هواپیمایــی و قطار انجام

طبق اعالم رئیس سازمان اداری و استخدامی اصل بر این

شــهر و حتی با حمــل و نقل عمومی تــردد میکنند کهای

خواهند رفت؟

اســت که هفته پیش رو ادارات تعطیل باشند مگر عدهای
که حضورشان با تشخیص باالترین مقام دستگاه ،ضروری
تشخیص داده شود.

اجرایی شد و همچنان بسیاری از کرونا مثبتها در سطح
موضــوع نیازمند تقویــت ســامانههای الکترونیکی برای
رصد بیماران کرونایی است.

باید منتظر ماند و دید کــه محدودیتهای جدید چقدر

انصــاری گفت :در هفته آینده فقــط کارکنان آن بخش که

در کاهش آمار ابتال ،بســتری و فوتیهای کرونا موثر بوده

حاضر شوند و بخشهای غیر ضروری تعطیل اند ،این در

این زمینه میرسد و آیا محدودیتها تمدید میشود؟

ارائــه دهنده خدمات ضروری هســتند بایــد در محل کار

است و وزارت بهداشــت چه زمان به هدف گذاری خود در
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سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجانشرقی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورزقان

و بــه شــماره شناســه خــودرو  IRFC۸۲۱V۱۰P۱۲۹۸۵۸و به

درکوانق  ،باســتناد رای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد

شــماره پالک  ۳۶۶ - ۲۵ی  ۴۸مفقود و از درجه اعتبار ساقط

به تدریج روند ثبت پالک خودروها انجام شــد و این روند

ادارات و شرکتهای خصوصی زیر بار تعطیلی

ملــی  ۱۶۹۹۴۰۴۲۷۵بــه رنگ یشــمی روغنی مــدل  ۱۳۸۳به

شماره شاســی  ۸۲۱۲۹۸۵۸و به شــماره موتور ۱۱۷۸۲۰۰۲۵۶۸

ممنوع شــده بود ،اما پالک خودروی بســیاری از مشــاغل

شــده بود و از اواســط هفته ممنوعیت ســفر بــا اتوبوس

آگهی تحدید حدود اختصاصی

می باشد.

دیگر چــه کســانی در ارتقای احســاس امنیت دخیل

در ایــن مکانها اتــراق کنند؛ این موضوع باعث میشــود تا

شهر دچار چالش میشوند.

برای مثــال در ســال  ٩٣دو مورد اسیدپاشــی در اصفهان

خواهند کرد.

امنیــت در جامعــه تــاش کننــد بلکه بایــد بــرای ارتقای

بافت بی دفاع شــهری ساختاری است که از نظر دسترسی

به خود ندیده بودند ،کمتر شبی داشتیم که ساعت  ۹شب

روزهای که کرونا با آن عجین شــده اســت و افراد بسیاری

که هیچ دسترسی برای خودروهای امدادی و نیروی انتظامی

الزمــه برقــراری همیشــگی احســاس امنیــت در جامعــه

امنیت به خطر افتاده و دستگاههای فرهنگی و اجتماعی

هستند.

باقی میماند.

تفاوتی وجود دارد؟

امنیت برای شــهروندان کم شــود بدین ترتیب احســاس

بسیاری از شهرهای کشــور چند وقتی بود ،روی خلوتی را

چشمانش را به روی این دنیا میبندد و داغ بر دل عزیزان

بله ،برای مثال محلهای آنقدر کوچههای باریک و تودرتو دارد

به غیر از مشارکتهای مردمی و تالش مدیران شهری

اماکنی به این شکل به محلی برای تولید ناامنی تبدیل شود

پیشــگیری و مقابلــه بــا بــی تعادلــی را بــر عهــده دارند

شهری نیز برای رشــد فضاهای ایمن و انجام اقداماتی در

از لحاظ میزان امنیت در شــهر ،میان محالت مختلف

ایــن موضوع نتیجــه همــان بهم خــوردن تعــادل روانی
در جامعــه اســت که منشــأ آن به ضعف متولیــان امنیت

برای اقشــار مختلف از جمله زنــان کمک کرد .هنگامی که

راســتای افزایش احســاس امنیــت ،بیــش از پیش تالش

اســت .در حال حاضر حدود  ۴۰۰نقطه بیدفاع شــهری در

انتظــار کاهش آمار موارد ابتال ،بســتری و فوتیهای کرونا

کرونایی؛ شب و روزهایی که در هر سه دقیقه آن یک ایرانی

را دچار مشکل کند.

گرفت زیرا با تفهیم معنای این دو کلمه دیگر کمتر کســی

محدودیتهای کرونایی میگذرد و مردم و مســئوالن در

برای پاســاژگردی و دورهمی حتی در روز و شبهای سیاه

میشــود تا احســاس امنیت در بخشــی از شــهر تضعیف

میکند تا افراد ســود جو و فرصت طلب یا به نوعی خالفکار

باشــگاه خبرنــگاران جــوان -یــک هفتــه از اعمــال

ترافیک نباشــد ،برای بسیاری ســاعت  ۲۱تازه سر شب بود

 اندیشه جامعه آگهیشهرورزش نقدتحلیل

پالک فوق در روزســه شــنبه مورخه  1399/10/2ســاعت 10صبح شــروع و به عمل خواهــد آمد؛ لذا بدین

وســیله به مالکین مجاور اخطار میشــود که در موعد مقرر در محل وقوع ملــک حاضر تا طبق مقررات
نســبت به تحدید حدود پالک فوق اقدام شــود و مدت اعتراض به این آگهی برابر ماده  20قانون ثبت

تاســی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدبد حدود می باشــد ونیز برابر ماده  86آئین نامه قانون
ثبــت معترض باید ظــرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســتی به مرجع

نظــر به اینکه ششــدانگ یک قطعه باغ تحت پــاک  42فرعی از پــاک  126اصلی بخــش 27تبریز واقع

ذیصــاح قضائــی تقدیم نماید؛ در غیرایــن صورت متقاضی ثبت بــا نماینده قانونــی وی می تواند به

ســند رســمی مســتقر در اداره ثبت اســناد وامالک ورزقان بنام علی مهدی پورفرزند زالی تایید مالکیت

صورت اداره ثبت بدون توجه به اعتراض معترض ،عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.

شده و تحدید حدود آن تاکنون به عمل نیامده است ،لذا باستناد تبصره ماده  13قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد ســند رسمی و ماده  13آئین نامه اجرایی آن تحدید حدود

دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید در این
تاریخ انتشار 99/9/10 :

علی نصرتی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورزقان
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محمد دادکان :همه چیز را فدای آن چند مدال کردهایم

مهر -رئیس پیشــین فدراسیون فوتبال با بیان اینکه
پیشکســوتان پرســپولیس با او برای مدیریت در این

فقط شعار پیشرفت سر میدهیم

باشــگاه صحبت کرده بودند ،گفت :چرا همان نکاتی

کــه فیفــا از ابتدا تاکیــد داشــت در اساســنامه لحاظ

نکردیم؟

محمــد دادکان دربــاره تصویــب اساســنامه جدیــد
فدراسیون فوتبال گفت :اساسنامه رکن اصلی فوتبال

گزارش

جمالت جنجالی و به یادماندنی مارادونا

دوستداشتمیکگلدیگر به

انگلیسبزنم؛اینباربادستراست!

هر کشور اســت .فیفا بر اساس مقررات خودش که در

نمیشود .کسی هم مسئولیت نمیپذیرد.

تحــت نظــرش مراقبــت میکنــد .شــما ببینیــد چرا

میکــرد ،گفت :پولهای پرســپولیس کجاســت؟ چه

تطبیــق پیدا کنــد؟ چرا همــان نکاتی که فیفــا از اول

ویتریــن را ببینیم .االن به دنبال این هســتیم بگوییم

ابتدا همین کار را میکردیم .میتوانســتیم مشــکالت

هر ایرانی باعث افتخار است ولی خیلی چیزها پشت

رئیس پیشین فدراســیون فوتبال درباره گالیههایی

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال اظهار کرد :یک مدیر

*پاهایــم را بریدند (پس از اطالع از محرومیتــش به دلیل مثبت بودن

ان شاءهللا که مدیر فوتبالی رئیس فدراسیون بشود.

و بازیکنــان را بشناســد و ســامت کار کنــد .مدیــری

*من یک برتری نســبت به سیاســتمداران دارم :آنهــا عمومیو معروف

دیگران لذت ببرند ولی در کشــور ما اینطور نیست.

میکنــد و اول مشــکل مالی خودش را حــل میکند.

مشــکل ایجاد کنیم .مگــر ایرانی نیســتیم؟ باید از هر

برســیم که مالکهای دنیــا را اجرا نمیکنیــم؛ نه فقط

اساسنامهها گنجانده شده اســت ،از فدراسیونهای

وی که با برنامه صبحگاهی شــبکه دو ســیما صحبت

اساسنامه ما پنج ،شش سال طول میکشد تا با فیفا

کســی دنبال فســاد رفت؟ فقط دنبال این هســتیم

مارادونــا در طول تاریخ فوتبالی و زندگــیاش نقل قولهای جنجالی

پرســپولیس در آسیا قهرمان شــده است که این برای

اسطوره فوتبال جهان فراز و نشیب های زیادی در زندگی اش داشت و

آن پنهان میشود.

جمالت به یادماندنی اوست.

میگفت را دور ســر خودمان میچرخاندیم؟ از همان

فوتبال کشور را به حداقل برسانیم.

که از عدم انتخاب مدیر فوتبالی میشود ،تصریح کرد:

انتخاب کنیــد این کاره باشــد و فوتبــال و قراردادها

آدمهای موفق آدمهایی هســتند که از موفقیتهای

کــه میگذاریــد اول از همه برای خــودش لباس تهیه

اگر کســی موفق باشــد دنبالــش میرویم تــا برایش

چــه توقعی داریم؟ چرا در ایــن مملکت باید به اینجا

موفقیتی لذت ببریــم و موقع رفتن یک مدیر هم از او
تقدیر کنیم .متاسفانه وقتی من مسئولیتی در کشورم

میگیــرم دنبال این هســتم کــه دوســتانم را بیاورم و
دنبال این نیستم ببینم ورزش کشور کجا است.

دادکان ادامه داد :این حرف من توهین و بی احترامی

نیســت ولی ببینید چقدر جوانان ایران به کشورهای
دیگــر رفتهاند .منظــورم قهرمانان ملی اســت .چقدر

مشــکالت دوپینــگ در ورزش مــا هســت .چه کســی
رسیدگی میکند؟ فســاد در ورزش ما وجود دارد ولی

چه کسی رسیدگی میکند؟ هیچکس .فقط میگوییم
باید پیشــرفت کنیم .همه چیز را فدای آن چند مدال

المپیک کردهایم.

وی در پاسخ به این سئوال که گزینه شما برای ریاست

فدراسیون فوتبال چه کسی است؟ تاکید کرد :دنبال
آدمش نگردید .تخصص ،تجربه ،دانش و مسئولیت

اجتماعــی مالکهــای مدیریت در دنیا اســت .دنبال

کسی باشیم که این مالکها را داشته باشد.

اصــا آن روز پرونده جدیدی در
خیابانهــا بریزند و
ً

فوتبال ایران باز شد و مسیری در پیش گرفته شد که

با قبل از آن متفاوت است.

خودشــان را برای رای دادن و بــودن در مجمع آماده

دادکان در واکنــش بــه اینکــه خــودش هــم گزینه

مدیرعاملی پرســپولیس بوده است ،گفت :همیشه

هم اضافــه کردهاند که مدیر انتخابی متعهد باشــد.

اســم من مطرح میشــود اما یک نفــر دیگر انتخاب

همه جــای دنیا تعهد اســت ولی نه اینکــه مالک اول

میشــود .با من پیشکســوتان پرسپولیس صحبت

باشــد .از صدر تــا پایین ورزش میگویند مســلمان و

کردند و مســئوالن ،به اسم و فامیلی من حساسیت

متعهد هســتند یک دانهاش هم اجرا نشــده اســت.

خاصی دارنــد .گرداندن پرســپولیس خیلی راحت

همه خالفها و دودهایی که از گورها بلند میشود از

رئیــس پیشــین فدراســیون فوتبــال در خصــوص

اســت .باشــگاه پرســپولیس یک تیم بــا  ۳۰بازیکن

این آدم هاســت که تجربه ،دانش و تخصص و تعهد

مثبت شدن تست دوپینگش در جام جهانی )1994

دارد امــا هــر ســال این همــه مشــکل دارد .آخرش

ندارند.

گفــت :تمام ایــن قراردادها را ببینید کــه چه مدیرانی

هم بدهکار اســت و این همه جمعیت تحت فشــار

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در پایان گفت :ما در

پیراهن شــماره  ۱۰تیم ملی مال من خواهد بود ،برای همیشــه (ســال

قــرار میگیــرد؛ چرا؟ چــون مدیر با تعمــق انتخاب

فیفا بیش از  ۲۸۰پرونده در این چند ســال داشتیم که
همه را محکوم شدیم.

چیزی بــود؛ مگر آنها  -مســئوالن وزارت ورزش -از اول

نمیکردند .آنها بــه عنوان ناظر به مجمع میآمدند.

چنــد ســال اساســنامه طول کشــید که یــک بندش

همین بود که از رای دادن حذف شــوند .بخشی از آن
هم قابل قبول اســت ولی اعمال نظر مطلق ممنوع
است.

ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی در لیگ ایران

مستقل شدن فوتبال یک شبه اتفاق نمیافتد و زمان میبرد
مصطفوی :خوبی این اساسنامه کوتاه کردن دست سیاسیون از فوتبال است

ما برای جذب مربی خارجی بــا محدودیتهای مالی

میشناســم و از جنس و بدنه فوتبال است و مراحل

و مطرحتــر برویم ولی با بررســی انجام شــده تصمیم

کارش را بلد است و در کار خود با کسی تعارف ندارد

مواجه بودیم و نمیتوانســتیم ســراغ اسمهای بزرگتر

را پلــه پله طی کرده و ســرمربی و مدیرعامل بوده و

گرفتیم ویرا را بــه ایران بیاوریم و در کنارش از  2-1مربی

و در کل ادامه این مســیر به ســمت خوبی میرود و

ایرانی اســتفاده کنیم ولی کلیه امور و تصمیمات فنی

من به آینده فوتبال و فدراسیون امیدوار هستم.

دستیارانش و ذوالفقارنسب و حتی خود من مشورت

هــم در فدراســیون داشــته باشــیم کــه روی ورود

وی افزود :ما باید یک کمیته فنی از افراد ذیصالح

بر عهده ویرا بود و کسی در کارش دخالت نمیکرد و از

خــودش را بــه نوعــی بــه آن تیــم و آن مجموعــه

اصال کارهای نبودند.
تیم میچسبانند ً
وی در مــورد اساســنامه فدراســیون فوتبــال که به

باشــد که هم افراد کارنامهدار که مناسب ما هستن

هم گفت :این اساسنامه که در یک مجمع به صورت

بســته شــود تا اتفاقاتی مثــل پرونــده ویلموتس

نــام خودش بهرهبرداری کنــد و میگویند در آن تیم

همه کاره و سرپرســت بودیم و فالنی را برداشــتیم و
فالنی را منصوب کردیم .من در آن زمان مســئولیت

فوتبــال ایــران را بر عهده داشــتم و ایــن را میگویم
افراد مدعی و کم صالحیت هیچ نقشی در آن مقطع

نداشــتند و برخــاف مصاحبههایــی کــه در رادیــو
روزنامه انجام میدهند و توهمات خودشــان را ارائه
میدهند ادعاهایشان صحت ندارد .همینجا اعالم
میکنم تصمیم شــخصی من بود که ســرمربی وقت

بهتر است برداشته شــود و اینکه میگویند قرار بود
حجازی بیاید و پروین بیاید و ..من به عنوان رئیس

وقــت فدراســیون میگویــم چنیــن صحبتهایــی
مطــرح نبود و خودم ویرا را انتخــاب کردم و به ایران
آوردم.

آنالیــن از ســوی اعضا به تصویب رســیده اســت در
مورد اساســنامه قبلتــر هم گفته بــودم که این یک

اساســنامه جامع اســت و بعــد از اینکه چنــد بار به
فیفا رفت و برگشــت خورد و اصالح شــد مشکالتش
برطرف شــده اســت و از همه مهمتر دست دولت و

سیاســیون در آن از فوتبال کوتاه شــده اســت .حق

اقشــار مختلــف از جملــه بانــوان در آن ادا شــده و
فدراســیون در آن به عنوان یک مجموعه غیر دولتی
با مجامع عمومی معین و وظایفت معین شــناخته

شده است که این اتفاق خوبی است و به مرور زمان

فوتبال ما را به سمت بهتر شدن میبرد.

و مــن حتی میگویــم تا حــد زیادی صعــود به جام

جهانی را مدیون زحمات مأنوسیفر هستیم.

مصطفــوی در مورد همکاری با ویرا هــم توضیح داد:

روی کار بیاینــد و هــم قــرارداد مناســبی بــا آنهــا

مرور زمان از بین مــیرود .دولت میگوید چون من
تجهیزات ورزشی را در اختیار دارم و مالکیتش با من

است باید در امور داخلی فوتبال دخالت کنم و این
حرف درستی نیست .در همه جای دنیا دولتها در

خبرآنالیــن -هوشــنگ گلمکانــی منتقــد
سرشــناس فیلــم نظر جالبــی در خصوص

بازی تاریخی ایران و استرالیا دارد.

صعود به رقابت های جام جهانی فرانسه را
از آن خود کند.

*من معتاد به مواد مخدر بوده ،هســتم و خواهم بود .کسی که در مواد

مخدر غوطهور است ،هر روز باید با آن مقابله کند (سال )۱۹۹۶

*ایــن برد چیزی بیشــتر از یک مســابقه فوتبال بــود و ما یک کشــور را

شکســت دادیم (پس از پیروزی در دیدار معروف آرژانتین و انگلیس در
جام جهانی )۱۹۸۶

*دوست داشتم گلی دیگر به انگلیس بزنم؛ این بار با دست راست!(سال
)2019

*خــودم فقــر و گرســنگی را در کودکــی تجربه کــردهام .بیش از ســرما،
گرســنگی ،عذابآور است .افراد فقیر را فراموش نکنید و به آنها در تهیه

غذا کمک کنید .این یک نمایش نیست! (سال  2018و درخواست همراه

با بغض از مردم جهان)

*عــده زیــادی اتفاقــی را کــه امــروز بــرای مــا رخ داد یک دســت خدای
جدید(کنایه به گلی که با دســت به انگلیــس زد) مینامند اما من از آن

دســت قدرتمند میخواهم این ویروس را کنــار بزند تا مردم در صحت

و شــادی به زندگی عادی خود برگردند(.بعد از شــیوع ویروس کرونا در

نگویــد چون من مدیرعامل هســتم هــر کاری دلم

*چرا دروغ بگویــم؟ یک بار بعد از زیادهروی در مصرف نوشــیدنیهای

مشورت کمیته فنی باشــد .االن در فوتبال ایران در

که به خانه برگشتم ،گفتم که یک سفینه فضایی مرا دزدیده بوده است.

قبال خــوب بود ولی در
میکنند و پرســپولیس هم ً

نمیتوانم چیزی به شما بگویم»(.گفت و گو با )TyC Sports

رئیس اســبق فدراســیون فوتبال در پایــان در مورد

بــه پیتزایــی رفتیــم .آن روز احســاس میکــردم بیــل گیتــس (مالــک

مخالــف حضــور اســکوچیچ در تیم ملی بــودم ولی

سابق اسپانیا) شده بود(.سال)2016

و فکر میکنــم بتواند در تیم ملی موفق شــود .یکی

دنبال خرید بلیت برگشــت بودند ولی مســی زیر دوش داشــت گریه

مصطفوی در مورد برگزاری انتخابات اظهار داشت:

قضیه ســو مدیریت بود .در باشــگاهها هم یک نفر

یــک انتخابات خوب و بدون مشــکل برگــزار کنیم و

بخواهــد میکنــم و بایــد تصمیماتــش حداقل با

الکلی ،ســه روز گم و گور شده بودم و نتوانستم به خانهام برگردم .وقتی

هفتههای اخیر فقط گل گهر و استقالل خوب بازی

به خانــوادهام گفتم «آنها مرا با خودشــان بــرده بودند .بیشــتر از این

حال حاضر خوب نیست.

*با اولیــن حقوقی که گرفتم ،همــراه با بانوی پیرم (اشــاره به مادرش)

من با این اساســنامه خوشبین هستم که میتوانیم
یــک فرد ورزشــی و از جنس فوتبال طــی آن روی کار
بیاید .در اساســنامه طوری نســبت به این موضوع

برخورد شــده کــه از رئیــس فدراســیون فوتبــال تا
آبدارچی فدراســیون یک فرد فوتبالی باید باشــد و

مثال یکی از قوانین خوبش این اســت که افراد دارای
کنند یا اینکه باید ســابقه مدیریت ورزشــی داشــته
خوب مدیریتی از جنس فوتبال که توانایی مدیریت

فوتبال را داشــته باشند دارید و امثال سعید آذری و
میرشاد ماجدی میتوانند نیروهای مفیدی باشند.
سرپرســت و دبیــرکل حــال حاضر فدراســیون هم
افرادی فوتبالی و کار بلد هســتند .هم نبی ســابقه

روشــنی در فوتبــال دارد و از جنس فوتبال اســت و

مدیر توانایی اســت و هم حیدر بهاروند را به خوبی

وضعیت تیم ملی با اســکوچیچ هــم گفت :من ابتدا

مایکروسافت) هســتم و او (مادر مارادونا) هم مثل ملکه سوفیا (ملکه

حاال میبینم تیم خوبی ساخته و خوب بازی میکند

*بعــد از شکســت  4بر صفــر مقابــل آلمان در جــام جهانــی  2010همه

خصوصــا فوتبال ما نقش
از عواملــی که در فوتبال
ً

میکرد(بعد از جام جهانی)

مهمــی دارد نزدیک بودن مربی به بازیکنان و ایجاد

جــو و فضای صمیمی در تیم اســت که در تیم ملی از

این نظر اوضاع خوبی را شــاهد هســتیم و امیدوارم
که با این تیم بتوانیم به جام جهانی برویم.

داشــت ،در آن مصاحبه نظر جالبی در مورد

و مصیبــت آمیختــه بــود،آن شــور و هیجان

گلمکانــی در این خصــوص می گویــد «:آن

غیرمنتظــره بود.بخشــی از غیــر منتظــره

کــه فوتبــال بهانه اش شــد .ممکــن بود که

بود .نتیجه ای که رغم خورد و شکل دراماتیک

بازی ایران-استرالیا داد.

رقابت های جام جهانی  1998بود .دیداری که
و آماده اســترالیا توانســت با کسب تساوی

نظر آب ،برق و تلفن (در بازدیدش از بولیوی در سال )۲۰۰۴

انجام دادم را انجام دهد(.سال )2018

گلمکانی،منتقــد سرشــناس و روزنامه نگار
خبرآنالیــن ،گفــت و گویی در مــورد فوتبال

*در یکی از محلههای خصوصی بوینس آیرس رشد کردم .خصوصی از

قرار میگرفتم .بگذارید رک بگویم ،مســی نمیتوانست کارهایی که من

یــک حادثــه دیگــر منجر بــه این اتفــاق می

ایران با خوش اقبالی در مقابل تیم سرحال

شد)

که در فوتبال و ورزش کشور دخالت کنند.

ولی نمیآیند به خاطرش خودشــان را محق بدانند

 8آذرماه ،بیســت و ســومین ســالگرد بازی

حوزه ســینما کــه حــدود دو ســال پیش با

توپ وارد نمیشــود (در بازی بزرگداشــت او که  ۱۰نوامبر سال  ۲۰۰۱برگزار

مــوارد که مطرح شــده صورت گرفته باشــد و فقط

در مــورد آن مســابقه به یــاد ماندنــی تا به

تاریخی ایــران و اســترالیا در مرحله پلی آف

دیدار بوکاجونیورز – ریورپالته در سال )۲۰۰۰

*من اشــتباه کردم و هزینــهاش را هم پرداخت کردم ولی خدشــهای به

من عقیده نــدارم تخلفی مثــل دزدی و امثال این

روز بیشــتر یــک اتفاق مهــم اجتماعــی بود

حال بارها و بارها صحبت شده اما هوشنگ

صبح تو را با یک بوســه از خواب بیدار کند ،دلنشــین و شیرین (پیش از

*من دوســت داشــتم که هنوز بازیکن بودم و در این بازی مقابل مسی

ایران-استرالیا،انفجار عاطفه تلنبارشده ایرانیان بود
 2-2و بــا توجه به نتیجه  1-1بــازی رفت ،جواز

)۱۹۹۸

*پیروز شدن مقابل ریورپالته در سوپرکالسیکو مثل این است که مادرت

فراهم کردن زیرساختهای ورزشــی فعالیت دارند

شــبه اتفاق نمیافتــد و زمان میبرد .اتفاقی اســت

مســتقیم وزارت ورزش در مجمع وجود دارد ولی به

*هر اتفاقی که بیفتد و هرکســی که مربی شــود ،همه دنیا میدانند که

را شــاهد نباشــیم .البته در پرونــده ویلموتس هم

باشند .ما نیروهای جوان و تحصیلکرده و با سابقه

آن را درســت کرد و همین االنش هم هنــوز آرای غیر

*من پاک پاکم و سیاست می خواهند من را از فوتبال حذف کند(.بعد از

جهان)

رئیــس اســبق فدراســیون فوتبــال در ادامــه گفت:

ملــی بود که به او مســئولیت دادیــم و آن هم اصغر

و موثــری داشــتند و هیچ کس دیگــری دخیل نبود

نشــود درســت نیســت بلکه بایــد روی آن نظارت

پســتهای دولتی رده باال نمیتوانند در آن شــرکت

که در چند دهه اخیر رخ داده و نمیشــود یک شــبه

اســتفاده کردیم و یکی از کسانی بود که نقش مفید

اینکه بیاییــم قانــون بگذاریم نیــروی خارجی وارد

تصویــب مجمع عمومی فدراســیون فوتبال رســید

رئیس اســبق فدراســیون فوتبال در ادامه گفت :در

مأنوســیفر بــود و در آن مــدت از دانــش ایشــان

مربیان و نیروهای خارجی نظارت داشــته باشــند.

افرادی که خودشان را به عنوان سرپرست وقت به آن

ایــن را هــم بگویــم که مســتقل شــدن فوتبــال یک

آن زمــان فقط یک شــخص در کنار مــا و در کنار تیم

کورخوانده هیچ سیاهیای نیست که محو شود (سال )۱۹۹۷

وزارت ورزش تعیین میکند.

وی افــزود :در مــورد آن روز بحثهای زیادی شــکل

میچســباند و ســعی دارد بــه شــکلی از آن بــه نفع

فیفا به او پشــت پا زد ،میخواهد با ما بازیکنان دوســت شــود .ولی او

دادکان یادآور شد :عالوه بر تخصص ،دانش و تجربه

میگرفت ولی مشورت گرفتن با دخالت فرق میکند.

گرفته و متاســفانه میبینم هرکســی از راه میرســد

*پله یک برده اســت .او قلبش را به فیفا فروخــت و پس از آن زمانی که

صراحتا
قطعا ایــن کار را میکنند.
باشــد ،اظهار کرد:
ً
ً
به شــما مــی گویــم کــه ایــن کار را میکننــد .این چه

گزینه خاصی برای ریاست فدراسیون فوتبال داشته

صحبت کرد.

چــرا که فوتبال ایــران کاری کرد تا مردم از شــادی به

بــرای مدیریت ،در ایــران یک چیز مــن درآوردی دیگر

هستند و من محبوبم (سال  ۱۹۹۶در کتاب «دیگو گفت»)

نظــر مالی ایجــاد کردند .مدیــران این دو باشــگاه را

داریــوش مصطفــوی در خصــوص ســالروز صعود

بــزرگ در تقویم به عنوان روز فوتبال نامگذاری کنند

باشگاههای اســتقالل و پرســپولیس چه مشکالتی از

خداپسندانه است.

نتیجه آزمایش دوپینگ در جامجهانی)۱۹۹۴

مردم ،نظام و دینش را دوســت دارد معیارهایش هم

جهانــی و همچنین اساســنامه فدراســیون فوتبال

اظهار داشــت :روز  8آذر را باید به نکوداشــت آن روز

اســت .انتخابهــا همــه جا بیراهه اســت .اگر کســی

هیچگاه پنهان نکرد که خارج از زمین فوتبال چه می کند .این بخشی از

دادکان درباره اینکه آیا ممکن است وزارت ورزش هم

شــرایط تیم ملــی در ســال  76و صعــودش به جام

دیــدار بــا اســترالیا در تاریــخ  8آذر  76اتفــاق افتاد

امضــا کردهاند .چرا بــه این نتیجه می رســند خارجی

زیاد داشته که انتخاب چند جمله از بین آنها بسیار مشکل است.

نیاوریــم؟ چون بلد نیســتند قــرارداد ببندنــد .برای

ایلنــا -رئیس اســبق فدراســیون فوتبــال در مورد

تاریخــی ایران به جــام جهانــی  1998فرانســه که در

در فوتبــال بلکه در وزارتخانههای دیگر هم همینطور

زاوش محمدی

شد.کمااینکه قبل تر هم روز آزادی خرمشهر
را داشتیم اما چون با فضای جنگ و سیاست

مردم قابــل حــدس بود.امــا  8آذر  76کامال
بودنش دقیقا مثل همان مســابقه فوتبال
بازی که در نهایت منجر به صعود ایران شد و

همین باعث شد که ما با یک انفجار اجتماعی

رو به رو شــویم .چیــزی که من تا بــه حال آن

*آن گل را یک پســر معمولی به انگلیســی زد که داشــت پســران ما را در
جنــگ فالکلند (جنگی که در ســال  1982بین انگلیس و آرژانتین برســر
مالکیت جزایر فالکلند و دو جزیره دیگر در گرفت) میکشت(.ســال ها
بعد از گلهای تاریخی به انگلیس)

*من فکر میکنم که آلفردی دیاستفانو بهترین بازیکن دنیا است ،او از

همه بهتر بود حتی از من(.یکی از معروفترین جمالت مارادونا در سال
)2016

را ندیــده بودم.به نظر می آیــد در جامعه ما

*این را هم به شما بگویم که من قصد دارم همه داراییهایم را وقف کنم.

دارد .بعــد از آن هم تمام اتفاقات مشــابهی

تــا وقتی که ُمردم ،مــردم به یکدیگر بگویند که چــه کاری انجام دادم اما

چنین پتانســیلی فقط برای فوتبــال وجود
که افتادند کیفیت آن روز را نداشــتند و قابل

پیش بینی هم بودنــد و حتی برایش برنامه
ریزی شــد .کمااینکــه در همان جــام جهانی
 1998بعد از پیــروزی مقابل آمریکا انگار همه

منتظر بودند که مردم به خیابان بیایند .بعد

از بازی با استرالیا اما عاطفه ای که سال های
سال تلنبار شده بود سر باز کرد و برای اولین

بار بود که چنین اتفاقی می افتاد».

تمام چیزهایی که در زندگیام به دســت آوردهام را میخواهم وقف کنم
االن نه(.وقتی دخترش گفت اگــر با این وضعیت ادامه دهد میمیرد و

مارادونا شاکی شد و گفت به او چیزی از داراییهایش نمیدهد)

واقعا مزخرف است .افرادی که آلزایمر دارند ،میمیرند اما
*واژه آلزایمر
ً
من در حال مردن نیستم(.بعد از شایعه ابتالیش به آلزایمر)

*من در زندگیام بارها بردهام ،باختهام و مساوی کردهام .من تا آستانه
مرگ پیش رفتم(.وقتی در مکزیک ناکام بود)

ُ
*سرسختتر از آنی هستم که یک مشت احمق مرا بکشند!(بعد از انتقاد
از حرکاتش در بازی آرژانتین و نیجریه در سال )2018

سخن روز
روزانهم
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مصطفی داننده

به دنیا آمده!

اجــرای تئاتر در فضای بــاز و تولید تله تئاتر را به شــرط

حمایتهای دولتی در شرایط کرونایی مناسب دانست.

صدرالدیــن زاهد کارگردان ،پژوهشــگر و مــدرس تئاتر
درباره آســیبهایی که بحــران کرونا به امــر آموزش زده

پیشنهاد اجرای تئاتر در فضای باز

اســت ،گفــت :از چندین مــاه قبل کــه بحــران کرونا در

سرتاســر جهــان شــروع شــده و باعــث محدودیت در

به صحنه برد موافق اجرای نمایشهای کم پرســوناژ در

رفتوآمدهــا و فاصله گرفتــن اجباری افــراد از یکدیگر

فضای باز هستم و اگر به من این اجازه را بدهند آمادگی

شده اســت مســاله آموزش هنرجویان نیز با مشکالتی

مارادونا که رفت ،همه حسرت نبوغ فوقالعاده او در فوتبال را میخورند .استعدادی که شاید

مواجه شده که راه حل بسیاری از دوستان در این شرایط

حرف زدند و از اینکه فخزیزاده یک دانشمند برجسته در زمینه هستهای و پزشکی بوده است.

وی ادامــه داد :من در انجمن مدرســان نظــرم را درباره

نیمه شب شرعی۲۳:۲۷:۳۲ :

«فرهنگ» برای دولت در اولویت نیست

مهــر -صدرالدیــن زاهــد کارگــردان و مــدرس تئاتــر،

آقا داماد چه کارهاند؟ 9/9/99

اذان مغرب۱۷:۲۶:۱۱ :

روزنامه سرخابسال چهاردهمشماره   3719دوشنبه  10آذر ماه 1399

میثاق نامه اخالق حرفهای روزنامهنگاران در سایت روزنامه سرخاب  رتبه نشریه در طرح رتبهبندی نشریات :چهار

فرهنگ

اذان صبح۰۵:۴۹:۳۵ :

غروب آفتاب۱۷:۰۵:۲۹ :

چنین اجرایی را با حداقل تماشاگر دارم.

دنیای فوتبال دیگر شاهد همچو اویی نباشد .محسن فخریزاده که ترور شد ،همه از علم او

آموزش به صورت آنالین است.

پرویز پورحســینی به خاطــر بازیهای خوبش در فیلمهای ســینمایی و تلویزیونی در یادها

آمــوزش آنالین مطــرح کردم و معتقــدم مباحث نظری

در تمام دنیا مرســوم اســت و تفاوت زیــادی هم با تئاتر

هیچکس از تاریخ تولد آنها حرف نزد .اصال مهم نبود؛ شاید تنها اهمیتش این است که بدانیم

و شــیوههای کارگردانــی»« ،نمایشنامهنویســی» و …

وجــود دارد و مفاهیمــی را کــه از طریق تئاتــر نمیتوان

ماند.

آنها در چه سنی به دیار باقی شتافتند ،همین .فکر میکنید که مثال  80سال دیگر ،اخبار اعالم
نه ،از وقتی جهان ،جهان شــد ،ویژگیهای اخالقی ،فرهنگــی ،اجتماعی ،فردی و علمی افراد،

عمال در
اشــتیاق وجود دارد اما آموزش کار عملــی تئاتر ً

نشان فضلیت و برتری آنها بوده است نه تاریخ تولد.
ُ
نمیدانم شــاید برخی از خانوادهها فکر میکنند که پســر یا دخترشــان در تاریخ رند ،پای به

عرصه گیتی بگذارد ،دیگر احتیاج به دانشگاه رفتن ،هنر آموختن و انسان شدن ندارد .گویی

صحنهای در شــرایط پیش رو ابراز کــرد :تولید تله تئاتر
صحنهای و حتی فیلم تئاتر دارد چون در تله تئاتر دکوپاژ

تئاتر مانند درسهایی چون «تاریخ تئاتر» و یا «سبکها
قابلیت آموزش آنالیــن را دارند که البتــه باید دید برای

میکند که فالنی که متولد  9/9/99بود از دنیا رفت ،و وای به حال بشریت بعد از او؟

وی دربــاره تولیــد تله تئاتر بــه عنــوان جایگزین تئاتر

بــه مخاطــب منتقل کرد توســط تکنیکهــای مختلف

یادگیری همین مباحث هم چقدر از طرف دانشجویان

تصویری انتقال میدهند .من از تولید تله تئاتر در این

این شــرایط وجود ندارد چون تئاتر در نفس خود عمل

در این میان مطرح است که به نظر میرسد زیاد تمایلی

شرایط اســتقبال میکنم اما مساله حمایتهای دولتی
به اجرایی شدن این طرح وجود ندارد.

نزدیک کردن آدمها به یکدیگر است اما این روزها بحران

وی در پایــان صحبتهایــش متذکر شــد :در تولید تله

کرونا برای فصل کردن آمده نه وصل کردن.

تئاتر بــه دلیــل تصویربــرداری در فضای اســتودیویی

خدا پکیجی را آماده کرده اســت و همه اینها را یک جا به متولدین  9/9/99یا دیگر تاریخهای

کارگردان «افسانه ببر» با اشاره به شیوهای که در آموزش

بچهای که از اول زندگی یاد گرفته است که تاریخ تولدش ،وجه تمایز او با دیگران است ،قطعا

شــیوه آموزشــم در تئاتر و کارهایی که به صحنه میبرم،

چشم باز کرده است این جایگاه را دارد.

کــه در آن تئاتــر از مفهوم قــرن نوزدهمی خــود فاصله

در کشــورهای دیگر نظیر فرانســه که من با آن آشــنایی

چون در نحوه آموزش من هماهنگی جمعی و خالقیت

سوبســیدها قطع نشــده و ممکن اســت که هنرمندان

رند اهدا میکند.

تالشــی برای رســیدن به یک جایگاه اجتماعی مناســب نمیکند ،چون فکر میکند از روزی که

عملی تئاتر بــه کار میگیرد ،توضیح داد :کاری که من در

آنالین وجود ندارد .متأسفانه این روزها وضعیت خیلی

 ۸۰درصد از هزینههایشان تأمین میشــود اما در ایران

انجام میدهم مربوط به دهه  ۶۰میالدی است؛ شیوهای

همه کشــورها نیز با همین مشــکل مواجه هســتند اما

و مدیــران نیز برنامهریزی درســتی برای کنترل شــرایط

 30ســال دیگر وقتی آقا پسر متولد 9/9/99به خواستگاری میرود ،از او در مورد شغل و میزان

گرفــت و به مســائل و فعالیتهــای گروهی بهــا داد و

از جیبش شناسنامه آقازاده را در میآورد و رو به خانواده عروس میگیرد که آنچه همه خوبان

گروهــی اهمیت مییابد در این شــرایط امــکان آموزش

تحصیالت سوال میکنند .پدر در پاسخ لبخندی میزند و میگوید ،که این چه سوالی است و

دارند ،پسر ما در تاریخ تولدش دارد!

حاال که عروســیها تعطیل شــده اما اگــر کرونا نبود ،مطمئن باشــید که در  ،9/9/99شــاهد

عروســیهای چنان و چنان بودیم .چون با عروســی در تاریخ رند ،خوشــبختترین آدمهای

روزی زمین میشویم .دیگر با هم دعوا نخواهیم کرد و همیشه چون دو مرغ عشق عاشق با هم

زندگی میکنیم تا مرگ ما را از هم جدا کند.

البته نبایــد چندان تعجب کرد .در جامعهای که پول داشــتن ،ارحج بــه هر فضیلت اخالقی

است ،باید هم برخی فکر کنند که داشتن یک تاریخ تولد خاص میتواند برای آنها یک آپشن
و ویژگی مهم باشد.

یادمان نرفته اســت زمانی داشــتن مــدرک تحصیلی برای جوانــان به ویژه در مســیر ازدواج

یک ُحســن بزرگ بود .حاال اما اگر باالترین مدرک را هم داشــته باشید اما حقوقتان نزدیک 3
میلیون تومان باشد یا خانه نداشته باشید ،نمیتوانید روی جواب مثبت خانواده دختر مورد
عالقهتانحسابکنید.

مواظب باشیم ناهنجاریها تبدیل به هنجار نشوند و مسائل سادهای که هیچ اصالتی ندارند

برای ما آدمها تبدیل به فضیلت نشوند.

عصرایران؛

بیشتری دارد و چند هفته قبل نیز سفری به آنجا داشتم

 ۱۰۰درصد حقوقشــان را دریافت نکننــد اما حداقل -۷۰

ندارند.

زاهد دربــاره اجرای تئاتر در فضای باز بیــان کرد :از آنجا
که معتقدم محور اصلی نمایش بازیگر اســت و میتوان

بدون وابستگی به دکور و نور و صحنه پردازی نمایشی را

نمایشهــای کم پرســوناژتر باید مــد نظر قــرار گیرد و
از طــرف دیگر مســاله در نظــر گرفتن زمــان کافی برای
تولیــد ایــن آثار هــم مطرح اســت چون برای کم شــدن

هزینه میخواهنــد یک تله تئاتر را به ســرعت و در  ۲روز

تصویربرداری کنند که در نهایت نتیجه کار ضعیف از کار

درخواهد آمد.

سینما

یا از میــزان تحصیالت و هنرهای عروس خانم میپرســند و مادرش میگوید ،از هر انگشــت
دختر ما یک هنر میبارد چون او متولد  9/9/99است.

آشفتهتر از آن اســت که بتوانیم تصورش را بکنیم و تئاتر

کال مســائل فرهنگی بــرای دولت ما در اولویت نیســت
ً

مســاله رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی و اجــرای

آخرین وضعیت نوسازی سینما  ۲۹بهمن تبریز

همنوا -رئیس حوزه هنری آذربایجانشــرقی با اشاره

بــه اینکــه نوســازی ســینما  ۲۹بهمــن تحــت عنوان

“پردیــس ســینمایی_فرهنگی  ۲۹بهمــن تبریــز” از
ابتدای ســال شــروع شده اســت ،آخرین وضعیت این

ورود کرده و سپس مجتمع ،تجهیز خواهد شد.

محمد حسین بالغی اظهار کرد :حوزه هنری استان در

زمانبنــدی مقــداری عقــب افتادهایــم ،اما بــا درنظر

استان ،اقدام به نوسازی سینما  ۲۹بهمن تبریز کرده و

برآورد خوبی از پیشــرفت پروژه داریم .وی با اشــاره به

چندین برابر شــدن قیمت مصالح ،حــدود  ۴۰درصد

نیز گفــت :این مجموعه دارای شــش ســالن مختلف

اعظمی از کارهای عمرانی و ابنیهای در حوزه نوســازی

چهار سالن با ظرفیت  ۹۰الی  ۱۴۰نفر و یک سالن بزرگ

حدود دو هفته بعد به کارهای نازک کاری و دکوراسیون

وی بــه امــکان اجــرای نمایــش در ایــن مجموعــه نیز

پروژه فرهنگی_هنری را تشریح کرد.

اشــاره کرد و افزود :یکــی از ســالنهای مجتمع نیز به

بودیم تا پروژه در دهه فجر به اتمام برسد ،اما با توجه

تخصصی ،به سالن ســینما و تئاتر تبدیل میشود که

ملی ،ایــن موضوع بعید به نظر میرســد ،اضافه کرد:

رئیــس حوزه هنری اســتان افــزود :هر چنــد از برنامه

صورت تخصصی و با ایجاد امکانات مجاور و تجهیرات

ادامهی فعالیتهای نوسازی سینماها و مراکز فرهنگی

ی مصالــح و کمبودهای مالی،
گرفتن مشــکالت ،گرانــ 

هم قابلیت سینما و همچنین قابلیت اجرای نمایش

این پــروژه علیرغم وجود مشــکالت ،کمبــود منابع و

ویژگیهــا و امکانات این مجتمع ســینمایی_فرهنگی

پیشــرفت فیزیکــی دارد.وی بــا بیــان اینکــه بخــش

بوده که شامل سالن “ویآیپی” با حدود  ۱۴صندلی،

انجام شده است ،گفت :انشاءهللا طبق برنامهریزی،

با ظرفیت بیش از  ۵۰۰نفر است.

را دارد.

به مشــکالت پیشرو و تامین همزمان منابع استانی و

کمر همت بســتهایم تا این پروژه را اوایل ســال بعد به

بهرهبرداری برسانیم.

بالغی بــا بیــان اینکــه در کنــار این ســالنها ،ســایر

رئیس حوزه هنری استان در خاتمه ابراز کرد :از سازمان

صــورت پاتــوق هنرمندان درنظر گرفته شــده اســت،

منابع پــروژه را تخصیــص دادند ،مســئوالن در تهران

فضاهای فرهنگــی و همچنین یک کافی شــاپ نیز به
ادامه داد :بعد از افتتــاح مجموعه ،در حوزه نرمافزاری

نیز برنامههای فرهنگی و سینمایی اجرا خواهد شد.

وی با اشــاره به اینکه تمام تالش خــود را به کار گرفته

مدیریــت و برنامه ریزی اســتان قدردانــی میکنیم که
هم در رابطه با تخصیص منابع قول دادهاند و پای کار
هســتند تا انشاءهللا بتوانیم این پروژه را در سه ماهه
اول سال  ۱۴۰۰افتتاح کنیم.

یادداشت
جالل ذکایی

4ـ پرهیــز از ورود در حوزههــای فنی و تکنیــکال صنعت چاپ

آنچــه صاحبان برندهای بــزرگ و تولیدکننــدگان محصوالت

ادغام نیک

شفاف و قابل دسترسی برای هم تمام مخاطبان ،هیات داوران

دسترســی برای تمام مخاطبــان ،هیــات داوران صاحبنام و

فرهنگی ،هنری و تجاری روشن کند.

اما بهنظر میرسد برای غنای سطح کیفی جشنواره چند نکته

همافزایی و رشد کیفی جشنواره منجر خواهد شد.

1ـ توجــه بــه کیفیت برگزاری جشــنواره و اســتفاده از تجربیات

نیز از مســایل مهمی است که باید به آن توجه داشت .بی شک

بر کارشناسی و تجربیات سایر جشــنوارهها میتواند بر اعتبار

ســکه و نظایر آن مســتغنی هســتند و آنچه برای آنان از درجه

2ـ توجه به سفارشدهندگان بهعنوان صاحبان اصلی آثار ،در

اعتبار بخشیدن به جایزه ی مورد نظر و برگزاری مراسم اهدای

نکتهای که تابحال از سوی برگزارکنندگان جشنواره مورد غفلت

شایسته،از هدایایمالیآنمهمتراست.

بوده اســت .چه آنکه صاحبان برندهای بزرگ تولیدی کشــور،

اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و همچنین اتاق

فرهنگی و چاپی را ارضا میکند ،سطح و اعتبار جشنواره ،فرایند
صاحبنــام و معتبــرو در یک کالم ســطح کیفی قابــل اعتنای

جشنوارهاست.

«چندروز پیش،خبر برگزاریاولینجلسهشورایسیاستگذاری

جشــنواره دوســاالنه صنعت چاپ و ادغام آن با نشان فیروزه
منتشرشــد .خبری که تا پیش از این ،از ســوی مدیرکل محترم
چاپونشر تکذیبشدهبود،اماباتدبیرمعاونتامور فرهنگی

وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی به مرحله انجام رسید .فارغ از

انگیزه و الزاماتی که ضرورتا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را به
این نتیجه رسانده که این دو رویداد همسو را با یکدیگر ادغام
کنــد ،باید این اتفــاق را به فــال نیک گرفت .اقــدام بهموقعی
کــه درصورت اتخــاذ تدابیر درســت ،از آن میتــوان به تغییری

تاثیرگذار یاد کرد.

بــدون تردیــد یکــی از دالیلــی که منجــر به ایــن ادغام شــد،

کمبود منابــع مالی و تنگناهــای بودجــهای در وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی اســت .اما نکته مهمی که در برگزاری اینگونه

جشــنوارهها باید به آن توجه داشــت این اســت که مخاطبان

این دو جشــنواره ،عموما تولیدکنندگان و صاحبان برندهای
بــزرگ هســتند و معموال ایــن برندها کمتــر به دنبــال جوایز

مــادی و دریافت منابــع مالی ویژه هســتند .آنچــه صاحبان
برندهای بزرگ و تولیدکننــدگان محصوالت فرهنگی و چاپی
را ارضا میکند ،ســطح و اعتبار جشنواره ،فرایند شفاف و قابل

معتبرو در یک کالم ،سطح کیفی قابل اعتنای جشنواره است.

را باید مد نظرداشت؛

یکی از ضرورتهای برگزاری این جشــنواره است .عدم ورود در

حوزههایی کــه نه در صالحیت و نه در توان کارشناســی وزارت

ارشاد است ،میتواند تکلیف این جشنواره را به عنوان رویدادی
 5ـ ادغام رستههای موازی دو جشنواره چاپ و نشان فیروزه ،به
 6ـ گرایش جوایز جشنواره به سمت هدایای معنوی و اعتباری

دورههای گذشته ،بویژه تنظیم شیوهنامههای اجرایی مبتنی

بسیاری از شــرکتکنندگان در این جشــنواره ،از دریافت چند

جشنوارهبیفزاید.

اهمیت بیشتری برخوردار است ،اعتبار معنوی جایزه است .لذا

گسترشسطحمخاطبانجشنوارهتاثیر مثبتخواهدداشت.

جوایز با حضور مقامات رســمی و تراز اول کشــور و با شرایطی

قرار گرفته ،عدم توجه به سفارشدهندگان محصوالت چاپی

7ـ مشــارکت دادن نهادهای متولی امر تجــارت وصنف نظیر

درصورت مشــارکت دراین رویداد میتوانند در تاثیرگذاری آن

اصناف ایران در سیاســتگذاری و حمایت معنوی از این رویداد

 3ـ بدون تردید یکی از دغدغههای وزارت ارشاد گسترش زبان

را با جشنواره همسو کند.

است .این جشنواره محمل مناسبی است تا وزارت ارشاد با تکیه

رسیده است که این دو رویداد را ادغام و در قالب یک جشنواره

شــرکتهای بزرگی که در انتخاب برندهای خود ،زبان فارســی

دوباره نیازمود و شرایط برگزاری یک جشنواره درخور و شایسته

نقشمهمیداشتهباشند

میتواند طیف گستردهای از فعاالن تولیدات فرهنگی ،تجاری

فارسی و پیشگیری از گسترش عبارات بیگانه در انتخاب برندها

بهر قدیر بنظر میرسد حال که وزارت ارشاد به این جمعبندی

بر فرهنگ عمومی و با استفاده از ابزارهای تشویقی و حمایتی،

برگــزار کند ،باید از این فرصت اســتفاده کــرد و راههای رفته را

و انتخــاب ترکیبهــای خالقانه را مدنظر قــرار میدهند مورد

را فراهم کرد».

تشویق و حمایت قرار دهد.

ایبنا

هنر

انتشار فراخوان هنری و ادبی سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی

ترجمــان صبح -مدیــرکل کانون پــرورش فکری کــودکان و

در بخش ادبی آثار خود را در قالب شــعر ،داستان کوتاه و متن

خیابانی را از جمله ویژگیهای این فراخوان برشــمرد و  ۳۰دی

یکصدمین سالگرد شــهادت شــیخ محمد خیابانی ،از انتشار

کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی ارسال کنند.

وی ،تولید نماهنگ زنده توســط انجمن سرود کانون ،انتشار

نوجوانان آذربایجانشرقی همزمان با برنامههای بزرگداشت

فراخوان هنری و ادبی این مناسبت خبر داد.

ادبــی به دبیرخانه این فراخوان واقــع در کانون پرورش فکری
وی گفت :در بخش هنری نیز عالقهمندان میتوانند در قالب

ماه را آخرین مهلت ارسال آثار عنوان کرد.

کتاب قصههای شــیخ شهید و برگزاری نشســت انجمن شعر

علــی بینش با اعالم این مطلب اظهار کرد :این فراخوان ،ویژه

عکس ،فیلم  ۶۰ثانیه ،نقاشــی ،خوشنویســی ،موشنگرافی و

و داســتان شــهریار با حضور نوجوانــان این انجمــن و یکی از

خیابانی در دو بخش هنری و ادبی منتشر شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ،توجه

برنامههایی عنوان کرد که کمیته کــودک و نوجوانان نوجوان

نوجوانــان و با هدف معرفی شــخصیت شــهید شــیخ محمد
وی افزود :نوجوانان  ۱۲الی  ۱۸ســال از سراســر کشور میتوانند

فیلمنامه کوتاه انیمیشن اقدام به ارسال آثار خود کنند.

به زندگی ،شــخصیت و اندیشــههای بیدارگرانه شــیخ محمد

نویسندگان سرشناس ادبیات کودک و نوجوان کشور را از دیگر
ستاد بزرگداشت شیخ محمد خیابانی برگزار خواهد کرد.

منظر

ی زاده در حرم مطهر رضوی
طواف پیکر دانشمند هسته ای ،شهید محسن فخر 
پیکر مطهر دانشمند هستهای شهید محسن فخریزاده شامگاه شنبه در حرم رضوی طواف داده شد.
مراسم طواف پیکر شهید محسن فخریزاده برای جلوگیری از ازدحام جمعیت بدون اعالم قبلی و عمومی انجام شد.
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