دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

فرهنگی

گفتگوی اختصاصی با سید مصطفی فاطمی ،مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان یزد

پانزده هزار سال قدمت روستاهای یزد

سیدمصطفی فاطمی مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی یزد با اشاره به قدمت روستاهای یزد گفت :تعداد روستاهای
تاریخی که آثار ارزش��مند دارند ،بس��یارند .بس��یاری از روستاهای
تاریخی که در دورههای مختلف شکل گرفتهاند .حتی بعضی از آنها
از خود ش��هر یزد هم قدمت و سابقه ی بیشتری دارند اما متأسفانه
تعداد کمی از روستاها به ثبت رسیده و با مشکالت حقوقی و قانونی
در روستاها مواجهیم .مگر تک بناهایش که ثبت شده باشد و ما در
مورد تک بناها بتوانیم ورود پیدا بکنیم .ولی تعداد روستاهای تاریخی
بسیار زیاد است.
وی ادامه داد :برای بناهای تاریخی و شاخص روستاها ما مرمتهایی
را در دستور کار گذاشتهایم .مث ً
ال قلعهها ،کاروانسراها ،باغهای تاریخی
اصلی که در روستاهاست و تک بناهایی که به ثبت آثار ملی رسیده
است .ولی در مورد کلیت بافت ما نمیتوانیم خیلی ورود پیدا بکنیم،
مگر بافتهایی که ثبت ش��ده و آنهم با بودجههایی که در سالهای
اخیر داشتیم که خیلی کم بوده و خیلی نمیشود کار کرد.
ب��رای نمونه در ح��ال حاضر بحث روس��تای ت��رکان را داریم وارد
میشویم و طرحش را داریم کامل میکنیم و مشارکت داشته باشیم
در مروس��ت یا مث ً
ال برخی از روستاها ی تاریخی را با همکاری بنیاد
مسکن وارد شدیم .مانند توران پشت و مبارکه ،که در سالهای اخیر
کار کردیم .خیلی روستاها را آمدیم به این شکل وارد شدیم در خیلی
از روستاها هم در تک بناهایش ورود پیدا کردیم .برای نمونه در پشت
کوه ،منطقه ی گاریز ،حسین آباد ،دهشیر و ...در همین سال گذشته
یک هزینههایی را بابت مرمت قلعهها و آثار تک بناهای شاخص انجام
دادیم .در خیلی از روستاهای تفت مشارکت کردیم با دهیاریها برای
کفس��ازی محور ،مانند نصرآباد ،اسالمیه که هم قلعهاش را مرمت
گردی��د و در روس��تای طزرجان هم داریم حمامش در دس��تور کار
مرمت قرار دارد .در روستاهای مهریز ورود پیدا کردیم ،در سر یزد و
روستای طزنج برخی از بناهایش را داریم کار مرمتسازی میکنیم.
در روستای باقرآباد بافق محوطهسازی قلعه و کارهای دیگرش انجام
ش��د .در روس��تاهای میبد ،مث ً
ال مزرعه کالنتر ،و نیز در روستاهای
منطقه ی اشکذر ،عزاباد و ابراهیم آباد ،شمسی یک سری کارها را با
مش��ارکت دهیاری داریم انجام میدهیم و کال در خیلی از روستاها
کارشده اما بیشتر تک بناهاست تا محور و بافت باشد .البته بافت هم
هست مث ً
ال در ندوشن محورش را کار کردیم .کار در مورد مرمتهای
آثار تاریخی یزد بس��یار قابل توج��ه و تقریباً معادل کل مرمتهای
کش��ور اس��ت .یعنی ما حدود مث ً
ال هزار بنا در شهر یزد مرمت شده
که این آمار در کل کش��ور هم هزار تاست.مدیرکل میراث فرهنگی
یزد قدیمیترین روستاهایی که در یزد وجود دارد را مربوط به دوران
اشکانی دانس��ت و اش��اره کرد :آثاری از آن دوران در روستاها باقی
نمانده و به هرحال سایتهای باستان شناسی است که در آنجا وجود
دارد و این روس��تاها در سمت مهریز اس��ت و در دورههای بعد هم
در برخی ش��هرها مانند اش��کذر و میبد و بافق را داریم .سایتهای
باس��تان شناسی قدمت بیش��تری را دارد .ما در برخی از سایتهای

باستان شناسایییمان تا  ۱۵هزار سال تخمین زده میشود که یکی
از قدیمیترین سایتهای باستانی در ایران که این قدمت را دارد.
وی در خصوص اقدامات باستان شناسی در سایتهای که گفته شد
نیز اش��اره کرد و ادامه داد :در س��ایتهای باستان شناسی ،ما فقط
شناسایی سایتها را داریم و اجازه ی باز کردن برخی از سایتها را
نداریم بخاطر حاال دستبردهایی که زده میشودبطور مثال بعضی از
سایتها که در کشور باز شد ،بسیاری از آثارش مفقود شد و به خاطر
عدم تواناییها در مدیریت س��ایت ها ،بعد از بازگشایی دستبردهای
زیادی به آن زده میشود .به خاطر همین است که ما اجازه ی ورود
به آن را نداریم و یا باید مجوز بگیریم.
البته در مورد قدمت روستاها تاریخی از دوران اشکانی به بعد را داریم
و نی��ز بوکنهایی هم داریم مث� ً
لا در نارین قلعه ی میبد که خیلی
قدمتش بیشتر است ،ولی ما در اطراف مهریز از دوره اشکانی سکونت
را در کنار نهرهای آب مثل منطقه ی غربال بیز داشتیم.
بای��د اضافه کنم البته جایی که من میگویم  ۱۵هزار س��ال قدمت
دارد قدیمیترین سکونتگاه است ،اما روستا نیست .ما اقوام بیابانگرد
داشتیم که خوب تردد میکردند .ابزار سنگی و وسایلی داشتند که
آن ابزارها را در آن مناطق یافت شده و این نشان میدهد که قدمتش
باالست و یکی از قدیمیترین جاهایی است که بشر در آنجا زیست
میکرده اس��ت .به همین دلیل اس��ت که ما اصال سکونتگاه متعلق
به  ۱۵هزار س��ال نداشتهایم به آن شکلی که یک جانشینی باشد و
همهی اقوام بیابان گرد بودند.
س��یدمصطفی طی مبنای قدمت تاریخی مربوط به  ۱۵هزار سال را
اشیایی که در آنجا پیدا شده میداند و میگوید :ابزار سنگی است و
ابزارسنگی را ما پیش از اینکه انسان متمدن وجود داشته باشد و آهن
کشف شده باشد ،متعلق به دوران نو سنگی و دوران پارینه سنگی و
قبل از آن میدانیم.
اشیاء کشف شده را ارسال کردیم ،تائید هم شده قدمتش در مجموعه
وزارت میراث و این س��ایت باستان شناسی اکنون گزارشاتش کامل
شده .ما دو سایت باستان شناسی هم با قدمت باالی  ۱۰هزار سال
در استان یزد کشف کردیم که این به هر حال یکی از مجموعههای
بس��یار ارزشمندی اس��ت که در آینده باید بررس��یهای تاریخی و

نگاهی به جدیدترین اثر مهدویان به بهانه دریافت پروانه نمایش

اکران «شیشلیک» ریسک یا موفقیت؟

محمدحس��ین مهدویان طی سالهای گذشته با آثار مختلفی راهی
ادوار مختلف جش��نواره فیلم فجر شده اس��ت ،اولین حضور وی با
«ایس��تاده در غبار» به نوعی گام بزرگ��ی برای این کارگردان جوان
محسوب میشد ،گامی که پس از آن با اولین نسخه از فیلم سینمایی
«ماجرای نیمروز» تثبیت شد .وی در این سالها خودش را در نوعی
از سینمای مستند روایی جا انداخته است ،آثاری همچون «ماجرای
نیمروز»« ،ایستاده در غبار»« ،التاری»« ،درخت گردو» نشان دادند
که مهدویان همیشه به تاریخ معاصر و از سویی تاریخ دفاع مقدس
ارادت ویژهای دارد .در این میان به جز فیلم التاری که با نقد منفی
منتقدان و اهالی رسانه روبرو شد اما سایر آثار وی در جشنواره فیلم
فجر و همچنین گیش��ه به موفقیتهای بزرگی رس��یدند تا هر روز
انتظارها از کارگردان جوان اما صاحب سبک سینما باال برود .جشنواره
فیلم فجر در دوره س��ی و نهم با اما و اگرهای فراوانی برگزار ش��د،
مهدویان هم با وجود شیوع بیماری کرونا دست از کار نکشید و برای
فجر سی و نهم فیلم سینمایی «شیشلیک» را راهی مهمترین رویداد
س��ینمایی کشور کرد« .شیشلیک» از همان ابتدا با حواشی فراوانی
آغاز به کار کرد ،فارغ از ژانر اثر تا یک روز پیش از اعالم آثار سودای
سیمرغ ،ش��ایعاتی مبنی بر توقیف فیلم و یا حذف آن در جشنواره
فیلم فجر شنیده میشد اما همه این شایعات در همان حد باقی ماند
و مهدویان ششمین فیلم خود را در دقیقه نود راهی جشنواره فیلم

فجر کرد .نکته قابل تامل درباره فیلم سینمایی «شیشلیک» بدون
شک تغییر جهت کامل مهدویان نسبت به آثار گذشته خود است،
وی که در فیلم «درخت گردو» از تیم بازیگران همیشگی خود فاصله
گرفت��ه بود این بار به طور کامل هم در گروه بازیگران و هم در ژانر
و محتوا تغییر جهت داده تا با ریس��کی بزرگ در س��ینمای کمدی
روبرو باشد« .شیشلیک» جدیدترین ساخته محمدحسین مهدویان
یکی از متفاوتترین ساختههای وی در مقام کارگردان است ،اثری با
حضور چهرههای مطرح سینمای کشور که در آن بازیگرانی همچون
رضا عطاران ،پژمان جمش��یدی ،ژاله صامت��ی ،م ه لقا باقری ،وحید
رهبانی ،عباس جمشیدی و جمشید هاشمپور در آن به ایفای نقش
میپردازند .وحید رهبانی پیرامون فیلم سینمایی «شیشلیک» گفت:
من هن��وز چیز خاصی ندارم که درباره فیلم بگویم زیرا معتقدم که
فیلم باید خودش حرفش را بزند ،باید دید که بازخوردها نس��بت به
این فیلم چگونه اس��ت ،به ش��خصه از حضور در این فیلم راضی و
خوش��حال هستم زیرا بعد از مدتها در سینما حاضر شدم و به هر
حال کمی هم ناراحتم که نقشم در شیشلیک نسبت به نسخه اصلی
کوتاهتر شده است .وی درباره نقش خود در فیلم «شیشلیک» اضافه
کرد :این تفاوت که در فیلم شیش��لیک در نقش من بود را دوس��ت
دارم ،به نظر من بهتر است که هر بازیگری در هر اثر نقشی متفاوت
ارائه کند.حال خبرها حاکی از آن است فیلم سینمایی «شیشلیک»

نامزدهای «بوکر» معرفی شدند

«همیلتون» روی صحنه رفت

فهرست نهایی جایزه ادبی «بوکر» درحالی اعالم شد که فقط نام
یک نویسنده بریتانیایی در بین نامزدهای نهایی به چشم میخورد.
«پاتریشیا الکوود»« ،ریچارد پاورز» و «مگی شیپاستد» از جمله
شش نویسنده راهیافته به فهرست نامزدهای نهایی جایزه «بوکر»،
یکی از معتبرترین جوایز ادبی جهان ،به ش��مار میروند .از جمله
دیگر نویسندگانی که در یک کنفرانس خبری آنالین به عنوان نامزد
نهایی «بوکر» معرفی شدند میتوان به «آنوک ارودپگاسام» برای
«سفری به شمال»« ،نظیفه محمد» برای «مردان خوشاقبال» و
«دیمن گالگوت» برای «سوگند» اشاره کرد .سه مورد از نامزدهای
امسال آمریکاییها هس��تند و فقط یک مورد از بین نویسندگان
بریتانیایی در این فهرست قرار گرفته است .این درحالی است که
این جایزه پیشتر به آثار نویسندگانی از بریتانیا ،ایرلند ،زیمبابوه و
کشورهای مشترکالمنافع محدود بود .به گزارش ایسنا و به نقل
از نیویورکتایمز ،برنده جایزه ۵۰هزار پوندی بوکر در سوم نوامبر
مشخص خواهد شد.
پ��س از غیرقانون��ی خوان��دن نامگ��ذاری چهار
خیابان و معبر به نام هوش��نگ م��رادی کرمانی،
جبار باغچهبان ،مهدی آذریزدی و صمد بهرنگی
و رد شدن مصوبه ش��ورای شهر تهران ،سرانجام
پالککوبی این معابر انجام شد .در جریان سیصد
و س��ومین جلسه ش��ورای ش��هر تهران به تاریخ
 ۳۰خردادماه بررس��ی صورتجلس��ه کمیسیون
نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر
تهران در دستور کار قرار گرفت که در این جلسه
مصوب شد خیابان کوچک یکم در منطقه  ٦به نام
استاد صمد بهرنگی با حفظ شمارهگذاری تغییر نام
داده شود .همچنین کوچه سوم در خیابان حجاب
به نام استاد مهدی آذریزدی ،کوچه پنجم مجاور
خیابان حجاب به نام استاد هوشنگ مرادی کرمانی
و کوچه هفتم در خیابان حجاب به نام استاد جبار
باغچهبان نامگذاری شود .هوشنگ مردادی کرمانی
که تنها حاضر این جمع اس��ت در واکنش به این
اقدام گفت« :کار بسیار خوبی کردهاند ولو اینکه

تئاترهای برادوی که از زمان شیوع کرونا بسته ماندهاند ،درهایشان
را دوب��اره باز میکنند .در حالی که اندور کومو فرماندار نیویورک
در ماه می(اردیبهشت) اعالم کرده بود که تئاترهای برادوی دوباره
فعالیتهای خود را شروع میکنند اما سوالهایی که درباره کاهش
ظرفیت نمایشها و تمرین بازیگران وجود داش��ت موجب شد تا
مالکان تئاترها ماه س��پامبر را برای شروع فعالیتهایشان انتخاب
کنند .صنعت نمایش آمریکا همچنین امیدوار است که با برگزاری
مراس��م جوایز تونی به انتخاب بهترینهای فصل ۲۰۱۹-۲۰۲۰
بپردازد .سه شنبه شب ( ۱۴سپتامبر) اولین نمایشی که کارش را
در برادوی شروع کرد نمایش موفق «همیلتون» بود که با سخنان
لین مانوئل میراندا کارگردان آن به تماشاگران خوشامد گفت .این
نمایش تا  ۱۲مارس  ۲۰۲۰و شروع کرونا در نیویورک روی صحنه
بود .به گزارش مهر به نقل از یاهو نیوز ،در همین شب «شیر شاه»،
«شیکاگو» و  ۲نمایش دیگر از جمله  ۵نمایشی بودند که در اولین
شب بازگشایی به مخاطبان خیرمقدم گفتند.

باستانشناسی بیشتری رویش انجام بشود که بخشی از اطالعات مرکز
ایران در مورد سکونت بشر و شیوههای زیستشان مشخص شود.
مدیرکل میراث فرهنگی یزد همچنین در مورد شهر یزد و تاریخ آن
توضیح میدهد :در اطراف ش��هر یزد و در سالهای اخیر بررسیهای
باستانشناسی یمان گسترش پیدا کرد و به اطالعات خوبی هم دست
پیدا کردیم .ما در خود شهر یزد به آثاری رسیدیم که نشان میداد،
قدمت ش��هر یزد را به س��الهای بس��یار دورتر از آنچه میپنداشتیم
میبرد .در خود شهر یزد خشتهای دوره ی ساسانی را پیدا کردیم
که نش��ان میدهد که ما قبل از اس�لام هم در یزد سکونتهایی را
داش��تهایم در اطراف ش��هر یزد گورس��تانها و محلهای سکونتی را
پیدا کردیم ،مخصوصاً در کوهس��تانهای اطراف شهر یزد که نشان
میداد ،پیش از اینکه شهر شکل بگیرد سکونتهایی در اطراف شهر
یزد وجود داشته است و خوب اینها کامل شناسایی شد و اطالعات
مربوط به آن هم مکتوب ش��ده اما باید اطالعات کامل شود تا دقیقا
اطالع��ات تاریخی آنها را بتوانیم ذکر کنی��م .ولی آن چیزی که در
ابت��دا میتوانیم بگوییم این آثار مربوط به دوران ساس��انی اس��ت و
بهرحال س��کونتگاههای پراکنده ی خیلی محدودی هم بوده است
و این س��کونت ها ،س��کونتهای خان نشینی و شاه نشینی نیست.
س��کونتگاههای مردم عادی س��طح پایین بوده که در برخی از نقاط
اطراف شهر یزد زندگی میکردند.
وی با اشاره به بودجه میراث فرهنگی و گردشگری آن میگوید :کل
بودجه عمرانی وزارت خانه ،در حوزه ی میراث فرهنگی در کش��ور
 ۱۱۴میلیارد تومان در سال گذشته بوده است و باید بگوییم که یزد
در بودجه ملی وضع بهتری را به نسبت دارد ،یعنی جزو پنج استان
نخست کشور هس��تیم در بودجه ملی و در سالهای اخیر توانستیم
ارتقاء پیدا کنیم س��ال گذشته  ۱۳میلیارد تومان بودجه ی عمرانی
مان بوده از ملی ،اما در بودجههای اس��تانی بسیار ضعیف بودهایم و
ما کل بودجهی عمرانیمان در اس��تان  ۵میلیارد تومان بوده است و
کل بودجه ی فرهنگیمان  ۵۵۰میلیون تومان در کل اس��تان بوده
که در بعضی ش��هرها  ۵میلیون تومان بوده و این وضعیت ماس��ت
در حوزههای فعالیتهای فرهنگ��ی و تبلیغاتی که میتوانیم انجام
بدهی��م .اگر بودجهی فرهنگی ما را در یکی از س��ازمانهای کوچک
شهرداری در یکی از شهرستانهای کوچک مقایسه بکنید ،میبینید
که زیر صفر اس��ت و اصال هیچ چیزی نیست برای فعالیتهایی که
ما باید برای معرفی ش��هر میراث جهانی یزد انجام بدهیم.در بخش
درآمده��ا ،عم��ده درآمدهایی که م��ا داریم از فروش بلیت اس��ت
و اجاره اماکنی اس��ت که گرفته میش��ود و کال به حس��اب خزانه
م��یرود و هی��چ مبلغی از آن هم برای ما نیس��ت .ما درآمد دیگری
نداری��م و هیچ مبلغی هم از جاهای دیگ��ری نمیگیری م نه بودجه
یونس��کو و نه کمکهای بینالمللی داری��م .کل بودجه ی ما همان
بودجهی اس��تانی و ملی اس��ت و در مجموع م��ا  ۱۸میلیارد تومان
بودجه داریم.
گفتگو :محمد احرامیانپور

پروانه نمایش خود را دریافت کرده و احتمال دارد تا قبل از جشنواره
فیلم فجر چهلم اکران شود اما برخی معتقدند که اکران این فیلم در
روزهای کرونایی به نوعی ریسک محسوب میشود و هیچ تضمینی
وجود ندارد که «شیشلیک» همچون «دینامیت» بفروشد.
عباس جمشیدیفر یکی دیگر از بازیگران این فیلم با اشاره به اکران
احتمالی فیلم سینمایی «شیشلیک» بیان کرد :شرایط حال حاضر
سینما به شدت پیچیده است و معلوم نیست با اکران فیلمها دوباره
درگیر موج جدیدی از کرونا خواهیم شد یا نه .همین روزها هم که
متاس��فانه موج پنجم کرونا تاثیر خود را گذاشته نه تنها سینما که
تئاتر و تمامی مش��اغل دیگر نیز تحت تاثیر این موج دچار مشکل
ش��دهاند و به همین دلیل نمیدانم با اک��ران این فیلم یا فیلمهای
دیگر در این ش��رایط چه سرنوش��تی پیدا میکنن��د و در موقعیت
فعلی همه چیز مجهول اس��ت .به همین خاطر اکران «شیشلیک»
و فیلمهای سینمایی دیگر ریس��ک باالیی دارد و باید دید کرونا در
کش��ور ما جمع میش��ود و به حالت عادی برمیگردیم یا نه .وی با
اش��اره به پرفروش شدن «شیشلیک» در شرایط عادی ابراز داشت:
اگر در شرایط عادی فیلم سینمایی «شیشلیک» اکران شود؛ قطع به
یقین یکی از پرفروشترین فیلمهای سینمایی خواهد شد.به گزارش
میزان ،حال باید دید در شرایطی که کشور از نظر واکسیناسیون به
موقعیت بسیار خوبی رسیده و به سرعت گروههای سنی به ترتیب در
حال واکسیناسیون هستند آیا در آینده نزدیک به شرایط بهتری در
کشور خواهیم رسید تا اکران آثاری همچون «شیشلیک» با استقبال
عمومی مخاطبان در گیشه مواجه شود یا خیر.

«کاستنر» موزیسین میشود

«کوین کاس��تنر» پس از آنکه درباره س��ریال «یلواستون» هشدار
مرم��وزی داد ،اعالم کرد آلبومی با تمرکز بر ش��خصیت اصلی این
سریال ساخته است .این بازیگر  ۶۶ساله که در سریال «یلواستون»
در نقش «جان داتون» پدرس��االری از این منطقه ظاهر ش��ده که
دامداری سرش��ناس است ،در پایان فصل سوم این سریال در کنار
ج��اده تیر خورد و به زمین افت��اد .در حالی که پارامونت نتوورک
سرانجام تیزر فصل چهارم این سریال را منتشر کرد تا اعالم کند این
فصل با نمایش  ۲اپیزود از آن در  ۷نوامبر در دسترس عالقهمندانش
خواهد بود ،ام��ا طرفداران هنوز نمیدانند آیا جان در فصل جدید
زنده خواهد بود یا زندگیاش با آن ش��لیک در پایان فصل سوم به
پایان رسیده است .به گزارش مهر ،کاستنر همزمان با این تیزر در
اینستاگرام هشدار کوتاه و شاید شومی را طرح کرد :نمیدانم برای
این یکی آمادگی دارید یا نه ۲ .روز پس از این پیام اعالم شد کوین
کاستنر با گروه موس��یقیاش قرار است یاییز امسال به تور برود و
موسیقیهای این تور بر مبنای همین سریال ساخته شده است.

پایان ماجرای چهار خیابان!

ع��دهای مخالف باش��ند .همه این اف��راد حاصل
س��ختی ،رنج ،تالش و کوشش هستند .آنها بار
فرهنگی جامعه را پیش بردهاند .اگر نگوییم بیشتر
از س��ربازی که جانش را در راه وطن گذاشته که
ن انداره قابل احترام و
مردم راحت باش��ند ،به هما 
دوستداشتنی هستند .این افراد شهید فرهنگی
هستند ».اما چندی نگذشت که اعالم شد هیئت
تطبیق فرمانداری تهران نامگذاری معابری به اسم
بزرگان آموزش و ادبی��ات کودک و نوجوان ایران
ازجمله :جبار باغچهب��ان ،مهدی آذریزدی ،صمد

بهرنگی و هوش��نگ مرادی کرمانی را غیرقانونی
خواند .محمدجواد حقشناس ،عضو شورای شهر
تهران ،نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در
تذکری خواست هیئت تطبیق برای شورای شهر
در انجام وظایف قانونی ناشی از اختیارات مصرح
در قانون مانعتراشی نکند .در پی این اتفاق انجمن
نویس��ندگان کودک و نوجوان با انتشار بیانیهای
نس��بت به این ماجرا واکنش نشان داد و نوشت:
«انجمن نویس��ندگان کودک و نوجوان ،نه فقط
نظر س��لیقهای هیئت تطبیق فرمانداری تهران را

غیرقابل قبول میداند ،بلکه بر این باور اس��ت که
چنین اعمال س��لیقههای غیرفرهنگی ،پاسخی
درخور از مردم و بهویژه نسل جدید خواهد گرفت.
تندادن جامعه به این قبیل تصمیمهای زیانبار،
هم به ش��هر و مردم آسیب میزند و هم به هویت
جمعی و منافع ملی».هوشنگ مرادی کرمانی هم
در پی این اتفاق به ایس��نا گفت :دیدید ما چهارتا
را رد کردند و کس��ی هم صدایش درنیامد .اگر از
نسل ما ،ما چهار نفر را کنار بگذارید ،چه میماند؟
بقیهاش کو؟ ما هرکدام س��بک و موقعیتی برای
خ��ود داریم که متفاوت از هم اس��ت .با توجه به
اینکه شورای ش��هر بر این مسئله تأکید داشت،
نمیدانم با چه مصلحتی قبول نکردند .اما حاال با
گذشت بیش از دو ماه از این ماجرا عکسهایی به
دست ایسنا رسیده است که نشان از پایان ماجرای
نامگ��ذاری این چهار خیابان و کوچه دارد و معابر
یادش��ده به نام این چهار چهره آموزش و ادبیات
کودکان و نوجوانان پالککوبی شدهاند.
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ُ
«برگزین»روزنامههایایران
در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را،
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
خراسان:بازی واکسن نزنها با روان
خسته جامعه!

به این آمارس��خنگوی ستاد ملی
کرون��ا توجه کنی��د ۱۲« :درصد
افراد باالی  ۶۵سال هنوز واکسن
دریافت نکردند و  ۷۴درصد مرگ ومیر فعلی کرونا
در افراد  ۶۵س��ال به باال از همین ۱۲درصد است
که واکس��ن نزدند» .حتما بسیاری از شما به ویژه
در الته��اب هفتههای اخیر دیدید کس��انی را که
حداقل با تزریق یک دوز واکسن راحتتر توانستند
از خطر کووید رهایی یابند اما در مقابل واکس��ن
نزنهای��ی هم بودندک��ه در گ��رداب کرونا غرق
ش��دند .اگر ش��ما ندیدید ،من اما از این دو گروه
موارد متعددی دیدم .مادری70س��اله با بیماری
زمین��های تحت تاثیر حرفهای واهی دختر خود
از دریافت واکس��ن امتناع ورزید و پس ازابتالیی
س��خت و جانکاه ،متاسفانه عمرش در این جهان
به س��ر رسید اما آن سو ،همسر  85ساله این فرد
با دریافت یک دوز و با وجود ابتال ،اکنون در حال
زندگی عادی خود اس��ت اما در غم همسر .همه
میدانیم که «عمر» و حیات انس��ان در دست آن
پروردگار قادر متعال اس��ت ولی همان پروردگار
حکی��م و علیم ،به مخلوقاتش نعمت عقل و تدبر
نیز عطا فرموده تا در زیس��ت «این جهانی» از آن
بهره بجویند.
چنان که در سطرهای پیشین از آمارهای رسمی
داخلی نوشتیم که آسیب پذیربودن واکسن نزنها
در برابر ویروس قطعی و مس��جل اس��ت ،جهان
نیز امروز در س��طحی وسیع این موضوع را لحظه
به لحظ��ه رصد کرده و دیگر جای هیچ ش��ک و
شبههای از موثر بودن واکسنها در برابر کووید19
باقی نگذاش��ته اس��ت .جمعه گذش��ته نش��ریه
وال اس��تریت ژورنال بر اساس دادههای باالترین
مرج��ع پیش��گیری و کنترل بیم��اری در ایاالت
متحده چنین گزارش داد« :نتایج نش��ان میدهد
که در آمریکاییهای واکس��ینه نش��ده  4.6برابر
احتمال ابتال 10 ،برابر احتمال بس��تری شدن و
11برابر احتمال مرگ بر اثر کووید 19نس��بت به
افراد واکسینه شده وجود دارد».
در کنار تالشهایی که به منظور پیشگیری از این
بیماری با واکسیناس��یون و اعمال محدودیتها
انجام میش��ود اما بر اساس تجربه آماری از تعداد
فراوان افراد بس��تری ش��ده در بیمارس��تانها و
همچنین مرگ ومیرها از میان واکس��ن نزن ها،
دولتها به این باور رسیدهاند که چارهای جز خط
ونشان کشیدن برای واکس��ن نزنها ندارند .این
خط و نشانها البته پس از ماهها خواهش و تمنا
از این افراد اکنون به مرحله اجرا رس��یده و وضع
قوانین رسمی شامل اجبار واکسن برای کارکنان
بخشهای دولتی ،پرس��تاران و پرس��نل درمانی،
کارکنان بخشهای خدمات رس��ان عمومی و ...را
در پی داشته اس��ت .این روند الزاما ویژه ممالک
پیش��رفته نیست و در کش��ورهای ضعیف آفریقا
ه��م مصادی��ق متع��دد دارد .چنان که نش��ریه
بلومبرگ(7سپتامبر 16/شهریور) از کشور زیمبابوه
مینویسد که دولت به کارمندان دولت که مایل به
واکسیناسیون نیستند دستور داد استعفا کنند تا
خطر انتقال ویروس به دیگران کاهش یابد؛ یا در
آفریقای جنوبی «گواهی نامه واکس��ن» تصویب
شده است ضمن این که موارد ابتداییتر همچون
استفاده از ماسک نیز در این کشور اجباری است؛
یا در ایاالت متحده که واکس��ن نزنها به شدت
حوصله سران این کشور را سر برده اند ،رسانههای
آمریکایی 12سپتامبر(21شهریور) از قانون جدید
دولت خبر دادند که س��طح وس��یعی از طبقات
اجتماعی شامل میلیونها کارگر و کارمند مانند
کارکنان دولتی ،پیمانکاران و نیروهای بخشهای
بهداش��تی ،کارگران آژانسهای بهداشت خانگی
و ...را مش��مول واکسیناس��یون اجباری میکند.
در ای��ن میان نیز اخبار متعددی در رس��انههای
بینالمللی این روزها در حال انتش��ار اس��ت که
بسیاری از کارکنان ادارات و بخشهایی که تحت
الزام واکسن قرار گرفتهاند و حاضر به دریافت آن
نیستند ،مجبورند از شغل خود استعفا کنند ...در
کشور ما نیز همچون بسیاری از کشورها ،درصدی
از افراد تمایل به واکسینه شدن ندارند و از عوارض
احتمالی سخن میگویند که در هیچ مرکز و نهاد
علمی قابل اعتنایی تا کنون به اثبات نرسیده است
و لذا قطعا عقل و عرف و ش��رع نمیپس��ندد که
منافع جمعی و ایمنی عموم��ی ،قربانی لجبازی
واکسن نزنها شود.
آرمان ملی:آیا حالل و حرام در دولتها متفاوت
است؟

موجودی��ت ایران و مل��ت نباید در
دولته��ای چ��پ و راس��ت م��ورد
خدش��ه قرار بگیرد بنابراین س��احت جغرافیای
ایران و ملت آن همیشه باید مورد تکریم و احترام
باش��د به عنوان مثال کرونا ،خشکسالی ،کمآبی،
ضعف اقتصاد ،رفاه و معیش��ت مردم و...آسیب به
منافع ملیست بنابراین برای حل و فصل چنین
مشکالتی که ارتباط مستقیم با منافع ملت دارد
نباید در فضای رقابتهای سیاسی دولتها مورد
فراموش��ی و خدایی نکرده مورد بازی قرار بگیرد!
مگر میشود برجام در دولت روحانی بد باشد اما
در دولت رئیسی خوب باشد؟ مگر میشود واردات
واکس��ن کرونا در دولت روحانی ممنوع باشد؟ اما
در دولت رئیس��ی آزاد باشد؟ چنین ابهاماتی که
در بعضی م��وارد تبدیل به اتهام میش��ود ذهن
جامعه امروز ایران را مورد شک و تردید جدی قرار
داده است! فناوری و تکنولوژی در قالب دادههای
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی باعث شده
اس��ت گفتار و رفتار دولته��ا در حافظه تاریخی
کوتاه مدت و بلندمدت جامعه ثبت و ضبط شود
بر همین اس��اس هر گونه تناقضاتی موجب ابهام

و اتهام برای ملت میش��ود بنابراین الزم است که
مسئوالن مرتبط با نقص و کاستیهای اینچنینی
به پرس��شهای جامعه پاس��خ بگویند! متاسفانه
گاه مش��اهده میشود کارشناس��ان و مسئوالنی
ک��ه تابع��ی از این دولت و آن دولت هس��تند در
خصوص یک موضوع و آس��یب واح��د ،متفاوت
اظهار نظر میکنند به تعبیری هر گونه مذاکره و
مصالحهای در خصوص برجام را در دولت پیشین
ممنوع اع�لام میکردند اما در ای��ن دولت آن را
جزء سند افتخار به حس��اب میآورند! مگر ملت
ایران گروگان این دولت و یا آن دولت هستند که
مس��ئوالن مرتبط با این دولت و آن دولت ،بدون
در نظ��ر گرفتن منافع ملت و مهمتر اینکه بدون
در نظر گرفتن اقتصاد ،رفاه ،معیش��ت و سالمت
ملت ،شئون پاسخگویی را متناسب با ادبیات غالب
سیاسی تقلیل میدهند! و به عبارتی آن میگویند
و آن ب��ه انجام میرس��انند که مورد خوش��ایند
تصمیمسازان و تصمیمگیران گروهها و جریانهای
مسلط سیاسی اجرایی هس��تند! متاسفانه هنوز
متوجه نیستند اکثریت ملت ایران با ادبیات پیدا و
پنهان قدرت آش��نا شدهاند و به درستی قد ،قواره
و مختصات قدرت در جمهوری اس�لامی ایران را
میدانند بنابراین هر گونه نقص و کاس��تی به نام
دولتها نوشته نمیشود بلکه این نقص و کاستی
را متوج��ه کل حاکمیت میدانند پس چرا حل و
فصل مش��کالت چندوجهی موجود در جامعه را
من��وط به حضور این دولت و آن دولت میکنند؟
آیا اگر مشکالت در زمان رئیسجمهور قبلی حل و
فصل میشد؟ سود و منفعت آن متوجه حاکمیت
نمیشد؟ متاسفانه جریان نفوذ در مملکت ریشه
دوانده است بنابراین برخی با دوستی خاله خرسه
سلب تمام و کمال اعتماد و باور عمومی
به دنبال ِ
هس��تند! و تا حدودی نیز موفق شدهاند بنابراین
چنی��ن خط��ر و آس��یبی را باید ج��دی گرفت!
متاسفانه برخی از مسئوالن هنوز نمیدانند جامعه
امروز ایران مثل گذش��ته نیست جامعه به دلیل
اتص��ال با خرد عمومی جامعه جهانی و همچنین
استفاده از قدرت و وسعت رسانه ،سهلالوصول به
اخبار پیدا و همچنین اخبار پنهان دسترسی پیدا
ناسره قابل تشخیص
میکنند و به تعبیری َسره از َ
ش��ده اس��ت پس الزم و ضروریس��ت که منافع
ملی که در واقع همان منافع ملت اس��ت در همه
دولتها باید ثابت باشد .هیچ جریان و گروهی حق
ندارد منافع ملت را در راستای منافع غیر متعارف
سیاسی دولتها مورد خدشه قرار بدهد متاسفانه
برخی برای خودش��یرینی ،چاکری و جاننثاری
میآیند ابرو را درس��ت کنند اما چشم را هم کور
میکنند!
همشهری:ضرورت تجدید قوای کادر درمان

بیش از 18ماه از شیوع کرونا
میگذرد و آم��ار فوت و ابتال
همچنان باالس��ت .در این مدت بیش��ترین فشار
ب��رای درمان بیم��اران ،به پزش��کان و گروههای
پرستاری وارد ش��ده که این وضعیت آسیبهای
روانی جدی برایشان همراه داشته است .در تمام
دنیا هنگام وقوع یک حادثه یا بحران ،اغلب کسانی
ک��ه درگیری بیش��تری با ماجرا پی��دا کردهاند و
بهاصطالح نیروهای عملیاتی بهحس��اب میآیند،
بع��د از مدتی تعویض میش��وند و نیروهای تازه
نفس را جایگزین آنها میکنند.
بنابراین در مواجهه با ش��رایط سنگین و سخت،
موضوع مهم این است که افراد نیاز به استراحت و
تجدی��د قوا دارند .در غیراین صورت ،نیروها دچار
فرس��ودگی میش��وند و توان الزم را برای انجام
کار درست نخواهند داش��ت .در تمام عرصههای
مهم مثل جنگ ،زمین ب��ازی یا همین مقابله با
بیماری کرونا ،معموال ضربه از جایی وارد میشود
که «تعویض»ها و تجدید قوا به موقع انجام نشده
باش��ند .ش��یوع بیماری کرونا هم بیشباهت به
مبارزه در میدان جنگ نیست .چون افرادی که در
دوران کرونا برای تیمار بیماران در بیمارس��تانها
حض��ور دارند ،از پزش��ک و پرس��تار گرفته تا هر
ش��خص دیگری که با بیماران در ارتباط اس��ت،
میدان��د به نوعی با مرگ هم دس��ت و پنجه نرم
میکند .پیش از انجام واکسیناسیون ،کادر درمان
میدانست ممکن است جانش در خطر باشد ،با این
حال به کارش ادامه داد و 400نفر هم قربانی داد.
هرچند که هنوز این شرایط وجود دارد .مجموعه
این عوامل ،عالوه بر دست و پنجه نرم کردن با خود
بیماری ،کادر درم��ان را از درون دچار اضمحالل،
بیانگیزگ��ی و ناتوان��ی ک��رده اس��ت .همچنین
تناقضگوییها ،تعلل در واردات واکس��ن ،نظرات
متفاوت مسئوالن ،افزایش روند مرگ بیماران بهویژه
جوانان در بیمارس��تانها و دیدن ح��ال زار و نزار
خانواده آنها ،کادر درمان را فرسوده کرده و منجر به
تضعیف روحیه آنها شده است .بیتفاوتی رسانههای
س��معی بصری ،مقابله نکردن با ساختارشکنها و
ادامه وقوع پیکها وموجهای متعدد بیماری ،توان
و فرصتی برای تجدید قوا دراختیار کادر درمان قرار
نداده است .فوت همکاران و ابتالی آنها به بیماری
هم مزید بر علت شده؛ بهگونهای که باعث خستگی
بیشتر و کمشدن انگیزه دیگر کارکنان شده است.
یکی دیگر از نگرانیهای کادر درمان به خطر افتادن
س�لامت خانوادههایش��ان اس��ت ،همین موضوع
میتواند منجر به ایجاد استرس و اضطراب مضاعف
در آنها شود .واکسیناسیون خانواده کادر درمان تنها
کاری بود که میتوانست تا حدودی این بار روانی را
از آنها بردارد .کمبود تخت و تجهیزات پزشکی برای
بیماران در پیکهای مختلف هم باعث فرس��ایش
بیش��تر کادر درمان ش��ده اس��ت .ضم��ن آنکه با
مبتال شدن خانوادگی افراد به کرونا در پیک پنجم،
امکان بستری شدن برای بسیاری از بیماران وجود
ندارد و همین موضوع هم فشار دیگری بر کارکنان
بخش درمان وارد کرده است.

