
 هرکه سی خوشه
عجب آشفته بازاری است 

تاملی بروضعیت اقتصادی موجود جامعه
فرشته ایازی

بــرای نگارنــده کــه ارتبــاط 
چندانــی بــا دنیــای اقتصــاد 
آن  اتفاقــات  وبازارنــدارد 
وچــه  خوشــایند  چــه 
قابــل  ناخوشــاینداصال 
توجــه نبــوده وپیگیرنشــده 

ــطه  ــه واس ــته ب ــد روز گذش ــی درچن ــت ول اس
تامیــن نیازهــای ضــروری زندگــی مجبور بــه ورود 
بــه دنیــای اقتصــاد شــد وآنجــا بــود کــه متوجــه 
شــد عجــب آشــفته بــازاری اســت .بــازار اقتصــاد 
اعــم درهمــه نــوع آن وبــه عبارتــی درجایــی کــه 
ــی  ــا خدمت ــی داردی ــود کاالی ــرای خ ــس ب هرک
ارائــه مــی کنــد حالتــی شــده اســت کــه درجواب 
پرســش قیمــت اجنــاس رامــی یــک جمله پاســخ 
اســت قیمــت ثابتــی نــداره ُگپــی اه اگرتعریفــی از 
ُگپــی بــودن قیمــت کاال هــا وخدمــات ارائــه شــود 
ــخصی  ــت مش ــه قیم ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ب
نــدارد وهرکــس هرطــور دلــش بخواهــد وســودش 

ــد ــی فروش ــد م را درآن ببین

پیرمرد و دریایش
 یادداشت حسن کیائیان

در یاد و خاطره ی نجف دریابندری

شناسایی ۱۸۶۹ بیمار جدید 
کووید۱۹ در کشور

 درمان ۱۰۴ هزار نفر از مبتالیان

نهضت آسفالت در 
محورهای شریانی لرستان

ورود تورهای گردشگری 
به لرستان ممنوع شد

۲۰ میلیارد تومان از خسارات 
کشاورزان سیل زده ثبت سامانه 

نشده است

یک آنارشیسم خام عروسکی 
نقد فیلم جوکر

دیالکتیک ساز و آواز و کلمات 
قسمت دوم:  موتوچی یا دایه دایه.

بینامتنیت

تغییر وضعیت شعر فارسی پس از نیما

    فیلسوفان اگزیستانس و انتخاب 
زبان داستان برای بیان مدعای خود

به لرستان سفر نکنید
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اماکن گردشگری ازنا تعطیل شد

اماکــن  کلیــه  گفت:مســیر  ازنــا  شهرســتان  فرمانــدار 
ــچ  ــدود و هی ــنبه مس ــتان از روز پنجش ــگری شهرس گردش

ــدارد. ــن را ن ــن اماک ــه ای ــازه ورود ب ــخصی اج ش
محمــد محمــد نــژاد درکارگــروه اجتماعــی، فرهنگــی، 
ســالمت و زنــان ســتاد کرونــا افزود:بــا توجــه بــه وضعیــت 
برگــزاری   ، و دســتورالعمل هــا  ازنــا  در  قرمــز کرونــا 
نمازهــای جماعــت، جمعــه و عیــد فطــر در ایــن شهرســتان 

ــت. ــده اس ــو ش لغ
ــه منظــور کنتــرل بهتــر اوضــاع  ســاعت   وی اظهــار کرد:ب
کاری ادارات، بانــک هــا و نهادهــا بعــد ازمــاه رمضــان 

ــد. ــی باش ــا ۱۳:۰۰ م ــاعت ۷:۳۰ ت س
وی تاکیــد کــرد: بایســتی  ورودی آرامســتان هــا و اماکــن 
تجمعات،مراســم  برگــزاری  و  شــده  مســدود  زیارتــی 
عروســی و ترحیــم فقــط بــا مجــوز اماکــن نیــروی انتظامــی 

ــد. ــر باش امکانپذی
وی همچنیــن گفت:شــهرداری هــای ازنا،مومــن آبــاد و 
ــزاری  ــدم برگ ــتی و ع ــای بهداش ــا ، پروتکله ــاری ه دهی
ــان  ــرده و کارکن ــانی ک ــالع رس ــردم اط ــه م ــم را ب مراس
ادارات دولتــی و بانــک هــا ، در ادارات موظــف بــه اســتفاده 
از ماســک شــدند. در صــورت مشــاهده برخــورد قانونــی مــی 

شــود.
ازنــا در ۱۴۰کیلومتــری شــرق لرســتان واقــع شــده اســت. 

/ایرنــا

اهدا یکهزار هزار بسته کمک معیشتی 
به بیماران خاص لرستان

ــاران  ــه بیم ــنبه ب ــتی روز ش ــک معیش ــته کم ــزار بس یکه
ــد. ــدا ش ــتان اه ــالج لرس ــاص و صعب الع خ

 قائــم مقــام دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان در آئیــن اهــدا 
ــه بیمــاران خــاص اســتان  بســته هــای کمــک معیشــتی ب
کــه در محــل ســالن ورزشــی دانشــکده دندانپزشــکی 
خرم آبــاد برگــزار شــد گفــت: بــا هــدف کمــک بــه افــرادی 
صعب العــالج  و  خــاص  بیمــاران  بویــژه  بضاعــت  کــم 
ــی  ــتاد اجرای ــکاری س ــا هم ــورا ب ــران عاش موسســه امدادگ
ــن بســته هــا نمــوده  ــه ای ــه تهی ــدام ب ــام )ره( اق ــان ام فرم

اســت.
ــا  ــن بســته ه ــی فرهــادی گفــت: ارزش هــر کــدام از ای عل
ــی باشــد. ــال م ــارد ری ــغ ۲ میلی ــا مبل ــال و جمع ــون ری ۲میلی

وی در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا اینگونــه 
ــای اقشــار  ــع نیازه ــی کوچــک در رف ــوان قدم ــات بت اقدام

ــا ــت.  /ایرن ــا برداش ــده از کرون ــیب دی آس

رئیس هیات پزشکی  ورزشی لرستان خبر داد:
پلمب ۴۰ باشگاه/ ورزشکاران بی کرونا

می گویــد:  لرســتان  پزشــکی  ورزشــی  هیــات  رئیــس 
تاکنــون ورزشــکاری از ایــن اســتان بــه کرونــا مبتــال نشــده 

ــت. اس
افشــین قنبــری اظهــار کــرد: بــرای مقابلــه بــا شــیوع کرونــا، 
ــی انجــام  ــات خوب ــتان اقدام ــات پزشــکی ورزشــی لرس هی

داده اســت.
وی ادامــه داد: از اســفند ۹۸ تاکنــون مایــع ضدعفونی کننده، 
ــی ورزش  ــن اهال ــک بی ــرف و ماس ــار مص ــتکش یکب دس

ــم. ــع کرده ای ــتان توزی اس
ــه اینکــه ۷۳۱ بازرســی از باشــگاه ها و  ــا اشــاره ب ــری ب قنب
ــه  ــرد: ب ــه ک ــته ایم، اضاف ــتان داش ــی اس ــای ورزش مکان ه
ــز  ــورد نی ــی و ۴۰ م ــر کتب ــگاه ها ۱۸۶ تذک ــئوالن باش مس

پلمــب شــد.
ــرد:  ــد ک ــتان تاکی ــی لرس ــکی  ورزش ــات پزش ــس هی رئی
ــت  ــه فعالی ــگاهی ک ــر باش ــی ه ــه اغماض ــدون هیچ گون ب
و  می کردیــم  اقــدام  پلمــب  بــرای  بالفاصلــه  می کــرد 
خوشــبختانه بیشــتر مســئوالن باشــگاه ها همــکاری خوبــی 

ــتند. ــوص داش ــن خص در ای
ــای  ــا مکان ه ــیوع کرون ــل ش ــه در اوای ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای  ــزود: ب ــی می شــد، اف ــب ضدعفون ورزشــی به طــور مرت
حفاظــت از ورزشــکاران در مقابلــه بــا کرونــا تمــام مســائل 

ــم. بهداشــتی را انجــام داده ای
ــکاران  ــا از ورزش ــه آی ــی ک ــه پرسش ــخ ب ــری در پاس قنب
گفــت:  شــده؟  مبتــال  کرونــا  بــه  کســی  لرســتانی 
خوشــبختانه تــا حــاال کــه چنیــن گزارشــی بــه دســت مــا 

نرســیده اســت.
ــر  ــی دبی ــکی ورزش ــات پزش ــه هی ــادآوری اینک ــا ی وی ب
ــتان  ــان اس ــا اداره کل ورزش و جوان ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل س
اســت، اضافــه کــرد: وظایــف خودمــان را در ایــن راســتا بــه 
ــه ورزشــکاران  ــم و ســالمت جامع نحواحســن انجــام داده ای

ــا بســیار مهــم است./ایســنا ــرای م ب

»نامه سرگشاده«

باالتر از سیاهی رنگی نیست!

بسم اهلل الرحمن الرحیم
نماینــدگان منتخــب شهرســتان خــرم 

آبــاد
جنــاب آقــای محمودونــد و جنــاب 

آقــای ویســکرمی
باسالم و احترام

ــتان  ــردم لرس ــان م ــت، و از زب ــه فالک ــخنم را از اوج قل س
ــر  ــد و ه ــداد می کن ــر بی ــه فق ــی ک ــم. از جای ــاز می کن آغ
روز بــر تعــداد نیازمنــدان افــزوده می شــود. از شــهری 
نانوایــی هایــش می نویســند »همشــهری؛  کــه بــر در 
نــان قرضــی نداریــم«. از ســرزمینی کــه بــا وجــود همــه ی 
ــت،  ــه ی فالک ــر قل ــدادادی، ب ــی و خ ــتعدادهای طبیع اس
چــون نگینــی درخشــان، الی »تــوزون و دوزون« سیاســت 
کاران و سیاســت بــازان رنــگ باختــه اســت و چشــم هــای 
ــا  ــی اســت ت ــدت هاســت در انتظــار نمایندگان مردمــش م
ــه  ــان را متوج ــترین نگاهش ــوم، بیش ــه دور از روال مرس ب

ــد.  ــردم کنن م
از شــهری ســخن می گویــم کــه ظرفیــت و پتانســیل 
ــاورزی،  ــه ی کش ــالب در عرص ــک انق ــاده ی ی ــش آم جوانان

ــت. ــگری اس ــت و گردش ــداری، صنع دام
جوانانــی کــه جــز مهاجــرت چــاره ای ندارنــد و نــان را بایــد 

کیلومترهــا دورتــر از زادگاهشــان بــه زادگاهشــان برســانند.
ــرمایه  ــرمایه داران و س ــی س ــر دلیل ــه ه ــه ب ــاری ک از دی
گــذاران از آن فــراری انــد. آنــان کــه دستشــان بــه 
در  غیرخــودی-  چــه  خــودی  می رســد-چه  دهانشــان 

می کننــد.  گــذاری  ســرمایه  دیگــری  شــهرهای 
ــه  ــاورد ن ــان بی ــه برایش ــی ک ــد جای ــان را می برن آورده اش

ــد.  ــاد رفتــه مــی پندارن ــر ب اینجــا، چــرا کــه ب
ــا  ــوای اینج ــت؟! آب و ه ــت چیس ــید عل ــان بپرس از خودت
ــذب  ــب و ج ــرای جل ــده ای ب ــال ع ــا ح ــت ی ــوش نیس خ

ســرمایه و ســرمایه دار و ســرمایه گذار خــوش نیســت؟
برادرانــه از شــما می خواهیــم بــه داد مــردم برســید و بــرای 
ــان وقــت مــردم اســت. قبــل  ــد. وقتت مــردم وقــت  بگذاری
ــال پیشــینیان  ــار و اعم ــس، پیشــینه، رفت ــه مجل از ورود ب
ــه صــالح اســت انجــام  ــه ب ــد و آنچــه را ک را بررســی کنی

دهیــد. 
نگذاریــد تجربــه هــای تلخــی باشــید کــه میــل بــه تکــرار 
آنهــا نباشــد و خــدای ناکــرده بعــدن حســرت ایــن روزهــا را 

ــد!  ــد کــه می توانســتید و انجــام ندادی بخوری
ایــن روزهــا شــهر زیبــای خــرم آبــاد بــه انــرژی تــازه نیــاز 

دارد، بــه خــون تــازه! 
خــون خشــکیده در رگ هایــش را بــه جریــان بیندازیــد کــه 

فقــر همیــن حوالــی خیمــه ی دائمــی زده اســت. 
ایــن روزهــا ایســتادن بــر قلــه ی فالکــت، باالتــر از وضعیــت 

قرمــز اســت. 
ــا آرزوی  ــت«! ب ــی نیس ــیاهی رنگ ــر از س ــد گفت:»باالت بای

ــربلندی ــت و س موفقی

اسدفرهمندخرم آباد

اســتاندار لرســتان گفــت: از هموطنــان 
اســتان  آنکــه  به رغــم  می خواهیــم 
مــردم مهمان نــوازی دارد، امــا بــه دلیــل 
ــا و آمــاده نبــودن شــرایط  شــیوع کرون
اســتان  مقصــد  بــه  مهمان نــوازی، 

نکننــد. برنامه ریــزی 
جلســه  در  خادمــی  موســی  ســید 
اســتانی  ســتاد  اجــالس  ویدئــو 
ــروز  ــه ام ــا ک ــاری کرون ــا بیم ــه ب مقابل
ــا  ــت، ب ــورت گرف ــاه ص ــوم خردادم س
ایــن  وضعیــت  آخریــن  بــه  اشــاره 
ــا  ــرد: ب ــار ک ــتان، اظه ــاری در اس بیم
ــه اینکــه هــر روز در برخــی از  توجــه ب
شهرســتان ها افزایــش تعــداد مبتالیــان 
ــرر  ــم، مق ــا را داری ــاری کرون ــه بیم ب
ــا را  شــده اســت برخــی از محدودیت ه

ــم. ــه دهی ادام
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح  وی 
بــه  آینــده  روز  چنــد  تعطیــالت 
ــر  ــر و نظ ــعید فط ــد س ــبت عی مناس
ــتان،  ــگری لرس ــای گردش ــه جاذبه ه ب
ممکــن اســت مــردم از ســایر اســتان ها 
بــه اســتان ســفر کننــد کــه مــا از 
همین جــا اعــالم می کنیــم کــه اســتان 
علی رغــم آنکــه مــردم مهمان نــوازی 
دارد، امــا بــه دلیــل آمــاده نبــودن 
مقصــد  بــه  مهمان نــوازی  شــرایط 
در  و  نکننــد  برنامه ریــزی  لرســتان 
ایــن ایــام مراکــز تفرجگاهــی به شــدت 
ــن  ــرش در ای ــوند و پذی ــرل می ش کنت
مناطــق وجــود نــدارد لــذا از همــه 
اســتان های  از  به ویــژه  هم میهنــان 
ــه  ــه ب ــم ک ــت داری ــوار درخواس هم ج

ــد. ــفر نکنن ــتان س ــن اس ای
اســتاندار لرســتان در خصــوص موضــوع 
در  محدودیت هــا  اعمــال  و  کنتــرل 
ــن  ــت: ای ــهرها گف ــی از ش ورودی برخ

شهرســتان ها  از  برخــی  در  موضــوع 
ــار شهرســتان بروجــرد،  ــژه در چه به وی
ــده  ــر عه ــاد ب ــان، دورود و خرم آب دلف

ــت. ــده اس ــته ش ــداران گذاش فرمان
بــه ممنوعیــت  اشــاره  بــا  خادمــی 
برگــزاری مجالــس ترحیم و جشــن های 
عروســی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه به 
ممنوعیــت برگــزاری مجالــس ترحیــم و 
ــن موضــوع را  ــرادی ای عروســی اگــر اف
رعایــت نکننــد مطابــق قانــون بــا آنــان 

ــد شــد. برخــورد خواه
نماینــده عالــی دولــت در لرســتان ضمــن 
تقدیــر از همــکاری خــوب مــردم در 
ــت  ــه اهمی ــی ب ــه اجتماع ــت فاصل رعای
ــرل  ــردم در کنت ــکاری م ــرورت هم و ض
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــا اش ــاری کرون بیم
ــه  ــن زمین ــه ای در ای ــی منطق ــر اهال اگ
همــکاری الزم را نداشــته باشــند عــالوه 
بــر اینکــه بــرای خودشــان مشــکل ایجاد 
ــکل  ــم مش ــران ه ــرای دیگ ــد ب می کنن

ــد شــد. ایجــاد خواه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر 
دلفــان  و  بروجــرد  شهرســتان  دو  در 
ــی واصــل نشــده اســت،  گزارشــات خوب
اضافــه کــرد: آمــار مبتالیــان در ایــن دو 
شهرســتان نســبتاً بیشــتر اســت و علــت 
آن، عــدم رعایــت پروتکل های بهداشــتی 
ــز تفریحــی اســت. ــا و در مراک در بازاره

اســتاندار لرســتان از مــردم فهیــم بروجرد 
و دلفــان خواســت بــرای حفــظ ســالمتی 
خودشــان و همچنیــن کمــک به ســالمت 
وضعیــت  ایــن  از  خــروج  و  اســتان 
ــد و  ــتر کنن ــود را بیش ــای خ همکاری ه
بــا رعایــت فاصلــه اجتماعی از حضــور در 
مراســمات و ازدحام هــا خــودداری کننــد.

ــتانی در  ــی اس ــرد: وقت ــان ک ــی بی خادم
وضعیــت هشــدار قــرار می گیــرد بــه 
حــوزه اقتصــادی و حوزه هــای دیگــر 
می شــود  وارد  زیــادی  خســارت های 

ــا را  ــم محدودیت ه ــا مجبوری ــه م چراک
ــم. ــش دهی افزای

ــد  ــاز عی ــزاری نم ــوص برگ وی در خص
ــه  ــاس مصوب ــر اس ــرد: ب ــار ک ــر اظه فط
ــوان  ــچ عن ــه هی ــا، ب ــی کرون ــتاد مل س
ــد  ــد ش ــزار نخواه ــزرگ برگ ــات ب تجمع
و بــا توجــه بــه وضعیــت اســتان کــه در 
حالــت هشــدار قــرار داریــم ایــن فریضــه 

ــد. ــد ش ــزار نخواه ــتحب برگ مس
اســتاندار لرســتان تصریــح کــرد: در 
و  پلدختــر  شهرســتان  دو  خصــوص 
چگنــی کــه وضعیــت آن هــا ســفید 
آن هــا  وضعیــت  آخریــن  بــوده، 
ــری  ــا همفک ــد و ب ــد ش ــی خواه بررس
نماینــده  و  دانشگاه علوم پزشــکی 
ــاز  ــزاری نم ــوص برگ ــه در خص ولی فقی
شهرســتان  دو  ایــن  در  فطــر  عیــد 
شد./ایســنا خواهــد  تصمیم گیــری 

عباس عبدي
اعــالم حکــم بــدوي صــادره دربــاره متهمــان 
ــه  ــت، ب ــیعي داش ــاب وس ــودرو بازت ــازار خ ب
ــا افزایــش  ویــژه آنکــه همــراه شــده اســت ب
ــوالت  ــر و تح ــودرو و تغیی ــت خ ــدید قیم ش
ــن حکــم  ــاره ای ــع )صمــت(. درب وزارت صنای
چنــد نکتــه وجــود دارد.  وجــود دو نماینــده 
مجلــس در میــان متهمــان کــه هرکــدام بــه 
ــن  ــاه محکــوم شــده اند، ای ــک م 5 ســال و ی
پرســش را طــرح کــرد کــه چــرا دادگاه مزبور 
ــا  ــان دقیق ــات آن ــوده اســت؟ اتهام ــي نب علن
ــن جــرم  ــد ای چیســت؟ و از کجــا وارد فرآین
ــا رســیدگي بــه  شــده اند؟ ربــط ایــن جــرم ب
ــده  ــراي نماین ــان ب ــي آن ــاي قبل صالحیت ه

شــدن چگونــه اســت؟ 
از همــه مهم تــر اینکــه کــدام شــرایط و 
ســاختارهاي اداري وجــود دارد کــه امــکان 
را در چنیــن مبــادالت  نماینــدگان  ورود 
مجرمانــه اي فراهــم مي کنــد؟ آیــا ایــن 
ــه  ــود دارد؟ چگون ــان وج ــاختارها همچن س
ممکــن اســت کــه ســایر نماینــدگان و 
همــکاران نزدیــک آنــان از ایــن روابــط 
و حضورهــاي مجرمانــه مطلــع نباشــند؟ 
ــارزه  ــراي مب ــرار باشــد کــه مــردم ب اگــر ق
بــا فســاد بــه دســتگاه قضایــي اطــالع 

دهنــد پــس چــرا نماینــدگان مجلــس کــه 
حداقــل بخشــي از آنــان از ایــن فســاد 
مطلــع بوده انــد آن را عمومــي نکردنــد؟ 
مجــازات  چــرا  اینکــه  مهم تــر  همــه  از 
ــول  ــه ق ــت. ب ــران اس ــر از دیگ ــان کمت آن
یکــي از دوســتان کــه نظــري را بــراي 
مــن فرســتاده بــود، معتقــد بــود کــه آنــان 
ــد  ــت کرده ان ــز خیان ــردم نی ــاد م ــه اعتم ب
از  ســنگین تري  بســیار  اتهــام  ایــن  و 
اختــالس اســت. اگــر بتــوان دو نفــر از 
ــه  ــوم ب ــوان فســاد محک ــه عن ــان را ب متهم
ــاد را  ــه اعتم ــرادي ک ــرا اف ــرد، چ ــدام ک اع
ــوم  ــرم محک ــن ج ــه ای ــد، ب ــل مي کنن زای
کــه  اســت  مشــهور  داســتاني  نشــوند؟ 
ــردي  ــه ف ــي را ب ــي امانت ــردي در تاریک م
ــه  ــي ک ــه دارد هنگام ــش نگ ــه برای داد ک
ــهور  ــه او دزد مش ــد ک ــرد دی ــت بگی برگش
ــي او  ــه امانت ــرد ک ــان ک ــت. گم ــهر اس ش
را دزدیــده، ولــي فهمیــد کــه او همــان 
امانــت  بــه  را  مــال  کــه  اســت  کســي 
نــزدش گذاشــته اســت. پرســید چــرا مــال 
هســتم  دزد  مــن  گفــت  برنداشــتي،  را 

ــا  ــم. اتفاق ــت نمي کن ــت در امان ــي خیان ول
ــده اي  ــت. نماین ــتي اس ــق درس ــن منط ای
ــد و  ــاع کن ــت دف ــوق مل ــد از حق ــه بای ک
ــردم  ــن راي از م ــات و گرفت ــگام انتخاب هن
ــاد داده اســت  ــه فس ــدي علی ــعارهاي تن ش
ــه  ــي علی ــخنراني پرحرارت ــس س و در مجل
ــرده  ــودرو ک ــت خ ــاد در صنع ــود فس وج
ــه باشــد، بیــش از  اســت، اگــر رشــوه گرفت
هــر فــردي عــادي بایــد بــه اشــد مجــازات 
ــه  ــده، بلک ــط نماین ــه فق ــود. ن ــوم ش محک
ــده  ــرکت تولیدکنن ــا ش ــت ی ــد دول کارمن
ــد مجــازات  ــر باشــد، بای هــر چــه بلندپایه ت
ســخت تري بــر او تحمیــل کــرد. مــردم 
ــه  ــراد عــادي محکــوم ب ــد کــه اف نمي پذیرن
ــدرت  ــب ق ــراد صاح ــي اف ــوند ول ــدام ش اع
ــن  ــب ای ــد و موج ــردم بوده ان ــن م ــه امی ک
و  مجــازات  اندکــي  بــا  شــده اند  فســاد 
ــه  ــروط مواج ــف و آزادي مش ــپس تخفی س
کســي  اینکــه  بدتــر  همــه  از  و  شــوند 
تحت تاثیــر  و  چگونــه  و  چــرا  نمي دانــد 
چــه نقــاط ضعفــي از ســاختار روابــط اداري 
فســادي  چنیــن  مرتکــب  توانســته اند 

از  نماینــده  دو  علیــه  حکــم  در  شــوند؟ 
عنــوان معاونــت در جــرم یــا همــان ســبب 
جــرم بــودن اســتفاده شــده اســت و بــراي 
ــه اعــدام شــده اند  دو نفــري کــه محکــوم ب
ــتفاده شــده اســت. ــوان مباشــرت اس از عن

ــا  ــه در اینج ــت ک ــن اس ــت ای ــي واقعی  ول
ــن  ــر ای ــت. اگ ــر اس ــوي از مباش ــبب اق س
ــه کــرده در قــدرت و سیاســت  اســباب خان
نمي توانــد  شــهروندي  هیــچ  نباشــند 
ــد.   ــي را در جامعــه ایجــاد کن چنیــن اخالل
ماشــین  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  نکتــه 
ــوان  نخــود نیســت کــه هــزاران عــدد را بت
ــه  ــت ک ــن وضعی ــرد. ای ــان ک ــد و پنه خری
هــزاران خــودرو را بتــوان بــا زد و بنــد 
ــردن در  ــماره ک ــدون ش ــرد و ب ــا ک جابه ج
ــرد،  ــداري ک ــه نگه ــرون از کارخان ــار بی انب
به طــور قطــع و یقیــن محصــول وجــود 
ــي  ــا هنگام ــت و ت ــد اس ــاي فاس فرآینده
ــاد  ــود، فس ــالح نش ــا اص ــن فرآینده ــه ای ک
نیــز همچنــان خواهــد بــود.  بــه نظــر 
قواعــد  پذیــرش  بــدون  کــه  مي رســد 
روشــن اقتصــادي نمي تــوان مانــع از فســاد 
ــي و  ــررات حمایت ــذاري و مق ــد. قیمت گ ش
تصاعــدي  افزایــش  کنــار  در  تعرفــه اي 
نقدینگــي، مجموعــه بــه هــم بســته اي 

را ایجــاد مي کنــد کــه بــرون داد همیــن 
ــد  ــر بای ــک نف ــرا ی ــت و اال چ ــادها اس فس
ــودرو و  ــد خ ــرف خری ــود را ص ــرمایه خ س
ــد. چــرا  ــروش آن کن نگهــداري و ســپس ف

مي کنیــد؟  قیمت گــذاري  را  خــودرو 
ــي  ــل توجه ــداد قاب ــه تع ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ــع  ــذاري منتف ــودي  از قیمت گ ــراد خ از اف
خواهنــد شــد. ایــن رانتــي اســت کــه 
ــر  ــا مدی ــا نماینــده ی نصیــب فــالن مقــام ی
مي شــود. ریشــه بخــش مهمــي از ایــن 
ــه  ــه ب ــت ک ــت هایي اس ــادها در سیاس فس
مــردم  و  مصرف کننــده  از  حمایــت  نــام 
ــردم در  ــي م ــود ول ــرا مي ش ــب و اج تصوی
ــازار آزاد  ــت ب ــا قیم ــان کاال را ب ــل هم عم

نــد.  مي خر
ــه کام  ــام عدالــت و ب ــه ن ایــن سیاســت ها ب
فســاد اســت. ایــن سیاســت ها را اعــدام 
اعــدام  را  افــراد  آنکــه  از  پیــش  کنیــد 
ــکام  ــن اح ــدور ای ــه ص ــب اینک ــد. جال کنی
ــزارش  ــار گ ــا انتش ــت ب ــده اس ــه ش مواج
صنعــت  از  مجلــس  تفحــص  و  تحقیــق 
خودروســازي کــه بســیار خواندنــي و البتــه 
بیــش از آن تاســف آور اســت کــه جداگانــه 

ــد.. ــد ش ــه خواه ــه آن پرداخت ب
اعتماد روزنامه 

هومان دوراندیش 
اخیــر  ســخنراني  از  پــس 
تقریبــا  خاتمــي،  ســیدمحمد 
ــاح  ــاخصي در جن ــره ش ــچ چه هی
ــه  ــي ب ــش چندان ــرا، واکن اصولگ
ــه  ــداد، بلک ــان ن ــخنان او نش س
ــه از  ــد ک ــان بودن ــن اصالح طلب ای
در انتقــاد از رییس جمهــور دوره 
اصالحــات درآمدنــد. برخــي از آنهــا 
ــالم  ــانه اع ــي را نش ــخنان خاتم س
ــاس  ــتند و عب ــتگي دانس بازنشس
ــا گفــت خاتمــي را  ــدي صراحت عب
دیگــر نمي تــوان رهبــر جنــاح 
احمــد  دانســت.  اصالح طلــب 
زیدآبــادي هــم بــا اطمینــان گفــت 
ــا زود  ــر ی ــرا دی ــاح اصولگ ــه جن ک
ــد  ــدا خواه ــاز پی ــي نی ــه خاتم ب
کــرد؛ بنابرایــن خاتمي نبایــد کاالي 
»آشــتي ملــي« را پیشــاپیش و 
زودهنــگام به اصولگرایان بفروشــد. 
کســاني هــم گلــه کردنــد کــه چرا 
رهبــر اصالحــات، اصالح طلبــان 
ــه  ــخنانش ب ــور را در س جامعه مح
انفعــال متهــم کــرد. بــا ایــن 
حــال، تــرك مســند رهبــري 
اصالح طلــب،  جنــاح  سیاســي 
احتمــاال مهم تریــن انتقــاد وارد 
ــي  شــده بــه ســیدمحمد خاتم
پاســخ هاي  زیــر  متــن  بــود. 
و  فعــال  علوي تبــار،  علیرضــا 
ــب  ــي اصالح طل ــر سیاس تحلیلگ
ــاره  ــش هایي درب ــه پرس ــت ب اس
یــا بــه بهانــه آنچــه خاتمــي گفت. 
آقــاي علوي تبــار بــا اینکــه از 
ــوب  ــکال محس ــان رادی اصالح طلب
محمــد  بــه  راجــع  مي شــود، 
ــع  ــت و بي  توق ــا مالیم ــي ب خاتم

مي گویــد. ســخن 
 

ــخنراني  ــیدمحمد خاتمي در س *س
زمینه ســاز  را  کرونــا  اخیــرش، 
ــران  ــي در ای ــتگي اجتماع همبس
ــیوع  ــما، ش ــر ش ــه نظ ــت. ب دانس
ــا ایــن  ــا در ایــران و مقابلــه ب کرون
ویــروس، بــه افزایــش همبســتگي 
ــران کمــك کــرده  اجتماعــي در ای

ــت؟ اس
ــترك«  ــاي مش ــول »درده ــور معم به ط
میــزان همبســتگي اجتماعــي را افزایــش 
همه گیــري  مــورد  در  مي دهــد. 
فــردي  روش هــاي  ناتوانــي  کرونــا، 
ــي  ــز نوع ــاري نی ــا بیم ــه ب ــراي مقابل ب
توجــه بــه همراهــي جمعــي بــراي 
ــت.  ــش داده اس ــکالت را افزای ــل مش ح
ــه  ــوال ب ــرگ« معم ــدن »م ــک ش نزدی
خودمحــوري  و  خودخواهــي  کاهــش 
بــه  مرگ اندیشــي  مي شــود.  منجــر 
نوعــي بیهودگــي تالش هــاي مــداوم 
ــا را  ــکان دنی ــن از پل ــر رفت ــراي باالت ب
نیــز بــه مــا نشــان مي دهــد؛ امــري کــه 
ــه تقویــت همبســتگي  ــد ب خــود مي توان
همــدردي  و  همدلــي  و  اجتماعــي 
ــران  ــه دیگ ــم ب ــه بپذیری ــد. اینک بینجام
ــم، یکــي  ــاز داری ــراي حــل مشــکل نی ب
بیمــاري  همه گیــري  پیامدهــاي  از 
کوویــد ۱۹ بــود. در مجمــوع حداقــل در 
ــد. ــر را دی ــن اث ــوان ای ــدت مي ت کوتاه م

*آقــاي خاتمــي ایــده آشــتي ملي 
ــي  ــرد ول ــرح ک ــاره مط ــم دوب را ه
ــي،  ــتي مل ــد آش ــي معتقدن برخ
ــوال  ــت و معم ــدي اس ــر تن تعبی
پــس از وقــوع یــك جنــگ داخلي 
ــود.  ــتفاده مي ش ــر اس ــن تعبی از ای
شــما بــا اســتفاده از تعبیــر آشــتي 

ملــي موافقیــد؟
درســت اســت کــه مــا خوشــبختانه 
داخلــي  جنــگ  اخیــر  ســال هاي  در 
ــع  ــه اي از وقای ــا مجموع ــته ایم، ام نداش
پیش آمــده کــه آنهــا هــم تلــخ و موجــب 
افتــراق و جدایــي اســت. محــروم کــردن 
ــرکت در  ــق ش ــه از ح ــي از جامع بخش
و  زدن  تهمــت  سیاســي،  رقابت هــاي 
ــاي  ــتگیري و زندان ه ــازي، دس پرونده س
تجمعــات  زدن  هــم  بــر  طوالنــي، 
ــه اي ســازمان  یافتــه و وارد کــردن  به گون
ــه شــرکت کنندگان،  آســیب جســماني ب
ــانه هاي  ــداوم از رس ــر م ــن و تحقی توهی
متعلــق بــه همــگان، اخــراج و ممانعــت از 
گرفتــن ســمت هاي درون بخــش عمومي 
و... آن قــدر تلــخ و آزاردهنــده هســتند که 
ــان  ــا و از می ــردن آنه ــوش ک ــراي فرام ب
و ذهني شــان  عینــي  تبعــات  بــردن 
ــا  ــیم. قاعدت ــي باش ــتي مل ــد آش نیازمن
آنچــه اتفــاق افتــاده »مهــرورزي« نبــوده 
ــي  ــن اصطــالح آشــتي مل اســت! بنابرای

ــت. ــب اس ــا و مناس به ج

ــتي  ــر آش ــا ب ــه بن ــرض ک ــر ف *ب
ملــي یــا تحقــق ســازگاري باشــد. 
ــق  ــتاي تحق ــان در راس اصالح طلب
ایــن هــدف چــه کار بایــد بکننــد؟

و  بي مهــري  موضــوع  اصالح طلبــان 
ســتم بوده انــد. وقتــي کیفرخواســت 
دادســتان را علیــه گروهــي از رســانه هاي 
ــاع  ــي دف ــم ول ــش مي کنی ــي پخ عموم
آنهــا را غیرعلنــي مي کنیــم، جــز ســتم 
آشــکار چــه نامــي مي تــوان بــه ایــن کار 
داد؟ ترمیــم زخم هــا البتــه دشــوار اســت 
امــا اصالح طلبــان هــم اگــر زمانــي 
ــد  ــد، بای ــدي ش ــي ج ــتي مل ــث آش بح
لــوازم آن را بپذیرند. در مســائل شــخصي 
ــد  ــد بای ــردي بوده ان ــه ف ــتم هایي ک و س
ــا در  ــم«، ام ــوش کنی ــیم و فرام »ببخش

ســتم هاي جمعــي بایــد »ببخشــیم ولــي 
ــي  ــتي مل ــه آش ــم.« البت ــوش نکنی فرام
بایــد همــه اقشــار و جریان هایــي را 
ــیب  ــته آس ــال هاي گذش ــي س ــه ط ک
فقــط  نــه  بگیــرد  بــر  در  دیده انــد 
اصالح طلبــان را. اگــر زمانــي آشــتي 
ــم  ــان تفاه ــد زب ــد، بای ــدي ش ــي ج مل
را گشــود و از تحقیــر طــرف مقابــل 
خــودداري کــرد و بــدون خجالــت بــا آنها 
وارد گفت وگــو شــد. در شــرایط حرکــت 
ــان  ــي، اصالح طلب ــه ســمت آشــتي مل ب
بایــد خــود را بــراي ســازش و درك 
متقابــل و حتــي فــداکاري فــردي و 
گروهــي در جهــت تامیــن منافــع ملــي 

ــد. ــاده کنن آم
*آیــا بــراي آشــتي ملــي یــا 
چیــزي شــبیه ایــن در ایــران 
مهم تریــن  حکومــت  امــروز، 
اساســي ترین  و  اســت  بازیگــر 

دارد؟ برعهــده  را  نقــش 
در  نقــش حکومــت  حــال  هــر  بــه 
از  ملــي  آشــتي  بــراي  زمینه ســازي 
همــه بیشــتر اســت امــا بــه گمانــم 
حکومــت )حداقــل بخش هــاي رادیــکال 
چنیــن  بــه  نیــازي  آن(  تنــدروي  و 
ــد  ــاور دارن ــا ب ــد. آنه ــتي اي نمي بینن آش
ــه حــذف  ــق ب ــاد موف ــه زی ــا هزین کــه ب
ــه  ــدارد ک ــي ن ــدان شــده اند و دلیل منتق
ــد. از  ــدرت راه دهن ــه ق ــا را ب ــاره آنه دوب
ــوع  ــر ن ــل ه ــدت در مقاب ــن رو به ش ای
انعطــاف و برخــورد برابــر و منصفانــه 
ــد.  ــت مي کنن ــان مقاوم ــا بهبودخواه ب
نادیــده گرفتــن مطالبــات، اقــدام در 
ــه  ــي و حمل ــالف آراي عموم ــت خ جه
ــاع از  ــکان دف ــه ام ــا ک ــه آنه ــداوم ب م
خویــش را ندارنــد، بــه یــک رویــه تثبیت 
شــده تبدیــل گردیــده. انتخابــات مجلس 
یازدهــم حکایــت از طرح هایــي بــراي 
یکدســت کــردن حکومــت دارد و قاعدتــا 
بــه قهــر ملــي و حــذف و تخریــب خواهد 

ــزود. اف

ــان  ــي از اصالح طلب ــاي خاتم *آق
انتقــاد  هــم  جامعه محــور 
ــات،  ــدف از اصالح ــر ه ــرد. اگ ک
ــد،  ــدرت باش ــاختار ق ــالح س اص
ــي  ــور نوع ــي جامعه مح اصالح طلب
فراغــت از مســاله اصلــي نیســت؟

اصالح طلبــي جامعه محــور اگــر بخواهــد 
بــه عنــوان یــک راهبرد سیاســي تفســیر 
شــود، بایــد مــرز خــود را بــا »فعالیت هاي 
خیریــه اي« و »ارایــه خدمــات اجتماعي« 
ــي  ــت برخ ــن اس ــد. ممک ــخص کن مش
ــند  ــه برس ــن نتیج ــه ای ــان ب اصالح طلب
ــي  ــاي فرهنگــي و اجتماع ــه فعالیت ه ک
ــدم دارد.  ــي تق ــاي سیاس ــر فعالیت ه ب
ــال  ــه دنب ــد ب ــا بای ــورت آنه ــن ص در ای
و  مردم نهــاد  ســازمان هاي  ایجــاد 
خیریــه اي رفتــه و ایــن کار را دنبــال 
ــي  ــا ممکــن اســت اصالح طلب ــد. ام کنن
جامعه محــور را بــه عنــوان »راهبــرد 
ــردي  ــم؛ راهب ــر بگیری ــي« درنظ سیاس
کــه تکیــه آن بــر »فرودســتان« جامعــه 
ــاد و  ــق ایج ــد از طری ــت و مي کوش اس
ــي«  ــاي اجتماع ــاي »جنبش ه تقویت ه
و »ســازماندهي نیروهــاي اجتماعــي« بــه 
هــدف اصــالح ســاختار سیاســي دســت 
یابــد. در واقــع ایــن راهبــرد بــا محوریــت 
بیــش از انــدازه شــرکت در انتخابــات بــه 
هــر قیمــت مخالــف اســت. ایــن راهبــرد 
ــا  ــراه ب ــوزش هم ــا آم ــا ب ــد ت مي کوش
فعالیــت سیاســي، نگــرش مــردم را تغییر 
ــب  ــازمان هاي مناس ــاد س ــا ایج داده و ب
ــي در  ــنگ، نیروی ــدرت  همس ــاد ق و ایج
ــا  ــد »ب ــه بتوان ــد ک ــاد کن ــه ایج جامع
قــدرت، قــدرت را مهــار کنــد.« اعتــراض 
و اشــکال گوناگــون اعتــراض اجتماعــي، 
بــراي  اجتماعــي  جنبش هــاي  ابــزار 
پیشــبرد برنامه هــاي خــود اســت. در 
واقــع ایــن راهبــرد »جنبــش اجتماعــي« 
و »ســازماندهي فرودســتان جامعــه« را با 
هــدف نهایــي اصــالح ســاختار سیاســي 

ــد. ــال مي کن دنب

ــر  ــخنان اخی ــما س ــر ش ــه نظ *ب
ســیدمحمد خاتمــي، نوعــي اعــالم 

ــود؟ ــي ب ــتگي سیاس بازنشس
فعالیــت سیاســي منتقدانــه و بــا رعایــت 
اصــول، در ایــران امــروز کاري بســیار 
ــر  ــت. اگ ــته کننده اس ــاینده و خس فرس
ــید  ــته باش ــاف داش ــم انص ــد ه بخواهی
ــت کنیــد  ــي را رعای و هــم قواعــد اخالق
وفــادار  آرمان هاي تــان  بــه  هــم  و 
ــروت  ــراي ث ــه ب ــت را ن ــید و سیاس باش

ــورد  ــراي ارزش هــاي م ــدرت بلکــه ب و ق
قبول تــان دنبــال کنیــد، ســخت خســته 
و فرســوده خواهیــد شــد. آقــاي خاتمــي 
به شــدت   ۷۶ از  پــس  ســال هاي  در 
تحــت فشــار بــوده و از جوانــب مختلــف 
جفــا دیــده اســت. دعوت هایــش بــه 
دوســتي بــا تحقیــر و بي توجهــي پاســخ 
داده شــده و از جانــب همراهــان عجــول 
و پرتوقــع هــم تحــت فشــار بــوده اســت، 
به ویــژه دیــدن درماندگــي و رنــج مــردم 
بــراي هــر سیاســتمدار مردم دوســتي 
ــم  ــه دای ــده اســت. اینک ســخت آزاردهن
بخواهــي بــه درد دل همــگان گــوش 
کنــي و راهــي نیــز بــراي حــل مشــکالت 
قــدرت  واقعــي  صاحبــان  طریــق  از 
ــت.  ــذاب آور اس ــخت ع ــد، س ــاز نباش ب
از ایــن رو خســتگي و فشــار وارد بــر 
ــخنان  ــا س ــم، ام ــان را درك مي کن ایش
ــتگي  ــاي بازنشس ــه معن ــان را ب اخیرش
کــه  مدت هاســت  نمي کنــم.  تلقــي 
ــودش  ــراي خ ــان ب ــت ایش ــن اس روش
چیــزي نمي خواهــد، امــا بــه گمانــم 
بــراي تحقــق آرمان هایــش کمــاکان 
ــیدن،  ــام بخش ــد. اله ــه مي  مان در صحن
بن بست شــکني،  انگیــزش،  ایجــاد 
مدیریــت تنازعــات طبیعــي و ســاختگي 
از  همگــي  اصالح طلبــان،  میــان 
ــا از  ــاي آنه ــه ایف ــت ک ــي اس نقش های
خاتمــي انتظــار مــي رود و خاتمــي از 
ــن  ــرد، بنابرای ــد ک ــاب نخواه ــا اجتن آنه
اصطــالح بازنشســتگي مناســب نیســت 
ــد،  ــه الزم باش ــا ک ــر ج ــم ه ــه گمان و ب
خاتمــي ایفــاي نقــش خواهــد کــرد. امــا 
معقــول نیســت کــه یــک جمــع و جریان 
دایــم از ســرمایه هاي خــود خــرج کنــد.

ــده  ــاد ش ــي انتق ــاي خاتم *از آق
کــه رهبــر یــك جریــان سیاســي 
حــق نــدارد بگویــد دنبــال کســب 
ــاد  ــن انتق ــا ای ــت. ب ــدرت نیس ق

ــد؟ موافقی
ایــن ســخن خاتمــي را بایــد بــه معنــاي 
بــه رســمیت شــناختن مدیریــت جمعــي 
ــرد. شــخص  ــان تفســیر ک در اصالح طلب
آقــاي خاتمــي ممکــن اســت بــه دالیــل 
مختلفــي خواهــان کســب موقعیــت 
ــا  ــدرت نباشــد ام در ســاختار رســمي ق
ایــن بــه معنــاي پرهیــز از یــاري جریــان 
ــش  ــبرد اهداف ــراي پیش ــب ب اصالح طل
ــک  ــوان ی ــه عن ــان ب ــت. اصالح طلب نیس
ــازي  ــازي و نوس ــس از بازس ــان و پ جری
ــي  ــدام سیاس ــراي »اق ــد ب ــش بای خوی
ــاي خاتمــي  ــاده باشــند. آق جمعــي« آم
ــالش  ــن ت ــود را در ای ــگاه خ ــم جای ه
جمعــي حفــظ خواهــد کــرد. اتفاقــا 
ــخصا  ــد ش ــالم مي کن ــان اع ــه ایش اینک
ــه اي  ــدرت برنام ــه ق ــت ب ــراي بازگش ب
ــاد در  ــاد اعتم ــه ایج ــد ب ــدارد، مي توان ن
ــان  ــي در می ــان و حت ــان اصالح طلب می
مخالفــان کمــک کنــد. اینکــه شــما 
ــان  ــراي خودت ــزي ب ــد چی ــالم کنی اع
نمي خواهیــد، نشــان دهنده پاي بنــدي 
بــه  و  ارزش هاســت  بــه  فراشــخصي 
ــراي  ــي ب ــي خوب ــوزش اخالق ــم آم گمان
اینکــه  اســت.  اصالح طلبــان  بدنــه 
مبــارزه  و  تــالش  از  نهایــي  هــدف 
ــري شــخصي نباشــد  سیاســي قدرت گی
بلکــه تحقــق ارزش هــا مــد نظــر باشــد، 
ــه سیاســت  ــدار ب ــک دین ــاوت ورود ی تف
ــردم  ــه م ــت ب ــت. خدم ــران اس ــا دیگ ب
و مصالــح و منافــع آنهــا مســتقل از 
ــان  ــخص خودم ــراي ش ــش ب پیامدهای
ــت ورز  ــر سیاس ــي ه ــدف نهای ــد ه بای

ــد. ــداري باش دین

ــم از  ــار ه ــن  ب ــان ای ــه نظرت *ب
ــاي  ــي آق ــتي مل ــنهاد آش پیش
خاتمــي اســتقبالي نخواهــد شــد 
یــا اینکــه ایــن دفعــه امــکان دارد 
بنــا بــه دالیــل خارجــي و داخلــي 
ــه  ــدي گرفت ــنهاد ج ــن پیش ای

ــود؟ ش
ــه  ــم ب مــن متاســفانه احســاس نمي کن
ــخ  ــي پاس ــتي مل ــه آش ــوت ب ــن دع ای
بایــد  ظاهــرا  شــود.  داده  مناســب 
بحران هــا همــه را از مســتي قــدرت 
ــم  ــه بگوی ــفم ک ــد. متاس ــیار کن هوش
ــت  ــي را در نهای ــن بي توجه ــه ای هزین
مــردم خواهنــد پرداخــت امــا همیشــه 
بایــد امیــد داشــت. شــاید آینده نگــري 
ــد. ــه کن ــر غلب ــد و قه ــه، حس ــر کین ب

*آقــاي احمــد زیدآبــادي معتقــد 
اســت، اصالح طلبــان بایــد کال 

کنــار بکشــند تــا اصولگرایــان در 
ــت  ــه حقیق ــا لحظ ــا ب ــاب آنه غی
مواجــه شــوند؛ و اگــر چنیــن 
و  گشــایش  بــه  آنهــا  شــود، 
ســازش در سیاســت داخلــي و 
ــن  ــا ای ــد. ب ــي روي مي آورن خارج

موافقیــد؟ راي 
ــي  ــان سیاس ــک جری ــت ی ــن اس ممک
ــک از  ــک تاکتی ــوان ی ــه عن ــي ب مدت
حضــور در نهادهــاي قــدرت خــودداري 
ــي  ــي تعطیل ــه معن ــن ب ــا ای ــد ام کن
در  بایــد  نیســت.  فعالیــت سیاســي 
شــرایطي ایــن کار را کــرد کــه امــکان 
ســازماندهي و پــرورش سیاســي نیروهــا 
فراهــم باشــد. بــه هــر حــال ایــن غیبت 
از صحنــه سیاســي دایمــي کــه نیســت 
بلکــه موقتــي اســت. اگــر در طــول 
ــازماندهي و  ــت و س ــت، هوی ــن غیب ای
تولیــد گفتــار سیاســي و پــرورش نیــرو 
ــان  ــاي پای ــه معن ــن ب تعطیــل شــود ای
احتمــال  اســت.  سیاســت ورزي  کار 
ــدرت امــکان  اینکــه یکدســت شــدن ق
ــراي نیروهــاي منتقــد  بقــا و رشــد را ب
و بیــرون از قــدرت باقــي بگــذارد بســیار 
کــم اســت. بــه عــالوه اگــر ایــن قــدرت 
ــي هایي را  ــط مش ــده، خ ــت  ش یکدس
ــه بحــران  دنبــال کنــد کــه کشــور را ب
کشــیده و در نهایــت فاجعــه بیافرینــد، 
معنایــي  دیگــر سیاســت ورزي چــه 
خواهــد داشــت؟ دوگانگــي در ســاختار 
قــدرت کارایــي را کاهــش مي دهــد امــا 
ــن  ــات فاجعه آفری ــي اقدام ــوي برخ جل
را نیــز مي گیــرد. بــه عــالوه بــه گمانــم 
اصالح طلبــان  کــه  نیســت  نیــازي 
ــدرت  ــرا ق ــد زی ــدرت را تفویــض کنن ق
ــد!  ــد ش ــه خواه ــا گرفت ــه زور از آنه ب
ــک  ــم ی ــس یازده ــات مجل ــا انتخاب ب
یکدســت  بــراي  خیــز  دیگــر   بــار 
ــاال  ــده و احتم ــاز ش ــدرت آغ ــردن ق ک
ــا انتخابــات ریاســت جمهوري تکمیــل  ب
ــدون  ــوان ب ــگاه مي ت ــد. آن ــد ش خواه
دردســر فرضیــه آقــاي زیدآبــادي را 
آزمــون کــرد. امیــدوارم در پایــان ایــن 
دوره در وضعیتــي آشــوبناك و غیرقابــل 

ــیم! ــه باش ــرار نگرفت ــم ق ترمی

»اصالح طلبــي  ایــده  *دربــاره 
چــه  اصالح طلبــان«  منهــاي 
چنیــن  آیــا  داریــد؟  نظــري 
چیــزي ممکــن اســت؟ غیــر 
مي تواننــد  کــه  اصالح طلبانــي 
ببرنــد،  پیــش  را  اصالح طلبــي 
جنــاح  معتــدل  الیه هــاي 
یــا  بــود  خواهنــد  اصولگــرا 

دیگــر؟ نیروهایــي 
و  فکــري  جریان هــاي  ظرفیــت 
سیاســي بــراي پیــش بــردن اصالحــات 
بــه یــک میــزان نیســت. برخــي از 
آینده نگــر  و  معتــدل  جریان هــاي 
ســطح  ارتقــاء  مي تواننــد،  اصولگــرا 
را  سیاســي  کارگــزاران  و  مســووالن 
ــي را  ــت سیاس ــد و مدیری ــال کنن دنب
ــا حــدودي ارتقــا بخشــیده و تقویــت  ت
آنهــا  از  معــدودي  تعــداد  کننــد. 
ــا و  ــود راهبرده ــا بهب ــت ت ــن اس ممک
خط مشــي ها پیــش آینــد امــا جریانــي 
آنهــا نمي شناســم کــه  را در میــان 
بهبــود و اصــالح ســاختارهاي سیاســي 
را بــه عنــوان یــک هــدف دنبــال کنــد. 
انجــام اصالحــات عمیــق مردم ســاالرانه، 
لــوازم نگرشــي و رفتــاري خاصــي نیــاز 
دارد. جریان هــاي فکــري و سیاســي اي 
ــوازم را  ــن ل ــه ای ــتند ک ــران هس در ای
ــي از  ــان. برخ ــه اصولگرای ــا ن ــد ام دارن
مبانــي فکــري آنهــا و عالئــق و منافعــي 
ــل  ــذار کام ــد گ ــا فرآین ــد ب ــه دارن ک
نیســت.  ســازگار  مردم ســاالري  بــه 
ــراي کشــور  ــا ب ــات ضــرورت بق اصالح
ــان و  ــه مبلغ ــن رو همیش ــت؛ از ای ماس
مروجــان خــود را خواهــد یافــت. ممکن 
اســت حتــي در صــورت از میــان رفتــن 
خاکســتر  از  موجــود  اصالح طلبــان 
ــدي  ــب جدی ــاي اصالح طل ــا نیروه آنه
ــي از  ــا بخش ــالف ب ــا ائت ــته و ب برخاس
نیروهــاي تحول خــواه بــه پرچمــدار 
اصالحــات تبدیــل شــود. اصالحــات بــه 
عنــوان یــک خواســته حتمــا حاملیــن و 
نیروهــاي پیــش  برنــده مي خواهــد امــا 
ایــن حاملیــن در آینــده ممکــن اســت 
ــند. ــي نباش ــب فعل ــاي اصالح طل نیروه

شــکل گیري  شــاهد  *اگــر 
مجلــس  بــا  همســو  دولتــي 
تحــوالت  باشــیم،  یازدهــم 
ــو  ــدام س ــه ک ــران ب ــي ای سیاس

رفــت؟ خواهــد 
دولــت  کــه  ســویي  همــان  بــه 
بــا  احمدي نــژاد و مجالــس همســو 
ــد  ــار از درآم ــن  ب ــه ای ــد. البت آن رفتن
ارزي هــم  سرشــار نفــت و ذخیــره 
خبــري نخواهــد بــود. نــوع نگاه بــه اداره 
ــي نکــرده اســت و  امــور عمومــي تفاوت
ــه در  ــراود ک ــرون ت ــان ب ــوزه هم »از ک
اوســت«. جامعــه البتــه شــکننده تر، 
اســت.  و خشــمگین تر  کم حوصله تــر 
نیروهــاي تعدیل کننــده نیــز اعتبــار 
خــود را از دســت داده انــد. فرصــت 
طالیــي اي کــه درگیــري امریــکا در 
حضــور  بــراي  افغانســتان  و  عــراق 
منطقــه اي ایــران فراهــم آورده بــود نیــز 
ــن  ــدوارم ای ــدارد. امی ــود ن ــر وج دیگ
ــا »فاجعــه«  ــه جــاي »بحــران« ب ــار ب  ب

ــویم! ــه نش مواج
 منبع: روزنامه اعتماد

مدیرعامل شــرکت شــهرك های صنعتی 
لرستان از تامین برق مورد نیاز واحدهای 
صنعتی شــهرك صنعتی نورآباد و ناحیه 
صنعتی رومشــکان در آینده نزدیک خبر 

داد.

بختیار رازانی در حاشیه دیدار با فریدون 
خودنیا، مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان کــه در محل شــهرك های 
صنعتی لرســتان برگزار شــد، گفت: برق 
مــورد نیــاز واحدهای شــهرك صنعتی 
نورآباد و ناحیه صنعتی رومشــکان تامین 

می شود.

وی با بیان اینکه  احداث شهرك صنعتی 
نورآباد ۱5 ســال پیش به تصویب هیات 
وزیران رسید که به دلیل وجود معارضین 
منطقه ای، این پروسه به سرانجام نرسید، 
تصریح کرد: این درحالیســت که ســال 
۱۳۹۷، پس از امکان سنجی، فرآیند خرید 
اراضی از مالکین در منطقه سراب غضنفر 
صورت گرفت و حدود ۶۰ هکتار از اراضی 
نیز تملک شــد و پــس از تملک اراضی، 
طرح شهرك سازی از ســوی مشاور ارائه 
شد که در حال حاضر، عملیات خاکی این 

شهرك صنعتی در حال انجام است.

مدیرعامل شــرکت شــهرك های صنعتی 
لرستان، ادامه داد: تفاهم نامه ای به منظور 
تامیــن برق مورد نیاز در این شــهرك با 
شــرکت توزیع نیروی برق استان منعقد 

شده که خوشبختانه ۹۰ درصد امور انجام 
و خط انتقال از پســت مربوطه تا ورودی 
شهرك اجرایی شده است، همچنین مقرر 
شد تا شــبکه برق مجموعه را نیز به این 

شرکت واگذار کنیم.

رازانــی  افــزود: طبــق برنامه ریزی های 
صورت گرفته در ســال ۹۹، زیرســاخت  
برق مورد نیاز واحدهای شــهرك صنعتی 
نورآبــاد و ناحیــه صنعتی رومشــکان با 
همــکاری شــرکت توزیــع نیــروی برق 

لرســتان مهیا خواهد شــد که امیدواریم 
با این اقــدام، زمینه اســتقرار واحدهای 

صنعتی در این ۲ مجموعه فراهم شود.

وی خاطرنشــان کــرد: احــداث ناحیــه 
بــا مصوبه شــورای  صنعتی رومشــکان 
برنامه ریزی لرســتان در ســال ۹۷ آغاز 
شــد و خط انتقال برق تــا ورودی ناحیه 
انجام شــده که در ســال جهــش تولید، 
زیرســاخت ها به نحوی آماده خواهند شد 
تا قابلیت اســتقرار واحدهای صنعتی در 

این مجموعه فراهم شود.

به گــزارش ایســنا، مدیرعامل شــرکت 
شــهرك های صنعتی لرســتان به منظور 
برخــی زیرســاخت های الزم در  تکمیل 
شــهرك صنعتی نورآباد »دلفان« و ناحیه 
صنعتی رومشکان »شهرستان کوهدشت«، 
با مدیران عامل شرکت های توزیع نیروی 
بــرق و آب و فاضــالب اســتان، دیدار و 

گفت وگو کرد.

/ایسنا

بهداشت  وزارت  سخنگوی 
از شناســایی ۱۸۶۹ بیمار 
جدید کووید۱۹ در کشور 

خبر داد .
 دکتــر جهانپــور در این 
تا  دیــروز  از  باره گفــت : 
امــروز ســوم خــرداد بر 
قطعی  معیارهای  اســاس 
بیمار   ۱۸۶۹ تشــخیصی 

جدیــد مبتال بــه کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شد.

وی افزود: از بین مبتالیان جدید، ۳۸۶ مورد 
بستری و ۱۴۸۳ مورد سرپایی و از افراد در 
تماس با مبتالیان بودند که شناسایی شدند 
و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به 

۱۳۳ هزار و 5۲۱ نفر رسید.
به گفته وی، متاســفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشته، 5۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دســت دادند و مجموع جان باختگان این 

بیمــاری بــه ۷۳5۹ نفر 
رسید.

جهانپــور با بیــان اینکه 
خوشبختانه تا کنون ۱۰۴ 
هزار و ۷۲ نفر از بیماران، 
بهبــود یافتــه و ترخیص 
شــده اند. افــزود:  ۲۶۳۳ 
به  مبتال  بیمــاران  از  نفر 
در وضعیــت  کوویــد۱۹ 
شدید این بیماری تحت مراقبت 
قرار دارند. وی این را هم گفت که تا کنون 
۷۸۱ هــزار و ۲۸۶ آزمایــش تشــخیص 

کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
ســخنگوی وزارت بهداشــت با بیان اینکه 
وضعیت استان خوزســتان، همچنان قرمز 
اســت. تاکید کــرد: در طول ۲۴ ســاعت 
گذشته در ۱۴ اســتان موارد فوتی صفر و 
در ۶ اســتان، فقط یک مورد فوتی گزارش 

شده است./ایسنا

رئیس شــبکه بهداشت و 
درمان بروجرد گفت: هنوز 
بــه مرحله کنتــرل کرونا 

نرسیده ایم.
محمد کاکاوند در جلســه 
با کرونا که  مقابله  ســتاد 
در  امروز ســوم خردادماه 
محل فرمانــداری بروجرد 
برگزار شــد، اظهــار کرد: 

متأســفانه بیمــاری کرونــا در 
شهرستان ســیر صعودی داشــته و تعداد 
بیماران و بســتری ها باال رفتــه ولی به طور 
معجزه آســایی میزان مرگ ومیر کاهش پیدا 

کرده است.
وی بــا بیــان اینکه این بیمــاری در هوای 
مرطــوب و گرم نیــز وجــود دارد و فاصله 
اجتماعی باید رعایت شــود، تصریح کرد: از 
۲۰ فروردین ماه به بعــد این بیماری جدی 

گرفته نشده است.
رئیس شــبکه بهداشــت و درمان بروجرد 
خاطرنشــان کرد: متأســفانه مشاهده شده 

کــه تشــییع جنازه ها در 
شهرستان با ازدحام برگزار 
می شــود و از روز گذشته 
ورود مســافران به شــهر 

افزایش یافته است.
کاکاونــد با بیان اینکه این 
بیماری درمانی جز رعایت 
فاصلــه اجتماعــی ندارد، 
تست گیری  افزود: ظرفیت 
در شهرســتان 5 برابــر شــده 
به طوری که روزانه ۱۷۰ تست گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۸۶ هزار نفر در 
این راستا ویزیت شده اند، اضافه کرد: ورود به 

بیمارستان ها اکیداً ممنوع است.
رئیس شــبکه بهداشــت و درمان بروجرد 
بیان کرد: یک نفــر در ادارات به عنوان رابط 
مشــخص شــده که بر رعایت پروتکل های 

بهداشتی نظارت داشته باشد.
کاکاونــد ادامه داد: هنــوز به مرحله کنترل 
بیماری نرسیده ایم و فقط آن را مدیریت می 

کنیم./ایسنا

رییــس جهاد کشــاورزی 
سلســله گفت: بــه منظور 
برداشت  کار  در  ســهولت 
شرایط  باغداران،  راحتی  و 
برداشــت مکانیزه گردو در 

سلسله فراهم شد.
اظهار  زاری  رضا ســوخته 
گردو  محصــول  داشــت: 
باغداران  هر ساله توســط 

سلســله  با ســختی های فراوان به صورت 
سنتی برداشت می شــد که خوشبختانه با 
پیگیری های انجام شــده امکان برداشــت 
مکانیزه با اســتفاده از دستگاه شیکر)گردو 

تکان( درشهرستان فراهم شد. 
وی با اشــاره به اقدامات انجام شــده جهت 
ســاماندهی و جلوگیری از خام فروشی این 
محصول در شهرســتان عنــوان کرد: ایجاد 
تعاونی گردوکاران، برداشــت مکانیزه گردو 
در شهرستان و در حال احداث بودن کارگاه 
فرآوری و بســته بندی گــردو از مهمترین 
اقداماتی بوده که در جهت جلوگیری از خام 
فروشی این محصول و ســودجویی دالالن 

انجام شده است.
وی اظهــار داشــت: با توجه بــه اینکه این 
سلسله در حوزه کشــاورزی دارای ظرفیت 
ها و پتانســیل های باالیی اســت لذا جهت 
ســاماندهی محصوالت تولیدی کشــاورزی 

در شهرســتان از محــل 
تسهیالت اشــتغال پایدار 
صنایع  ایجاد  روســتایی، 
تبدیلی و تکمیلی صنعتی 
و صنایع کوچک در دستور 

کار قرار گرفته است.
صنایــع  مهمتریــن  وی 
تبدیلی و تکمیلی در حال 
احداث این شهرســتان را 
سردخانه ســه هزار تنی دو مداره در بخش 
فیروزآباد و سردخانه یکهزار و ۲۰۰ تنی در 
کاکارضا برشــمرد و افزود: با ایجاد این زیر 
ساخت های کشاورزی می توان محصوالت 
تولیدی کشاورزان را فرآوری، بسته بندی و 

روانه بازارهای فروش کرد.
رییس جهاد کشاورزی سلسله ایجاد کارگاه 
فرآوری و بسته بندی میوه خشک، زعفران، 
حبوبــات و کارگاه فرآوری و بســته بندی 
گردوی شهرستان را اقداماتی مهم در جهت 
ســاماندهی و برندسازی محصوالت تولیدی 

شهرستان بیان کرد. 
وی ادامه داد: شهرســتان سلسله با داشتن 
حدود یکهزار و ۸۰۰ هکتــار باغات گردو ، 
قطب تولید گردوی لرســتان محسوب می 

شود.
بیش از ۴۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در 

سلسله وجود دارد./ایرنا

شناسایی ۱۸۶۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور
 درمان ۱۰۴ هزار نفر از مبتالیان

شرایط برداشت مکانیزه گردو در سلسله فراهم شد

رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد:

 استاندار:به لرستان سفر نکنیدهنوز به مرحله کنترل کرونا نرسیده ایم

محمد کاکاوند

 دکتر جهانپور

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

۷۱ نفــر به آمار مبتالیان به کرونا در 
لرستان اضافه شد

ــاره  ــا اش ــتان ب ــکی لرس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش  رئی
ــد ۱۹  ــه کووی ــان ب ــه آمــار مبتالی ــه اینکــه ۷۱ نفــر ب ب
در لرســتان اضافــه شــد، گفــت: ۴۹ بیمــار کرونایــی در 
ــتند. ــکی هس ــای پزش ــت مراقبت ه ــی تح ــز درمان مراک

ــت: از  ــگاران گف ــع خبرن ــت در جم ــا نیکبخ محمدرض
۶۴۷ نمونــه ارســالی در بیســت و چهــار ســاعت گذشــته 
ــه  ــر ب ــداد ۷۱ نف ــه آزمایشــگاه های مرجــع اســتان تع ب
آمــار مبتالیــان بــه کوویــد ۱۹ در لرســتان اضافــه شــد.

وی یــادآور شــد: خوشــبختانه طــی ۲۴ ســاعت گذشــته 
در لرســتان هیــچ مرگــی بــه علــت کوویــد ۱۹ در 

نداشــته ایم. لرســتان 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان بــا بیــان اینکــه 
متأســفانه تــا کنــون تعــداد ۱5۱ نفــر از هــم اســتانی ها 
بــه علــت کوویــد ۱۹ جــان باخته انــد، تصریــح کــرد: تــا 
کنــون ۲۱۰۳۳ نمونــه  از بیمــاران مشــکوك بــه کوویــد 
ــال  ــه آزمایشــگاه مرجــع ارس ــتان ب ــتان لرس ۱۹ در اس
ــخ داده  ــه پاس ــداد ۱۷5۳۳ نمون ــه تع ــت ک ــده اس ش
ــداد  ــت و تع ــورد مثب ــدد ۳5۸۰ م ــن ع ــه از ای شــده ک

۱۳۹5۳ نمونــه منفــی اعــالم شــده اســت.
ــال  ــر مبت ــداد ۴۹ نف ــه تع ــر اینک ــد ب ــا تاکی نیکبخــت ب
اســتان تحــت  بــه کوویــد ۱۹ در مراکــز درمانــی 
مراقبت هــای پزشــکی و درمانــی هســتند، افــزود: از 
ــتان  ــه در لرس ــر ک ــداد ۳۳۸۰ نف ــون تع ــا کن ــدا ت ابت
ــه  ــان ب ــس از درم ــد پ ــد ۱۹ بوده ان ــه کووی ــال ب مبت

بهبــودی کامــل دســت یافته انــد./ مهــر

خبـــر

معاون اســتاندار لرســتان 
از پرداخــت بیــش از ۱۱ 
هزار فقره تسهیالت بخش 
کشــاورزی در استان خبر 

داد.
اسداهلل عبدالهی  در حاشیه 
آخرین  بررســی  جلســه 
وضعیت پرداخت تسهیالت 
خســارت دیــدگان بخش 

کشــاورزی از سیل سال گذشــته در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: در این جلسه اطالعاتی 
از آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت مرتبط 
با خسارت دیدگان بخش کشاورزی به تفکیک 
بانک های عامل ارائه شده که در مجموع ۱۱ 
هزار و ۳۷۳ نفر در استان تاکنون از این مهم 

این بخش بهره مند شده اند .
وی ادامــه داد: موضوع تســهیل در امورات 
مربوط به ضامنین مشمول پرداخت تسهیالت 

از دیگر موارد مطرح شــده 
بود که مقرر شــد به منظور 
تســریع خدمات رسانی به 
دیده  خســارت  کشاورزان 
از ســیل،  بانکهــای عامل 
در پرداخت به آنان نهایت 
مساعدت را به عمل آورند .

این مســئول اضافــه کرد: 
از دیگر تصمیمــات اتخاذ 
شده موضوع پرداخت تسهیالت به خسارت 
دیدگان معرفی شده توسط جهاد کشاورزی 
اســتان بود که مقرر شد این فرآیند  تا پایان 

خرداد ماه بدون وقفه انجام شود .
معاون اســتاندار لرســتان خاطر نشان کرد: 
موضوع پرداخت تســهیالت بــه واحدهای 
پرورش آبزیان خســارت دیده از ســیل نیز 
مطرح  که مقررشد موضوع به منظور بررسی 

و کارشناسی بیشتر در دستور کار قرار گیرد.

و  ارتباطــات  مدیــرکل   
فناوری اطالعات لرســتان، 
گفت: به دلیــل اختالفات 
بــا اداره کل راهــداری و 
حمل ونقل جــاده ای پروژه 
فیبر نــوری »خــرم زال« و 
گردنه »دهلیج« به ســمت 
پلدختر اجرایی نشده است.

 شهاب حیدری در گفت و 
گو با رسانه ها از اتصال ۱۷5 

روستا به شبکه ملی اطالعات خبر داد.
اختالف بر ســر پروژه فیبر نوری در مســیر 

پلدختر
وی با اشــاره به اهمیت بحث کاهش شکاف 
دیجیتال بین مناطق شــهری و روســتایی، 
گفت: از جمله برنامه هایــی که مورد تأکید 
وزارت ارتباطات بوده بحث کاهش شــکاف 
دیجیتال بین تمامی مناطق استان است که با 
توجه به اولویت این پروژه و همچنین اقدامات 
انجام شده، استان لرستان دومین استان کشور 
از نظر تعداد روستاهای متصل به شبکه ملی 

اطالعات است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات لرستان 
با اشــاره به وجود مشکالت متعدد در انجام 
پروژه فیبر تــار، گفت: یکــی از اصلی ترین 
مشــکالت در ایــن زمینه در مســیر فیبر 
نوری »خرم زال« و گردنه »دهلیج« به ســمت 
شهرستان پل دختر است که متأسفانه به دلیل 
اختالفاتــی با اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان مجوز حفاری صادر نشده است 
که پیگیری این موضوع از طریق هیئت حل 
اختالف دســتگاه های اجرایی استان واقع در 
استانداری این اســتان در جریان رسیدگی 

است.
ضریب نفوذ ۱۳۸ درصدی شبکه تلفن همراه 

در لرستان
حیدری، تصریح کرد: یکــی دیگر از اهداف 
مهم دسترســی تمام روستاها به شبکه ملی 

هوشــمند  بحث  اطالعات 
ســازی مدارس اســت که 
در ایــن زمینــه تمامــی 
استان  این  شهری  مدارس 
هوشــمند ســازی شده و 
با  می رود  انتظار  همچنین 
روســتاهای  تمامی  اتصال 
این اســتان به شبکه ملی 
اطالعــات، تمامی مدارس 
روستایی نیز به شبکه ملی 

اطالعات متصل و هوشمند سازی شوند.
وی در بخش دیگری دیگری از سخنان خود 
از بهره مندی ضریب نفوذ ۱۳۸ درصدی شبکه 
تلفن همراه در اســتان خبر داد و گفت: این 
آمار نشــان دهنده این است که در این استان 
تعدادی دارای چند سیم کارت فعال هستند 
و به صورت هم زمان از خدمــات اپراتورهای 

مختلف استفاده می کنند.
مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
لرستان با اشاره به رشد ۸ درصدی این آمار 
نسبت به سه ماهه گذشته، گفت: این آمار به 
تفکیــک برای اپراتور اول ۷۶ درصد، اپراتور 
دوم 5۶ درصد و اپراتور سوم ۶ درصد است 
که این ارقام نشــان دهنده فعالیت گسترده 

سه اپراتور در سطح استان می باشد.
۸۶ درصد روســتاها از شبکه های ارتباطی 

بهره مند هستند
حیدری با اشاره به دسترسی اکثریت نقاط 
این اســتان به اینترنت پرسرعت، افزود: در 
حال حاضر بالغ بر ۱۴۲۲۰۰۰ هزار مشترك 
پهن باند ثابت و ســیار بــا ضریب نفوذ ۸۰ 
درصدی در این اســتان وجود دارد که این 
آمار نسبت به سال گذشته دارای رشد قابل 
توجه بوده است و همچنین انتظار می رود با 
شرایط موجود و نیز توسعه زیرساخت های 
مناسب این آمار به نفوذ کامل و صددرصدی 

در تمام نقاط استان برسد. /مهر

در مســاجد ســه شــهر 
و  معمــوالن  پلدختــر، 
رعایت  بــا  دوره چگنــی 
نماز  بهداشــتی  مســائل 

اقامه می شود. عید فطر 
والمسلمین  حجت االسالم 
شاهرخی،  سیداحمدرضا 
در  ولی فقیــه  نماینــده 
اســتان و امــام جمعــه 

گفت:  این بــاره  در  خرم آبــاد 
نماز عید فطر تنها در ســه شهر پلدختر، 
وضعیت  کــه  دوره چگنــی  و  معمــوالن 
سفید اعالم شــده، با رعایت پروتکل های 

اقامه شد. بهداشتی 
وی با اشــاره به میــزان زکات فطره در 
لرســتان افزود: مبلغ زکات فطریه معادل 
ســه کیلوگرم گندم به میــزان ۱۰ هزار 
تومان و یا مبلغ معادل سه کیلوگرم برنج 

فطریه  زکات  نیــت  بــه 
است.

امــام جمعــه خرم آباد با 
اشــاره به این که مؤمنین 
یــک  هــر  انتخــاب  در 
یاد شــده در  از مــوارد 
فطــره  زکات  پرداخــت 
اضافه  هســتند،  مخیــر 
کــرد: کفاره افطــار غیر 
عمدی روزه، برای هر روز، یک 
مــد معادل ۷5۰ گرم طعام به مبلغ ســه 
هــزار تومان و برای کفــاره افطار عمدی 
روزه به ازای هر یک روز ۱۸۰ هزار تومان 
داد: طبق مصوبه  ادامه  است. شــاهرخی 
ســتاد مبارزه با کرونا  در دیگر شهرهای 
با توجه بــه وضعیت   اســتان لرســتان  
اســتان نماز  عید فطر به شــکل جماعت  

ایسنا نمی شود./  برگزار 

فرمانــدار مرکز لرســتان، 
صنفی  واحد  هشت  گفت: 
بازی هــای کامپیوتری در 
پلمب  اخطــار  خرم آبــاد 

گرفتند.
جعفــر طوالبی در گفت و 
گو با رســانه ها با اشاره به 
مصوبــات ســتاد مقابله با 
کرونا شهرســتان  بیماری 

خرم آباد، اظهار داشــت: در این 
بهداشت شهرستان  مرکز  راستا گشت های 
به هشت واحد صنفی بازی های کامپیوتری 

اخطار ۴۸ ساعته پلمب را ابالغ کرده اند.
وی با اشــاره به اینکه سه واحد تهیه غذا و 
آرایشگاه به دلیل عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی توسط کارشناسان مرکز بهداشت 
پلمب شــدند، بیان داشــت: بازرسی اتاق 
اصناف، تعزیرات حکومتی و اماکن از ۱۰۷ 

واحــد صنفی و بررســی 
فاکتورهــای فروش، درج 
قیمــت بر روی کاال و کم 

فروشی انجام شد.
فرمانــدار مرکز لرســتان 
اتاق  نظارت  به  اشــاره  با 
اصنــاف بر توزیع شــکر 
بســته بندی ۹۰۰ گرمی 
فروشــگاه های  سطح  در 
منتخــب، تصریح کرد: اخذ ۱۷ 
گــزارش مردمی در خصــوص عدم رعایت 
پروتکل بهداشــتی توسط برخی نانوایی ها، 
تاکســی ســرویس ها، داروخانه ها و سوپر 
مارکت ها را داشــته ایم که در این راســتا 
بازرســان اداره غلــه، اتاق اصنــاف، مرکز 
بهداشــت و اماکن حضور یافته و تشــکیل 
پرونده برای واحدهای متخلف انجام شــد./ 

مهر

کاربردی  علمی  دانشــگاه 
آپ«  »اســتارت  لرســتان 
گیاهان دارویی و بلوط را به 
صورت سراسری در استان 

برگزار می کند.
رئیس  بخش  فرح  ســعید 
کاربردی  علمی  دانشــگاه 
با  لرســتان در ســخنانی 
اشــاره به برگزاری رویداد 

اســتارت آپی در زمینه گیاهان 
دارویی و بلوط در این دانشگاه، اظهار داشت: 
این رویداد اســتارت آپ به صورت سراسری 

برگزار می شود.

در  لرستان  زیاد  بســیار  ظرفیت های 
حوزه گیاهان دارویی و بلوط

وی با تاکید بر اینکه لرســتان، استانی است 
کــه ظرفیت های بســیار باالیــی در زمینه 
گیاهــان دارویی و بلــوط دارد، عنوان کرد: 
بدون شــک ورود به این عرصه می تواند به 

توسعه استان کمک کند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان 
با اشاره به اشتغالزایی باالی گیاهان دارویی 
در لرســتان، بیان داشــت: بر همین اساس 
دانشــگاه علمی کاربــردی از عالقه مندان، 

دانشــجویان  و  جوانــان 
درخواســت می کنــد اگر 
ایــده ای در زمینه گیاهان 
دارویی و بلــوط دارند که 
می تواند  استان  توسعه  به 
کمــک کنــد به ســایت 
دانشــگاه علمی کاربردی 
لرستان مراجعه و ایده های 

خود را ثبت کنند.
فرح بخش، بیان داشت: دانشگاه 
علمی کاربردی لرســتان نیز بعــد از اتمام 
مهلت ثبت ایده ها، آنها را داوری خواهد کرد 
و در نهایت در تیر ماه سالجاری این رویداد 

در لرستان برگزار می شود.

۱۰ تیرماه تاریخ برگزاری استارت آپ
وی، تصریــح کرد: امیدواریــم این رویداد 
اســتارت آپــی بتوانــد کمک زیــادی به 
پیشــبرد اهداف عالی نظام در لرستان در 
زمینه توسعه اشتغال و صنعت داشته باشد.

رئیس دانشــگاه علمی کاربردی لرســتان، 
یادآور شــد: افرادی که عالقه مند هستند 
کــه ایده های خــود را ثبت کننــد تا ۲۰ 
خرداد ماه این فرصت را دارند که به سایت 
دانشــگاه علمی کاربردی لرستان مراجعه 

معاون استاندار خبر داد:

پرداخت بیش از ۱۱ هزار فقره تسهیالت بخش کشاورزی 
در لرستان

مدیرکل فناوری اطالعات لرستان مطرح کرد؛

اختالف بر سر اجرای پروژه فیبر نوری در مسیر پلدختر

اقامه نماز عید فطر در 3 شهر لرستان

فرماندار مرکز لرستان:

۸ واحد صنفی بازی های کامپیوتری در خرم آباد اخطار 
پلمب گرفتند

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان 

»استارت آپ« گیاهان دارویی و بلوط لرستان تیرماه 
برگزار می شود

اسداهلل عبدالهی

حجت االسالم شاهرخی

جعفر طوالبی

سعید فرح بخش

مدیرعامل شرکت شــهرك های صنعتی لرستان: 

برق واحدهای شــهرک صنعتی نورآباد و رومشکان تامین می شود

خبـــرخبـــرخبـــرخبـــر خبـــریادداشت

شنبه  3 خرداد ۱3۹۹
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این سیاست را اعدام کنید

بررسي سخنان اخیر خاتمي در گفت  و گو با علوي تبار

اصالحات ضرورت بقاي ایران است



ــه روســتای  ــان از قرنطین ــدار دلف فرمان
پــی  در  شهرســتان  ایــن  خان آبــاد 
بــه  مبتالیــان  تعــداد  بــاالی  آمــار 

داد. کوویــد-۱۹ خبــر 
در  کــرد:  اظهــار  بهمنــی  حشــمت  
ــای  ــا برنامه ریزی ه ــر ب ــد روز اخی چن
مبتالیــان  آمــار  رونــد  انجام شــده، 
ــان  ــتان دلف ــد-۱۹ در شهرس ــه کووی ب

ــت. ــده اس ــی ش کاهش
وی ادامــه داد: البتــه در یکــی دو هفتــه 
اخیــر وضعیــت دلفــان قرمــز بــود و بــا 
تمهیــدات اندیشــیده شــده و تعطیلــی 
برخــی صنــوف، ادارات و بانک هــا از 

ــم. ــه گرفته ای ــاال فاصل ــیوع ب ش
قرنطینــه  بــه  اشــاره  بــا  بهمنــی 
تصریــح  دلفــان  روســتای خان آبــاد 
کــرد: در پــی افزایــش آمــار مبتالیــان 
ــبکه  ــنهاد ش ــا پیش ــتا ب ــن روس در ای

بهداشــت قرنطینــه شــد.
اینکــه  بیــان  بــا  دلفــان  فرمانــدار 
ــدود  ــتا مس ــی روس ــای ارتباط محوره
و محدودیت هایــی بــرای جلوگیــری 
ــد  ــا اعمــال شــده، تاکی از شــیوع کرون
کــرد: بــرای جلوگیــری از شــیوع کرونــا 

چــاره ای جــز قرنطینــه نداشــتیم.

تاکنــون  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
حســن آباد  میان چقــا،  روســتاهای 
میربیــگ  فتح آبــاد  و  گامســیاب 
کــرد:  تصریــح  شــده اند،  قرنطینــه 
ــری از  ــرای جلوگی ــات ب ــن تصمیم ای
شــیوع بیشــتر کرونــا اعمــال شــد 
حاضــر  حــال  در  خوشــبختانه  کــه 
ندارنــد.  مشــکلی  روســتاها  ایــن 
حســن آباد  روســتای  اهالــی  البتــه 
خودشــان پیشــنهاد دادنــد کــه رعایــت 
مرحلــه  بــه  واقــع  در  و  می کننــد 

نرســید. قرنطینــه 
بهمنــی بــا بیــان اینکــه از صبــح امــروز 
ارتــش در حــال ضــد عفونــی گســترده 
در دلفــان اســت، افــزود: لشــگر ۸۴ 
پیــاده خرم آبــاد گندزدایــی و ضــد 
عفونــی معابــر پــر تــردد را انجــام داده 

اســت.
ــم  ــان در خصــوص تصمی ــدار دلف فرمان
بــرای تعطیلــی ادارات و بانک هــا در 
ــن  ــوز در ای ــت: هن ــده گف ــه آین هفت
نکرده ایــم  تصمیم گیــری  خصــوص 
ــوم  ــا یک س ــاد ب ــال زی ــه احتم ــی ب ول
ــنا ــد کرد./ایس ــت خواهن ــا فعالی نیروه

لرســتان  وشهرســازی  راه  مدیــرکل 
گفــت: ۱۱ کیلومتــر از چهــار خطــه 
ازنــا- شــازند انجــام و بــرای نصــب 
ــل راهــداری اســتان شــد. ــم تحوی عالئ

ــنا  ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــا خالق رض
اظهــار کــرد: محــور ازنا-شــازند بــه 
طــول ۷۰ کیلومتــر شهرســتان ازنــا 
را بــه شهرســتان شــازند در اســتان 

می کنــد. متصــل  مرکــزی 
ــر از  ــدود ۳5 کیلومت ــه داد: ح وی ادام
ــتان و ۳5  ــتان لرس ــور در اس ــن مح ای
کیلومتــر دیگــر در محــدوده ی راه هــای 
حــوزه اســتحفاظی اســتان مرکــزی 

ــرار دارد. ق
ــه  ــات چهارخط ــت: عملی ــی گف خالق
ــل  ــال ۹۱ و از مح ــور از س ــن مح ای
و  شــد  آغــاز  اســتانی  اعتبــارات 
محــل  همیــن  از   ۹۶ ســال  تــا 
تأمیــن اعتبــار می شــد، بــه دلیــل 
کمبــود اعتبــارات اســتانی و وقفــه 
پیمانــکار  مطالبــات  پرداخــت  در 
بــازه  در  قابل توجهــی  پیشــرفت 
حاصــل  پــروژه  در  مذکــور  زمانــی 

نشــد.
مدیــرکل راه و شهرســازی لرســتان 

پیگیری هــای  بــا  کــرد:  بیــان 
و  راه  کل  اداره  در  به عمل آمــده 
ــه  ــال ۹۶ ب ــتان  از س ــازی اس شهرس
بعــد ایــن پــروژه در قالــب طــرح ملــی  
ــه و  ــماره ۱۳۰۳۰۱۶۰۳۲ گرفت ــه ش ب
و  تقویــت  اعتبــار  تخصیــص  رونــد 
پــروژه  انجــام  ســرعت  درنتیجــه 

تســریع شــد.
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــی بی خالق
۷ کیلومتــر ابتــدای محــور تــا تقاطــع 
درصــد   ۸5 از  بیــش  عبــاد  پیــر 
پیشــرفت فیزیکــی دارد و کارهــای 
باقیمانــده شــامل تکمیــل زیرگــذر 
باغمــوری،  تکمیــل زیرگــذر پیرعبــاد 

ــه  ــفالت الی ــر آس ــدود ۲ کیلومت و ح
دو  آســفالت  کیلومتــر  یــک  و  دوم 

ــتند. ــه هس الی
وی افــزود: در محــدوده ی پیرعبــاد 
 ۱۱ طــول  بــه  آبــاد  مؤمــن  تــا 
خطــه  چهــار  عملیــات  کیلومتــر 
کــردن بــه اتمــام رســیده و در ۲۹ 
اردیبهشــت ماه امســال ایــن قطعــه 
۱۱ کیلومتــری بــه اداره کل راهــداری 
نصــب  و  خط کشــی  بــرای  اســتان 
زیــر  و  تحویــل  راهنمایــی  عالئــم 

ترافیــک عبــوری قــرار گرفــت.
ــا  ــرد: ب ــان ک ــئول خاطرنش ــن مس ای
ــی  ــی یعن ــر ابتدای ــل ۷ کیلومت تکمی

ــا  ــاس ت ــل ی ــر در پ ــر صف از کیلومت
ــاد کــه در ســال ۹۹  ــر عب زیرگــذر پی
انجــام خواهــد شــد درمجمــوع ۱۸ 
پرحادثــه  محــور  ایــن  از  کیلومتــر 
مــورد  خطــه  چهــار  به صــورت 
بهره بــرداری قــرار خواهــد گرفــت.

خالقــی عنــوان کــرد: ۱۷ کیلومتــر 
دو  بــه  قطعــه  دو  در  باقی مانــده 
شــرکت پیمانــکاری واگــذار شــده کــه 
بــا پیشــرفت فیزیکــی تقریبــی ۴۰ 

ــت. ــاخت اس ــت س ــد در دس درص
ــروژه   ــن پ ــام ای ــد: اتم ــادآور ش وی ی
تأثیــر بســزایی در کاهــش ســوانح 

رانندگــی خواهــد داشت./ایســنا

وحید امیری:
در بهترین سال فوتبالم هستم

 اوایل نیم فصل نخست از خودم راضی نبودم!

پرســپولیس  تیــم  لرســتانی  ملی پــوش 
ــی اش قــرار  می گویــد: در بهتریــن ســال فوتبال

می بــرد. بســر  آرمانــی  شــرایط  در  و  دارد 
بــه  ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  امیــری  وحیــد 
حضــورش در خرم آبــاد اشــاره کــرد و افــزود: 
اینجــا تمریناتــم را به صــورت انفــرادی ادامــه 
می دهــم و از لحــاظ آمادگــی شــرایط خوبــی 
بــه  بدانــد  باشــگاه صــالح  دارم و هــر زمــان 

می شــوم. اضافــه  تیــم  تمرینــات 
ــات  ــا اینجــای فصــل زحم ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
تمــام  بــا  کــرد:  اضافــه  کشــیده ایم،  زیــادی 
ــتم  ــل هس ــا قائ ــه تیم ه ــرای هم ــه ب ــی ک احترام
جایــگاه  مــا  امــا  کشــیده اند  کــه  زحماتــی  و 
ــم  ــت نیاورده ای ــه دس ــت ب ــدول را راح ــدر ج ص
ــم و  ــت بدهی ــاده از دس ــم آن را س و نمی خواهی
ــی  ــی متوال ــن قهرمان ــا چهارمی ــم ب ــت داری دوس

ــد. ــراه باش ــپولیس هم پرس
۹ بــازی باقــی  امیــری بــا اشــاره بــه اینکــه 
نیســت،  مشــخص  چیــزی  هنــوز  و  مانــده 
ــر  ــگ برت ــدوارم در خصــوص لی ــرد: امی ــد ک تاکی
تصمیمــی گرفتــه شــود کــه بــرای فوتبــال و 

باشــد. مفیــد  عزیزمــان  کشــور  ســالمت 
ــه پرسشــی  ــوش لرســتانی در پاســخ ب ــن ملی پ ای
ــم  ــردش در تی ــه در نیم فصــل نخســت از عملک ک
ــرد:  ــد ک ــه؟ تاکی ــا ن ــوده ی ــی ب ــپولیس راض پرس
ــان  ــه زم ــود ک ــی ب ــه طبیع ــت از ترکی در بازگش
می بــرد تــا دوبــاره در تیــم جــا بیفتــم و آن 
ــا گذشــت  ــه ب ــودم ک ــودم راضــی نب ــل از خ اوای
زمــان شــرایط بهتــر شــد و االن در وضعیــت 
ــم  ــال فوتبال ــن س ــرم و بهتری ــر می ب ــی بس آرمان

اســت.
اواخــر  در  کالــدرون  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بــازی  فــوروارد  پســت  در  را  مــن  حضــورش 
در  مــن  از  نیــز  یحیــی  آقــا  افــزود:  مــی داد، 
قطعــاً  و  می کنــد  اســتفاده  پســت  همیــن 
ــر دارد.  ــی تاثی ــن خیل ــرد بازیک ــی در عملک مرب
ــا  ــا م ــادی ب ــای زی ــدی صحبت ه ــای گل محم آق
کمک حــال  کــه  می کنیــم  تــالش  و  داشــته 
کادر فنــی و باشــگاه پرســپولیس باشــیم. مــن 
ــن  ــای زمی ــر ج ــتم و ه ــپولیس هس ــرباز پرس س
ــه  ــتم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــم ب ــازی کن ــه ب ک

بــرای تیــم مفیــد باشــم.
ــه نظــری  ــه چ ــه پرسشــی ک ــخ ب ــری در پاس امی
دارد؟  لیــگ  احتمالــی  تعطیلــی  خصــوص  در 
ــادی  گفــت: همانطــور کــه گفتــم مــا زحمــات زی
نیمه تمــام  لیــگ  نمی خواهیــم  و  کشــیده ایم 
ــه  ــود ک ــه ش ــی گرفت ــم تصمیم ــد؛ امیدواری بمان

ــنا ــق دار برسد./ایس ــه ح ــق ب ح

فرمانده انتظامی شهرســتان:
میزان وقوع جرائم در بروجرد 

کاهش داشته است
ــم  ــوع جرائ ــزان وق ــی بروجــرد گفــت: می ــده انتظام فرمان

ــد کاهشــی داشــته اســت. در شهرســتان رون
اصحــاب  بــا  نشســت  در  غالمــی  عــزت اهلل  ســرهنگ 
رســانه کــه ســوم خردادمــاه در محــل فرماندهــی نیــروی 
انتظامــی شهرســتان انجــام شــد، اظهــار کــرد: خبرنــگاران 
و اصحــاب رســانه پــل ارتباطــی مــردم و مســئوالن 

ــتند. هس
ــی  ــروی انتظام ــی نی ــرد اصل ــه رویک ــان اینک ــا بی وی ب
پیشــگیری و ایفــای نقــش اجتماعــی اســت، افــزود: 
ــدگان  ــم زنن ــکنان و بره ــا هنجارش ــی ب ــروی انتظام نی
برخــورد  جــدی  به طــور  عمومــی  امنیــت  و  نظــم 

. می کنــد
فرمانــده انتظامــی بروجــرد خاطرنشــان کــرد: میــزان 
ــت  ــته اس ــی داش ــد کاهش ــرد رون ــم در بروج ــوع جرائ وق
ــش و  ــد در کاه ــی نمی توان ــه تنهای ــی ب ــروی انتظام و نی

ــد. ــق باش ــه موف ــرم در جامع ج
غالمــی اضافــه کــرد: اغلــب موتورســواران از کاله اســتفاده 
ــیکلت  ــا ۱5۰۰ موتورس ــته ب ــاه گذش ــد و در دوم نمی کنن

و خــودرو متخلــف توقیــف شــده است./ایســنا

مشــاور شــهردار خرم آباد 
گفــت: الیروبــی، احداث 
دیــواره حفاظتــی و آزاد 
سازی حرایم رودخانه ها در 
وظایف  از  شهرها  محدوده 

وزارت نیرو می باشد.
مرتضی فراشی به رسانه ها 
اعالم کرد: به اســتناد مواد 
یــک و ۲ قانــون توزیــع 

عادالنــه آب مصــوب ۶۱/۶/۱۲ 
بســتر رودخانه ها جزء مشترکات بوده و در 
اختیار حکومت جمهوری اسالمی می باشد.

وی افزود: قانــون مذکور متکی بر اصل ۴5 
قانون اساسی

بوده و به صراحت رودخانه ها را از مصادیق 
انفال و ثروت های عمومی محســوب کرده 
و به لحاظ برتری قانون اساســی نسبت به 
قانون شهرداری و تاخر قانون توزیع عادالنه 
آب نسبت به قانون شهرداری ها، شهرداری ها 
نســبت به رودخانه ها فاقــد اختیار قانونی 

می باشد.
وی بیان کرد: عمال تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون 

شهرداری ها در
این خصوص نســخ ضمنی شــده که اداره 
کل حقوقــی قوه قضائیه طــی نظریه های 
شــماره ۷/۴۳۹۳مورخ 5/۱۰/۶۶و ۴۳۹۳/۷ 
5/۱۰/۶۰  و ۶۳۲۳/۷مــورخ ۲۸/۶/۷۹نیز از 

این عقیده پیروی نموده  است.
فراشی اضافه کرد: از طرفی در بند ) خ ( ماده 
۱ آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه 
ها مصوب  ۱۱/۸/۷۹ عملیات الیروبی و بهره 
برداری از رودخانه ها با هدف حفاظت کیفی 

آب بوسیله وزارت نیرو تعیین شده است.
وی افزود: بر همین اســاس موضوع الیروبی 
رودخانه ها در برنامه اجرایی وزارت نیرو در 
ســال های اجرایی برنامه ششــم توسعه نیز 
لحاظ گردیده است.  وی بیان کرد: در این 
راستا ســاالنه اعتبارات الزم جهت الیروبی 
نیــرو تخصیص  بــه وزارت  رودخانــه ها 
مــی یابــد. فراشــی ادامــه داد: از طرفی 
وزیر محتــرم نیرو طی نامه های شــماره 

 ۱۰۰ /۳۱ /۴۲۲۲۳ /۹۸
۹و   ۸ /۱ ۰ /۱ خ ر مــو
مــورخ   ۹۸/۲۶/۷۴۰
۹۸/۸/۸  مستند به تبصره 

چهار ماده ۲ قانون
توزیع عادالنه آب شرکت 
منابــع آب ایران را مکلف 
به حفاظت از اراضی بستر 
و حریــم رودخانــه ها و 
اجرای برنامــه های طرح های 
بازگشــایی مسیر رودخانه ها و مسیل ها و 

آزاد سازی حرایم نموده است.
وی اظهار داشــت: الیروبــی رودخانه ها و 
احــداث دیواره و آزاد ســازی حرایم آن از 

وظایف وزارت نیرو می باشد.
وی گفــت: در نتیجه به اســتناد بند ۱۳ 

مصوبه مورخ
بحــران  مدیریــت  ۹۸/۱/۱۴ســتاد 
کشــور کــه طــی نامــه شــماره ۳۰۰۰ 
مــورخ۱5/۱/۹۸ ابــالغ شــده، نامه های 
مــورخ   ۹۸/۳۱۸۴۲۲۲۳/۱۰۰ شــماره 
۹۸/۱۰/۱ و شــماره ۷۴۰/۲۶/۹۸ مــورخ 
۹۸/۸/۸وزیر محترم نیرو - نظریه مشورتی 
اداره کل  شماره ۷۶۹۷/۷ مورخ ۸۲/۱۰/۹ 
حقوقی قوه قضائیه، قاعــده فقهی )من له 
الغنم فعلیه الغــرم ( وقتی وزارت نیرو آب  
بها دریافت می نماید جبران خســارت نیز 
به عهده وی می باشــد. فراشی ادامه داد: 
نامه شــماره۱5۳۸۱/۴۰ مــورخ  ۹۸/۶/۶ 
سازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور 
- نامه شــماره ۳۹۰۸۱/۹۸/۳۹۰۷۴ مورخ 
۹۸/۱۱/۲۰رئیــس امــور هماهنگی  و رفع 
اجرایی  اختالفــات حقوقی دســتگاههای 
کشور - نامه شــماره۴۱۳۸/۱۲/۸۳ مورخ 
۹۹/۲/۲دبیــر خانــه هیأت حــل اختالف 
دستگاههای اجرایی استان لرستان و قانون 
توزیع عادالنــه آب الیروبی احداث دیواره 
حفاظتی و آزاد ســازی حرایم رودخانه ها 
در داخل محدوده شــهرها نیــز از وظایف  

وزارت نیرو می باشد./ایرنا

مدیــرکل بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران لرســتان از 
پرداخــت یــک میلیارد و 
۸۰۰ میلیون تومان به ۳۶ 
واحد آســیب دیده از کرونا 

خبر داد.
در  نازاریــان  حســین 
سیزدهمین کنگره تجلیل 
به صورت  ایثارگران که  از 

مجــازی و همزمان با سراســر 
کشور برگزار شــد، اظهار کرد: باید بتوانیم 
در راه رسیدن به اهداف نظام به ویژه شهدا 

گام برداریم.
وی با اشــاره به اینکه در مجموع ۲۳۶ نفر 
از رزمندگان لرستانی در عملیات آزادسازی 
خرمشهر شهید، جانباز و اسیر شدند، عنوان 
کرد: از این تعداد ۱۶۶ نفر شــهید، ۶۴ نفر 

جانباز و ۶ نفر اسیر شدند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان 
با اشاره به شــهادت تعدادی از کادر درمان 
کشور در شرایط کنونی کشور، گفت: از همه 
که در عرصه حوزه ســالمت ایثارگرانه کار 

می کنند تشکر می کنم.
نازاریان در رابطه با اقدامات انجام شــده در 
دوران ظهور و بروز کرونا ویروس در این بنیاد، 
اظهار کرد: در این رابطه دســتورالعمل های 
بهداشتی کامال رعایت شده و در حد توان در 
خدمت ایثارگران بودیم، همچنین گندزدایی 
مکان ها و ســاختمان های بنیاد یک روز در 

میان انجام می شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ادامه  لرســتان  ایثارگران 
داد: همچنیــن 5۴۰ لیتر 
الکل، ۲۳ هزار و ۶۱۳ عدد 
ماســک، ۲۶ هزار و ۳5۴ 
و  التکس  دستکش  جفت 
۲۰۴5 لیتر مایع ضدعفونی 
توزیع شده  ایثارگران  بین 

است.
وی با اشــاره به اینکه ایثارگران 
را به صورت هفتگــی و روزانه چک کردیم، 
عنــوان کرد: تعــدادی از ایثارگران به کرونا 
ویروس مبتال شــدند و برخــی به رحمت 

ایزدی پیوستند.
نازاریان افزود: ایثارگران به صورت جهادی با 
بنیاد همکاری کردند و بسته های بهداشتی و 

درمانی توزیع شد.
مدیــرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
لرستان با اشاره به نصب بنر تشکر و قدردانی 
از پرســنل درمانی در ســطح بیمارستان هاٍ 
افزود: خود بنیاد حدود ۳۴۰ میلیون تومان 
به صورت کارت خرید از فروشــگاه رفاه به 
۳۸۰ نفر از ایثارگران که منبع درآمد نداشته 
اهدا کرده و همچنین، ۱۶۰ میلیون تومان به 

حساب 5۳۴ نفر واریز شده است.
وی ادامه داد: در رابطه با مشاغل یک میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون تومان به ۳۶ واحد آســیب 
دیده از کرونا هر واحــد 5۰ میلیون تومان 

پرداخت شده است./ایسنا

مشاور شهردار خرم آباد:

الیروبی رودخانه محدوده شهری بر عهده وزارت نیرو است
مدیرکل بنیاد شهید لرستان مطرح کرد:

پرداخت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون به 3۶ واحد 
آسیب دیده از کرونا

خبـــرخبـــرخبـــرخبـــر
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یادداشتیادداشت

گفــت:  پلدختــر  فرمانــدار  معــاون 
بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن ایــن 
ترانزیتــی  محــور  در  شهرســتان 
جنــوب و توقــف راننــدگان و مســافران 
شــهر،  خروجی هــای  و  ورودی  در 
اغذیــه  ضدعفونــی  و  گندزدایــی 
اســت. ضــروری  امــری  فروشــی ها 

شــورای  جلســه  در  امرایــی  نادیــا 
ــار  ــر اظه ــتان پلدخت ــالمت شهرس س
داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه ایــن 
بــا  اخیــر  روزهــای  در  شهرســتان 
ــا دســت و پنجــه  شــرایط شــیوع کرون
نــرم می کنــد، اغذیــه فروشــی هــا 
ــام)ره(  ــان ام در قســمت شــمالی خیاب
ضدعفونــی نمــی شــوند، که الزم اســت 
بــرای حفظ ســالمت مــردم و مســافران 
ــا  ــارت و ب ــا نظ ــمت ه ــن قس روی ای

ــود. ــورد ش ــی برخ ــراد خاط اف
آب  کلرزنــی  افــزود:  همچنیــن  وی 
ــاران  ــوی دهی ــد از س ــتاها بای در روس
ــر  ــان پلدخت ــت و درم ــبکه بهداش و ش

ــود. ــام ش ــری و انج پیگی
وی گفــت: سیســتم فاضــالب و جمــع 

آوری آب هــای ســطحی در پلدختــر و 
معمــوالن بــر اثــر ســیل مخــرب ســال 
گذشــته تخریــب شــده و بــه درون 
ــه  ــا توج ــه ب ــزد ک ــی ری ــه م رودخان
ــاالی  ــه آغــاز فصــل گرمــا و دمــای ب ب
ــکل در  ــن مش ــع ای ــد رف ــه بای منطق

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق دس
شــهر  جــداول  برخــی  افــزود:  وی 
خیابان هــای  جملــه  از  پلدختــر 
انتهــای رســالت هــا،  تیــر،  هفتــم  
ــر  ــال آب ب ــا، کان ــازمانی ه ــوب س جن
ــت  ــهید آی ــان ش ــج( و خیاب ولیعصر)ع
ــب  ــیر موج ــای مس ــدود و در انته مس
ــر  ــالوه ب ــه ع ــده ک ــن ش ــت لج انباش
ــب  ــده موج ــمئز کنن ــوی مش ــاد ب ایج
آلودگــی و شــیوع بیمــاری می شــوند و 
بایــد ایــن مشــکل از ســوی شــهرداری 

ــود. ــرف ش برط
ــتاها  ــه در روس ــان اینک ــا بی ــی ب امرای
ــی  ــمت های ــی در قس ــوالت حیوان فض
از روســتا انباشــت می شــود اظهــار 
قبــل  تــا  مــی رود  انتظــار  داشــت: 
از آغــاز فصــل گرمــا مکانــی بــرای 

جابجایــی فضــوالت دور از روســتاها بــا 
پیگیری هــای بخشــداران و دهیــاران 
مشــخص شــود تــا موجــب شــیوع 

ــوند. ــا نش ــاری ه بیم
جــداول  آوری  جمــع  بــر  وی 
ــد  ــه از ســوی شــهرداری تاکی منطق
فــزود: بــا توجــه بــه حجــم  کــرد و ا
بــاالی نخالــه ناشــی از ســاخت و 
ــل  ــد قب ــس از ســیل بای ســازهای پ
آنکــه  از  پیــش  و  گرمــا  از فصــل 
ــاری  ــی بیم ــیوع برخ ــون ش ــه کان ب

ــکان هــای  ــه م ــل شــوند ب ــا تبدی ه
نتقــال یابنــد. مشــخصی ا

بــه  پلدختــر  فرمانــدار  معــاون 
ــرد و  ــت اشــاره ک ــب مال ــاری ت بیم
ــیوع  ــری از ش ــرای جلوگی ــت: ب گف
ــتان  ــاری در ســطح شهرس ــن بیم ای
دام  کــردن  واکســینه  دامپزشــکی 
هــا را انجــام دهــد و بــر مراکــز 
نــات  عرضــه گوشــت و ذبــح حیوا
باشــد./ داشــته  مســتمر  نظــارت 

نا یر ا

فیزیولــوژی  دکتــرای  یــک 
عوامــل  گفــت:  ورزشــی 
آســیب  موجــب  روانــی 
ــدید  ــا تش ــر ی ــمانی کم جس

می شــوند. آن 
دکتــر وحیــد ولــی پــوری ده 
نــو اظهــار کــرد: کمــردرد 
ــکالت  ــی از مش ــوان یک به عن
جوامــع  در  افــراد  اساســی 
و  شــده  مطــرح  امــروزی 
ــال  ــان آن در ح ــه درم هزین

افزایــش اســت.
از  یکــی  داد:  ادامــه  وی 
اختــالالت  مهم تریــن 
اســت  عضالنــی  اســکلتی 
ــراد جامعــه در  کــه بیشــتر اف
ــل  طــول زندگــی خــود حداق
تجربــه  را  آن  یک بــار 

. می کننــد
ولــی پــوری ده نــو ادامــه داد: 
ــردرد  ــا کم ــط ب ــیب مرتب آس
 ۱۰ شــیوع  رقــم  باالتریــن 
ــه خــود  ــا ۸۰ درصــدی را ب ت
اختصــاص داده کــه عــالوه 
بــر جنبه هــای بهداشــتی از 
ــه  ــز توج ــادی نی ــر اقتص نظ
ــب  ــود جل ــه خ ــگان را ب هم

ــت. ــرده اس ک
علمــی  هیــات  عضــو  ایــن 
ــتان  ــور لرس ــام ن ــگاه پی دانش
اغلــب  کــرد:  خاطرنشــان 

ــکل  ــن مش ــه از ای ــرادی ک اف
طــول  در  می برنــد،  رنــج 
معــرض  در  خــود  زندگــی 
نظیــر  عمــده  مشــکالت 
عملکردهــای  کاهــش 
ــی  ــی و اجتماع ــمی، روان جس
و کاهــش ســالمت عمومــی 
و ایجــاد دردهــای ثابــت و 

هســتند. دوره ای 
وی یــادآور شــد:. پیشــنهادات 
ــا علــت  ــادی در ر رابطــه ب زی
ــده  ــه ش ــاری ارائ ــی بیم اصل
جملــه  آن  از  کــه  اســت 
ضایعــات  بــه  می تــوان 
کمــری،  فقــرات  ســتون 
بیــن  دیســک  د  درگیــری 
مهــره ای، رباط هــا، اعصــاب 
ضعــف  و  تــوازن  عــدم  و 

کــرد. اشــاره  عضالنــی 
ــادآور  ــو  ی ــوری ده ن ــی پ ول
شــد: کمــردرد به معنــی درد، 
کشــیدگی یــا ســفتی عضالنی 
ــا و  ــر دنده ه ــه زی ــن ناحی بی
گلوتئــال  بــاالی چین هــای 
پایینــی اســت، آســیب های 
ــدون  ــا ب ــا ی ــد ب ــه می توان ک

درد ســیاتیک باشــد.
فیزیولــوژی  دکتــرای  ایــن 
منظــر  از  گفــت:  ورزشــی 
بالینــی، کمــردرد فراینــدی 
پیچیــده  و  عاملــی  چنــد 

عوامــل  بــه  کــه  اســت 
جســمانی،  محیطــی، 
روانشــناختی و حتــی وراثتــی 

دارد. بســتگی 
از  یکــی  افــزود:  وی 
ــی  ــش بینابین ــای کن زمینه ه
جســم و روان کمــر اســت. 
اگرچــه کمــردرد ممکن اســت 
بــه علــت پارگــی دیســک بین 
ناهنجاری هــای  مهره هــا، 
فقــرات  ســتون  مــادرزادی 
ربــاط  کشــیدگی  یــا  و 
باشــد؛  کمــر  ماهیچه هــای 
ولــی در بســیاری از مــوارد 
تنــی  روان-  آن  علــت 
و  بــوده  )سایکوســماتیک( 
یعنــی عوامــل روانــی موجــب 
آســیب جســمانی کمــر یــا 

می شــوند. آن  تشــدید 
ولــی پــوری ده نــو  افــزود: 
افســردگی  اضطــراب، 
شــخصیت  اختــالالت  و 
ــا  ــوارد همــراه ب شــایع ترین م
شــده اند. عنــوان  کمــردرد 

فیزیولــوژی  دکتــرای  ایــن 
گرچــه  گفــت:    ورزشــی 
ــف  ــل مختل ــه عل ــردرد ب کم
از جملــه صدمــات مربــوط 
ایجــاد  ســن  و  حرفــه  بــه 
فتــق  ولــی  می شــود، 
ــک  ــوان ی ــر به عن دیســک کم
ــردرد  ــده کم ــل ایجادکنن عام
مطالعــات  در  مکانیکــی 
و  بحــث  مــورد  مختلــف 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق بررس

ــن  ــر ای ــد: اگ ــادآور ش وی ی

بخــش از بــدن در معــرض 
یــا  بیش ازحــد  فشــار 
گیــرد  قــرار  بی تحرکــی 
کــه  فعالیت هایــی  یــا  و 
مکــرر  تغییــر  نیازمنــد 
بلنــد  بــدن،  وضعیــت 
ســنگین،  بارهــای  کــردن 
چرخــش  و  شــدن  خــم 
مکــرر هســتند، عــالوه بــر 
داخلــی  اندام هــای  این کــه 
خطــر  معــرض  در  بــدن 
ســاختار  می گیرنــد،  قــرار 
ــه  ــی باالتن ــکلتی و عضالن اس
تعــادل  عــدم  دچــار  نیــز 
ــد فعالیت هــای  ــر رون شــده، ب
زندگــی  روزمــره  حرکتــی 

می گذارد./ایســنا تأثیــر 

مدیر کل راه وشهرسازی استان:

۱۱ کیلومتر از چهار خطه ازنا- شازند تحویل راهداری لرستان شد

مرتضی فراشی
حسین نازاریان

نهضت آسفالت در محورهای شریانی لرستان

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان خبر داد:

آغاز طرح سنجش سالمت جسمانی نوآموزان بدو 
ورود به دبستان در لرستان

گردشگر گرفتار در ارتفاعات مخملکوه نجات یافت

دلفان  دامپزشــکی  مدیر 
گفــت: ۲5 هزار راس دام 
سنگین در این شهرستان 
تب  واگیر  بیمــاری  علیه 

برفکی واکسینه شد.
علــی کریمی پــور اظهار 
داشــت: با توجه به شیوع 
بیمــاری تــب برفکی در 
مناطقی از کشور اداره کل 

دامپزشکی استان لرستان اقدام 
به خرید واکســن تب برفکی برای جمعیت 
دام سنگین )گاوو گوساله (شهرستان نموده 

است
وی تصریح کرد: دامپزشــکی جمعیت دام 
ســنگین در روســتاها و مناطق عشایری 
شهرســتان دلفان در مدت ۲۰ روز از اواخر 

اردیبهشت شروع شده است
وی بیان کرد: از دامداران خواســتاریم که 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی بخصوص 
رعایــت فاصلــه اجتماعــی بــا نیروهای 

دامپزشکی نهایت همکاری را بعمل اورند.
مدیر دامپزشــکی دلفان اضافه کرد: کمبود 
واکســن بیماری تب برفکی در شهرستان  

وجــود ندارد و بــه اندازه 
کافی واکســن تامین شده 

است.
وی گفــت: کلیــه هزینه 
واکسن بیماری تب برفکی 
رایگان  دامــداران  بــرای 

است.
با  دلفان  دامپزشکی  مدیر 
کانون جدی  اینکــه  بیان 
برفکی در شهرستان وجود  تب 
ندارد، افزود: آموزش های الزم به دامداران  
در زمینــه رعایــت نکات بهداشــتی برای 
پیشگیری از شــیوع بیماری تب برفکی در 

دام به صورت مداوم ارایه می شود.
تب برفکی یک بیماری ویروســی واگیر در 
دام اســت که شــیوع این بیماری در دام 
به شــدت اقتصاد دامــداران را تحت تاثیر 
قــرار می دهد، شــیردهی، وزن گیری دام 
و تولیدمثل، ســه شــاخصه مهم و موثر بر 
اقتصاد دامدار اســت که شیوع بیماری تب 
برفکی موجب افت شــیر در گاو شــیری، 
سقط جنین و افت وزن در دام می شود و در 

واقع اقتصاد دامداران را فلج می کند./ایرنا

و  راهــداری  مدیــرکل 
ــاده ای  ــل ج ــل و نق حم
لرســتان گفــت: دو ماهــه 
روکــش  امســال  اول 
کیلومتــر  آســفالت ۴5 
ــی  ــای مواصالت از محوره
اســتان اجرا شــده اســت.

در  شــرفی  عبــاس 
خبرنــگاران  جمــع 

راســتای  در  کــرد:  اظهــار 
اجــرای طــرح سراســری لکه گیــری 
محورهــای  در  آســفالت  روکــش  و 
 ۴5 امســال  ماهــه  دو  مواصالتــی، 
کیلومتــر معــادل ۳۶۰ هــزار متربــع 
روکــش آســفالت در محورهــای اســتان 

اجــرا شــده اســت.
کــرد:  بیــان  وی 
و  لکه گیــری  عملیــات 
بیــش  در  چاله گیــری 
کیلومتــر   ۲۰۰۰ از 
اســتان  راه هــای  از 
ــت. ــه اس ــورت گرفت ص

و  راهــداری  مدیــرکل 
حمــل و نقــل جــاده ای 
بــرای  افــزود:  لرســتان 
اولیــن بــار در اســتان لرســتان روکــش 
ــتان  ــیل در شهرس ــپ س ــی چی حفاظت
ــون ۲۰  ــه تاکن ــد ک ــی ش پلدختراجرای
بــرداری  بهــره  بــه  آن  از  کیلومتــر 

است./ایســنا رســیده 

آمــوزش  رئیــس 
اســتثنایی  وپــرورش 
لرســتان گفت: ســنجش 
جســمانی  ســالمت 
تحصیلــی  آمادگــی  و 
ــه  ــدو ورود ب ــوزان ب نوآم
از  اســتان  در  دبســتان 
ــال  ــاه س ــدای مردادم ابت
خواهــد  آغــاز  جــاری 

شــد.
ــگاران  ــع خبرن ــماعیلی در جم ــر اس امی
پایگاه  هــای  فعالیــت  کــرد:  اظهــار 
ــی  ــمانی و آمادگ ــالمت جس ــنجش س س
تحصیلــی نوآمــوزان بــدو ورود به دبســتان 
کــه در ســال های گذشــته در خــرداد مــاه 
ــا  ــیوع کرون ــل ش ــه دلی ــد ب ــام می ش انج
ــا تاخیــری دوماهــه در  ویــروس امســال ب

ــود. ــاز می ش ــتان آغ اس
ــی در شــیوه  ــان اینکــه تغییرات ــا بی وی ب
اجــرا رســما در مــرداد مــاه آغــاز می شــود، 
ــن  ــداد مراجعی ــش تع ــرد: کاه ــه ک اضاف
ــرورت  ــل ض ــه دلی ــا ب ــه در پایگاه ه روزان
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی منطبــق 
بــر تصمیمــات و برنامه هــای ســتاد کرونــا 

از جملــه ایــن تغییــرات اســت.
رئیــس آمــوزش وپــرورش اســتثنایی 
ــته  ــال های گذش ــت: در س ــتان گف لرس
و  الــف، ب  مــدل  ســه  در  پایگاه هــا 
ج بــه صــورت روزانــه مبــادرت بــه 
در  کــه  می کردنــد  نوآمــوز  پذیــرش 

تمامــی  ســالجاری 
سراســر  پایگاه هــای 
ــزم  ــتان  مل ــور و اس کش
بــه پذیــرش حداکثــر 
بــا  روز  در  نفــر   ۲۰
شــیوه نامه های  رعایــت 
در  و  بــوده  بهداشــتی 
مجمــوع یــک ســاعت 
روزانــه  فعالیــت  بــه 
خواهــد  افــزوده  پایگاه هــا 

شــد.
اســماعیلی عنــوان کــرد: پیش بینــی 
می شــود بــا هــدف جبــران کاهــش 
اجبــاری تعــداد مراجعیــن در برخــی 
مجمــوع  بــه  پایــگاه    ۴ شــهرها 

شــود. افــزوده  اســتان  پایگاه هــای 
نوآمــوزان  وی در خصــوص ســنجش 
ــا  ــه ب ــان اینک ــا بی ــتانی  ب ــش دبس پی
هــدف کاهــش مراجعــات و رعایــت 
ســنجش  اجتماعــی  فاصله گــذاری 
نوآمــوزان پیــش دبســتانی مهرمــاه و در 
ــود،  ــام می ش ــی انج ــال تحصیل ــی س ط
ــس  ــتر پ ــات بیش ــرد: جزیی ــح ک تصری
ــی  ــتاد اجرای ــتورالعمل س ــال دس از ارس
ســنجش ســالمت جســمانی و آمادگــی 
تحصیلــی نوآمــوزان بــدو ورود و بــا 
تشــکیل اولیــن جلســه تمهیــد مقدمــات 
ــدو  اجــرای طــرح ســنجش کــود کان ب
ورود بــه دبســتان کــه بــه زودی برگــزار 
و اطالع رســانی خواهــد شــد./ ایســنا

۲۵ هزار راس دام سنگین در دلفان واکسینه شد

پزشــکی  ورزشــی  هیــات  رئیــس 
تاکنــون  می گویــد:  لرســتان 
بــه  اســتان  ایــن  از  ورزشــکاری 

اســت. نشــده  مبتــال  کرونــا 
ــرای  افشــین قنبــری  اظهــار کــرد: ب
بــا شــیوع کرونــا، هیــات  مقابلــه 
ــات  ــتان اقدام ــی لرس ــکی ورزش پزش

ــت. ــام داده اس ــی انج خوب
 ۹۸ اســفند  از  داد:  ادامــه  وی 
ضدعفونی کننــده،  مایــع  تاکنــون 
ــک  ــرف و ماس ــار مص ــتکش یکب دس
بیــن اهالــی ورزش اســتان توزیــع 

. یــم ه ا د کر
ــه ۷۳۱  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب قنب
بازرســی از باشــگاه ها و مکان هــای 
ــه  ــته ایم، اضاف ــتان داش ــی اس ورزش
باشــگاه ها  مســئوالن  بــه  کــرد: 
ــز  ــورد نی ــی و ۴۰ م ــر کتب ۱۸۶ تذک

ــد. ــب ش پلم
پزشــکی  ورزشــی  هیــات  رئیــس 
بــدون  کــرد:  تاکیــد  لرســتان 
هیچ گونــه اغماضــی هــر باشــگاهی 
بالفاصلــه  می کــرد  فعالیــت  کــه 
می کردیــم  اقــدام  پلمــب  بــرای 

مســئوالن  بیشــتر  خوشــبختانه  و 
ــن  ــی در ای ــکاری خوب ــگاه ها هم باش

داشــتند. خصــوص 
وی بــا بیــان اینکــه در اوایــل شــیوع 
کرونــا مکان هــای ورزشــی به طــور 
ــزود:  ــد، اف ــی می ش ــب ضدعفون مرت
در  ورزشــکاران  از  حفاظــت  بــرای 
مســائل  تمــام  کرونــا  بــا  مقابلــه 

ــم. ــام داده ای ــتی را انج بهداش
ــه  ــی ک ــه پرسش ــخ ب ــری در پاس قنب
ــی  ــتانی کس ــکاران لرس ــا از ورزش آی
گفــت:  شــده؟  مبتــال  کرونــا  بــه 

ــن  ــه چنی ــاال ک ــا ح ــبختانه ت خوش
گزارشــی بــه دســت مــا نرســیده 

ــت. اس
هیــات  اینکــه  یــادآوری  بــا  وی 
ســتاد  دبیــر  ورزشــی  پزشــکی 
مقابلــه بــا کرونــا اداره کل ورزش و 
ــان اســتان اســت، اضافــه کــرد:  جوان
ــتا  ــن راس ــان را در ای ــف خودم وظای
و  داده ایــم  انجــام  نحواحســن  بــه 
ــرای  ــکاران ب ــه ورزش ــالمت جامع س

ــت. ــم اس ــیار مه ــا بس م

جمعیــت  مدیرعامــل 
ــتان  ــر لرس ــالل احم ه
گردشــگر  گفــت: 
ارتفاعــات  در  گرفتــار 
نجــات  مخملکــوه 

فــت. یا
صــارم رضایــی در جمــع 
اظهــار  خبرنــگاران، 

کــرد: گردشــگر ۳۹ ســاله 
کــه در ارتفاعــات مخملکــوه گرفتــار 
شــده بــود توســط تیــم واکنــش ســریع 
ــات  ــه ارتفاع ــر ب ــالل احم ــت ه جمعی

ــد. ــل ش ــن منتق پایی
نیروهــای  کــرد:  تصریــح  وی 
ــالش  ــاعت ت ــس از ۴ س ــانی پ آتش نش
ــه  ــودن منطق ــور ب ــل صعب العب ــه دلی ب
را  مصــدوم  بــه  دسترســی  امــکان 
ــته  ــب گذش ــاعت ۲۲ ش ــتند و س نداش
اعــالم کمــک کردنــد کــه بالفاصلــه 
تیــم واکنــش ســریع بــه محــل حادثــه 

ــد. ــزام ش اع
احمــر  هــالل  جمعیــت  مدیرعامــل 
ــران  ــرد: نجاتگ ــان ک ــتان خاطرنش لرس
تیــم واکنــش ســریع پــس از دوســاعت 
درجــه   ۷۰ شــیب  در  کوهپیمایــی 
بــه فــرد مصــدوم رســیدند کــه بــه 
ــرایط  ــار ش ــت فش ــنگی و اف ــل تش دلی
ــس از اقدامــات  ــت، پ مســاعدی نداش
کارگاه تخصصــی  بســتن دو  و  اولیــه 
ــل  ــن منتق ــه ام ــه منطق ــدوم را ب مص

کردنــد. 
ــح  ــاعت 5 صب ــرد: س ــان ک ــی بی رضای
پــس از ۷ ســاعت عملیــات ســخت 

ایــن  فرســا  طاقــت  و 
عملیــات بــا موفقیــت 
بــه پایــان رســید و در 
حــال  حاضــر  حــال 
ــگر  ــن گردش ــی ای عموم

خــوب اســت.
اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مخملکــوه  ارتفاعــات 
نظــر  بــه  ســاده  گرچــه 
کوه هــای  جملــه  از  امــا  می رســد 
صعب العبــور اســتان بــوده و صعــود 
ــزود:  ــت، اف ــخت اس ــیار س ــه آن بس ب
کوهنــوردان بــا دریافــت اطالعــات و 
ــه  ــود ب ــه صع ــدام ب ــا اق ــتن راهنم داش
باشــند.  داشــته  را  ارتفاعــات  ایــن 

احمــر  هــالل  جمعیــت  مدیرعامــل 
ــره  ــج نف ــم پن ــه داد: تی ــتان ادام لرس
واکنــش ســریع بــه همــراه فرمانــده 
ــس،  ــتگاه آمبوالن ــک دس ــم، ی ــن تی ای
ــا  یــک دســتگاه خــودرو ســت نجــات ب
ــل  ــتان در مح ــی کوهس ــزات فن تجهی
از  پــس  و  داشــتند  حضــور  حادثــه 
ــه   ــق ب ــه موف ــی وقف ــالش ب ســاعت ها ت
نجــات جــان ایــن گردشــگر شــدند.

احمــر  هــالل  جمعیــت  مدیرعامــل 
ــهریان در  ــرد: همش ــار ک ــتان اظه لرس
ــا   ــه ب ــه حادث ــاهده هرگون ــورت مش ص
۱۱۲ جمعیــت هــالل احمــر تمــاس 
بگیرنــد و همــکاران در جمعیــت هــالل 
احمــر به صــورت شــبانه روزی آمــاده 
پاســخگویی و امدادرســانی را دارنــد./

یسنا ا

رئیس هیات پزشکی  ورزشی لرستان خبر داد:

پلمب 4۰ باشگاه/ ورزشکاران بی کرونا

افقی
۱- ازجمهــوری هــای آســیای میانــه - آن 

ــت ــته اس ــی زیس ــته م ــه در گذش ک
ــی در  ــام چاه ــر - ن ــما - درودگ ــن وش ۲- م

ــدك ــاران ان ــه - ب مک
۳- پرکــردن و انباشــتن - بزرگتــر از حــد 
نیــروی  اختصــاری  عالمــت   - معمــول 

کشــورمان انتظامــی 
۴- از القــاب اشــرافی اروپایــی - اعــالن - 

ــی ــان عرب زب
ــا  ــاه و پرمعن ــخن کوت ــول - س ــون مغ 5- قان

ــک - دکان کوچ
۶- نهایــت آرزو - زیبارو - مردگان

۷- تکــه کالم درویــش - نــان شــب مانــده - 
مــورد اتهــام قــرار گرفتــه

ــی  ــا نایلون ۸- جدیــد - روکــش پالســتیکی ی
- کــره خاکــی - طاقچــه بــاال

ــل -  ــا و مح ــریانی - ج ــای س ــاه ه ۹- از م
ــل اصطب

ــری -  ــازی کامپیوت ــرای ب ــتگاهی ب ۱۰- دس
ــترده ــاور وگس ــان - پهن ــنگ قپ س

ازکشــورهای عربــی خــاور  ناامیــد -   -۱۱
میانــه - راه فــرار

۱۲- آســوده - سیب آذری - رنگ آرامش
۱۳- گــواه - اســتاندار قدیــم - پیوســته و 

ــم دائ
ــازی - عفــو - خیــاط  ۱۴- آخریــن زندانــی ن
ســالهای دور - احــداث آن موجــب رونــق 

ــت ــاورزی اس کش
نوشــته:چارلز  رمانــی   - عمــل  طــرز   -۱5

دیکنــز
عمودی

۱- مــادر حضــرت ابوالفضــل)ع( - بنــدری در 
اســتان خوزســتان

ایالتــی در آمریــکا -  ۲- روضــه خــوان - 
حســرت و انــدوه

۳- همنشــین زن - پیوسته و بدون انقطاع
۴- بخــش مســتقلی از یــک زنــدان - اتومبیــل 

مخصــوص جهــان گردی - ســخنوران
5- کاالهــا - جمع روح - حیوان بارکش

ــواره  ــکل و بدق ــی - درشــت هی ــه آلمان ۶- بل
- اصــالح عکــس پــس از ظهــور

پــر  رودی   - چیزهــا  از  ای  مجموعــه   -۷
 - میریــزد  هامــون  دریاچــه  بــه  کــه  آب 

شــدیدترین
ــی  ــرای مصنوع ــال - مج ــم کرب ــام قدی ۸- ن

ــور آب عب

۹- پیــش - مزرعه - رهبر حزب
۱۰- زمــان انجــام شــده بــرای انجــام کاری - 

ویــران شــده - عالمــت مفعــول بــی واســطه
۱۱- تــرش و شــیرین - شــرکتی کــه ســرمایه 

آن متعلــق بــه چندیــن نفــر اســت - مشــاور
ــک  ــم دری ــه باه ــط ک ــش - دوخ ۱۲- خواه
صفحــه قــرار نگیرنــد - چیــن و چــروك 

ــه پارچ
۱۳- غم و غصه - ســیصد کیلوگرم

۱۴- ثبــت کــردن مطلــب در جایــی - صفتــی 
بــرای ســحر خیــز - نمــره عالــی

ــاعر  ــس و ش ــه نوی ــدی - روزنام ۱5- همانن
ــرکرد ــان را منتش ــه طوف ــه روزنام ــی ک ایران

۴ روســتا در دلفان قرنطینه شدند

گندزدایی اغذیه فروشی های ورودی پلدختر ضروری است

صارم رضایی

عباس شرفی

امیر اسماعیلی

یک دکترای فیزیولوِژی ورزشی:

عوامل روانی موجب آســیب جسمانی کمر یا تشدید آن می شوند

 هرکه سی خوشه
عجب آشفته بازاری است 
تاملی بروضعیت اقتصادی موجود جامعه

فرشته ایازی
ــی  ــاط چندان ــه ارتب ــده ک ــرای نگارن ب
وبازارنــدارد  اقتصــاد  دنیــای  بــا 
اتفاقــات آن چــه خوشــایند وچــه 
ــوده  ــه نب ــل توج ــاینداصال قاب ناخوش
ــی درچنــد روز  وپیگیرنشــده اســت ول
ــه واســطه تامیــن نیازهــای  گذشــته ب
ضــروری زندگــی مجبــور بــه ورود بــه دنیــای اقتصــاد شــد 
ــت  ــازاری اس ــفته ب ــب آش ــد عج ــه ش ــه متوج ــود ک ــا ب وآنج
بــازار اقتصــاد اعــم درهمــه نــوع آن وبــه عبارتــی درجایــی 
ــه  ــی ارائ ــا خدمت ــی داردی ــود کاالی ــرای خ ــس ب ــه هرک ک
ــش  ــواب پرس ــه درج ــت ک ــده اس ــی ش ــد حالت ــی کن م
ــت  ــت قیم ــخ اس ــه پاس ــک جمل ــی ی ــاس رام ــت اجن قیم
ــت  ــودن قیم ــی ب ــی از ُگپ ــی اه اگرتعریف ــداره ُگپ ــی ن ثابت
ــه  ــی اســت ک ــن معن ــه ای ــه شــود ب ــات ارائ ــا وخدم کاال ه
قیمــت مشــخصی نــدارد وهرکــس هرطــور دلــش بخواهــد 

ــد ــی فروش ــد م ــودش را درآن ببین وس
مــواردی کــه نگارنــده بــا آنهــا روبــرو بــوده اســت واز دیــدن 
صحنــه هــای آن مبهــوت شــده اســت اول دربــازار مســکن 
بــوده اســت کــه نــرخ مشــخصی نــدارد وهرکــس ملکــش را 
هرطــور کــه بخواهــد مــی فروشــد یــا هرطــور کــه بخواهــد 

اجــاره مــی دهــد 
ــرود  ــروش ب ــاطی ف ــر اقس ــروش کاال اگ ــد وف ــازار خری درب
کــه مشــتری حــق تعییــن قیمــت را نــدارد وبحثــش 
جداســت وفروشــند هــر درصــدی کــه بخواهــد ســود مــی 
گیــرد وهرچنــد برابــری کــه بخواهــد جنــس را مــی فروشــد 

ــد گــردن بنهــد ــدار هــم صــم بکــم بای وخری
درتعییــن قیمــت ســایر کاالهــا هــم چشــم همــه بــه 
ــا دســتگاه فکســی اســت کــه روی  ــال هــای مجــازی ی کان
ــذ  ــک رول کاغ ــه ی ــت وروزان ــده اس ــم ش ــک تنظی اتوماتی
مصــرف مــی کنــد وهــر پنــج دقیقــه یــک بــار قیمــت هــا 
ــی رســد ــروش م ــه ف ــد ب ــا قیمــت جدی ــس ب ــی رســد وجن م

ــده بایــک فروشــنده لبــاس داشــت  دربرخــوردی کــه نگارن
ــه  ــی را شــنید کــه ب ــه زیبای تقاضــای تخفیــف کــرد وجمل
همیــن قیمــت راضــی بــاش کــه اگــر فرداقصــد خریــد کنــی 

دوبرابــر اســت 
هــم در اقتصــاد شــرعی وهــم دراقتصــاد آزاد قیمــت گــذاری 
بــر کاالهــا وخدمــات فرمــول ثابتــی دارد ورابطــه مســتقیمی 

بیــن قیمــت فاکتورخریــد ونــرخ فــروش وجــود دارد
ــد  ــرد بای ــی گی ــنده ازخریدارم ــه فروش ــودی ک ــد س درص
ــه برمبنــای قیمــت  برمبنــای قیمــت زمــان خریــد باشــد ن
روز جنــس کــه فکــس اتوماتیــک یافضــای مجــازی اعــالم 

مــی کنــد
ــت  ــدود هف ــوری را ح ــک ق ــت ی ــی قیم ــنده منصف فروش
هزارتومــان اعــالم کــرد وخریدارخوشــحال از ارزانــی جنــس 
ــل  ــرد دلی ــد ک ــه خری ــدام ب ــرعت اق ــه س ــه ب ــن اینک ضم
ارزانــی را پرســید وفروشــنده یــک جملــه گفــت ایــن قــوری 
مربــوط بــه ۲۰ســال پیــش اســت ودرصــد ســود را برمبنــای 

آن ســال محاســبه کــرد
ــک  ــکن را از ی ــه مس ــت ودیع ــده قیم ــل نگارن ــدی قب چن
صاحبخانــه جویاشــد کــه یــک قیمــت نجومــی اعــالم شــد 
ــا آرامــش گفــت فالنــی  ــه وجودآمــده ب ــر تعجــب ب ودریراب
دو برابــر ایــن مبلــغ ودیعــه گرفتــه اســت وحکایــت چشــم 
ــه  ــد ک ــخص ش ــم مش ــرخ ه ــن ن ــمی در تعیی ــم چش وه

ــر گــذاری شــده اســت  عامــل تاثی
بــرای نگارنــده کــه تخصصــی در بــازار اقتصاد ندارد همیشــه 
ــارت  ــاق بازرگانی،نظ ــف ، اتحادیه،ات ــد صن ــی مانن واژه های
ــاد  ــرای وی ایج ــی را ب ــی و... ذهنیات ــت وبازرس وزارت صم
ــی نیســت  ــه ســی خــوش وگپ ــازار هرک ــه ب ــد ک ــی کنن م

ــت شــده اســت  ــی عکــس آن ثاب ــات فعل ــا تجربی ــی ب ول
ــد  ــل ش ــه حاص ــن نتیج ــده ای ــام ش ــای انج ــی ه دربررس
کــه دلیــل گپــی بــودن نــرخ هــا نبودیــک قیمــت مشــخص 

ــدم ازاطــالع شــهروندان ازآن اســت وع
درجامعــه تنهــا دو کاال قیمــت مشــخص دارنــد قیمــت نــان 
ــچ  ــه هی ــد ک ــرده ان ــه تاکســی وهمــگان مشــاهده ک وکرای
ــازاد برقیمــت مشــخص شــده  ــی م ــد ریال کــس نمــی توان
دریافــت کنــد والبتــه هیــچ شــهروندی هــم اضافــه پرداخــت 

نمــی کنــد
ــه  ــد ک ــود دارن ــی وج ــرم افزارهای ــون ن ــم اکن ــه ه اگرچ
ــانه  ــا رس ــوده ی ــه نم ــات را ارائ ــا وخدم ــت روز کااله قیم
هــا قیمــت کاالهــا رامنتشــرمی کننــد ولــی بــه علــت عــدم 
ــزام فروشــنده  دسترســی عمــوم مــردم وهمچنیــن عــدم ال

ــدارد ــازار ن ــت ب ــی دروضعی ــات تاثیرچندان ــا خدم کاال ی
بــه طــور کلــی چنانچــه قصــدآن باشــد وضعیتــی بهتر شــود 
ــه شــیوه ای نظــارت گــردد کــه قیمــت هــا شــفاف  بایــد ب
ــه  ــت اضاف ــوان دریاف ــس ت ــوده وهیچک ــده ب ــت ش وتثبی

ــد ــته باش ــتریان را نداش ــی از مش وجه

خبـــر

جدول شماره ۱۱۱

فرماندار  و  لرســتان  اســتاندار  معاون 
بروجرد گفــت: رعایت فاصله اجتماعی 

باید فرهنگ سازی شود.

عبدالرحیم رحیمی در جلســه ســتاد 
مقابله با کرونا که امروز سوم خردادماه 
در محــل فرمانداری بروجــرد برگزار 
شــد، اظهار کــرد: متاســفانه بیماری 
کرونا برای مردم طبیعی شده و فاصله 

اجتماعی رعایت نمی شود.

وی تصریــح کرد: در راســتای رعایت 
فاصلــه اجتماعی باید فرهنگ ســازی 
صورت گیــرد و خیلی از محمدویت ها 

باید به عقب برگردد.

فرمانــدار بروجــرد خاطرنشــان کرد: 
متاســفانه اماکن عمومــی، پارك ها و 
تفرجگاه هــا مملو از جمعیت هســتند 
که ایــن موضوع خود می تواند ســبب 

افزایش ابتال به کرونا باشــد که در این 
راستا اماکن تفریحی بسته می شوند.

رحیمــی اضافــه کــرد: رســتوران ها 
همچنین  و  هســتند  تعطیل  همچنان 
اغذیه فروشی های ســیار تا پایان هفته 

تعطیل نباید فعالیت کنند.

وی بیــان کــرد: صاحبــان واحدهای 
صنفی نیز باید پروتکل های بهداشــتی 
را رعایت کرده و از دستکش و ماسک 
استفاده کنند و از ورود مشتری بدون 
ماســک و دســتکش به داخــل مغازه 

جلوگیری کنند.

معاون اســتاندار لرستان ادامه داد: اگر 
واحدهای صنفی پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نکنند پلمب خواهند شد که 
در این راستا اکیپ های بازرسی بر آنها 

نظارت خواهند کرد.

رحیمی عنوان کرد: از ورود خودروهای 
غیربومــی بــه شهرســتان جلوگیری 
می شــود و خودروهــای کــه در کنار 
کنند عالوه  پارك  تفرجگاه ها  پارك ها، 
بر توقیف ۲۰۰ هزار تومان نیز جریمه 

خواهند شد.

وی اظهار کرد: دستفروشــان از سطح 
شــهر باید جمع آوری شوند و تا پایان 
هفتــه حق فعالیت ندارنــد در صورت 

مشاهده با آنها برخورد می شود.

فرماندار بروجرد تصریح کرد: مشــکل 
کــه شــهروندان  اســت  این  اصلــی 
آمار  و  نمی کننــد  رعایت  بروجــردی 
بــاال بودن کرونــا در بروجــرد ربطی 
بــه خوزســتانی ها نــدارد و مربوط به 

شهروندان بروجردی است.

اتوبوسرانی  کرد:  خاطرنشــان  رحیمی 

تا پایان هفته تعطیــل و کار جابجایی 
انجــام نخواهد شــد و متأســفانه در 
اتوبوس هــا فاصلــه اجتماعــی رعایت 

نمی شود.

باید  وی اضافه کرد: تشــییع جنازه ها 
بدون تجمع برگزار شــوند و نماز عید 
فطر نیز در بروجرد برگزار نمی شــود و 

مساجد همچنان تعطیل است.

کرد:  بیان  لرســتان  اســتاندار  معاون 
توزیــع برنــج دولتی در فروشــگاه ها 
ممنوع اســت و روســای اتحادیه های 
اصنــاف اگــر نتوانند صنــف خود را 
مدیریــت کنند از ســمت خــود عزل 

خواهند شد.

ادامــه داد: همچنیــن مراکز  رحیمی 
پیشــخوان دولت و کافی نت ها تا پایان 

هفته تعطیل هستند./ایسنا

معاون استاندار لرستان:رعایت فاصله اجتماعی باید فرهنگ سازی شود
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حمید خسروانی *

ــوفان  ــب فیلس غال
گ  ر بــز
ــم  اگزیستانسیالیس
شــاخه  چــه 
آن  الحــادی 
ــکی و  ــارتر و داستایوس ــو، س ــل کام مث
ــه کگارد  ــی آن از جمل ــاخه اله ــه ش چ
ــا  مطالــب و تامــالت فلســفی خــود را ب
زبــان ادبیــات داســتانی چــه بــه صورت 
رمــان و چــه بــه صــورت داســتان 
کوتــاه بیــان کرده انــد. امــا پرســش 
ایــن اســت کــه چــرا؟ چــرا اینهــا 
ــلف  ــای س ــه گراه ــد تجرب ــز همانن نی
انگلیــس یعنــی الك، هیــوم و بارکلــی و 
یــا هماننــد مکتــب رقیــب خــود یعنــی 
جملــه  از  منطقــی  پوزیتویســت های 
ــاخ،  ــت، راســل، ارنســت م اگوســت کن
حلقــه ویــن کــه ســردمدار ایــن حلقــه 
پوپــر هســتند  کارل  و  ویتگنشــتاین 
حرفهــای خــود را بــه صــورت تحلیلــی، 
نمی کننــد؟  بیــان  ســاده  و  شــفاف 
ــای  ــن مدع ــد ای ــال نمی گوین ــرا مث چ
ــا  مــن اســت و ایــن هــم دالیــل آن؟ ی
ــف  ــس ال ــت پ ــت ب ج اس ــف ب اس ال
ــت و  ــالن اس ــن ف ــای م ــت؟ ادع ج اس
ــی  ــن پرسش ــرا...؟  ای ــت زی ــان اس بهم
بنیادیــن اســت کــه اگــر بــه آن پاســخ 
داده نشــود ممکــن اســت عوامانــه و 
یــا  را  اگزیســتانس ها  ژورنالیســتی 
یاوه ســرا خطــاب کنیــم و یــا یــک 
ریشــخند مغرورانــه ی علمــِی آکادمیــک 
بزنیــم و مثــال بگوییــم اصــال آنهــا 
ــتند  ــا نمی دانس ــد؛ آنه ــوف نبودن فیلس
ــذا.  ــی ه ــس عل ــت و ق ــفه چیس فلس
بنابرایــن تــالش می کنیــم پاســخی 
ــم.  ــش بیابی ــن پرس ــرای ای ــی ب حداقل
اگــر پاســخ را بیابیــم بعیــد اســت کــه 
ــد  ــر ش ــتانس ها درگی ــا اگزیس ــر ب دیگ
و یــا آنهــا را متهــم بــه بی ســوادی 
کــرد بلکــه شــاید آنهــا را فیلســوف بــه 

معنــای کلمــه دانســت. 
ســرنخ جــواب بــه دغدغه هــای فلســفی 
فلســفه  از  آنهــا  تعریــف  اساســا  و 
در  فلســفی  دغدغه هــای  برمیگــردد. 
ــی  ــور کل ــه ط ــفه ب ــخ فلس ــول تاری ط
می شــده اند  تقســیم  دســته  دو  بــه 
ــی  ــای متافیزیک ــته دغدغه ه ــک دس ی
ــه  ــت ک ــض اس ــانه مح و معرفت شناس
ــا  ــر ســر آنه ــوز اســت ب ــه هن ــوز ک هن
بحــث و جــدل اســت. مثــال وجــود 
و ماهیــت، جوهــر و عــرض، تقــدم 
وجودشناســی،  بــر  معرفت-شناســی 
منطقــی  مباحــث  زبانــی،  مباحــث 
ــه دوم  ــی درج ــته مباحث ــن دس و... ای
ــی  ــن معن ــه ای ــد ب ــوب می گردن محس
ــان  ــان را درم ــچ دردی از انس ــه هی ک
روی  از  فیلســوفان  و  نمی کننــد 
کنجــکاوی و ارضــای حــس وســواس-

گونــه عقــل جزئــی اســتداللگر به ســراغ 

آنهــا رفته انــد. امــا دســته دوم مباحــث 
ــه خــود انســان و دردهایــش  ــوط ب مرب
و ســوالهایی اســت کــه پاســخ آنهــا بــه 
ــم  ــوف مه ــرای فیلس ــی ب ــدازه زندگ ان
ــه اول  ــای درج ــا دغدغه ه ــت. اینه اس
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــود ب ــده میش نامی
انســان گویــی هدفــی جــز آنهــا در 
دغدغه هــای  ایــن  نــدارد.  زندگــی 
وجــودی ســرانجام فیلســوف را بــه 
یکــی از ســه راه می کشــاند. یــا بــه 
جنــون، یــا بــه خودکشــی بــا بــه 
ــرد،  ــه ک ــون را نیچــه تجرب ــان. جن ایم
و  هدایت هــا  صــادق  را  خودکشــی 

ایمــان را امثــال کگارد. 
ــه  ــن اســت ک ــر ســر ای ــاری بحــث ب ب
ــته  ــای دس ــرای دغدغه ه ــا ب ــرا آنه چ
انتخــاب  را  داســتانی  ادبیــات  دوم 
کردنــد؟ بــه طــور کلــی دو پاســخ 
ایــن  پاســخ  یــک  داد.  می تــوان 
ــیار  ــودی بس ــان موج ــه انس ــت ک اس
ــوالهای  ــا و س ــا درده ــده اســت ب پیچی
بــی جــواب؛ پــس زبانــی هــم کــه 
می خواهــد بــا آن ســخن بگویــد زبانــی 
داســتان  زبــان  می طلبــد.  پیچیــده 
باالخــص زبــان رمــان در حالــی کــه بــه 
ــیرین  ــم و ش ــل فه ــاده و قاب ــر س ظاه
اســت در عیــن حــال زبانــی بــه شــدت 
پیچیــده اســت. در یــک رمــان فلســفه، 
روانشانســی، کنایــه، مثــل، تمثیــل، 
آمــوزش، تعلیــم و تربیــت، نقــد جامعــه 
تمســخر  بــه  هســتی،  نقــد  روزگار، 
مقولــه ی  هــزاران  و  دنیــا  کشــیدن 
انســانی نهفتــه شــده اســت امــا در 
در  نمی شــوند.  دیــده  اصــال  ظاهــر 
ســطح روییــن داســتان جــز بــا دو ســه 
ــر  ــد کاراکت ــی و چن ــر اصل ــا کاراکت ت
فرعــی کــه بــا هــم زنجیره ایــی از 

ــد نمی بینیــم.  ــط را تشــکیل داد ه ان رواب
و  پروتاگونیســت  داســتانی  هــر 
بیــن  جــدال  و  دارد  آنتاگونیســتی 
آنهــا؛ امــا در پــس ایــن چنــد کاراکتــر 
از  اقیانوســی  آنهــا  ســاده  روابــط  و 
ــرگ،  ــق، م ــف، عش ــات، عواط احساس
زندگــی، پوچــی، نهیلیــزم، خودکشــی، 
ایمــان، نجــات، رســتگاری، دیــن، خــدا، 
ــت  ــردی، خیان ــت ف ــدا، خیان ــکار خ ان
جمعــی، حســادت، رذایــل اخالقــی، 
ــتی،  ــتی، نادرس ــی، درس ــل اخالق فضای
هــزاران  و  ناامیــدی  وشــادی،  غــم 
ابعــاد انســانی نهفتــه می بینیــم. در 
یــک دیالــوگ ســاده مثــال وقتــی یــک 
ــروز  ــد دی ــود می پرس ــوهر از زن خ ش
ــه  ــه کلم ــزاره س ــن گ ــودی؟ ای ــا ب کج
دارد. یــک گــزاره اســتفهامی اســت امــا 
در پــس ایــن ســه کلمــه چندیــن درد و 
ــا  چندیــن دغدغــه نهفتــه اســت کــه ب
ــه  ــان ب ــخصیت ها و روابط ش ــل ش تحلی
دســت می آیــد. مدعــای فیلســوف مثــال 
ــت  ــوچ اس ــی پ ــه زندگ ــت ک ــن اس ای
امــا بــه نظــر شــمای مخاطــب چگونــه 
ایــن مســئله ی پیچیــده را در قالــب 
ــکل  ــرب اول از ش ــال ض ــتدالِل مث اس
اول قیــاس ارســطویی پیــاده کنــد؟ 
یــا آن را مثــل پوزیتویســتهای منطقــی 
بیــان کنــد کــه اگــر p آنــگاه q و اگــر 
ــیون و  ــس p r. در فنداس ــگاه r پ q آن
اســکلت زیریــن هــر داســتان مدعایــی 
وجــودی و انســانی نهفتــه اســت کــه بر 
روی آن هــزاران دیالــوگ و مونولــوگ و 
شــخصیت ســوار شــده اســت. نویســنده 
ــود  ــان مقص ــرای بی ــد ب ــالش می کن ت
فلســفی و وجــودی خــود یــک زندگــی 
را بــه ترســیم بکشــد تــا اینکــه مثــال در 
یــک جملــه خــود را خــالص کنــد کــه 

ــرا بیســار... و  فــالن اســت و بهمــان زی
ــالص.  خ

ــه  ــه پرســش ایــن مقال پاســخ بعــدی ب
ــه  ــا را ب ــت م ــی اس ــی منطق ــه کم ک
آن  و  می کنــد؛  نزدیکتــر  مقصــود 
ــان  ــتان زب ــان داس ــه زب ــت ک ــن اس ای
تمثیــل اســت و تمثیــل در عــرض 
ــت را دارد  ــن مزی ــتقراء ای ــاس و اس قی
ــخص  ــرای ش ــد ب ــعی نمی کن ــه س ک
ــد  ــاد کن ــده ایج ــاور و عقی ــب ب مخاط
بلکــه وضعیــت موجــود و مدعــای خــود 
را ترســیم می کنــد و بــه تصویــر مــی-

کشــد. بــه جــای اینکه یــک قانــون کلی 
ــه ی  ــب قضی ــد و آن را در قال ــه ده ارائ
ــر  ــد ه ــال بگوی ــد و مث ــه ده ــه ارائ کلی
ــت  ــر ج د اس ــس ه ــت پ ــی ب اس الف
مقصــود و ســخن و مدعــای خــود را در 
ــخصیه  ــه و ش ــای جزئی ــب گزاره ه قال
ــتانس  ــوف اگزیس ــد. فیلس ــان می کن بی
ــت  ــوف پوزیتویس ــرا از فیلس داستان س
ــی  ــرا وقت ــر اســت زی ــی باهوش ت منطق
ــای  ــب گزاره ه ــود را در قال ــخن خ س
ــتان  ــان داس ــا زب ــخصیه ب ــه و ش جزئی
بیــان می کنــد مخاطــب خــود را در 
حالــت طلــق و آزادی قــرار میدهــد کــه 
خــود را جــای شــخصیت های داســتان 
بگــذارد و مخاطــب از خــودش بپرســد 
 B یــا A کــه اگــر مــن جــای شــخص
ــا  ــم و ی ــی می گرفت ــه تصمیم ــودم چ ب
شــاید تســلیم تصمیــم و اراده کاراکتــر 
ــر  ــا تاثی ــود. ام ــم نش ــاید ه ــود و ش ش
ــی و تکوینــی GENETIC خــود  روان
ــم  ــر ه ــن خاط ــه همی ــذارد ب را می گ
هســت کــه زبــان کتــب مقــدس مثــل 
ــان  ــرآن زب ــد و ق ــم و جدی ــد قدی عه
ــه  ــت. ب ــه اس ــتان و قص ــل و داس تمثی
دلیــل ضیــق و کمــی فضــای ایــن 
ــردن و  ــرده ک ــه فش ــور ب ــه مجب مقال
ــب شــدیم امــا  ــردن مطل ــه ک خالص
تــالش می شــود  در مقــاالت دیگــر 
هرکــدام از وجــوه مذکــور را بــا تفصیــل 

ــت.  ــی گرف ــتری پ بیش
منابع

فلســفه های  محمــود؛  نوالــی، 
اگزیستانسیالســیم تطبیقــی، تبریــز، دانشــگاه 

ص۱۷. اول،  چــاپ   ،۱۳۷۲ تبریــز، 
ســارتر، ژان پــل؛ ادبیــات چیســت، ترجمــه ی 
و مصطفــی رحیمــی،  نجفــی  ابوالحســن 
تهــران، کتــاب زمــان،۱۳۴۰، چــاپ اول، 

ص۱۰۰۶.
ســبزیان، ســعید؛ و کــزازی، میرجالل الدیــن؛ 
تهــران،  ادبــی،  نقــد  و  نظریــه  فرهنــگ 

اول، ص۲۰5. چــاپ  مرواریــد، ۱۳۸۸، 
شــفیعی کدکنــی ، محمدرضــا، ادوار شــعر 
ــران، ســخن ، ۱۳۸۰، چــاپ اول،  فارســی، ته

ص۶۴.
اندیشــه  مــردان  برایــن؛  مگــی،   ،
)پدیدآورنــدگان فلســفه ی معاصــر(  ترجمــه ی 
عــزت اهلل فوالدونــد، تهــران، طــرح نــو، 

ص۱۳۰. اول،  چــاپ   ،۱۳۷۴
.* کارشــناس ارشــد فلســفه و کالم 
اســالمی، دانشــگاه تربیــت مــدرس.

نماینــده مــردم پلدختــر و معمــوالن در 
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: بیــش 
خســارات  از  تومــان  میلیــارد   ۲۰ از 
ــری  ــه کشــاورزان پلدخت وارده ســیل ب
ــا کنــون ثبــت ســامانه نشــده اســت. ت

جلســه  در  کاظمــی  ســیدحمیدرضا 
پلدختــر  شهرســتان  اداری  شــورای 
پرونــده   ۱5۰۰ داشــت:  اظهــار 
ــن شهرســتان  کشــاورزان ســیل زده ای
تومــان  میلیــارد   ۲۰ از  بیــش  بــا 
ثبــت  حتــی  کنــون  تــا  خســارت 
ســامانه نشــده کــه بایــد پیگیــری 

شــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه ســیل داشــته ها 
ــب  ــر را تخری ــاخت های پلدخت و زیرس
کــرد، افــزود: تــا کنــون بــرای احــداث 
دیــواره ســاحلی پلدختــر مبلــغ ۸۰ 
میلیــارد تومــان هزینــه شــده امــا 
بــرای ایمنــی کامــل بخــش غربــی 
ــداث  ــد اح ــیالب بای ــوذ س ــهر از نف ش
ایــن دیــواره تــا پاییــن دســت اســتمرار 

ــد. پیداکن
ــوالن  ــر و معم ــردم پلدخت ــده م نماین
ــت:  ــالمی گف ــورای اس ــس ش در مجل
ــاد  ــر- خــرم آب بازســازی جــاده پلدخت
ــده  ــب ش ــیل تخری ــان س ــه در جری ک
بیــش از هــزار میلیــارد تومــان هزینــه 
بــرای خدمــت  بایــد  الزم دارد کــه 
رســانی بــه مــردم از تمــام تــوان و 

ــت. ــره گرف ــت به ظرفی
جبــران  بــرای  افــزود:  کاظمــی 
خســارات ناشــی از ســیل و اســتفاده از 

ــه مــردم در  فرصــت خدمــت رســانی ب
ــاد  ــر جه ــر راه و وزی ــه اســت وزی برنام
کشــاورزی را جهــت پیگیــری وضعیــت 
ــه  ــاد و توج ــرم آب ــر -خ ــاده پلدخت ج
بــه خســارات کشــاورزان ســیل زده بــه 

ــوند. ــوت ش ــر دع پلدخت
ــه  ــر ارتباطــات ب ــول ســفر وزی وی از ق
ــا  ــد: ت ــادآور ش ــر داد و ی ــر خب پلدخت
کنــون حــدود ۱۰ میلیــارد تومــان 
هزینــه صــرف پــروژه در حــال اجــرای 
بــه  راه  آزاد  طریــق  از  فیبرنــوری 

ــت. ــده اس ــر ش پلدخت
ــوالن  ــر و معم ــردم پلدخت ــده م نماین
ــزود:  ــالمی اف ــورای اس ــس ش در مجل
ورزش  حــوزه  در  خوبــی  اعتبــارات 
پیگیری هــای  بــا  شهرســتان  بــرای 

ــوت  ــده و دع ــذب ش ــده ج ــام ش انج
زمیــن  افتتــاح  بــرای  ورزش  وزیــر 
ــه  ــر و معمــوالن در برنام چمــن پلدخت

ــت. اس
ــور را  ــادی کش ــرایط اقتص ــی ش کاظم
در ســخت ترین وضــع ممکــن توصیــف 
ــختی ها  ــم س ــی رغ ــت: عل ــرد و گف ک
ــرادری و  و فشــارها هــر جــا وحــدت، ب
ــر مشــکالت غلبــه  همبســتگی باشــد ب
ــد سیاســیون،  ــن بای ــر ای می شــود، بناب
ائمــه جمعــه، دانشــگاهیان، نخبــگان و 
ــی  ــا وحــدت و همدل اصحــاب رســانه ب
را  مــردم  مشــکالت  رفــع  تــالش  و 
ســرلوحه کار خــود قــرار داده و فضــای 
ــن  ــات یازدهمی ــد از انتخاب ــی بع رقابت
ــرای  ــالمی ب ــورای اس ــس ش دوره مجل

ــای  ــه فض ــردم ب ــه م ــر ب ــت بهت خدم
ــود. ــل ش ــی تبدی رفاقت

پیگیــری  بــرای  بایــد  افــزود:  وی 
مشــکالت مــردم دســت بــه دســت 
ــه  ــه زمین ــد منصفان ــا نق ــم داد و ب ه
توســعه شهرســتان را در فضــای آرام 
خدمــت رســانی فراهــم کــرد و بــه 
افــراد محــدودی کــه دنبــال فضاســازی 
سیاســی بــه نفــع خــود هســتند اجــازه 

ــداد. ــوالن ن ج
نماینــده مــردم پلدختــر و معمــوالن در 
ــی  ــه مین ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
و  کــرد  اشــاره  پلدختــر  پاالیشــگاه 
ــروژه  ــن پ ــت ای ــاز نخس ــد: ف یادآورش
آمــاده بهــره بــرداری و فــاز دوم آن در 

ــت. ــرا اس ــال اج ح

سینا قنبرپور
شــیوع ویــروس کرونــا وضعیــت زندگي 
هزینه هــاي  و  مختــل  را  مــا  همــه 
گزافــي را بــه مــا اعــم از مــردم و 
ــا وجــود همــه  دولــت تحمیــل کــرد. ب
ــروس  ــه وی ــال ب ــه ابت ــیب هایي ک آس
کرونــا رقــم زده موجــب تغییراتــي 
قابــل تامــل و البتــه مثبــت هــم شــده 
ــوط  ــن تغییــرات مرب اســت. یکــي از ای
بــه وضعیــت آمــوزش در کشــور اســت. 
ــا  ــدك آشــنایي  ب همــه کســاني کــه ان
آمــوزش و پــرورش داشــته باشــند، 
ایــن نکتــه را تاییــد مي کننــد کــه 
ــراي  ــختي پذی ــه س ــه ب ــن وزارتخان ای
تغییــرات اســت؛ چــه در شــیوه هاي 
ــي  ــاي درس ــه در کتاب ه ــي، چ آموزش
ــاري. در  ــور ج ــي از ام ــه در خیل و چ
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــه وزارتخان اینک
ــاي  ــه نگاه ه ــت ک ــاس اس ــادي حس نه
و  شــده  دوختــه  آن  بــه  بســیاري 
ــه عملکــرد آن ممکــن اســت  نســبت ب
ــده  ــدل ش ــم ب ــواس ه ــه وس ــه ب توج
ــا  باشــد هیــچ بحثــي نیســت. خــوب ی
ــه  ــه در مواجه ــر شــیوه اي ک ــا ه ــد ب ب
ــال  ــت عم ــال اس ــوزان فع ــا دانش آم ب
مي شــود.  زده  رقــم  کشــور  آینــده 
ــه  ــم زدن، ب ــور رق ــده کش ــن آین همی
نوعــي بــالي جــان آمــوزش و پــرورش 
شــده بــود و هــر تغییــري را بــه راحتــي 
نمي پذیرفــت. گویــي در یــک ســازه اي 
ــاد  ــري ایج ــد تغیی ــه بخواهی از بتن آرم
کنیــد. مدت هاســت کــه تکنولــوژي 
و  درنوردیــده  را  عرصه هــا  همــه 
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــت ک مدت هاس
و  تلفــن همــراه هوشــمند  ورود  بــا 
ــکل  ــاي درس مش ــه کالس ه ــت ب تبل
در  دیگــر  ســوي  از  اســت.  داشــته 
شــرایطي کــه دانش آمــوزان کنونــي 
کشــور از نســل تکنولــوژي  هســتند 
را  آن  بــا  کار  خــوردن  آب  مثــل  و 
ــد و  ــلي دیگرن ــان از نس ــد، معلم بلدن
ــته اند.  ــود را داش ــاي خــاص خ عادت ه
کــه  گفــت  بشــود  شــاید  حتــي 

ــدال ســنت  ــن ج ــود ای ــنتي ترند. خ س
در  تکنولــوژي  بــاب  از  مدرنیتــه  و 
ــته  ــت داش ــل و دق ــاي تام ــدارس ج م
ــروس  ــرایطي وی ــن ش ــت. در چنی اس
ــه اي  ــازه بتن آرم ــن س ــان ای ــا چن کرون
را بــه تغییــر و خانه تکانــي واداشــت 
ــف  ــاي مختل ــر جریان ه ــاید اگ ــه ش ک
سیاســي و مدنــي مي خواســتند چنیــن 
ــد  ــال ها بای ــد، س ــاد کنن ــري ایج تغیی
انــرژي صــرف مي کردنــد. دســت کم 
ــت  ــن دول ــرورش در همی ــوزش و پ آم
ــدازي  ــد راه ان ــم قص ــم و دوازده یازده
»شــبکه تعاملــي ســینا« را داشــت 
کــه بــا شکســت مواجــه شــد. امــا 
کرونــا و ضــرورت دورکاري موجــب 
بــه شــکل خودجــوش  ابتــدا  شــد 
ــن  ــه دام ــت ب ــوز دس ــم و دانش آم معل
نــوروز  از  پیــش  تکنولــوژي شــوند. 
شــاید تجربــه اي از ایــن تغییــر موجــب 
شــد دل معلمــي باســابقه هــم بشــکند؛ 
ــان او وقتــي از  آنجــا کــه صــداي مهرب
ــا  ــش جوی ــودن دانش آموزان ــن ب آنالی
شــبکه هاي  توجــه  بهانــه  مي شــد 
امــا  شــد.  ســرگرمي  و  اجتماعــي 
ســریع  چنــان  تجربه هــا  همیــن 
رهــي صــد ســاله پیمودنــد کــه ظــرف 

ــه  ــا دو هفت ــاه، گوی ــي کوت ــدت زمان م
زیرســاختي فراهــم شــد تا شــبکه شــاد 
ــرد. حــاال  ــرار گی ــرداري ق ــاده بهره ب آم
از  مي تواننــد  دانش آمــوز  میلیون هــا 
تکنولــوژي اســتفاده کــرده و روش هــاي 
ــه کننــد، امــا  جدیــد آموزشــي را تجرب
دانش آمــوزان  شــد؛  مطــرح  بحثــي 
آنهــا  چــه؟  کم برخــوردار  مناطــق 
کالس هاي شــان  دیــدن  حتــي  کــه 
ــي آورد.  ــه درد م ــري را ب ــر ناظ دل ه
ــادي  ــرایط اقتص ــن ش ــه در ای ــا ک آنه
نداشــته  نــان شــب  ممکــن اســت 
باشــند چگونــه بــراي فرزندان شــان 
بخرنــد؟  تبلــت  و  هوشــمند  تلفــن 
شهرشــان  یــا  روستاي شــان  اصــال 
مســاله  دارد؟  پرســرعت  اینترنــت 
ایــن اســت کــه »کرونــا« توانســت در 
ــد  ــت را وادار کن ــي دول ــدت کوتاه م
ــه  ــوزش ب ــراي آم ــن ب ــتمي نوی سیس
ــود  ــتر خ ــن بس ــاال ای ــرد. ح کار بگی
ــه اي  ــه وجــود آمــدن مطالب موجــب ب
دانش آمــوزان  برخــورداري  بــراي 
مناطــق کم برخــوردار از امکانــات و 
مي شــود.  جدیــد  تکنولوژي هــاي 
چگونــه؟ همــه مــا مي دانیــم کــه 
اگــر خیــران و فعــاالن مدنــي نباشــند 

کم برخــوردار  مناطــق  از  خیلــي  در 
ــراي  کشــور، آمــوزش حتــي ســقفي ب
ــدارد.  ــوزان ن ــدن دانش آم ــتقر ش مس
بدیهــي اســت در ایــن شــرایط مطــرح 
شــدن اســتفاده از تلفــن همــراه بــراي 
دانش آموزانــي کــه بنیــه اقتصــادي 
نیســت،  مناســب  خانواده  شــان 
تبعیــض شــود.  مي توانــد موجــب 

ــر  ــن تغیی ــم ای ــري ه ــا ســوي دیگ ام
ــروز  ــا دی ــه ت ــا ک ــه م ــاال هم دارد. ح
بســیج  و  جمــع  کــردن  فکــر  بــه 
دانش آمــوزان  بــراي  امکاناتــي 
بودیــم بــا مطالبــه جدیــد و البتــه 
حــاال  مي شــویم.  مواجــه  بحقــي 
مناطــق  در  دانش آمــوز  یــک  اگــر 
همــراه  تلفــن  کم برخــوردار 
ــد،  ــته باش ــت داش ــا تبل ــمند ی هوش
آموزشــي  محتــواي  بــه  مي توانــد 
مدرنــي دسترســي پیــدا کنــد کــه 
ــه مرفه نشــین  ــه اي در منطق در مدرس
پایتخــت هــم در دســترس اســت. 
بنابرایــن خیــران و فعــاالن مي تواننــد 
و  کــرده  برنامه ریــزي  فرصتــي  در 
ســوي  بــه  را  مردمــي  کمک هــاي 
ــراي  ــمند ب ــراه هوش ــن هم ــه تلف تهی
دانش آمــوزان مناطــق کم برخــوردار 
ــادي  ــه اقتص ــا بنی ــي ب ــا خانواده های ی
ضعیــف هدایــت کننــد. شــاید بــاز 
ــا  ــا ب ــدارس م ــد م ــاد کنی ــم انتق ه
و  حادثه ســاز  نفتــي  بخاري هــاي 
خیــران  کمــک  بــا  ایمنــي  نبــود 
ــمند  ــن هوش ــاال تلف ــد ح ــن نش ایم
ــم. واقعیــت  ــان بگذاری را کجــاي دل م
ــا ســازه ســنتي  ــه کرون ــن اســت ک ای
آمــوزش در کشــور را شکســت و از 
ــبکه  ــدازي ش ــا راه ان ــد ب ــه بع ــن ب ای
پیــش  شــاد مطالبه هــاي جدیــدي 
ــخ  ــراي پاس ــد ب ــه بای ــت ک روي ماس
کنیــم.  برنامه ریــزي  آنهــا  بــه 
ــد  ــه جدی ــد مطالب ــتر جدی ــن بس ای
و  آمــوزش  در  جدیــد  عصــري  و 

آموختــن رقــم زده اســت.
 روزنامه اعتماد

امین رجبیان
عنــوان  تحــت  کــه  بحثــی  در 
ــت)intertextuality( مطــرح  بینامتنی
بــه  می شــود  پرداختــه  می شــود 
ــی دارد  ــش متن ــی پی ــر متن ــه ه این ک
و در نســبت بــا ســایر متــون اســت کــه 

می شــود. فهــم  و  خلــق 
منتقــد فرانســوی »ژولیــا کریســتوا« کــه 
ایــن نظریــه را بــه او نســبت مــی دهنــد، 
معتقــد بــود هــر متنــی آمیــزه ای از 
نقــل قول هــا و حاصــل جــذب و تغییــر 
ــتوا  ــت. کریس ــر اس ــون دیگ ــکل مت ش
کــه تحــت تاثیــر چنــد صدایــی باختیــن 
ــود  ــرده ب ــرح ک ــودش را مط ــه خ نظری
بینامتنیــت را یــک بدیــل در مقابــل 

ــت. ــدرن می دانس ــر م ــی هن فردگرای
 بینامتنیــت کریســتوا یــک بینامتنیــت 
ــا برونزاســت.ازین جهــت کــه  ــی ی بیرون
بــه دنبــال رد پــای متــن هــای پیشــین 
مقابــل  در  می گــردد.  اثــر  خلــق  در 
بینامتنیتــی کــه بــارت مطــرح می کنــد 
ــر  ــم اث ــد فه ــه فراین ــت و ب ــزا اس درون
ادبــی معطــوف اســت . بــه عبارتــی بــه 
دنبــال آن پیــش متــن هایــی اســت کــه 
ــاف  ــه مص ــا ب ــاس آنه ــر اس ــده ب خوانن
ــم اســت  ــن نظــر مه ــی رود و ازی ــر م اث
کــه در حقیقــت تقــدم و تاخــر را در 
فهــم متــون تاریخــی دخیــل نمی کنــد.

ــی را  ــن قدیم ــک مت ــما ی ــا ش ــه بس چ
بــر اســاس یــک متــن جدیــد درك 
کنیــد و متــن جدیــد پیش-متــِن متــن 
ــان  ــل متأله ــر باشــد. فی المث قدیمــی ت
ــش  ــا پی ــی مســلمان ب ــان دین و متکلم
متــن قــراردادن قــرآن بــه ســراغ ســایر 
کتــب مقــدس می روند...کــه منتهــی بــه 
ــود. ــی می ش ــی کالم ــی روش شناس نوع

هارولــد بلــوم، روانشــناس و نظریــه 
ــورت  ــی را ص ــک مفهوم ــی ی ــرداز ادب پ
عنــوان  تحــت  انــد  کــرده  بنــدی 
تاثیــر.  فوبیــای  تاثیر(یــا  )اضطــراب 
ــراب  ــوم )اضط ــرح مفه ــرای ش ــوم ب بل
تاثیــر( از رابطــه پــدر و پســری یــا عقــده 
ــح  ــه توضی ــد ک ــتفاده می کن ــپ اس ادی
مفصــل اش در ایــن بحــث نمــی گنجــد. 
ــزرگ  ــاعران ب ــت ش ــمعتقد اس ــوم ـ بل
ــع  ــاهد وقای ــد و ش ــای بزرگن ــاق ه اتف

ــود ــان خ ــزرگ در زم ب
ــرای مثــال حکیــم ابوالقاســم  ب
فردوســی در هجــوم اعــراب، 
حملــه ی  دوران  در  حافــظ 
مغــول و یــا نیمــا کــه در دوران 
ــته  ــی میزیس ــوالت اجتماع تح
ــوم  ــه بل ــه نظری ــا عطــف ب اند.ب

محرکــه ی  نیــروی  گفــت  می تــوان 
بســیاری از جنبش هــای ادبــی در تاریــخ 
ادبیــات همیــن فــرار از تاثیر گذشــتگان 
اســت.چنانکه در مــورد نیمــا می بینیــم 
وی بــا وجــود تســلطی کــه در ســرایش 
قدمایــی دارد، در افســانه چگونــه آهنگ 
نــو کــردن قالــب هــای کهنــه می کنــد 
و در آثــار بعــدی بنــای خــودش را 

می کنــد. پایه ریــزی 
توســط  کــه  بینامتنیــت  نظریــه  در 
ــا  ــا ب ــود م ــی ش ــرح م ــتوا مط کریس
یکــی  داریــم  کار  ســرو  مفهــوم  دو 

مفهــوم )فــراروی( و دیگــری 
 ) ی د یگــر جا ( م مفهو

ــتوا  ــه کریس نظری
بــه نوعــی 

چرخــش 
ر  د
ــای  مبن

ختی  شــنا
زبانشناســی سوســور هــم 

می شــود.  محســوب 
ــارت  ــن عب ــه ای ب

در  کــه 

زبانشناســی 
ــک  ــان ی سوســور زب

نشــانه  از  ایســتا  نظــام 

هاســت و نســبت میــان دال 
و مدلــول یــک نســبت درونــزا 
بــر  اســت کــه  ارتباطــی  و 
ــاوت صــرف رابطــه  ــای تف مبن
هــا میــان نشــانه هــا و مفاهیــم 

. می شــود  مطــرح 
نظریــه  در  حالیکــه  در   
ــک  ــر ی ــد ب ــتوا تاکی ــت کریس بینامتنی
فراینــد داللتــی وجــود دارد و در حقیقت 
نوعــی پویایــی وجــود دارد کــه نشــانه ها 
در متــن همــواره ارجــاع دارنــد بــه متــن 
ــه  ــور ب ــی و همینط ــع تاریخ ــا و وقای ه

ــال... ــوژه ی فع س
ــک  ــالق ی ــن خ ــک مت ــی ی ــه عبارت ب
متنــی اســت کــه همــواره در پــی 
و  دیگــر  هــای  متــن  از  فــراروی 
ــر  ــای دیگ ــن ه ــان مت ــردی می جایگ
ــث  ــه بح ــرای اینک ــا ب ــت. در اینج اس
ملمــوس تــر بشــود می خواهــم بــه 
تغییــر تاریخــی کــه 
بــرای  نیمــا 

شــعر 

ــش از  ــم زد اشــاره کنیم.پی فارســی رق
ــر اســت توجــه داشــته باشــیم  آن بهت
ــا  ــت صرف ــک فعلی ــت ی ــه بینامتنی ک
ــن  ــه مت ــه ب ــت بلک ــی نیس درون متن
بــه مثابــه تاریــخ و فعلیــت آگاهــی 
ــه دارد  ــا توج ــوژه ی شناس ــی س تاریخ
ــم  ــده مفاهی ــط در برگیرن ــه فق ــس ن پ
بلکــه شــامل ســاختارها ، ســبک هــا و 
ــم  ــات ه ــی در ادبی ــای تاریخ ــه ه روی

. د می شــو
طبــق نظریــه بینامتنیــت زبــان چــه از 
ــوا و  نظــر ســاختار و چــه از نظــر محت
مفاهیــم یــک فراینــد همــواره نوشــونده 
بنابرایــن  تغییــر اســت.  و در حــال 
وقتــی کــه نیمــا بــه مــدد دانــش ادبــی 
ــی اش،  ــی شناس ــای زیبای ــزه ه و انگی
شــعر را از برخــی الزامــات و قیــود 
ــت  ــد در حقیق ــا می کن ــاختاری ره س
بنوعــی شــعر را در معــرض فــراروی از 
ــرار  ــک گفتمــان بســته ی تاریخــی ق ی
ــعر  ــر ش ــان ب ــا آن زم ــه ت ــد ک می ده

ــوده... ــم ب فارســی حاک
و  شــاعر  کــه  مرزهایــی  در  .بــان 
ــد  ــت فرامیخوان ــه خالقی ــنده را ب نویس
اختیــارش  در  الیتناهــی  امکانــات 
هنرمنــدان  ایــن  و  می دهــد  قــرار 
کــه  هســتند  واقعــی  شــاعران  و 
ــا از  ــد ت ــب می دهن ــی را ترتی تمهیدات
چنیــن امکاناتــی بهتریــن )و نــه الزامــا 
بیشــترین( اســتفاده هــا را ببرنــد...

کاری کــه نیمــا و شــاعران پســانیمایی 
ــام  ــد انج ــدام دارن ــر م ــه اخی ــا ده ت
چــار  کــه  اســت  ایــن  می دهنــد 
چــوب هــای فرمــی و دســتوری نظیــر 
ــداول  ــاختار مت ــه و س ــروض و قافی ع
نحــوی زبــان معیــار را بــه چالــش 
طلبیــده و همــواره فــرم هــای جدیــدی 
ــن  ــد.و ای ــود بیارون ــرایش را بوج از س
از  بینامتنــی  زمینــه  یــک  در  را  کار 
ســاختارها و الگوهــای جدیــد زبانــی و 
همچنیــن مفاهیــم و محتــوای فکــری 

ــد. ــام دهن ــر انج معاص

 علیرضا کرمی

۱
بانو

ترانه مشرقیت 
پناه کودکان است

چشم هایت را می بویم
نگاه معصوم آهوان داری

غریق هراس و جنون
کنار خواب طالیی ات 

                   زانو می  زنم.

۲
ماه کنار ساغر سر نهاده 

و من هنوز
به جرعه آخر نرسیده ام 

دختران شرقی
آیات آبی

به دست می آویزند
و از ستیغ شب

اسبی 
با طرح سبز بال ها می آید

بال هایت پر نگرفته 
                   پرنده معصوم

نه راهی در کار نبوده است
راهی در کار نخواهد بود

از این فصل بی صداکجا بگریزم؟

۳
و هنوز خورشید 
از کالمت می بارد

اما من عاصی
در کوه بیشه های درد

                 مأوا نمی گزینم
و همه خاك را

به جستجو
جز با صفیر گلوله قرین نمی شوم.

 احمد بیرانوند

۱
تنهایی زن

شبیه گرگ بود
          که بو برده بود

      که سینه اش را می درید

۲
چشم های

تو پر از موسیقی اند
بدون نت

     که می شود باله رقصید
                     در پلک ها

            اگر اشک هایت بگذارند.

۳
حرف هایی که با تو داشتم 

اگر
به کوه می گفتم

         برمی گشت.

 شوریده افالکی

هرصبح 
بر بلندی کوهی می نشینم

و به مناره ها
خیره می شوم

صدای اذان که می آید 
                دعا می کنم:

کاش پیامبری بیاید
       که تنها رسالتش

            رساندن تو باشد
                          به من

 آرزو رحیمی

۱ 
 چشمانش
 برزگر بود

 نرگس شیراز می کاشت
      چشمانم

       نرگس زار شد

۲ 
 از تِن لطیف گل های محمدی

 گالب و عشق
      می تراود...

 می دانم
     بهاران

         از دشت های قمصر گذشته ای!

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــه تعیی ــون ۱3- آئین نام ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
ــمی ــند رس ــد س ــاختمان های فاق ــی و س اراض

آرای صــادره هیئــت حــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امــالك 
شهرســتان خرم آبــاد بــه شــرح ذیــل:

ــه تقاضــای  اکبــر  ــده کالســه ۹۲۷  و رأی شــماره ۶۸۰۸  مورخــه ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ب پرون
ــاب ســاختمان بمســاحت ۱۴۹/۷۲  ــه ششــدانگ یــک ب ــد  میــرزا نســبت ب ــه  فرزن یگان
ــش ۲  ــتان بخ ــع در لرس ــی واق ــی از ۳۷ اصل ــالك فرع ــده از پ ــزی ش ــع مج مترمرب
ــه )رســمی(  ــک اولی ــد مال ــاد خروجــی از مالکیــت تقــی میردریکون شهرســتان خــرم آب
رســیدگی و تأییــد و انشــا گردیــد، مراتــب در اجــرای مــاده ۳ قانــون تعییــن تکلیــف و 
اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز جهــت اطــالع مالکیــن و 
ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــالوه بــر آن 
در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه موردتقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ 
ــه مــدت ۲ مــاه اعتــراض خــود را  نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق ب
کتبــاً بــه اداره ثبت اســناد و امــالك شهرســتان خرم آبــاد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات 
معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض و مبــادرت بــه 
ــم دادخواســت  ــدام و گواهــی تقدی ــه مراجــع قضایــی ذیصــالح اق ــم دادخواســت ب تقدی
تحویــل ثبت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی 
باشــد در غیــر ایــن صــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از 
انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت موردتقاضــا بــر اســاس 
مدلــول رأی وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد درهرحــال صــدور ســند مالکیــت مانــع 

مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود. 
تاریخ انتشار اول:۱۳۹۹/۳/۳

تاریخ انتشار دوم: ۱۳۹۹/۳/۱۹
صید آقا نجفوند دریکوندی

سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون ۱3 - آئین نامــه تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و 
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی

آرای صــادره هیئــت حــل اختــالف قانــون مذکور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان 
خرم آبــاد بــه شــرح ذیــل:

پرونــده کالســه ۳۹۴  و رأی شــماره ۷۱۷۷  مورخــه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ بــه تقاضــای  کاظــم بیرانونــد  
فرزنــد محمدعلــی نســبت به ششــدانگ یک بــاب ســاختمان بمســاحت ۷۶/۴۴ مترمربع مجزی 
شــده از پــالك فرعــی از ۳۷ اصلــی واقــع در لرســتان بخــش ۲ شهرســتان خــرم آبــاد خروجــی 
از مالکیــت علــی راســت میــر دریکونــد مالــک اولیــه )رســمی(  رســیدگی و تأییــد و انشــا گردید.

۲- پرونــده کالســه ۴۹۳ رای شــماره ۶۷۳۳ مورخــه ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ بــه تقاضــای احســان قیطولی 
فرزنــد ولــی الــه نســبت به  ششــدانگ یــک باب عمــارت بمســاحت ۹۱/۸۰ متــر مربع مجــزی از 
پــالك ۲ اصلــی بخــش ۴ مالکیــت صوفــی پیرداده کســر گــردد. مراتــب در اجــرای مــاده ۳ قانون 
تعییــن تکلیــف و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز جهــت اطالع 
مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــالوه بر 
آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه موردتقاضــا اعتــراض دارند از تاریخ نشــر 
اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت ۲ مــاه اعتــراض خــود را کتبــاً بــه اداره 
ثبت اســناد و امــالك شهرســتان خرم آبــاد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلف اســت 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض و مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع 
قضایــی ذیصــالح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویل ثبت اســناد نمایــد و ادامــه عملیات 
ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی می¬باشــد در غیــر ایــن صــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهی 
عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــول اعتــراض ســند 
مالکیــت موردتقاضــا بــر اســاس مدلــول رأی وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد درهرحــال صدور 

ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر به مراجــع قضایــی نخواهــد بود. 
تاریخ انتشار اول:۱۳۹۹/۰۳/۰۳

تاریخ انتشار دوم: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
صیدآقا نجفوند میردریکوندی

سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد

معــاون آمــوزش ابتدایی 
لرســتان گفــت: ثبت نام 
دانــش آمــوزان مقطــع 
ابتدایــی اســتان از امروز 
)یکم خرداد ماه( با رعایت 
پروتکل های بهداشتی آغاز 
و تا پایــان مردادماه ادامه 

دارد.
کرد:  اعالم  معتمدی  رقیه 

از تمــام ظرفیت هــای درون 
ســازمانی و برون ســازمانی جهت تشکیل 
ستادهای ثبت نام در شهرستانها و مناطق 
استفاده می کنیم  تا ثبت نام دانش آموزان 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی در 
فضایی امــن و آرام و با رعایت اصل تکریم 
و کرامت انســانی و حفظ احتــرام خانواده 

صورت پذیرد.
وی با اشــاره به شــرایط کنونی اســتان و 
وجود ویــروس کووید۱۹)کرونا( افزود: باید 
تمام تــالش خود را در جهت اســتفاده از 
ظرفیت فناوری به منظــور ثبت نام دانش 
آموزان بکارگیریم و در نقاطی از استان که 
به هر دلیلی امــکان ثبت نام غیر حضوری 
دانش آموزان وجود ندارد مدیران باید نوبت 
دهی بر اساس حروف الفبا را مد نظر داشته 

باشند.

با توجه  معتمدی گفــت: 
به حضور اولیــاء و دانش 
آموزان در شبکه  آموزشی 
شــاد، می توان از ظرفیت 
رســان جهت  پیــام  این 
معرفــی مــدارس از نظر 
جغرافیایــی،  موقعیــت 
ی  دوره  جنســیت، 
امکانــات  و  تحصیلــی 

مدارس استفاده کرد.
وی گفت: به اســتناد مــاده ۳۰ آیین نامه 
اجرایی گرفتن هرگونه آزمون و مصاحبه از 
نوآموزان پیش دبستانی و کالس اولی ها در 
تمامی مــدارس اعم از دولتی و غیر دولتی 

ممنوع می باشد.
وی با اشــاره به اینکه دریافت هرگونه وجه 
از دانش آمــوزان و اولیا هنگام ثبت نام به 
جــز هزینه های مربوط به کتب درســی و 
بیمه دانش آموزی ممنوع می باشد، گفت: 
تمامیدانش آموزان بــدو ورود به پایه اول 
دبستان ملزم به شرکت در برنامه سنجش 
ســالمت جســمانی و آمادگــی تحصیلی 

هستند.
از مجموع ۳۲۰ هزار دانش آموز لرســتانی 
۱۸۴ هزار در مقطــع ابتدایی تحصیل می 

کنند./ایرنا

تا اواســط دهه ی چهل تنهــا نامی از نجف 
دریابندری شــنیده بودم. به احتمال گهگاه 
در مجالتی مانند فردوســی روزگار، تا این که 
انحطاط و ســقوط کم وبیــش همه! )چنین 
کنند بــزرگان( را دیدم که به صورت پاورقی 
در مجله ی خوشه ی شاملوی آن زمان چاپ 
می شــد. مجله ای که در نیمه ی دوم دهه ی 
چهل همچــون گوهر درخشــانی بر باالی 
نشریات ادبی آن زمان می درخشید. انحطاط 
و ســقوط کم وبیش همه! اثــر ویل کاپی به 
ترجمه ی نجف دریابنــدری از چنان طنز و 
کششــی برخوردار بود که می شــد در طول 
مدتی که شماره به شــماره چاپ می شد آن را 
یکی از خواندنی ترین مطالب مجله ی خوشه به 
شمار آورد. جالب این که در کنار نام نویسنده 
در این سلســله نوشــته ها نام مترجم درج 
نمی شد و بعدها بود که دریافتیم این نوشته ها 
ترجمه ی آزادی است که آقای دریابندری از 
نوشــته ی اصلی کرده و در حقیقت ماحصل 
آن را می توان به نوعی نتیجه ی کار مشترك 
نویسنده و مترجم دانست. سال ۴۹ یا 5۰ بود 
که در خانه ی دوست همکالسی دانشکده ام، 
جعفــر فروزانی، چندین جلــد از کتاب های 
مطــرح آن روزگار را دیدم که توســط آقای 
دریابندری از تهران برایش پست شده بود و 
آنجا بود که دریافتم دایی جعفر داماد آقانجف 
است. سال ها گذشــت و در طول آن حواسم 
بود که با آشــنایی که با قلم روان و دلنشین 
دریابندری دارم هر کتابی را که از او منتشــر 
می شود بخوانم و مانند خیلی های دیگر از آنها 

لذت ببرم.
 با گذشــت زمان دریابندری جایگاه ویژه ای 
در ترجمــه ی کتاب های ادبــی پیدا کرد، به 
طوری که باب شــده بود )و هســت( که اگر 
مترجمی  ترجمه ی  درباره ی  می خواســتیم 
قضاوت کنیم آن را بــا ترجمه های آقانجف 

مقایسه کنیم. 
ســال ۶۳ و در نخســتین ماه های شروع به 
کار نشرچشــمه ــ  بدون کم ترین آشــنایی 
با صاحبــان قلم پای به این وادی گذاشــته 
بودم ــ از طریق همان دوســت بوشهری ام 
جعفر فروزانی و به وساطت دایی او )زنده یاد 
عبدالحسین شریفیان که مترجم اولین کتاب 
نشرچشمه بود، سرفراز و آزاد نوشته ی هوارد 
فاست( وقتی از آقای دریابندری گرفتم و در 

خانه اش به دیدار او رفتم.
 در آن زمان هنوز نمی دانســتم که برخی از 
صاحبان قلم وقتی بیش تر کتاب های شان را 
از طریق ناشری منتشر می کنند، در حقیقت 
حریم نانوشته ای برای آن ناشر ایجاد می شود 
که دیگران یک باره و بدون مقدمه ســراغ آن 
نویسنده یا مترجم نروند و درخواست کتاب 

برای انتشار نکنند.
این اولین تجربه ی من در این زمینه بود که با 
پاسخ محترمانه و دوپهلوی آقانجف همراه شد 
و درســی بود برای من که بعد از آن حواسم 

باشد و این حریم ها را رعایت کنم.
سال ها گذشت. به لطف دوستان 

مشــترك گهــگاه آقانجــف 
را - بیش تــر در خانه اش - 

می دیــدم و بیش ازپیش 
بــا عمق آگاهــی اش از 

ادبیات جهان و از تســلط 
مثال زدنــی که بــر ترجمه 
و قواعد آن داشــت آشــنا 

آن  از  و  می شــدم 
لذت می بردم و بعدها 
و پس از چند ســال 
بود که در ســال ۷۰ 
گور به گور  دست نویس 

ویلیــام فاکنــر را بــرای انتشــار در اختیار 
نشرچشمه قرار داد. بســیار خوشحال شده 
بودم چون انتشــار هر کتابی از قله های ادب 
و معرفت این ســرزمین را برای نشرچشمه 
امتیــازی می دانســتم و نجــف دریابندری 

بی شک یکی از این قله ها بود.
 در این ســال ها آقانجف را به دلیل بیماری 
کم تر می دیدم ولی در هر مالقاتی از محبت 
این دوست بزرگوار بهره مند می شدم تا جایی 
که بر سر دعوایی مرا به عنوان نماینده ی خود 

در شورای حکمیت آن پرونده معرفی کرد.
چندی پیش توســط آقــای مهدی مظفری 
ســاوجی کتاب گفت وگو با نجف دریابندری 
به دستم رسید. کتاب به چاپ چهارم رسیده 
بود ولی پیش تر آن را ندیده بودم. با خواندن 
این کتاب، که جا به جای آن سرشــار از طنز 
شیرین دریابندری است، آدم متوجه می شود 
که چه طور یک دانش آموز بوشهریـ  آبادانی 
َردی کالس یازدهم دبیرســتان توانســت با 
تالش مثال زدنی چنین جایگاهی را در ادبیات 
این ســرزمین پیدا کند. کارنامه ی درخشان 
ترجمه ی نجف دریابندری با توجه به تسلط 
باالیــی که بر زبان مبداء و نیز زبان فارســی 
داشــت، بیانگر حجم باالی دقتی اســت که 
طی چند دهه عمر کاری اش صرف کرده بود 
)آقانجف به نسبت دانشی که داشت و نزدیک 
به هفت دهه کار ترجمه اش، مترجم کم کاری 
بود ولی آثاری که در این فاصله از خود به جا 
گذاشت تماماً ترجمه های به یادماندنی برای 

خوانندگان کتاب است(.
دریابندری در سن بیست  و پنجـ  شش سالگی 
در زندان شروع به ترجمه ی کتاب بسیار مهم 
تاریخ فلســفه ی غرب برتراند راسل می کند، 
درصــد باالیی از کتــاب را ترجمه کرده بود 
که در جابه جایــی از زندانی به زندانی دیگر، 
دست نویسش به لطف مسئوالن امنیتی آن 
زمان سربه نیست شد و او مجبور شد دوباره از 

اول شروع به ترجمه ی کتاب کند.
آخرین باری که آقانجف را دیدم مدت ها پیش 
بود. بعد از یکی دوبار بیماری سخت، تقریباً 
شنوایی اش را از دست داده بود و به ندرت توان 
شــنیدن کلمات را داشت. و به دلیل همین 
گفت وگو با او دشــوار شــده بود و بیش تر با 

نگاهش حرف می زد.
آن روز وقتی از خانه اش بیرون آمدم کوله باری 
از اندوه با من بود، همان اندوهی که در آخرین 
دیدار با شــاملو، آخرین دیدار با مشــیری، 
آخرین دیدار با درویشــیان با خود داشــتم 
و امیــدوارم دیگر هرگز مجبور به کشــیدن 
ایــن بار اندوه با خودم نشــوم. چند صباحی 
اســت که روز شانزدهم اردیبهشت برایم روز 
غم انگیزی است. و امسال با درگذشت آقانجف 
اندوهم در این روز افزون تر از گذشــته شده 
است. درست است که مرگ دریابندری مرگ 
ناگهانی نبود، به خصوص که ســال ها بیمار 
بــود، ولی با همه ی این اوصاف و با این که در 
این روزهای ســخت کرونایی مرگ در 
هر کوچه و پس کوچه  ای پرســه 
می زند و از هیبتش به شــدت 
کاسته شــده، با وجود این 
باورکردنــی نیســت. اصاًل 
آســان نیســت باور مرگ 
چنین عزیــزی که نزدیک 
به سه نســل خوانندگان کتاب 
در کشور ما بدهکار 

اویند.
۱۳۹۹/۲/۱۶

*مدیر نشر چشمه

مدیــرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی  و  گردشگری 
ممنوعیــت  از  لرســتان 
به کلیــه جاذبه های  ورود 
تردد  نیــز  و  گردشــگری 
پالك های  بــا  خودروهــا 
غیربومی در اســتان طبق 
تصمیــم ســتاد اســتانی 

مدیریت بیماری کرونا خبر داد.
ســید امین قاســمی در جمع خبرنگاران، 
اظهــار کرد: بنا بر تصمیم ســتاد اســتانی 
مدیریت بیمــاری کرونا و بــا توجه به قرار 
گرفتن اســتان در وضعیت هشدار بیماری 
کرونا، کلیه جاذبه های گردشــگری، مراکز 
تفریحی، بوستان ها و تفرجگاه ها، تأسیسات 
گردشگری و هتل های استان تا پایان هفته 

جاری به طور کامل تعطیل هستند.
وی با اشــاره به جلوگیری از ورود خودروها 

بــا پــالك غیربومــی به 
اســتان افــزود: همچنین 
ورود به مسیرهای منتهی 
به جاذبه های گردشــگری 
برای عمــوم چه خودرو با 
پالك بومی و چه غیربومی 

نیز ممنوع است.
فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 
لرســتان تأکید کــرد: در صــورت تردد در 
اطراف و مســیرهای منتهــی به جاذبه های 
گردشگری پلیس مطابق قانون با رانندگان 

خاطی برخورد قانونی خواهد کرد.
قاســمی اضافه کــرد: همچنین بر اســاس 
مصوبه ســتاد اســتانی مدیریــت بیماری 
کرونا، فرمانداران هر شهرســتان موظف به 
مســدود کردن مسیرهای منتهی به مناطق 

گردشگری شدند./ایسنا

میــراث  مدیــرکل 
گردشــگری  فرهنگی، 
لرستان  و صنایع دستی 
ورود  ممنوعیــت  از 
تورهــای گردشــگری 
بــه کلیــه مناطــق و 
گردشگری  جاذبه های 
اســتان تا اطالع ثانوی 

خبر داد.
جمــع  در  قاســمی  امیــن  ســید 
اســاس  بر  کرد:  اظهار  خبرنــگاران، 
ملی  ستاد  ابالغی  دســتورالعمل های 
کرونا،  بیمــاری  مدیریت  اســتانی  و 
زمان  از  گردشــگری  تورهای  تمامی 
اپیدمی شیوع ویروس کرونا در کشور 

است. تعطیل  تاکنون 
وی با اشــاره به تعطیــالت پایان ماه 
ورود  احتمــال  و  رمضــان  مبــارك 
تورهای گردشــگری به استان تصریح 
کرد: از ورود کلیه تورهای گردشگری 
بومی و غیربومی به اســتان ممانعت 
به عمل خواهد آمد و این پیشــگیری 
تا زمــان از ســرگیری فعالیت دفاتر 
ابالغ مجدد  و  مسافرتی-گردشــگری 
از ســوی ستاد استانی مبارزه با کرونا 

ادامه خواهد داشت.
گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
و صنایع دســتی لرســتان با اشاره به 
اینکه بعضی از شــهرهای اســتان از 
ســوی ســتاد مدیریت بیماری کرونا 
اعالم شده اند  قرمز  وضعیت  به صورت 
تأکیــد کرد: با هدف حفظ ســالمتی 
مــردم تا اطالع ثانــوی ورود به کلیه 

گردشــگری  مناطــق 
استان ممنوع است.

تأکید  ضمن  قاســمی 
همکاری  ضــرورت  بر 
بــه  در  شــهروندان 
رســاندن  حداقــل 
ی  ت ها فر مســا
ی  ر و ضــر غیر
هر  کرد:  خاطرنشــان 
شــهروند بومــی یا غیربومــی به هر 
جاذبه های  مناطق  محدوده  به  نحوی 
گردشگری ورود پیدا کنند با برخورد 
قانونــی پلیــس مواجه خواهد شــد 
و باید آگاه باشــند کــه این  ممانعت 
اعمال  آنان  به منظور حفظ ســالمتی 

می شود.
وی اضافــه کــرد: در این خصوص 
اســتثنایی وجود نــدارد لذا برپایی 
هرگونــه چادر و کمــپ در حوالی 
مناطــق گردشــگری توســط هــر 
یا  و  بومی، محلی  اشــخاص  ارگان، 
ثانوی  اطالع  تا  ورزشــی  گروه های 

است. ممنوع 
فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
گردشــگری و صنایع دستی لرستان 
بیان کرد: در شــرایط کنونی کشور 
مقابلــه بــا ویروس کرونــا بیش از 
ســازمان ها  همه  بــرای  چیزی  هر 
خداوند  یــاری  به  و  دارد  اهمیــت 
ویروس  ایــن  بــر  غلبــه  از  پــس 
لرستان  بهشــت  همچنان  منحوس، 
با آغــوش باز پذیرای گردشــگران 

بود./ایسنا خواهد  عزیز 

ثبت نام مدارس ابتدایی لرستان آغاز شد

جلوگیری از ورود خودروهای غیربومی
 به لرستان تا اطالع ثانوی

ورود تورهای گردشگری به لرستان ممنوع شد

پیرمرد و دریایش
 یادداشت حسن کیائیان* در یاد و خاطره ی نجف دریابندری
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سید امین قاسمی

نماینده مردم پلدختر و معموالن در مجلس:

۲۰ میلیارد تومان از خسارات کشاورزان سیل زده ثبت سامانه نشده است

کرونا و شاد

ادبییادوارهخبـــرخبر شعریادداشت

خانهکتاب

ــه  ــم ک ــرای صن ــت ب ــه اس ــای بهان چ
برگــردد تأثیــر آهنــگ را در چهــره 
ــگ  ــن آهن ــد. ای ــی ببین ــاق قدیم عش
همیشــه بی درنــگ او را یــاد پــدر و 
حــال  وصــف  می انداخــت،  مــادرش 
ــدر  ــد پ ــی میکن ــه فرق ــود، چ ــدر ب پ

ــم  ــر، مه ــی دیگ ــا کس ــد ی ــه باش گفت
زنــده شــدن حــس و حــال لحظــه 
ســرایش شــعر اســت کــه در هــر تحریــر 
و  کالبــد  در  و  می شــود  زنــده  تــازه 
ــی  ــاره م ــی دوب ــد رونق ــای جدی روان ه
ــتش  ــت دس ــف اس ــم موظ ــرد. صن گی
ــد  ــر می گردان ــای را ب ــریع چ ــرزد، س نل
ــن و  ــه الل و م ــت گون ــای ب از صورت ه
ــی  ــز شــده و محــو در زمان چشــمان ری
ــادوی  ــا ج ــم باره ــه. صن دور و جاودان
ــد  ــده، هرچن ــوز را دی ــروی مرم ــن نی ای

هیــچ درك درســتی از آن نــدارد.
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خودروهای تولید ایران 
»ارزان« است؟

امیر حسین خالقی
 دوســتی نوشــته بــود خودروهــای ایرانــی حتــی بــا 
ــا«  ــان از »ارزان ترین ه ــر همچن ــای اخی ــش قیمت ه افزای
ــی  ــا قیمت ــد ب ــال پرای ــد و مث ــه حســاب می آین ــا ب در دنی
در حــدود 5۰۰۰ دالر را کمتــر بتــوان در جــای دیگــری 
پیــدا کــرد و اگــر بخواهیــم بســیاری از خودروهــای 
ــا عــوارض کــم وارد کنیــم  ــق اهلل را حتــی ب مورد نظــر خل
ــزار  ــا ۲۰ ه ــی ۱۰ ت ــد یعن ــر پرای ــی دو براب ــه قیمت های ب
ــردم  ــیاری از م ــه بس ــت ک ــن اس ــیم و روش دالر می رس
ــدی  ــای تولی ــس خودروه ــد، پ ــد آن را ندارن ــوان خری ت
به طــور نســبی »ارزان« اســت. بــه نظــر می رســد در 
ــد  ــازی بای ــع خودروس ــکایت ها از وض ــه و ش ــی گل بررس
ایــن نکتــه را در نظــر داشــت. ضمــن اینکه مقایســه دالری 
بیــن کاالهــا در مــواردی اســت کــه کاال در بــازار جهانــی 
ــی  ــد محصول ــرض کنی ــد. ف ــته باش ــه داش ــکان مبادل ام
ــدودی دارد و  ــادرات مح ــا ص ــه اساس ــود ک ــد می ش تولی
ــداد  ــود و تع ــاخته می ش ــی س ــازار داخل ــرای ب ــا ب عمدت
ــر در  ــد و ارز معتب ــب کنن ــت در جی ــه دس ــتریانی ک مش
ــن  ــت. بنابرای ــاد نیس ــد زی ــت کنن ــول پرداخ ازای محص
ــا رقبــای اجنبــی اساســا  مقایســه دالری ایــن محصــول ب

ــت. نارواس
نگارنــده ایــن ســطور بــه عنــوان یــک غیرمتخصــص 
ــه اقتصــاد  ــم ب ــه ای ه ــه از قضــا عالق ــودرو ک ــت خ صنع
ــوان از  ــتداللی می ت ــن اس ــه چنی ــت ب ــد اس دارد، معتق

ــت: ــد داش ــور نق ــد مح چن
ــدون در نظــر داشــتن  ــودن ب ــران ب ــودن و گ ۱-  ارزان ب
ــد  ــرض کنی ــت. ف ــتری بی معناس ــر مش ــورد نظ ارزش م
ــرد  ــه عملک ــه« دارم ک ــخصی از »رایان ــار مش ــن انتظ م
خاصــی را بــرآورده ســازد و کمتریــن قیمــت بــا بــرآوردن 
ــرکتی  ــر ش ــت. اگ ــال ۱۰۰۰ دالر اس ــارات مث ــن انتظ ای
بــرآورده  را  انتظــارات  آن  کــه  کنــد  تولیــد  چیــزی 
ــه قیمــت 5۰۰ دالر، اســم چیــزی کــه  نمی کنــد گیــرم ب
ــه« نیســت. اگــر  تولیــد کــرده اســت هرچــه باشــد »رایان
ــوردار  ــرخ موت ــون چهارچ ــک فرغ ــال ی ــودرو مث ــران خ ای
ــام »ســمند جدیــد« تولیــد کنــد، البتــه قیمــت آن  ــه ن ب
ــن  ــی بعیــد اســت ای ــه 5۰۰ دالر هــم نرســد، ول شــاید ب
ــان  ــا یادم ــاب آورد. اساس ــه حس ــوح ب ــی فتح الفت را کس
باشــد »کشــف ترجیحــات مشــتری و ارزان و گــران بــودن 
ــتن  ــر داش ــا در نظ ــازار آزاد و ب ــک ب ــط در ی ــط و فق فق
نمی توانــم  بیــرون  از  مــن  و  دارد  موضوعیــت  رقابــت 

ــت.«  ــران اس ــا گ ــول ارزان ی ــالن محص ــم ف بگوی
ــت.  ــت نیس ــای واقعی ــی گوی ــه تنهای ــد ب ــت خری ۲- قیم
ــد  ــت خری ــی قیم ــت کل )یعن ــول قیم ــتری علی االص مش
ــر  ــول دوره عم ــول در ط ــتفاده از محص ــای اس + هزینه ه
آن( را در نظــر می گیــرد و البتــه بــه اصطــالح ارزش 
ــدش  ــر مفی ــه عم ــی ک ــای محصول ــی به ــقاطی )یعن اس
ــت  ــت. قیم ــی از کار اس ــم بخش ــت( ه ــده اس ــام ش تم
ــتفاده  ــای اس ــی هزینه ه ــد، ول ــن باش ــاید پایی ــد ش خری
از محصــول می توانــد چنــان بــاال باشــد کــه در کل 

ــد. ــته باش ــی نداش ــت باالی ــول مطلوبی محص
ــت  ــا پرداخ ــد یکج ــه خری ــه هزین ــت هم ــا نیس ۳-  بن
ــم.  ــا هــم مقایســه کنی ــق را ب شــود کــه قیمت هــای مطل
خریــد اعتبــاری ۱5۰۰۰ هــزار دالری یــک خــودرو شــاید 
خــودروی  دالری   ۷5۰۰ نقــدی  خریــد  از  مطلوب تــر 

ــد. ــه حســاب آی ــر ب دیگ
۴- فــرض کنیــم یارانه هــای انــرژی و حمایت هایــی نظیــر 
ــوالت  ــن محص ــد. ای ــمگیر نباش ــازی چش آن از خودروس
بایــد بــا ایــن مزیــت قیمتــی بتواننــد یــک منبــع درآمــد 
ــه در  ــد ک ــاب آین ــه حس ــب ب ــی مناس ــتمر صادرات مس
ــی کــه شــنیده ام کســانی  ــا جای ظاهــر چنیــن نیســت )ت
بحــث ضــرورت ادغــام خودروســازها بــرای بــزرگ شــدن 
ــم  ــم از تحری ــانی ه ــد و کس ــرح کرده ان ــازار مط ــدازه ب ان
ــم  ــا را علیرغ ــق درآمده ــوی تحق ــه جل ــد ک ــاد می کنن ی
قیمــت پاییــن گرفتــه اســت و البتــه بحــث کیفیــت 
سیســتم خدمــات پــس از فــروش و ماننــد آن هــم 
ــته  ــران در گذش ــودروی ای ــادرات خ ــد ص ــت، هرچن هس

ــوده اســت.( ــم نب ک
ــالن  ــد ف ــات تولی ــداث تاسیس ــد و اح ــناریوی تولی 5-س
کمپانــی خودروســازی در بــازار مصــرف نهایــی هــم 
ــد  ــکان تولی ــورد ام ــم ف ــرض کنی بخشــی از کار اســت. ف
ــی  ــی رقابت ــرایط کم ــد، در ش ــته باش ــران را داش در ای
ــی دود  ــازهای وطن ــی خودروس ــت قیمت ــن مزی ــاید ای ش
ــه از دشــواری های سیاســی و  ــوا رود! )البت ــه ه شــود و ب
ــی در ایــران بی خبــر نیســتم.( ــی« فعالیــت اجنب »امنیت

خالصــه کنــم؛ قضیــه شــبیه ایــن اســت کــه یکــی دنبــال 
خــوب  اشــکنه  هرچقــدر  می گــردد،  قیمــه  خــورش 
اینجــا هــم  او بگــذاری، کارش راه نمی افتــد،  جلــوی 
ــی  ــچ خوب ــازار هی ــاد ب ــت، اقتص ــد کار را آزاد گذاش بای
ــری  ــل هن ــی مث ــور پدیده های ــکان ظه نداشــته باشــد، ام
ــد  ــازار تولی ــد جنــس ارزان مناســب ب ــورد کــه می توانن ف

ــازندگی ــه س ــم./ روزنام ــت، واهلل اعل ــد در آن هس کنن
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   فاطمه دریکوند 

صــدای کوباکــوب ســازی ضربــی 
شــاید  دور،  جایــی  از  می آیــد 
تنبک هــا  کوبــش  دور،  زمانــه ای 
آخــر  زنگ هایــی  در  پیچیــده 
ــزار  ــم ه ــدن س ــی، بســان کوبی زمان
نــرم  کوبه هــا  زمیــن،  بــر  اســب 
نــرم بــه پیشــواز هجــوم دشــمن 
از  ناگــوار  چنــان  خبــر  می رونــد. 
ــاك  ــران، بی ب ــردی نگ ــره ی م حنج
کــه  می ریــزد  بیــرون  العــالج   و 
ــد.  ــد می آی ــازها بن ــای س ــاِن گوی زب
و  اســت  نابرابــر  خبــِر هنگامــه ای 
جنگــی اجتنــاب ناپذیــر! انتخــاب 
میــان مــرگ یــا تســلیم و ذلــت! 
شــعر  اوِل  بنــد  همــان  در  مــرد 
ــه رخ  ــش را ب ــر نترس ــی و س بی باک
ــش  ــه چال ــرگ را ب ــد و م ــی کش م

 . می کشــد
زین برگــم بونیت وو مادیونم 

 خــور مرگم بوریت ســی هالوونم. 
جنــگ ســخت نابرابــر اســت، جنــگ 
ــگ  ــوپ و تفن ــا ت ــی ب ــکری دولت لش
بــا  ســرکش  مردانــی  برابــر  در 
در  قهرمــان  ابتدایــی.  تفنگ هــای 
رخ  بــه  را  آماده گــی اش  اول  گام 
ــد  ــده باش ــز خوان ــا رج ــد ت می کش
نشــان  را  مــرگ  از  بی باکیــش  و 
ــرای  ــش ب ــر مرگ ــردن خب ــد؛ ب بده
مــادرش  بــرادران  دایی هایــش 
نــه  و  خــاص  عاطفــی  بــار  بــا 
ــدرت  ــی ق ــار معنای ــا ب ــش ب عموهای
ــرد کمانچــه  ــام. در ســکوِت م و انتق
آهنگــی  و  می آیــد  زبــان  بــه 
می گیــرد؛  پیــش  در  حماســی 
بــرای  آماده گــی  شــبیه  چیــزی 
پیــکار. مــرد بــا تحریــری دیگــر 
از الیه هــای چندگانــه ی صدایــش 

  : نــد ا می خو
دایه دایــه وقت جنگه  

پــرش  ســرم  بــاال  کــی  قطــار   
 . شــنگه د

رجزخوانــی  و  اســت  حماســه 
بــه  می خــورد  گــره  عجیــب  کــه 
ــادر.  ــه م ــه دادن ب ــی و روحی دلگرم
مــادری کــه بــه میــان آمــدن نامــش 
ــی  ــت عاطف ــدی اوج رق ــت بع در بی
ــد.  ــروز می ده ــرد را ب ــزی م و ناگری
ــال  ــن ح ــب ای ــه عجی و کمانچــه ای ک
ــی  ــه همراه ــی فاصل ــا کم ــاص را ب خ

 . می کنــد
سنگران برمنیت لشم در آریت 

بورتیم سی دالکمه بونگمه وراریت. 
ایــن  رام تــر  کوبش هــا  و  زنگ هــا 
و  می کننــد  همراهــی  را  تــراژدی 
کمانچــه در لطافــت نالــه ی حزیــن 

می خــورد.  صیقــل  مــرد 
ــروو  ــواش ب ــروو ی ــواش بَ ــو چــی ی موت

ــم  دالکــم بین
 شیرش حالل بکه بلکم بمیرم! 

کمانچــه و نــوای حزیــن مــرد، موتوچی 
پیــک جنــگ بــه عبارتــی قاصــد مــرگ 
ــد،  ــی می خوان ــی و همدل ــه همراه را ب
ــت  ــادر، وداع و حاللی ــدن م ــرای دی ب
طلبیــدن از او. در بیــت بعــدی زاری 

و کوبه هــای کنــگ و نالــه فروکــش 
کــرده ی زنگ هــا و کمانچــه ای کــه 
ــرد  ــده، م ــه در آم ــه نال ــت ب از زور رق
بغــض  فــراز  از  تــا  می دارنــد  وا  را 
پیچیــده در گلویــش از- نــازی- مظهــر 
همــه ی مــادران و زنــان درگیــر در آن 
جنگ هــا تقاضــای عــزاداری کنــد و 
ــادر  ــک م ــادی از ی ــیدن. ی ــیاه پوش س
داغ  کــردن  تــازه  بــرای  دیــده  داغ 
همــه ی زنــان و مــادران عزیــز از دســت 

ــان.      ــن روز عمرش ــوم تری داده در ش
نازیه تو سی بکو جومه ی ورته 
 ُدر کردن دو قورسو شیر نرته. 

و بــاز در خیزشــی دوبــاره زنگ هــا 
ــه  ــه حماس ــی دارد ب ــه را وا م و کمانچ
ــنگش در  ــر فش ــار پ ــه قط ــار ب و افتخ
هنگامــه ی نبــرد، گــو ایــن کــه کشــته 
شــود و بــه نوایــی میــان شــوق و گریــه 

ــد:  ــش بخواه ــم رزمان از ه
 قالیان بگردیت چینه و چینه 
  لشکه ام وردارید کافر نئینه! 

کمانچــه  فقــط  نــه  نبینــد؟  کافــر 
خــوب می فهمــد ایــن تُــن صــدای 
عاطفی تریــن  بــه  وقتــی  را  مــرد 
ــر در دردمندانه تریــن  دعــای مــادران ل
ــه -  ــد ک ــان می رس ــات زندگی ش لحظ
کافرنئینــه- کافــر و ملحــد هــم چنیــن 

ــد!  ــی نبین مصیبت
و  دردمنــدی  میــان  فضایــی  در 
ــه  ــت ب ــاره دس ــان دوب ــان قهرم هیج
ــان  ــود و هم ــی می ش ــان موتوچ دام
درخواســت قبلــی گویــی هــر بــار یــاد 

ــازه  ــادر دردی ت کــردن از م
در جانــش می ریــزد. 

ــور دِل  ــم ناس زخ
ــه  ــه ن ــی ک زنان
ــیه ی  در حاش

یــن  ا
جنــگ 

ــل  ــزاع بی حاص ــن ن ــن ای ــه در مت بلک
ــط  ــان فق ــه قهرم ــی ک ــتند. جنگ هس
بــرای عــزت و شــرفی کــه می شناســد 
ــود  ــده و خ ــاور دارد در آن وارد ش و ب
خــوب می دانــد برنــده اش نیســت، 
پــس بــا لحنــی خواهشــی و رنجــور باز 
ــا  ــه دامــان زن هــا می شــود ت دســت ب
نوســتالژی و خاطــره اش را پــاس بدارند 

را.  بی باکیــش  و  رشــادت  یــاد 
 قاغذی رد بکنید وو دخترونم 

 بعد خوم شی نکنن وو دشمنونم. 
 قهرمــان نــه بــه تحکــم و دســتور 
و  پیــدا  الیه الیه هــای  بــا  کــه 
پنهــان خواهــش و درد در صدایــش 
را  مصلحــت  و  تســلیم  می خواهــد 
نپذیرنــد و نفــرت و دشــمنی را بــا 
عشــق پاســخ ندهنــد، و تــن بــه ازدواج 
از ســر شکســت و خــواری ندهنــد! در 
پایــان بــاز همــان لحــن نیمه حماســی 
ــه در  ــه ... ک ــه دای ــی دای ــه عاطف نیم
فــرود غمگیــن صــدای مــرد به ســکوت 

می پیونــدد. 
ــوان  ــان ج ــم قهرم ــی از رمان در بخش
ــه  ــش ک ــدر بزرگ ــه پ ــراض ب در اعت
شــنیدن  بــرای  را  آهنــگ  ایــن 
انتخــاب مــی 

کنــد 

بــاز  بــزرگ!  پــدر   « گویــد:  مــی 
ــن آهنــگ  ــا ای ــگ ب ــی ســراغ جن رفت
ناحــق  بــه  تفســیری  دایه دایــه؟« 
کــه اغلــب از زبــان افــراد مختلــف 
ــر  ــن اث ــا چــرا ای شــنیده می شــود. ام
ــار اســت از  ــه سرش ــی  ک ــر جهان فاخ
نکوهــِش جنــگ بــا تاثیرگذارتریــن 
آوایــی،  و  موســیقایی  شــگردهای 
تعبیــری  و  بی مهری،کج فهمــی  بــا 
می شــود  باورعــده ای  بــه  وارونــه، 

جنگ طلبــی؟ نمــاد 
ــوط  ــت مرب ــعری اس ــه ش ــه دای  دای
ــرن حاضــر دوران جنــگ  ــل ق ــه اوای ب
ــت،  ــاه و حکوم ــون ش ــا قش ــل ب قبای
ــر، کاری  ــی و نابراب ــگ خانگ ــک جن ی
ــم  ــم مه ــش نداری ــا ناحق ــق ی ــه ح ب
ــان های در  ــاس انس ــت و احس سرنوش
گیــر در ایــن موقعیــت اســت. آن چــه 
در اجــرای فاخــر ایــن اثــر بــا تنظیــم 
فــوق العــاده ی مجتبــی میــرزاده و 
صــدای بی نظیــر اســتاد رضــا ســقایی 
می شــنویم چیــزی اســت در خــور 
ــا  ــی ب ــار تاریخ ــه ب ــای فاجع رویداده
ــه  ــک ب ــیار نزدی ــی بس ــی و حال حس
آن حــوادث، در جنگ هایــی از ســر 
ناگزیــری و محصــول بیــداد زمانــه. 
ــگ  ــن آهن ــدی ای ــای بع ــا در اجره ام
ــا  ــراق ب ــران و ع ــگ ای ــان جن در زم
رزمــی  و  حماســه  بعــد  چیره گــی 
اثــر بــر ابعــاد دیگــر مواجهیــم. در 
ــده اند  ــاوت ش ــازها متف ــرا س ــن اج ای
ــه  ــی ب ــد و شورش ــای تن ــا تنبک ه ب
و  هیجانــی  کمانچه هــای  همــراه 
ــد  ــنده در ح ــز و خراش ــنتوری تی س
هجــوم و زخمــه بــر دشــمن و خواننــد 
ــه  ــگار ب ــه ان ــوق و ذوق ک ــا ش ه ای ب
ــرد  ــک نب اســتقبال جنــگ مــی رود، ی
ــه  ــه ب ــه ای ک ــمن بیگان ــور دش درخ
در  ابیاتــی  بــا  آورده  کشــورهجوم 
ســتایش انتقــام و کشــتن دشــمن 
متجــاوز و پیــکار گرانــی بــا پشــتوانه ی 

ــرمایه. ــالح و س س
دقال کرده و در شمشــیر ودسش 

 چــی طــال بــرچ مــی زنــه لغــوم 
اســبش.

رجزخوانــی  بــا  طوالنــی  جنگــی 
دربــاره ی نیروهــای انســانی و ادامــه ی 
نبــرد بــرای انتقــام و خون خواهــی. 

برارونم خیلی ان هزارهزارن
ور  مــه ســر  تقــاص خیــن   ســی 

مــی آرن.
هــر چنــد وصلــه کــردن ابیاتــی » 
ــه  ــه جوم ــی بک ــو س ــه ت ــل نازی مث
ــاص  ــی خ ــار معان ــا آن ب ــه ...« ب ورت
ــت.  ــن اس ــرا ناهمگ ــن اج ــرای ای ب

ــعر و  ــرا، ش ــر اج ــه در ه ــم ک می بینی
ــوع  ــک ن ــاص ی ــن، خ ــیقی و لح موس
ــا شــعری  ــه ی جنــگ اســت. کاش تران
کــه بــرای جنگــی از آن نــوع قدیمــی 
ــده  ــروده ش ــی س ــای داخل و جنگ ه
و دورانــی بــا آن ویژگــی خــاص را 
ــی  ــا آدم های ــد ب ــی می کن ــن تداع ذه
ــی  ــرای زمان ــه، ب ــر زمان ــیر در جب اس
ــا  ــگ ب ــر و جن ــی دیگ ــر و اهداف دیگ
ــا آن  ــه اجــرا نمی شــد ی دشــمن بیگان
ــت و  ــه عظم ــد ک ــه روز می ش ــدر ب ق
ــایه  ــر س ــش زی ــرای اصیل ــکوه اج ش

ــرد.  قرارنگی
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سهراب عسکری

و  ماهیــان  ماهیخــوار،  مــرغ 
چنــگ خر

ــانه های  ــاب افس ــه از کت برگرفت
ــندگان روس نویس

ــنده: لئو نیکالیوویچ تولستوی نویس
زندگــی  پیــری  ماهی خــوار  مــرغ  آبگیــری  در 
ماهیگیــری  قــدرت  و  نیــرو  دیگــر  و  می کــرد 
ــت  ــرو رف ــر ف ــه فک ــود. او ب ــده ب ــی نمان ــش باق برای
ناگهــان  بگذرانــد.  را  خــود  روزگار  چطــور  کــه 
نقشــه ای بــه مغــزش خطورکــرد. او بــه ماهیــان 

گفــت:    
ــه ی  ــه فاجع ــه چ ــد ک ــما نمی دانی ــان، ش ـ اِی ماهی
بزرگــی در انتظــار شماســت؛ مــن از مــردم شــنیدم 
کــه آنهــا می خواهنــد راه آبگیــر را بــاز کننــد و 
ــوه  ــن پشــت آن ک ــد. م ــد کنن ــما را صی ــه ی ش هم
هــا آبگیــر خوبــی ســراغ دارم. در حالــی کــه پیــرم 
ــه  ــرم ب ــت، حاض ــکل اس ــم مش ــردن برای و پروازک

ــم.                                                                 شــما کمــک کن
تمنــا  و  خواهــش  ماهی خــوار  مــرغ  از  ماهیــان 
مــرغ  کنــد.  کمــک  هــا  آن  بــه  تــا  کردنــد 

گفــت:                           ماهی خــوار 
ــده،  ــه ش ــم ک ــما ه ــر ش ــوب، به خاط ــی خ ـ خیل
ــر  ــه آن آبگی ــما را ب ــه ی ش ــم هم ــی کن ــعی م س
ببــرم. فقــط همــه را یــک دفعــه نمــی توانــم، بلکــه 

یکــی یکــی می بــرم.                                                                                               
را  یکدیگــر  حــرف  و  شــدند  ماهیــان خوشــحال 

می کردنــد:                                      تقاضــا  مــرغ  از  و  کــرده  قطــع 
ـ مــرا اول ببر، مرا اول ببر!                                                                                                   
ــردن آن هــا شــد. یکــی  مــرغ ماهی خــوار مشــغول ب
یکــی ماه هــا را بــه منقــار می گرفــت، بــه درون 
ــادی را  ــان زی ــورد. او ماهی ــرد و می خ ــه می ب مزرع

ــه ایــن شــکل خــورد.                                                                                       ب
در آبگیرخرچنــگ پیــری هــم زندگــی می کــرد. 
بــردن  مشــغول  ماهی خــوار  مــرغ  کــه  همیــن 
مــرغ  حیلــه ی  متوجــه ی  او  شــد،  هــا  ماهــی 

گفــت:                                                                                                                      و  شــد  ماهی خــوار 
ـ خــوب، مــرغ ماهی خــوار، حــاال مــرا هــم بــه 

ــر.                                                                 ــد بب ــزل جدی من
ــه آســمان  مــرغ ماهی خــوار خرچنــگ را گرفــت و ب
بــه  ماهی خــوار  مــرغ  کــه  همیــن  برخاســت. 
بــاالی مزرعــه رســید، می خواســت خرچنــگ را 
ــتخوان های  ــه اس ــگ ک ــا خرچن ــدازد. ام ــن بیان پائی
ماهی هــا را در مزرعــه دیــده بــود، چنگ هایــش 
ــت و او را  ــوار انداخ ــرغ ماهیخ ــردن م ــه دورگ را ب
خفــه کــرد و خــودش بــه آبگیــر بازگشــت و ماجــرا 

ــرد. ــف ک ــر تعری ــای دیگ ــرای ماهی ه را ب
دورفیق

دو رفیــق در جنگلــی گــردش مــی کردنــد. ناگهــان 
ســر و کلــه ی خرســی بــر ســر راه شــان پیــدا 
شــد. یکــی از آن هــا ســریع از درختــی کــه در 
آن حوالــی بــود، بــاال رفــت و مخفــی شــد. دیگــری 
در جــاده باقــی مانــد. چــاره ای نداشــت، جــز 
اینکــه خــود را برزمیــن بیانــدازد و بــه مــردن 
بزنــد. خــرس بــه او  نزدیــک شــد، او را بوئیــد. 
مــردی کــه بــر روی زمیــن دراز کشــیده بــود، نفــس 
خــود را در ســینه حبــس کــرد. خــرس صــورت او را 
ــرده اســت و از او دور  ــد، تصــور کــرد کــه او م بوئی
شــد. وقتــی خــرس رفــت، مــردی کــه روی درخــت 
نشســته بــود، از آن پائیــن آمــد و خنــدان از رفیــق 

ــید:  ــود پرس خ
ـ خوب، خــرس زیر گوش تو چه گفت؟

ــگام خطــر  ــه هن ــا کســانی ک ــت، ب ــن گف ــه م ـ او ب
ــد و رفیــق نیمــه  ــو را تنهــا مــن گذارن و بدبختــی ت

ــن. ــتی نک راه هســتند، دوس
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هنری

زاویه دید

جمه تر

مسعود سینایی فر
نویسنده و ژوهشگر

ــان  ــک جوکرپرنَوس ــم بای ــاال مواجه ای وح
و ابتــر ؛ در روایــت مغشــوش. آن هــم 
یــک فیلــم متوســط، بــا فیلمنامــه ای 
ضعیف..جوکــر یــک آنارشیســت ســادو 
بازیگــر  یــک  اســت.  مازوخیســت 
بــزرگ بــازی ایــن جوکــر را مانــدگار 
ــی  ــات داده، و اندک ــم را نج ــرده و فیل ک
ــی  ــم را کم ــته، فیل ــی اش توانس کارگردان
ــل  ــه تحلی ــه ن ــل تحمــل کند..فیلم نام قاب
دارد، نــه شــخصیت پــردازی ای قــوی  
ــا  ــط  ب ــم. فق ــی محک ــرح وپالت ــه ط ون
یــک کلــوزآپ ایــن بازیگــر، خواکیــن 
ــد  ــم می توان ــده کار- فیل ــس -گزی فونیک
ــن  ــا همی ــود، ام ــه ش ــینما جاودان در س
خواکیــن  مؤلفانــه  بــازی   وجــه اش، 
فونیکــس، جایــی کــه در فینــال فیلــم رو 
بــه مــددکار زنــدان نــگاه می کنــد و ایــن 
کلــوزآپ هنرنمایــی  مقتدرانــه ای در ایــن 
ــه ای  ــه و یک ــازی معرک ــوزآپ دارد و ب کل

ــت. اس
کــه انــگار از روح عصیانگــر فونیکــس 
را  فیلــم  تمــام  و  می آیــد  بیــرون 
ایــن  و  می کنــد  خــود  تحت الشــعاع 
نــه  بازیگــر  بــرای  اســت  دســتاوردی 
-جوکــر،  فونیکــس  آنجــا  کارگــردان  
نگاهــی اســتهزاء آمیــز بــه هســتی و 
شــما  می گویــد  و  می کنــد  بشــریت 
چیــزی نیســتید، کــه ایــن هــم از همــان 
نــگاه ســادو مازوخیســتی ایــن شــخصیت 

نصف ونیمه در می آید.

تلــخ  کمــدی ای  بیــن  فیلــم  لحــن   
حتــی  و  ســانتی منتال  رویکــردی  بــا 
رمانتیــک و پایانــی آنارشیســتی در نوســان 
اســت  و تکلیــف کارگــردان بــا ایــن 
موضــوع روشــن نیســت. رســتگاری پایانی 
جوکــر بــا خشــونتی بی پــروا بدســت 
ــن  ــونده ای ــرار ش ــوی تک ــه الگ ــد ک می آی
روزهــای هالیــوود اســت خــود ویرانگــری 
ــی در  ــرار شــونده ای اســت حت ــه تک مؤلف
ــا امیــد  مردایرلنــدی اسکورســیزی) کــه ن
کننــده بــود و غیــر دســتاورد فنــی فیلــم 
ــن  ــای ای ــرار علقه ه ــت وتک ــزی نداش چی
کارگــردان محبــوب مــن اســت( و حتــی 
در فیلــم ضعیــف آخریــن رمبــو بــا بــازی 
اســتالونه..این  گونــه شــخصیت ها،  بســیار 
ــرار  ــن تک ــر از ای ــینما قویت ــخ س در تاری
شــده  وبــه نمایــش درآمده انــد؛ از راننــده 
ــر  ــداز ظه ــا  بع ــیزی ت ــی اسکورس تاکس
ســگی ســیدنی لومــت، تــا دونــده ماراتــون 
ــک  ــل مای ــارغ التحصی ــله زینگر، ف جان ش
نیکولــز و یــک برانــدوی هنجــار شــکن در 
دربارانــداز الیــا کازان...جوکــر دســت آورد 
بــه قهقــراء رفتــه ای اســت و قحط الرجــال 
ــال  ــی امس ــال..هنوز فیلم ــای امس فیلم ه
ــه  ــان را نگرفت ــزده و یقه م ــدل ن چنگــی ب
ــه اش،  ــینمای بدن ــر س ــت...هالیوود غی اس
حــاال  مســتقل های  از  را  اعتبــارش 
بــا مــوارد انــدك گرفتــه و می گیــرد؛ 
ویــا فیلمســازان امریــکای التینــی اش 
ــا  ــد ی ــرار افتاده ان ــه تک ــم ب ــا ه ــه آنه ک
ــن  ــا وآســیا..مثل مارتی ــی از اروپ جرقه های
مــک دونــا و شــاهکارش بیلبوردهــا....

ســایه  از  اقتدارگــرا  حکومت هــای 
خودشــان هــم می ترســند چــه برســد 
ــتی اش  ــه آنارشیس ــه صحن ــر ک ــه جوک ب
ــای ســلف فیلم هــای  ــدل بی معن نســخه ب
ــکنی اســت  ــار ش ــا شــخصیت های هنج ب
ــط  ــر فق ــم. جوک ــمه اش را گفتی ــه ش ک
ــد  ــا می مان ــس در یاده ــوان فونیک ــا خ ب
ــم کالتــی در  ــدارد فیل ــن را ن وقــدرت ای
ایــن موضــوع شــود یــک آنارشیســم 

ــکی.. ــام عروس خ

یک آنارشیسم خام عروسکی 

جواد طوسی
»میــوه  ســریال  از  عمــوم  اقبــال   
ممنوعه«حســن فتحــی در پخــش مجــدد 
ــان  ــون، نش ــم« تلویزی ــبکه »آی فیل آن از ش
ــک  ــا در ی ــه م ــخ دارد ک ــت تل ــن واقعی از ای
ــم و  ــر می بری ــه س ــز ب ــرت غم انگی دوران فت
ــرد ارتباطــی گســترده  ــا چنیــن بُ رســانه ای ب
جایــگاه معتبــر خــود را بــه دالیــل مختلــف از 
دســت داده اســت. چــرا چنیــن ســریالی هنــوز 
مفهومــی  و  نمایشــی  روایــی،  جاذبه هــای 
رنگ وبــوی  و  کــرده  حفــظ  را  خــودش 
ــه  ــه خــود نگرفتــه و در یــک فاصل کهنگــی ب
زمانــی ۱۳ســاله بــه نوســتالژی عــده  ای از 
مخاطبیــن تبدیــل شــده اســت؟ جالــب 
ــول دوره اول  ــه« محص ــوه ممنوع ــه »می آنک
احمدی نــژاد  محمــود  ریاســت جمهوری 
اســت و بــا آنکــه از بُعــد مضمونــی )وجــه کفــر 
و ایمــان و تمنــای درون و عشــق عارفانــه( 
مخالفــان خــودش را در میــان طیــف ســنتی 
ــتادگی  ــهامت و ایس ــی ش ــت، ول ــه داش جامع
عــزت اهلل ضرغامــی باعــث شــد کــه بــا برخــی 
ــاه رمضــان ســال ۱۳۸۶  جرح و تعدیل هــا در م
ــود  ــن رک ــا ای ــال ب ــد. ح ــش درآی ــه نمای ب
آشــکار و فضــای انفعالــی و محافظه کارانــه 
ــا  ــه آی ــید ک ــد پرس ــون بای ــر تلویزی ــم ب حاک
ــوا  ــن حال و ه ــریالی در ای ــاخت س ــکان س ام
ــا  ــر ب ــت؟ اگ ــم اس ــی فراه ــرایط کنون در ش
ــم،  ــی بدانی ــخ را منف ــه پاس ــی واقع بینان نگاه

بایــد گفــت در سیســتم مدیریتــی صداوســیما 
چقــدر مدیــر جســور و توانمنــد می توانــد 
ــا  ــر فض ــازی و تغیی ــکنی و بسترس در خط ش
ــا ُدگماتیســم فکــری و رســانه ای  و برخــورد ب

مؤثــر باشــد. مســیر بعــدِی طی شــده در 
ســنت مجموعه ســازی تلویزیــون و کنــاره  
گیــری تدریجــی کارگــردان خوش فکــری 
و  رســانه  ایــن  از  فتحــی  حســن  چــون 

جذب شــدن بعــدی اش در شــبکه »ســینمای 
خانگــی« و نادیــده گرفته شــدن عنصــر قصــه 
ــکل یابی آن در  ــرح و ش ــوه ط ــت و نح و روای
ــران  ــی از ســوی مدی ــه تلویزیون ــک مجموع ی
بعــدی،  برنامه  ریــزان  و  سیاســت گذاران  و 
ــه  ــمگیر این گون ــی چش ــت کیف ــاز اُف زمینه س
ســرخوردگی  و  تلویزیــون  در  تولیــدات 
مخاطبــان و هجــوم عنان گســیخته بخــش 
قابل توجهــی از آنهــا به ســوی ســریال های 
»میــوه  ســریال  همیــن  در  شــد.  ترکــی 
ــت  ــیار بااهمی ــش بس ــوان نق ــه« می ت ممنوع
داســتان پردازی  و  داســتان گویی  شــیوه 
و  قصــه  کلیــت  در  دراماتیــک  عناصــر  و 
تیپ ســازی  و  شــخصیت پردازی  در  دقــت 
کار  بــه  ظرافت هــای  و  دیالوگ نویســی  و 
ــه  ــه اضاف ــا را )ب ــده در تک گویی ه ــرده ش ب
ــود.  ــاهد ب ــب( ش ــری مناس ــتینگ بازیگ کس
ــر  ــور مؤث ــه حض ــن زمین ــلم در ای ــدر مس ق
و  کاظمی پــور  علیرضــا  تعیین کننــده  و 
مقــام  در  را  نــادری  علیرضــا  )به ویــژه( 
گرفــت.  نادیــده  نبایــد  فیلم نامه نویــس 
ــیخ  ــروف ش ــتان مع ــا از داس ــن آنه وام گرفت
ــر« عطــار نیشــابوری  ــان در »منطق الطی صنع
ــه  ــن او ب ــوز و آلوده تر دام ــق خانمان س و عش
ــن  ــردن ای ــر ترســای مســیحی و به روزک دخت
خــط قصــه در چارچــوب فیلم نامــه و در امتداد 
آن نگرشــی هویت مندانــه بــه طبقه بنــدی 
اجتماعــی معاصــر و جایــگاه »ســنت« در آن و 

پیشــنهاد جســورانه  ای کــه در پیونــد و تالقــی 
»شــریعت و طریقــت« صــورت می گیــرد، 
حــاال در ایــن »قحط ســالی« بــه یــک خاطــره 
ــت.  ــده اس ــل ش ــتالژیک تبدی ــس نوس و ح
ــرد  ــوش ک ــد فرام ــدی را نبای ــه کلی ــن نکت ای
کــه اساســا »رســانه« در ایــن تکثرگرایــی 
ســهل الوصول معاصــر کــه نوعــی تنوع طلبــی 
ــل  ــه تحمی ــن زمان ــب ای ــه مخاط کاذب را ب
بــرای حفــظ موقعیــت و  می کنــد،  بایــد 
ــه شــکل  ــگاه اقلیمــی و تاریخــی خــود ب جای
ســنجیده  ای قواعــد بــازی را بــه تبــع شــرایط 
هــر دوران و نــوع طبقه بنــدی اجتماعــی و 
ــا را  ــد باشــد و به درســتی آنه فرهنگــی اش بل
در جهــت جــذب حداکثــری مخاطــب بدبیــن 

و بی اعتمــاد شــده رعایــت کنــد.
ــازندگان  ــت س ــد گف ــه بای ــی منصفان در نگاه
ــه  ــذار ک ــک دوران گ ــه« در ی ــوه ممنوع »می
ضایعــات و تبعــات خــودش را دارد، ایــن 
کاربلــدی و درك درســت را داشــته اند کــه 
»وصل کــردن«  اندیشــه  در  و  زمانه شــناس 
فرصــت  از  اصــل،  همیــن  روی  باشــند. 
به دســت آمده و توصیه شــده بــرای ســاخت 
ــتفاده  ــی اس ــبتی به خوب ــریال مناس ــک س ی
می کننــد و بــدون آنکــه بخواهنــد افراط بــازی 
تخریبــی راه بیندازنــد و شمشــیر از رو ببندنــد 
ــه  ــد، ب ــه دربیاورن ــنفکربازی متظاهران و روش
جامعــه ســنتی پیشــنهاد منطقــی و مصلحانــه 
ــه  ای  ــف و زیرکان ــوه ظری ــه نح ــد و ب می دهن

پایان ناپذیــر  درگیــری  و  بحــث  بــرای 
»شــریعت و طریقــت« ارائــه طریــق قابــل بــاور 
جــالل  تک گویی هــای  در  اگــر  می کننــد. 
ــی  ــس فتوح ــاج یون ــا ح ــری( ی ــر جعف )امی
ــود،  ــاهده می ش ــراق مش ــان( اغ ــی نصیری )عل
ــخصیت  پردازی  ــازی و ش ــیوه تیپ س ــن ش ای
و تأکیــد عامدانــه بــر »بــار کالمــی« بــا وجــوه 
نمایشــی قصــه و روایت پــردازی همخوانــی 
دارد. به عنــوان یــک نمونــه شــاخص کــه فکــر 
ــدی کار را  ــرای پایان بن ــده ب ــزی ش برنامه  ری
ــه قســمت آخــر مجموعــه  نشــان می دهــد، ب
ــه ایــن  اشــاره می کنــم. مثــال توجــه کنیــم ب
ــی  ــس و روحان ــاج یون ــان ح ــوی می گفت وگ
ــی  ــه داخل ــا( در محوط ــید رض ــجد )آس مس

آنجــا:
ــا کام  ــدارم ت ــب ن ــس: دســت از طل حــاج یون
ــدام،  ــه خ ــو خون ــا ت ــن اینج ــد. م ــن برآی م

باهــاش کار دارم.
 آسیدرضا: خواب بودی؟

ــرت  ــه عمــره آســید رضــا، پَ ــس: ی حــاج یون
ــرا  ــتم. م ــد برگش ــر جل ــن کفت ــا عی ــودم ام ب
دردیســت انــدر دل کــه خــون دیــده پــرورده... 

آسیدرضا: ان شاءاهلل که محرمیم؟
ــه  ــوام... اگ ــم می خ ــن مره ــس: م ــاج یون ح
مرهمــی بگــم؟  یــا در اواخــر همیــن قســمت 
ــان  ــوی می ــم گفت وگ ــاد بیاوری ــه ی ــر، ب آخ
حــاج یونــس و همســر دل شکســته اش قدســی 
)گوهــر خیراندیــش( و بحث شــان دربــاره 

ــان: ــال وروز جداافتاده ش ــن ح ــت« و ای »محب
چــرا  شــد،  این جــوری  چــرا  یونــس: 
این جــوری شــدیم قدســی؟ مــا کــه کــم 

نذاشــتیم.
ــت،  ــت و تربی ــتیم. محب ــم گذاش ــی: ک قدس
کــم گذاشــتیم. تربیــت میــوه محبتــه. ملــت 
بی محبــت، جمعیتــه. مملکــت بی محبــت، 
صــد صــد کیلومتــر آب و خاکــه و خونــه 
بی مهــر، مســافرخونه اس... بــه مــن نــگاه کــن 

ــس! یون
یونس: از روی تو خجلم قدسی...

یــک نمونــه هــم از نظــر حــس خالقانــه 
ــی  ــن قســمت مجموعــه، نمای ــری در ای تصوی
ــس در  ــاج یون ــوری ح ــور مح ــت از حض اس
ــوان چــراغ  وســط قــاب و عبــور ریســه های ال

ــر او. ــاالی س از ب
ــر  ــه«، بیانگ ــوه ممنوع ــدد »می ــش مج نمای
یــک حقیقــت تلــخ دیگــر هــم هســت؛ اینکــه 
ــرمایه هایی  ــتعدادها و س ــی اس ــه راحت ــه چ ب
ــابقه  ــا آن س ــز ب ــادری عزی ــا ن ــون علیرض چ
ــِی کار  ــن فتح ــری و حس ــار تئات ــی و پرب غن
را  سریال ســازی  حــوزه  در  شــده  آزمــوده 
ــر  ــن فک ــه ای ــال ب ــم و اص ــت می دهی از دس
نمی کنیــم کــه چقــدر امثــال ایــن افــراد 
هرچــه  تشــخص  و  اعتــال  در  می تواننــد 
ــف درســتی  ــه تعری ــن رســانه و ارائ بیشــتر ای
از »جذابیــت تصویــری و رســانه ای« موثــر 
باشــند.                       / روزنامــه شــرق

سیاه مشق/اثر حمید خسروانی

دیالکتیک ساز و آواز و کلمات 
نگاهی به چند تصنیف تاثیر گذار لرستان

قسمت دوم:  موتوچی یا دایه دایه. 

هر دو چشمش فتنه عشاق بود

حل جدول شماره ۱۱۱


