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رئیس دانشگاه لرستان گفت: پژوهش و تحقیق، موتور محرک پیشرفت یک جامعه است.
خســرو عزیزی در همایش مجازی دســتاوردهای پژوهشــی کووید ۱۹ که ۲۹ بهمن ماه به میزبانی دانشگاه 
لرستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سالمت کشور و سپاسگزاری از زحمات شبانه روزی 
کادر درمان کشــور، برگزاری این گونه همایش های علمی و تخصصی را یک گام مهم در راستای تقویت نقش 
اثرگذار دانشگاه های کشور در کمک کردن به رفع مشکالت و چالش هایی همچون بیماری کووید ۱۹ دانست.

وی تصریح کرد: همایش مجازی دســتاوردهای پژوهشــی بیماری کووید ۱۹ در لرستان به همت شبکه ملی 
جامعه و دانشــگاه و با همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی اســتان و دانشگاه لرستان برگزار شده است و 
پژوهشگرانی از سراســر کشور در پنل های مختلف تخصصی ذیل این همایش، نتایج تحقیقات و پژوهش های 

خود را که در قالب تعداد ۷۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده اند، به اشتراک می گذارند.

زبان مادری، رمز ماندگاری هویت و 
فرهنگ ما

محسن رستمی
از مهم تریــن دســتاوردهای بشــری و  زبــان یکــی 
ــوغ  ــدد بل ــه م ــته ب ــان توانس ــه انس ــت ک ــترگی اس س
ــه  ــه در وجــودش نهفت ــی ک ــا لذات ــی ب ــری و توانای فک
بــرای ارتبــاط و هم نشــینی بــا یکدیگــر در طــول 
تاریــخ پدیــد آورد و اگــر زبــان محــاوره و تکلــم ســخن 
گفتــن و قــدرت بیــان وجــود نمی داشــت قطعــا هیــچ 
ــه نوعــی خــط و نوشــتن هــم شــکل  ــر مکتــوب و ب اث

نمی گرفــت.
زبــان لــری در خطــر نابــودي/ ارائــه چنــد را ه کاربنابراین 
زبــان اولیــن قــدرت و پدیــده معجزه آســایی اســت کــه 
ــات  ــته اجتماع ــی آن توانس ــدد و توانای ــه م ــان ب انس
بشــری و رابطــه ای دوســویه ای را در میــان آدمیــان بــه 
ــان و گویشــی کــه در هــر نقطــه  وجــود آورد و هــر زب
ــژادی،  ــت ن ــه از ماهی ــوان برگرفت ــرزمینی را می ت و س
ــه آن  ــل یافت ــی و تکام ــاختارهای ذهن ــی و س فرهنگ
منطقــه دانســت کــه در فرآینــد طوالنــی و پــر فــراز و 
نشــیب آدمــی در بســتر شــکل گیری هویــت او دخیــل 
بــوده کــه زبــان خــود نقــش اساســی و منحصربه فــردی 
در معرفــی و مشــخصه یــک قــوم و نــژاد بــر عهــده دارد 
ــر  ــی ه ــای فرهنگ ــاخصه ها و ویژگی ه ــرف ش ــه مع ک
قــوم و قومیــت را می توانــد بــه همــراه داشــته باشــد و 
عناصــر هویت بخــش و قــوام دهنــده آن در طــول تاریــخ 
مــردان و زنانــی بوده انــد کــه توانســته اند مواریــث 
ــینه  ــل و سینه به س ــه نس ــل ب ــش را نس ــی خوی هویت

در ســپهر روزگار حفــظ نماینــد.
 پاسداشــت و نگاهبانــی از ایــن عناصــر قوام بخــش 
ــی  ــت همگان ــه ای اس ــروز وظیف ــم ام در روزگار پرتالط
ــی  ــته و آنان ــوز و شایس ــراد دلس ــن اف ــن بی ــه در ای ک
ــه و  ــد وظیف ــه دارن ــن زمین ــدی در ای ــه ج ــه دغدغ ک
مسئولیتشــان ســنگین تر می باشــد و نبایــد از ایــن 
اصــل اساســی و مهــم غافــل بــود و آن را نادیــده گرفــت.
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پژوهش و تحقیق، موتور 
محرک پیشرفت یک 
جامعه است

ایرنا نوشت؛ کارشناس رســانه و عضو هیات علمی 
دانشگاه عالمه طباطبایی با تاکید بر اهمیت گفت وگو 
و مفاهمه در جامعه گفت: اگر خواسته باشیم در مورد 
همه مسائل ایران، علت نرسیدن به درک و دریافتی 
مشترک را به یک عامل فرو بکاهیم آن عامل، ناتوانی 

در گفت وگوست.
یکی از تازه ترین رخدادهــا در حوزه به کارگیری 
تغییرات  بــر  اثرگذاری  بــرای  نوین  فناوری های 
اقدام مشترکی  اجتماعی  روابط  تسهیل  و  فرهنگی 
است که تحت عنوان رادیو نســل از سوی انجمن 
ایرانی مطالعــات فرهنگی و ارتباطــات با حمایت 
معاونت ریاســت جمهوری در امور زنان و خانواده 
صورت گرفته اســت. موضوع اصلی در رادیو نسل، 
درک و فهم مناقشــات نسلی است و برای تهیه این 
پادکســت ها، گفت وگوهای جمعــی میان برخی از 
متولدین دهه های 40 تا ۸0 ترتیب داده  شده است. 
رادیو نسل مجموعه پادکست های روایتگر داستان 
نسل هاســت که در مرحله اول در 10 قسمت تهیه و 

تولید شده است.
شکل گیری هر نســل جدید، خواه ناخواه نسل های 
قبلی را متعجب می کند؛ گذشــت زمان در نسل ها 
اضطــراب می آفریند، زیرا دوره و زمانه هر یک را به 
انقراض نزدیک تر می کند. در این میان هدف، ترغیب 
نســل های مختلف به گفت وگوســت و قرار نیست 
پاسخ های قطعی به پرســش های نسلی داده شود؛ 
بلکه هدف، نشــان دادن پاسخ های محتمل است و 
اینکه بدون همدلی و درک یکدیگر پاسخی هم در 

کار نخواهد بود.
در این سلسله پادکست ها، هر اپیزود به یک موضوع 
اختصاص دارد اما همــه موضوعات در کلیتی حول 
»داستان نسل ها« عنوان  نسل قرار خواهند گرفت. 
اولین اپیزود از پادکست رادیو نسل است که موضوع 
اصلی آن فهم مناقشــات نسلی بوده و اینکه چطور 
می شود نسل های مختلف را تشویق کرد با یکدیگر 
گفتگو کننــد. در واقع اپیزود اول رادیو نســل به 
موضوع تغییر نســل ها می پــردازد. در این اپیزود، 
سئوال مطرح شده این است که آیا واقعاً مفهومی به 
نام نسل وجود دارد یا زاده تخیل ما است و اگر وجود 
را شناسایی  دارد، چطور می توان نسل های مختلف 

کرد؟
پیشتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور 
زنان و خانواده در گفت وگویی با ایرنا و با اشــاره به 
تالش های معاونت امور زنان در کاهش مشــکالت 
گفت وگوی بین نســلی گفته بود: مامنی ســالم تر 
و بااهمیت تــر از خانواده که بتوانــد از آحاد جامعه 
مراقبت کند وجود ندارد اما به دلیل تحوالت مختلف 
در معرض آسیب است. یکی از این آسیب ها، شکاف 
و کاهش گفت وگوی بین نســلی است. اینکه ما در 
بین همه مسائل و مشــکالت روی موضوعی چون 
گفت وگو متمرکز شده ایم نشان دهنده آن است که 
موضوع گفت وگو یک مساله جدید برای خانواده ها 
است. سری پادکست های مربوط به گفت وگوی بین 
نسلی را در پروژه مشترکی میان معاونت امور زنان و 
خانواده و انجمن ارتباطات تحت عنوان »رادیو نسل« 
ارائه کردیم. این پادکست سعی دارد ضمن شناسایی 
مسائل گفت وگوی بین نسلی، پیوند و ارتباط قوی را 

بین نسل ها فراهم کند.

***گفت وگوهای نسلی در ایران
هادی خانیکی اســتاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی، 

رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و مشاور 
طرح پادکســت های گفت وگوی نســلی در ایران )مطالعه 
صورت گرفته توســط انجمن ایرانــی مطالعات فرهنگی و 
ارتباطات( درباره اهمیت و نیاز به گفت وگو در ایران امروز، 
چرایی اســتفاده از پادکســت ها برای مطالعه گفت وگوی 

نسلی و پیرامون اهمیت گفت وگوی نسلی پاسخ داد.

***در طول سال های گذشته همیشه روی اهمیت 
گفت و گو تاکید داشــته اید، بــه نظرتان به لحاظ 

فرهنگی موانع گفت و گو در ایران چیست؟
تاکید من بر گفت وگو، هم به دلیل تجربه مواجهه نظری ام 
با این موضوع اســت )به دلیل ضرورت گفت وگو به عنوان 
پدیده ای که به رغم برخورداری از پیشینه در هر فرهنگ از 
جمله در ایران پدیده ای نوظهور است و برای کشف حقیقت 
و حل مسائل نسبت به جایگزین های خودش بازده بیشتری 
دارد( و هم براســاس دریافت از مســائل اساسی فرهنگی، 
اقتصادی، سیاســی و حتی اقتصــادی در جامعه ایرانی و 
آن این اســت که در جامعه ما بــه دالیل مختلف ازجمله 
رویارویــی با تغییرات پردامنه و  ناتوانی با ضعف گفت وگو 

روبرو هستیم.
در جاهای دیگر هم تاکید کردم )اگرچه درســت نیســت، 
اما بــرای تقریب به ذهن( اگر خواســته باشــیم در مورد 
همه مســائل ایران، علت نرســیدن به یک درک و دریافت 
مشــترک را به یک عامل فرو بکاهیم آن عامل، ناتوانی در 

گفت وگوست.
طبیعتا ازآنج  که جامعه ایرانی درحال حاضر محل برخورد 
بین دو گروه از تحوالت مهم است؛ یکی تحوالتی که بر اثر 
تغییرات اجتماعی پردامنه در داخل ایران انجام گرفته است 
و ساحت های فرهنگی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده 
است و دوم مواجهه با تحوالت دراز دامنه  سه دهه اخیر به 
تأسی از رشــد فناوری ها به ویژه فناوری های ارتباطی رخ 
داده است، در معرض تعامالت میان نسلی قرار گرفته است. 
این تعامالت میان نسلی اگر به صورت گفت وگویی و تفاهم 
آمیزی صورت نگیرد به ناهمزبانی های نســلی، شکاف های 

نسلی و گسست های نسلی منجر می شود.
قطعاً نمی شود از یک مانع  و حتی صورت بندی آن در قالب 

موانع جدید یاد کرد؛ این مســئله ریشه های مزمن تاریخی 
و فرهنگی دارد. مانند این که اساســاً گفت وگو به مثابه یک 
راه حل عماًل از ارزش های معتبر فرهنگی برخوردار نیست؛ 
ممکن اســت در لفظ و به صورت شفاهی همه ما گفت وگو 
را به عنوان راه حلی معقول بپذیریم؛ اما این که آیا گفت وگو 
را در عمل می پذیریم و یا این که گفت وگو چون یک فرایند 
روندی دارد که زودبازده نیست، در نتیجه با شتابزدگی  در 
رســیدن به راه حل برایمان دشوار است که تن به راه حل 
دراز مدت بدهیم و اینها موضوعاتی است که در زمینه های 

فرهنگی ما نهفته است.
از نظر اجتماعــی هم چون معموال تحــوالت، تحوالت از 
طرفی سریعی است بر این مشکالت می افزاید؛ چون جامعه 
همانگونه که بیان شــد تحت تاثیر وقایع داخلی و خارجی 
)جهانی( با گسســت ها، ناهمزبانی ها و شــکافه ها مواجه 
می شــود و به این موضوع می توان ریشه های اقتصادی، 
اجتماعی و حتی سیاسی اضافه کرد. کم توجهی به گفت وگو 
یا امیدوار نبودن به آثار گفت وگو، ناآشــنا بودن به مهارت 
گفت وگو و تبیین نشدن الزامات گفت وگو مجموعه ای از 

موانع گفت وگو از جمله گفت و گوی بین نسلی هستند.
بــرای کمک به گــذر از این موانع باید بــه مجموعه ای از 
الزامات گفت وگویی پرداخت و آنها را در زمینه ها فرهنگی 
و اجتماعی ارتباطی و سیاســی مطرح ســاخت و حتی به 
مسئله ای ملی بدل ساخت؛ و از سوی دیگر در قالب پروژه 
های مشخص ثمربخشی گفت وگو را حتی  در سطوح خرد 

مورد توجه و پردازش قرار داد.

*** بهترین ابزار و روش یا روش هایی که در وضعیت 
فعلی برای گفت و گوی فرهنگی در ایران در اختیار 

داریم چیست؟
به طور مختصر ۵ زمینه بــرای توجه به الزامات گفت وگو 
مهم است؛ چون گفت وگو کاری شگفت انگیز و خارق العاده 
نیســت که مانند چراغ جادو عمل کند بلکه می خواهد در 
جامعه ای و بین بخش هایی صورت بگیرد که هرکدام پشت 
سر خود جهان ها، زیست جهان ها و زندگی های متفاوتی 
دارند و با هم به گفت و گو می نشــینند. حاال در بین این 
الزام هایی که بین این آرمان های مشترک با زیست جهان 

های مختلف وجود دارد ۵ ضرورت را باید مدنظر قرار داد:
اول: پذیــرش عدم قطعیــت در آرمان هــای اجتماعی و 
ضــرورت عبور از جزمیت های حاصل از قطعی نگری، زیرا 
آرمان اجتماعی مشترک ساخته می شود؛ دوم: پذیرش این 
که حقیقت موضوعی متصلب و بــه مالکیت درآمده برای 
هیچ نســل و گروهی نیســت. حقیقت اگرچه یک پدیده 
موجود در جهان اســت اما باید از آن تصلب و تعصب فراتر 
رفت تا به آن رسید. ســوم: پرهیز از نفی دیگری و جست 
وجوی نقاط مشترک؛ چهارم: آموختن زبان و الزامات زبانی 
گفــت وگو و مالحضات آن و این که چطور هر طرف گفت 
و گو بتواند با زبانی قابل فهم برای طرف دیگر وارد شــود و 
پنجم: توجه به شــکل گیری فرایندها، نهادها و شبکه ها و 
به خصوص نهادهای مدنی که می توانند این گفت و گو را 

تسهیل کنند.
بر این اســاس این ســخن که گفت وگــو امری ضروری و 
سخت اســت و در جامعه ایران زمینه های مساعدی ندارد 
را باید به پروژه های مشــخصی مانند گفت و گوی نسلی، 
گفت و گوی بین گروه هــای اجتماعی، گفت وگوی گروه 
های و اجزا و نهادهای جامعه با همدیگر، گفت و گوی اجزا 
و نهادهای حکومت با یکدیگر، گفت وگوی بین حاکمیت و 

جامعه و امثالهم تقلیل داد.
توجه به دو نهــاد تقویت کننده توام گفــت وگو که یکی 
نهادهای مدنی و اجتماعی هســتند و دیگــری نهادهای 
آموزشــی و رســانه ای. یعنی یک طرف نهادهای فرهنگی 
اجتماعی و سیاسی اســت که در جامعه شکل می گیرد و 
طرف دیگر این اســت که از طریق آموزش های مستقیم و 
غیرمستقیم در نهادهایی چون مدرسه و دانشگاه از یک سو 
و رســانه ها در شکل عام از سوی دیگر به این موارد توجه 
شــود که تمامی این نهادها را می تــوان به صورت خرد و 

جزئی تر به لحاظ فرهنگی و سیاسی مورد مداقه قرار داد.
انجمــن ایرانی مطالعات فرهنگــی و ارتباطات یک انجمن 
علمی اســت که نمی خواهد خودش را محدود به فعالیت 
های علمی کند بلکه می خواهد دریافت های علمی و حرفه 
ای خودش را در حــوزه عمومی هم به کار ببرد؛ به همین 
دلیل است که در دستور کار انجمن همواره همکاری با سایر 
نهادهای علمی و مدنی وجود دارد. از ســوی دیگر مسئله 
گفت وگو هــم از منظر علمی و هــم از منظر حرفه ای و 
تخصصی مسئله ای است که قابلیت و ضرورت بررسی دارد.

***در انجمــن مطالعات فرهنگــی و ارتباطات از 
استفاده کردید.  برای تشــویق گفت وگو  پادکست 
چقدر شبکه های اجتماعی و پادکست ها می توانند 

ثمر بخش باشند؟
وقتی مســئله ضرورت گفت و گو در سطوح مختلف آن از 
ســوی معاونت امور خانواده و زنان ریاست جمهوری بین 
انجمن های علمی مطرح شــد، انجمــن ایرانی مطالعات 
فرهنگی و ارتباطات عنوان گفت وگوهای میان نســلی را 
انتخاب کرد و در این زمینه همکاری های ثمربخشی داشت 
و در نتیجــه مطالعه ای خوب با مســئولیت دکتر عباس 
کاظمی صورت گیرد؛ مطالعه ای که به پرسش هایی اساسی 
پاسخ داد: این که مسئله اساسا چیست و خود این داستان 
گفت و گوی نسلی چگونه وجود دارد، مفهوم نسلی چگونه 
قابل تعریف اســت، واقعیت است یا زاییده تخیل ماست؟ و 
اگر وجود دارد چگونه باید نســل های مختلف را شناسایی 
کرد و فرایندها و ســازکارهایی که مــی توان به درک این 
موضوع کمک کرده و به واســطه آن از کلیشــه های رایج 
نسلی عبور کرد کدام اند؟ چگونه می توان آرمان ها و سبک 
زندگی نســلی را شــناخت و این که مناقشات نسلی کجا 
هستند و مناقشات خانواده و فرزندان بر سر کدام موضوعات 
اســت؟ موارد و موضوعاتی که بر این اســاس خانواده ها و 

فرزندان بر ســر آنهــا اختالف دارند چه هســتند و چقدر 
طرفین حاضر به گفت وگو هســتند؟ و در مسائل ملموس 
و متنابه زندگی مانند تحصیل و دنیای مجازی و رسانه ای 
و گروه های ســازنده افکار و سلبریتی هایشان اساسا گفت 

و گو تا چه اندازه در این میان تاثیرگذار و اثرپذیر است؟
از آنجا که ظرفیت رســانه ای یــک ظرفیت فرصت آمیز و 
تهدیدآمیز در شکل دادن و شکل گرفتن گفت و گو و پیش 
برد آن است، این  مطالعه گفت وگو را درحوزه رسانه دنبال 
کرد و در حوزه رســانه هم به پادکست رسید و ۱۱ اپیزود 
در قالب رادیو نسل تولید شد؛ ترجمه کردن یک ایده بزرگ 

گفت وگو در یک فرهنگ خرد بود.

*** این که بنشینیم و از طریق گفت و گوهایی که 
با نسل های مختلف صورت می گرفت، آرمان هایی 
که گفته می شود و رایج شده است )و حتی این که 
نسل ها را به دهه پنجاه و شصت و هفتاد و هشتاد و 
نود تقسیم بندی می کنند( را بیرون کشید، این که 
دغدغه هرکدام از نسل ها و دهه ها چه بوده است و 

چطور می شود این مسئله را پیش برد؟
بر این اساس به این رسیدیم که از طریق پادکست این کار 
را انجام بدهیم. و علت این بود  که پادکست به سبک رسانه 
ای خود برای انتقــال تجربه های ما این ظرفیت و قابلیت 
را دارد. زیرا پادکســت رسانه ای است که گفت وگو محور 
است. کمااینکه وقتی به این اپیزودها نگاه کنید می بینید 
که بخشی از آنها حاصل گفت وگوی گروهایی است که در 
عالم واقع شکل گرفته و حرف کسانی را منعکس می کند 
که به صورت عادی و طبیعی شاید در جامعه دیده نشوند. 
ضمــن این که جواناها می توانند در آنجا گفت وگو کنند و 

گفت وگویشان انکعاس پیدا کند.
شرایطی که جامعه ما امروز در آن قرار گرفته، گذار پرشتاب 
به جهان دیجیتال و طوفانی از نوآوری های فناورانه اســت 
که رفتارها و تجربه مخاطبان را به شیبی تندی تغییر داده 
است. در اینجا محتوای چندرسانه ای بسیار مهم شده است 
و در میان این ابزارهایی که می توانند محتواهای چندرسانه 
ای را منعکس کنند، پادکست ها به دلیل تمایل مخاطبان 
برای اســتفاده از زمان های تلف شده و پرکردن زمان های 
خالی در ازدحام زندگی شهری و امکان مدیریت زمان و این 
که هر زمان که خواســتند بتوانند به آن محتوا دسترسی 

داشته باشند، رسانه هایی پراقبال هستند.
حتی امروز به دلیل مسئله ناشی از شیوع کرونا پادکست ها 
و ویدئوکست ها می توانند بخشی از تقاضای مخاطبان در 
جامعه ما را برآورده کنند، زیرا پادکســت ها رسانه هایی با 
افزایشی رو به تقاضا هستند. حتی در کشورهای پیشرفته 
در آمریکا پیش از قرنطینه ۲۲ درصد شــهرودان مخاطب 
یک پادکســت در هفته بودند. این موضوع نشان می دهد 
پادکســت هم ظرفیت گفت وگــو را دارد و هم چون مورد 
اقبال اســت، می تواند نیازهای کسانی را که به گفت و گو 

تمایل دارند، برآورده سازد.

***گفت وگوی میان نسلی را چگونه فهم می کنید 
و در شرایط فعلی در چه وضعیتی به لحاظ گفت و گو 

در سطح نسل ها قرار داریم؟
به دلیل شتاب تحوالت با منشا اجتماعی و رشد جمعیت و 
جمعیت شهرنشین و رشد آموزش و غیره تفاوت نسلی مسئله 
ای واقعی است و به دلیل رشد ارتباطات و شتابندگی استفاده 
از فضای رسانه ای به خصوص شبکه ها  اگر نگوییم گسست 
نســلی تفاوت نسلی کامال متصور است. به همین دلیل باید 
گفت وگوی ســالم میان نســلی را جدی گرفت و الزمه آن 
)همانطور که در آن ۵ اصل بیان شــد( این است که از نگاه 

های افراطی و تفریطی به این موضوع دور شــویم؛ افراطی از 
این منظر که بگوییم که این نسل ها نمی توانند همدیگر را 
بفهمند و یا تفریطی این گونه که بگوییم که این نســل ها 

اصال تفاوتی ندارند.
چنین چیزی نیست و باید این موارد را بفهمیم، به گفت وگو 
تن بدهیم و گفت وگوی میان نسلی را بپذیریم که اوال امری 
ممکن اســت و ثانیا دشوار است. باید بدانیم گفت وگو امری 
متفاوت با صورتبندی های دیگــری مانند چت و مذاکره و 
صحبت کردن و حتی ارتباط است و طبیعتا باید به این سوال 
جواب بدهیم که هر نسل چگونه خود را درک و تعریف می 
کند. عواملی که در این درک موثرند، چه هستند و بعد از این 
درک هر نسل، نسل مقابل یا قبل و بعد خود را چگونه درک 
می کنند و فراتر از این کلیشــه ها بتوانیم با باالبردن سطح 
ادراک مشترک و مهارت، این گفت و گو را ممکن کنیم که 

به نظرم ممکن است.
این که برداشت ما از نسل اساسا چه هست باید روشن شود؛ 
این که نسل وجود دارد و یک وجود مستقل هم دارد و زاییده 
ذهنیت ما نیست اما این تقسیم بندی نسلی که داریم چگونه 
است. آروزها و آرمان های نسلی برای هر نسل از دل گفت و 
گوهای این نسل ها به دست می آید. برجستگی مفهوم آزادی 
برای یک نســل، مفهوم عدالت برای نسلی دیگر، معیشت و 
توسعه و اقتصادی و توسعه سیاسی برای نسلی دیگر و اینها 
محصول تخیل آدم ها و سن آنها در قالب ها نیست و عوامل 
اجتماعی هم بر آنها موثر اســت و در این تحقیق پی گرفته 
شده و البته این مطالعه تنها جزئی از کل کارهای متعددی 

است که در حوزه نسل ها در کشور انجام گرفته است.
موضوع دیگر این است که نسل ها چگونه خود را درک می 
کنند. گاهی می خواهیم تعریف خود را به نســل ها تعمیم 
بدهیم؛ چنانچه نســل جوان می خواهد یک تعریف از نسل 
کهنســال یا میانسال داشتته باشد و آنها را متعصب و تغییر 
ناپذیر تتلقی می کنند و از سوی دیگر و از دید نسل کهنسال 
نسل جوان مسئولیت ناپذیر هستند. این کلیشه ها باید طبقه 
بندی شــوند و پس از آن به آرمان ها توجه شود که آیا این 
نســل حاضر و متاخر بی آرمان هســتند و هیچ آرمانی در 
زندگی ندارند؟ که البته در نهایت موضوع این است که آرمان 
های این نسل متفاوت از نسل قبل است و حتی نسل جدید 

آرمان های نسل قبل را به زبان متفاوتی بازگو می کنند.
سبک زندگی شــاید یکی از مهمترین مسائلی باشد که در 
ناهمزبانی و در گفت و گوی نســلی مهم است؛ حتی وقتی 
از منظر دینی به این موضوع نگاه می کنیم می بینم جمله 
حضرت علی )ع( چقدر مهم است که می گوید: »فرزندانتان را 
با آداب زمان خودشان تربیت کنید و نه آداب زمان خودتان«. 
توجه به تحصیل، جایگاه در خانــواده و فرزندی و حتی در 
جایی جنسیت نشان می دهد که این عوامل تا چه اندازه در 
گفت و گوی نسلی مهم هستند، و زیست جهان و زندگی در 
فضــای مجازی با زندگی در فضای واقعی و تفاوت هایی که 
ایــن که آدم ها در کجا با هم روبرو می شــوند، همه در این 
گفت وگو اثرگذارند. این که چه مکان ها و امکان هایی برای 
گفت و گو هســت و این که آیا گفت وگو فقط خانواده است 
و اساسا در خانواده گفت و گو شکل می گیرد یا هرکسی در 

دنیای خودش است.
در مدرسه، در مکان های فراغتی و فرهنگی و غیره این گفت 
وگو شکل می گیرد یا نه و اینها مهم هستند و البته همانطور 
که بیان شد این تحقیق نقطه شروعی بود که امیدوار به ادامه 

دادن آن هستیم.

روز جهانی زبان مادری فرصتی 
برای بازگشت به خویشتن

ناتوانی در گفت وگو ریشه همه مسائل ایران است

  هوشنگ پرتو
ــادآوری  ــا ی یکــی از جنبه هــای نام گــذاری روزه
اســت و تلنگــر تــا جامعــه هــدف آن ابــن 
ــد. ــرور کنن ــن م ــداد را در ذه ــا روی مناســبت ی
تلنگــری کــه روز جهانــی زبــان مــادری بــرای مــا 
لرتبــاران دارد فرصتــی بــرای اندیشــیدن دوبــاره 
بــر محــور هویــت و زبــان ملــی  لــری و دریــک 
ــود  ــاره خ ــیدن درب ــرای اندیش ــی ب واژه فرصت

اســت.
امــروزه زبــان لــری بــا مشــکالت و چالش هایــی 

روبــرو اســت کــه ایــن چالش هــا در نبــود.

شوتی؛ قماِر جان!
از کاالی قاچاق تا... 
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خبرخبر خبـــر

ایســنا نوشــت؛ حتمــاً شــما هــم نام 
خودروهــای شــوتی)تغییر وضعیت داده 
شده( را شنیده اید، نامی که چند صباحی 
از لغات پر استفاده  شده و حرف اول را در 
جاده ها می زنند و انتقال کاالی قاچاق از 
خودروهای سنگین به سبک؛ واژه شوتی 

را رایج کرد.
بیشــتر خودروهای شــوتی فقط صندلی 
را  صندلی هــا  مابقــی  و  دارد  راننــده 
درمی آورنــد و در آن باری که از گمرگ 
خارج نشــده را قرار می دهند که بیشــتر 

لباس، پارچه، لوازم آرایش و... است.
این خودروها که بعضاً فاقد پالک یا پالک 
مخدوش بوده در لرستان بیشتر به سمت 
بنــدر می روند و از آنجا بــه مقصد تهران 
بارگیری می کنند و با سرعت آنچنانی در 

جاده ها به هوای مقصد گاز می دهند...
لرســتان که مطابــق آمار »مرکــز آمار« 
صدرنشــین جدول فالکت است، جوانان 
زیادی دارد که وارد این عرصه خطرناک 
شــده اند و چند ۱۰ نفر نیــز در این راه 

جان خود را از دست داده اند.
برای حضور در ایــن عرصه باید راننده ی 
ماهر و به قول شــوتی ها گواهینامه ای در 
ِرنج فرمول یک داشته باشی وگرنه جایی 

در این مسیر خطیر نخواهی داشت.
در جاده هــا هر »بــار« را چنــد خودرو 
اســکورت و به قول خودشان خودروهای 
شــوتی را از خطرات)مامــوران پلیس یا 
راهزنــان( آگاه می کننــد و در قبال این 

کار، مزدی کمتر از شوتی ها می گیرند.
هفته گذشته یک راننده خودروی شوتی 
که ۲۵ سال داشــت در اثر تصادف جان 
باخت، او خودش صاحب ماشــین نبود و 
در واقــع با خودرو کرایه ای در این عرصه 

می کرد. فعالیت 
بــرای گفت وگو با مادر این جوان که تک 
ابتــدا حاضر به  پســر بود اقدام کردیم، 
صحبت نشــد اما وقتی کــه گفتیم نامی 
از خودش و فرزنــدش نمی آوریم با اکراه 

راضی به صحبت شد.
مســئوال هان کجا که حــال و روز ایمانه 
بینن)مســئوالن کجا هســتند که حال و 

روز ما را ببینند(
او کــه با زبان محلی حــرف می زد گفت: 
روله چی بوام، بچم دی وِل بونسه ِد دسم 
دراوما، بیکاری خیلــی اذیتش می کرد و 
می گــت دا ای همه درس ونــم اما فایده 
ناشــت.)فرزندم چه بگویم. بچه ام همین 
طوری از دســتم رفت. بیکاری خیلی او 
را اذیــت می کرد و می گفت مادر هر چی 

درس خواندم فایده نداشت.(
وی ادامــه داد: می گت بــدم میها بیکار 
بمونــم ده حونه اما خــو کار هم گیرش 
نمیما و رت ماشــینی و قول خوشو سی 
شــوتی کرا کرد. همیشــه وش میگوتیم 
ده بســه اما میگــت پیل زیــادی گیرم 
نمیا تا یکه یه شــو خور مرگش ســیمو 
آوردن...)می گفــت از اینکه بیکار باشــد 
بــدش می آید. اما کار هم گیر نمی آورد و 
ماشینی برای شــوتی کرایه کرد. همیشه 
به او می گفتم دیگر کافیست اما می گفت 
پول زیادی بدســت نمی آورد. تا آنکه یک 

شب خبر مرگ او را برایم آوردند.(
این مادر با چشــمانی پر از اشــک گفت: 
ایسه چه کسی باید جواوگو بوئه، مسئوال 
هان کجا کــه حال و روز ایمانه بینن، ده 
اوو دنیــا باید جواوگو بــان، روله جوونم 
کــه بایــد ســیش عروســی میگرتم ده 

دســت دم...)االن چه کسی باید پاسخگو 
باشد؟مســئوالن کجا هســتند که حال و 
روز مــا را ببینند. در آن دنیا باید جوابگو 
باشــند. فرزنــد جوانم را که می بایســت 
برایش عروسی می گرفتم از دست دادم.(

فرار  حین  در  بــرادرم  ***خودرو 
واژگون شد!

خواهــر یکی از شــوتی هایی کــه در اثر 
تصــادف جان باخته نیز به ایســنا گفت: 
چند ســال پیش پدرم فوت کرد و نان آور 
خانه بــرادر بزرگم بود و کارگری می کرد 
امــا هزینه ها چنــان زیاد شــده بود که 
واقعاً با کارگری نمی توانســت هزینه های 

خانواده را تامین کند.
وی اضافه کرد: پس از اینکه برای یکی از 
خواهرهایم خواســتگار آمد، برادرم گفت 
دیگر نمی توان با کارگری ادامه داد و فکر 
بهتری دارم. یک خودرو ســمند خرید و 

گفت با این کار می کنم.
او ادامــه داد: بعدها وقتی با تلفن صحبت 
می کرد، اسم »شوتی« را شنیدیم و متوجه 
شــدیم که از بندر برای تهران بار می برد. 
چند هفته ای از این جریان نگذشــت که 
دوســتانش خبر دادند تصادف کرده و به 

بیمارستان نرسیده جان باخته است.
وی بــا بیــان اینکــه ظاهــراً در یکی از 
شــهرهای شــمالی لرســتان راهزنان به 
آنان شــلیک کرده بودنــد، افزود: برادرم 
می خواســته فرار کند که خودرو واژگون 

شده و جان باخته است.
بیچاره اند ***شوتی ها 

با جوان دیگر لرســتانی که بار را از بندر 
خریــداری می کند و به راننده ها می دهد، 
هم کالم شدیم که می گفت: هر خودروی 
شوتی که دیدید بدانید بیچاره است و به 
اجبار باید جانش را کف دستش بگذارد.

وی ادامــه داد: حدود ۱۰ نفر از رفقا قرار 
گذاشــتیم کــه پول هایمــان را روی هم 
بگذاریــم و بار را به نوعی از مبدا تضمین 
کنیم کــه این کار هم مشــکالت خاص 
خــودش را دارد و در چندین نمونه بار به 

مقصد نرسیده است.
او اضافــه کــرد: یک نفر از کســانی که 
نیز کالهبردار  ما اســت  طرف حســاب 
بوده و حــدود ۵۰۰ میلیون تومان پول 
مــا را نمی دهــد و معلوم نیســت کجا 

است. زده  غیبش 
وی بــا بیــان اینکه هر خــودرو که بار 
می بــرد بین ۴۰۰ تــا ۵۰۰ هزار تومان 
این پول در  درآمد دارد، تصریح کــرد: 

به دســت می آید کــه راهزنان  صورتی 
بار را ســرقت نکنند و یــا ماموران او را 
نگیرند. اگر خودرو به اسم خودش باشد 
مصادره و جریمه می شــود اما اگر فقط 

شد. خواهد  جریمه  باشد،  »راننده« 
او افــزود: روال کار ما این اســت که از 
بندر بار را خریداری و به ســمت تهران 
می بریم. صاحب بار در تهران مشــخص 
است و پس از تحویل اجناس که بیشتر 

را می دهد. ما  پول  لباس هستند، 
وی بــا بیان اینکه چند ماهی می شــود 
کار نمی کنیــم، تصریح کــرد: در برخی 
جاده های لرســتان راهــزن وجود دارد 
و فقــط جلــوی خودروهای شــوتی را 
می گیرند و اگر مقاومت کنیم به ســمت 

می کنند. شلیک  خودروها 
شــوتی  خودروهای  ***تعقیــب 
مســاوی با کشته شدن و یا تصادف 

است
انتظامی  فرمانده  مهدیان نســب،  سردار 
لرســتان گفت: امســال تا قبل از هفته 
نیروی انتظامی ۶۰۷ دســتگاه خودروی 

توقیف شده است. استان  شوتی در 
وی بــا تاکید بر اینکه حدود ۴۳ میلیارد 
تومــان کاالی قاچاق از ایــن خودروها 
 ۸۵۲ افزود: همچنین  است،  کشف شده 
دســتگاه خودرو نیز حــدود ۴۰ میلیون 

شدند. قانون  اعمال  تومان 
که شوتی ها  مشــکالتی  به  مهدیان نسب 
ایجاد می کنند اشــاره کرد و افزود: این 
خودروهــا تغییر مســیر می دهند و نیاز 
این موضوع  به  است که همه اســتان ها 
ورود پیــدا کنند. مــا حتی یک مورد را 
در جاده ببینیــم آن را تعقیب می کنیم 
اما تعقیب کردن آنان مســاوی با کشته 

شدن و یا تصادف است.
خانه های  در  عمده  ***قاچاقچیان 
خود شــبکه غیررسمی حمل و نقل 

می کنند مدیریت  را 
ســرهنگ جــالل امینی، رئیــس پلیس 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت 
در خصوص خودروهای  ناجــا  اقتصادی 
شــوتی می گوید: این پدیده صرف نظر از 
ســازمان یافته یا خرد بودن آن، یکی از 
چالش هــای جــاده ای و مقابله با قاچاق 

کاال در کشور است.
اخیــر  ســال های  در  داد:  ادامــه  وی 
انتقــال کاالی قاچاق توســط رانندگان 
فاقد  خودروهــای  شــوتی،  خودروهای 
پــالک یــا پــالک مخــدوش یکــی از 

چالش هــا و معضالت جــاده ای و حوزه 
مقابله با قاچاق کاال در سراســر کشــور 

است. بوده 
عمــده،  قاچاقچیــان  افــزود:  امینــی 
رانندگان متخلف را به کارگیری کرده و 
از طریق آنان به اهداف خود می رســند، 
این افراد در شهرهای بزرگ مستقر و در 
خانه های خود شــبکه غیررسمی حمل و 
نقــل را مدیریت می کننــد و در مواقع 
کشف کاالی قاچاق توسط مأموران، این 
رانندگان هســتند که متضرر می شوند و 
خطر کمــی قاچاقچیان اصلی و صاحبان 

می کند. تهدید  را  کاال 
رئیــس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
پلیس امنیــت اقتصادی ناجا افزود: این 
موضوع بعضاً به صورت ســازمان یافته و 
حرفــه ای و در برخی از موارد به صورت 
انفرادی یــا گروهی صورت می پذیرد که 
صرف نظر از ســازمان یافته یا خرد بودن 
قاچاق  کاالی  انتقال  موضوع مسبب  این 
به استان های مرکز  از شــهرهای مرزی 

است. کشور 
وی گفــت: روزانه تعداد قابــل توجهی 
از خودروهــای شــوتی اعــم از وانــت 
یا ســواری بــا ســرعت سرســام آور و 
بــدون توجه بــه مقــررات راهنمایی و 
از  انتقــال کاالی قاچاق  بــا  رانندگــی 
مبــدأ محورهای بنــادر جنوبی همچون 
بوشــهر، خوزســتان و هرمزگان و عبور 
بویراحمد،  و  اســتان های کهگیلویــه  از 
کرمان،  کرمانشاه،  قم،  مرکزی،  لرستان، 
به  بختیــاری  و  و چهارمحــال  فــارس 
ســمت اصفهان، تهران و کردســتان در 
فعالیــت هســتند و هیچ گونه توجهی به 
و  نداشــته  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین 
با ســرعت باال از توقــف خودداری و در 
صورت تعقیــب و گریز این خودروها در 
جاده های پر تردد کشور موجب به خطر 
افتادن جــان دیگر رانندگان، مأموران و 
مســافران که در طول مســیر در حال 

می شود. هستند،  تردد 
ناامیدی نماد  ***شوتی 

مردم  نماینــده  محمودونــد،  مرتضــی 
خرم آبــاد و چگنی نیــز در این خصوص 
اظهــار کرد: شــوتی قصــه ی پرغصه ی 
برای  لرســتانی  جوانان  شــدن  تکه تکه 
لقمه ای نان است. شــوتی نماد ناامیدی 
و ســرخوردگی جوانانی است که از سر 
ناچــاری دل به جاده هــا زده و آواره ی 

بنادر می شوند. و  آزادراه ها 
و  کوله بــری  و  شــوتی  افــزود:  وی 
مهاجرت هــای اجبــاری در هــر کجای 
ناکارآمدی  نشــان  باشد  ســرزمین  این 
مدیــران ناالیق و بی توجهــی محض به 
منابع  و  ثروت ها  خدادادی،  ظرفیت های 

است. سرزمین  این 
به گزارش ایســنا، شــوتی ها شب ها در 
دل تاریکــی دل به جــاده می زنند و با 
جان در کف دســت گذاشــتن به دنبال 
نان هســتند. لرســتان نیز کــه همواره 
در صدر آمــار بیکاری اســتان ها بوده، 
خودروهای شــوتی زیادی دیده می شود 
که می گویند برای تامین مخارج زندگی 

نداریم. چاره ای 
شــوتی ورژن جدید کوله بر است و فقط 
یــک علــت دارد؛ »بیــکاری و غم نان« 
کــه در لرســتان زیاد دیده می شــود و 
متاســفانه وضعیــت لرســتان همچنان 

باشد. نباید  که  است  همانی 

شوتی؛ قماِر جان!
از کاالی قاچاق تا... 

پایان عملیات مرمت پل تاریخی 
کاکارضا

ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
لرســتان از پایــان عملیــات مرمــت و استحکام بخشــی 
ــر یــک میلیــارد  ــا اعتبــاری بالغ ب پــل تاریخــی کاکارضــا ب

ــر داد. ــال خب ــون ری و ۳۰۰ میلی
ســید امیــن قاســمی اظهــار کــرد: در ایــن مرحلــه 
از عملیــات مرمــت، کــف فــرش ســطح گــذر پــل و 
 ۱۳۹۸ ســال  ســیل  وقــوع  براثــر  کــه  قســمت هایی 

شــد. بازســازی  و  ترمیــم  بودنــد  آســیب دیده 
وی بــا اشــاره بــه این کــه در بخــش عرشــه پــل، جان پنــاه 
و کنگره هــای ســنگی نیــز مرمــت و استحکام بخشــی 
ــخ ۲۵ اردیبهشــت  ــل در تاری ــن پ ــرد: ای ــح ک شــد، تصری
ــی  ــار مل ــت آث ــت ۳۸۴۶ در فهرس ــماره  ثب ــا ش ۱۳۸۰ ب

ــه ثبــت رســیده  اســت. ــران ب ای
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
لرســتان در خصــوص اهمیــت ایــن پــل تاریخــی، عنــوان 
کــرد:   پــل کاکارضــا مربــوط بــه دوره پهلــوی اول بــوده و 

ــرار دارد./ایســنا در شهرســتان سلســله ق

امدادرسانی به 1۲۵ خانوار در لرستان
مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر لرســتان از امدادرســانی 

بــه ۱۲۵ خانــوار در اســتان خبــر داد.
ــه  ــته ب ــد روز گذش ــرد: در چن ــار ک ــی اظه ــارم رضای ص
ــاخصی در  ــات ش ــتان اقدام ــرف در لرس ــزش ب ــت ری عل
ــر  ــالل احم ــط ه ــردم توس ــه م ــانی ب ــتای کمک رس راس

ــد. ــام ش انج
ــور و  ــه گش ــه در منطق ــن زمین ــرد: در ای ــح ک وی تصری
ــن  ــت؛ همچنی ــورت گرف ــی ص ــات خوب ــیاب اقدام گاماس
در برخــی شهرســتان ها نیــز اقدامــات مهمــی انجــام 
ــتان  ــر لرس ــالل احم ــت ه ــت.مدیرعامل جمعی ــده اس ش
خاطرنشــان کــرد: در زمینــه راهــداری بــه ۱۱۰ ســواری، 
ــامل ۴۳۴  ــه ش ــوار ک ــوس، ۱۲۵ خان ــتگاه اتوب ــار دس چه

ــت. ــده اس ــانی ش ــود، امدادرس ــر می ش نف
 ۲۰ ایــن مــدت  در  اضافــه کــرد: همچنیــن  رضایــی 
ــا،  ــامل خرم ــی ش ــاعته و موادغذای ــی ۲۴ س ــته غذای بس
ــده  ــار ش ــراد گرفت ــن اف ــز بی ــمش نی ــکویت و کش بیس
ــگاه  ــرد: ۲۳ پای ــان ک ــع شــده اســت.وی بی ــرف توزی در ب
ــن چنــد روز فعــال  جمعیــت هــالل احمــر لرســتان در ای
بــوده و ۲۵ دســتگاه خــودرو امــداد و عملیاتــی در منطقــه 

ــتند. ــور داش حض
ــه داد:  ــتان ادام ــر لرس ــالل احم ــت ه ــل جمعی مدیرعام
ــور  ــدت حض ــن م ــتیبان در ای ــوان پش ــه عن ــر ب ۱۵۰ نف
ــنا ــه است./ایس ــورت گرفت ــل ص ــارت کام ــتند و نظ داش

سارقان طالجات 3۰ میلیاردی 
بازداشت شدند

ســارق   ۳ دســتگیری  از  لرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
در  ریــال  میلیــارد   ۳۰ ارزش  بــه  حرفــه ای طالجــات 

داد. خبــر  الیگــودرز  شهرســتان 
ــرد: در  ــار ک ــان نســب  اظه ســردار حاجــی محمــد مهدی
پــی مراجعــه یــک راننــده بــه مأمــوران و اعــالم اینکــه ۲ 
ــی  ــه الیگــودرز« موجــب واژگون ــر در محــور »دو رود ب نف
خــودروی ســواری وی شــده و مقادیــری طالجــات از وی 
ــد، موضــوع در دســتور کار مأمــوران پلیــس  ســرقت کردن

آگاهــی الیگــودرز قــرار گرفــت.
وی تصریــح کــرد: مأمــوران بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی 
همجــوار  شهرســتان های  از  یکــی  در  را  ســارق   ۳
ــتان  ــی لرس ــده انتظام ــتگیر کردند.فرمان ــایی و دس شناس
ــه  ــات صــورت گرفت ــرد: ســارقان در تحقیق خاطرنشــان ک
ــه جــرم  ــس ب ــدارک و مســتندات پلی ــا م ــه ب و در مواجه
خــود اعتــراف و مقــدار ۳ کیلوگــرم انــواع طالجــات دســته 

ــد. ــف ش ــان کش ــال از آن ــارد ری ــه ارزش ۳۰ میلی دوم ب
ــرد، از  ــه ک ــهروندان توصی ــه ش ــب ب ــان نس ــردار مهدی س
نگهــداری طــال و جواهــرات و وجــه نقــد در منــزل و 
ــد  ــز کنن ــف پرهی ــای مختل ــه مکان ه ــا ب ــی آن ه جابجای
و  امنیتــی  سیســتم های  و  دوربیــن  نصــب  ضمــن  و 
مراقبتــی، توصیه هــا و هشــدارهای پلیســی را جــدی 

بگیرند./ایســنا

سرمایه گذاری هالل احمر در زمین 
17۰ هکتاری شهرستان ازنا

نماینــده مــردم دورود و ازنــا در مجلــس شــورای اســالمی 
ــاری  ــن ۱۷۰ هکت ــر در زمی ــالل احم ــرمایه گذاری ه از س

ازنــا خبــر داد.
حســین گــودرزی در دیــدار بــا مدیرعامــل جمعیــت هــالل 
احمرکشــور پیرامــون مزیت هــای دو شهرســتان خواســتار 
ســرمایه گذاری ایــن نهــاد درزمیــن ۱۷۰ هکتــاری هــالل 

احمــر ازنــا شــد.
ــداد  ــزات ام ــای تجهی ــت نیازمندی ه ــه فهرس ــا ارائ وی ب
و نجــات دو شهرســتان، اظهــار کــرد: علیرغــم وجــود 
ــا  ــن گروه هــای امــداد و نجــات هــالل احمــر در ازن بهتری
و دورود تجهیزاتــی در اختیــار آنهــا قــرار نگرفتــه و اغلــب 
ــترانکوه را  ــوار اش ــای دش ــخصی ماموریت ه ــه ش ــا هزین ب

انجــام می دهنــد.
ــه  ــه ب ــا توج ــس ب ــا در مجل ــردم دورود و ازن ــده م نماین
ــداث  ــرای اح ــتانی ب ــر شهرس ــوی خی ــن از س ــداء زمی اه
ــگاه امــدادی ترشــاب دورود خواستارتســریع درتامیــن  پای

ــگاه شــد. ــن پای ــار ســاخت ای اعتب
هــالل  مدیرعامــل جمعیــت  ایــن جلســه همتــی  در 
ــن ۱۷۰  ــرمایه گذاری درزمی ــام س ــرش انج ــا پذی ــر ب احم
هکتــاری ازنــا یکــی از معاونیــن خــود را مامــور ســفر بــه 
ــذاری متناســب  ــرمایه گ ــد س ــی فراین ــتان و بررس شهرس

ــرد. ــن ک ــن زمی در ای

میــراث  مدیــرکل 
ــگری و  ــی، گردش فرهنگ
لرســتان  صنایع دســتی 
از ثبــت ملــی درخــت 
کهن ســال  گــردوی 
شهرســتان  در  زرد  گل 

داد. خبــر  الیگــودرز 
قاســمی   امیــن  ســید 
قدمــت  کــرد:  اظهــار 
بــه  درخــت  این گونــه 
 ۳۷۰ تــا   ۳۲۰ حــدود 
ــردد  ــش برمی گ ــال پی س
ــه  ــا پیگیری هــای ب کــه ب

ــماره  ــه ش ــده ب ــل آم عم
تیرمــاه   ۷ مــورخ   ۷۲۸
ســال جاری در فهرســت 
میــراث طبیعــی ملــی بــه 

ــید. ــت رس ثب
وی در بیــان مــکان دقیق 
اســتقرار ایــن مجموعــه از 
ــرد:  ــح ک ــان، تصری درخت
بــر اســاس تقســیمات 
ــق  ــانی دقی ــوری نش کش
تاریخــی  ایــن درخــت 
لرســتان  اســتان  در 
الیگــودرز،  شهرســتان 

بخــش مرکزی، دهســتان 
ــتای گل زرد  ــه، روس خم

ــت. اس
میــراث  مدیــرکل 
ــگری و  ــی، گردش فرهنگ
لرســتان  صنایع دســتی 
ــت  ــرد: ثب ــان ک خاطرنش
ملــی ایــن  قبیــل درختان 
زیبــا در معرفــی و جــذب 
بیشــتر گردشــگران مؤثــر 
خواهــد بــود و امیدواریــم 
ایــن تالش هــا موجــب 
ــم  ــت توریس ــد صنع رش
و رونــق گردشــگری در 

ــد. ــتان باش اس
طرهانــی  محســن 
ــز  ــار نی ــت آث مســئول ثب
گفــت: بــا ثبــت ایــن 
درخــت کهنســال تعــداد 
در  شــده  ثبــت  آثــار 
فهرســت میــراث طبیعــی 
اثــر   ۴۴ بــه  لرســتان 
رســیده اســت. /ایســنا

گذشــته  هفتــه  طــی 
باســتان شناســان ایرانــی و 
ایتالیایــی موفــق به کشــف 
مجموعــه اســناد و مــدارک 
ــترده در دروازه کوروش  گس
ــف  ــر کش ــا خب ــدند ام ش
دیگــری یعنــی مدفــن 
زکریــای رازی در شــهرری، 

نادرســت از آب درآمــد.
هفته گذشــته، روزهــای پر 
خبــری بــرای حــوزه میراث 
گردشــگری  و  فرهنگــی 
بــود  و صنایــع دســتی 
ــر  ــالم خب ــه اع به طوری ک
دو کشــف بــه خــودی خود 
ــاز  ــر س ــوزه را خب ــن ح ای
ــرد. از ســویی  گشــایش  ک
شــورای   ۲۶۳۴ شــعبه 
حــل اختــالف تهــران کــه 
ــی  ــن صنف ــص انجم مخت
ــافرت  ــات مس ــر خدم دفات
جهانگــردی  و  هوایــی 
ــن  ــاح پنجمی ــران و افتت ای
ــتی  ــنواره »صنایع دس جش
ــاون  ــا حضــور مع فجــر« ب
و  جمهــوری  رئیــس 
مســئوالن دولتــی و بخــش 
خبرهــای  خصوصــی 
حــوزه میــراث فرهنگــی را 
خواندنــی تــر کــه در ادامــه 
بــه نمونــه ای از آنهــا اشــاره 

ــود. ــی ش م
ــی  ــترک ایران ــات مش  هی
 ۱۰ از  پــس  ایتالیایــی 

آخریــن  در  و  ســال 
کاوش هــای  از  فصــل 
موفــق  باستان شناســی، 
کننــد  اثبــات  شــدند 
کوروش بنیانگــذار حکومت 
ــی، فرمان ساخت  هخامنش
دروازه پردیــس پارســه را 
ــن دروازه  ــرده و ای ــادر ک ص
ــدش  ــکوه در دوره فرزن باش
کمبوجیــه بــه بهره بــرداری 

رســیده اســت.
باستان شناســی  هیــات   
ــی  ــترک ایرانی ـ ایتالیای مش
ــترک  ــتی مش ــه سرپرس ب
فرانچســکو  یــر  پــی 
کالیــری از دانشــگاه بولونیــا 
عســکری  علیرضــا  و 
چاوردی از دانشــگاه شــیراز 
از ســال ۱۳۹۰ تــا ۱۳۹۹ 
کاوش  فصــل   ۱۰ طــی 
ــه  ــی مجموع باستان شناس
اســناد و مــدارک گســترده 

ــن  ــی از ای ــتان شناس باس
ــد. ــف کردن ــه کش محوط

در  کشف شــده  دروازه 
آجــری  تــل  محوطــه 
ــری  ــه کیلومت ــع در س واق
تختــگاه  شــمال غرب 
تخت جمشــید قــرار دارد. 
ایــن دروازه بنایــی بــه ابعــاد 
۳۰ در ۴۰ متــر بــه ارتفــاع 
بــوده  تقریبــی ۱۲متــر 
اســت. بنــا دارای کریــدوری 
ــه آن را  ــوده ک ــز ب در مرک
اتاقــی مستطیل شــکل بــه 
ــر  ــت در ۱۲ مت ــاد هش ابع
ــی داده اســت و  تشــکیل م
در دورن ایــن اتــاق مرکــزی 
ــیمن  ــی نش ــار صندل چه
اســت.  داشــته  وجــود 
دو  از  مرکــزی  راهــروی 
طــرف بــه ســوی پردیــس 
ــده  ــاز می ش ــی ب هخامنش

ــت. اس

ثبت ملی درخت گردوی کهن سال گل زرد
 در الیگودرز

اعالم دو کشف؛ 
یکی نادرست از آب درآمد

رئیس دانشگاه لرستان گفت: 
موتور  تحقیــق،  و  پژوهــش 
محرک پیشــرفت یک جامعه 

است.
خســرو عزیــزی در همایش 
مجازی دستاوردهای پژوهشی 
کووید ۱۹ که ۲۹ بهمن ماه به 
میزبانی دانشگاه لرستان برگزار 

شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
ســالمت کشــور و سپاســگزاری از زحمات 
شــبانه روزی کادر درمــان کشــور، برگزاری 
این گونــه همایش های علمــی و تخصصی را 
یک گام مهم در راستای تقویت نقش اثرگذار 
دانشگاه های کشــور در کمک کردن به رفع 
مشکالت و چالش هایی همچون بیماری کووید 

۱۹ دانست.
وی تصریح کرد: همایش مجازی دستاوردهای 
پژوهشــی بیماری کووید ۱۹ در لرســتان به 
همت شبکه ملی جامعه و دانشگاه و با همکاری 
مشترک دانشگاه علوم پزشکی استان و دانشگاه 
لرستان برگزار شده اســت و پژوهشگرانی از 
سراسر کشــور در پنل های مختلف تخصصی 
ذیل این همایش، نتایج تحقیقات و پژوهش های 

خود را که در قالب تعداد ۷۰ 
مقاله بــه دبیرخانه همایش 
ارسال شــده اند، به اشتراک 

می گذارند.
وی تصریح کرد: امیدوارم با 
ارائه تحقیقات و پژوهش های 
انجام شده در سطح دانشگاه 
هــا و مراکز آمــوزش عالی 
کشور، در راه پیشگیری و درمان، موفقیت های 
بیشتری برای نظام بهداشت و درمان کشور، به 

دست آید.
رئیس دانشــگاه لرســتان خاطرنشــان کرد: 
پژوهش و تحقیق، موتور محرک پیشرفت یک 
جامعه است و برگزاری این گونه همایش های 
علمی و تخصصی دقیقاً در راســتای حمایت 
از تحقیقات و پژوهش های کاربردی اســت؛ 
پیامدهای این بیماری نیز در حوزه های مختلف 
متناسب با پنل های تخصصی همایش، مورد 
بحث و گفتگــوی صاحب نظران قرار می گیرد 
و این گونه فعالیت ها در راستای تقویت مفهوم 
دانشگاه جامعه محور است؛ دانشگاهی که بتواند 
در رفع مشکالت و چالش های جامعه، اثرگذار 

باشد.

پژوهش و تحقیق، موتور محرک پیشرفت یک جامعه است

مدیرکل راهــداری و حمل و 
نقل جاده ای لرســتان گفت: 
گردنه گله بــادوش در محور 
الیگودرز-شــول آباد کــه در 
بارش های روز گذشته مسدود 
شــده بود، با تالش راهداران 
الیگودرز بازگشایی و تردد در 

آن برقرار شد.
عباس شــرفی  اظهار کرد: با 
عوامل  تالش  روزی  شــبانه 
الیگودرز  راهداری شهرستان 
گردنه گله بادوش برفروبی و 
راه ارتباطی ۱۴۰ روستای این 

مسیر بازگشایی شد.

وی تصریــح کــرد: از عصر 
روز گذشته با قطع بارش ها، 
روستایی  محورهای  برفروبی 
شهرســتان های ازنا، دلفان و 
خرم آباد آغاز شده و راهداران 
بازگشایی  مشغول  همچنان 

محورها هستند.

ســازمان  سرپرســت 
تجارت  و  معدن  صنعت، 
لرســتان گفت: دو واحد 
عمده فروش مرغ به دلیل 
عرضه خارج از شــبکه و 
تن   ۱۰۳ گران فروشــی 
گوشــت مــرغ گــرم به 
تعزیرات حکومتی استان 

معرفی شدند.
بختیار رازانی اظهــار کرد: ارزش این 
میزان مرغ یک میلیارد و ۴۵۸ میلیون 
تومان است و واحدهای صنفی متخلف 
نیــز به تعزیــرات حکومتی لرســتان 
معرفــی شــدند.وی تصریح کــرد: به 
همین منظور در بازرسی از واحدهای 
فروش مرغ گرم در شهرستان خرم آباد 
سه تن گوشت مرغ از یک واحد صنفی 

متخلف کشف و ضبط شد.
سرپرســت ســازمان صمت لرســتان 
خاطرنشــان کرد: این واحد صنفی به 

سه  گران فروشــی  دلیل 
تن گوشــت مرغ گرم به 
ارزش ۱۸ میلیون تومان 
بــه تعزیــرات حکومتی 
اســتان معرفــی شــده 
داد:  ادامه  اســت.رازانی 
همچنیــن ۱۰۰ تن مرغ 
خــارج از شــبکه توزیع 
به ارزش تخلفاتی یک میلیارد و ۴۴۴ 
میلیون تومان در بازرسی از واحدهای 
تولیــد مرغ گوشــتی در شهرســتان 
سلسله کشف شد که صاحب این واحد 
نیز به تعزیرات حکومتی استان معرفی 

شد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ممکن 
اســت برخی افراد ســودجو به دنبال 
سوءاســتفاده از وضع موجود باشــند، 
این زمینه سازمان  مردم می توانند در 
صمت را یاری کنند تا از ســودجویی 

این افراد نیز جلوگیری کرد. /ایسنا

و  راهــداری  مدیــرکل 
لرستان  جاده ای  حمل ونقل 
شدید  بارش  علیرغم  گفت: 
باران در ۲۴ ساعت گذشته، 
هیچ یــک از پل های موقت 
محــور خرم آباد-پل دختــر 

دچار مشکل نشد.
عباس شــرفی  اظهار کرد: 

با توجه به بارش برف در شــرق و شــمال 
و بارش شــدید باران در مرکــز و جنوب 
اســتان طی شــبانه روز اخیر، خوشبختانه 
هیــچ یــک از پل های موقــت موجود در 
محــور خرم آباد- پل دختر دچار خســارت 

نشده است.
وی تصریح کرد: فقط خاک ریزهای موقت 
پران پرویــز، حیات الغیب و چم دیوان که 
به عنوان راه دسترسی موقت مورد استفاده 
قرار می گرفت دچار خســارت شــده که با 
توجــه به وجود راه جایگزین مشــکلی در 
تــردد به وجــود نیامده اســت و به زودی 

عملیات احیای خاک ریزها انجام می شود.
مدیــرکل راهــداری و حمل ونقل جاده ای 

کرد:  خاطرنشان  لرســتان 
ارتباطی  پل  خوشــبختانه 
بــه  دوره  ســراب  شــهر 
ویســیان به طول ۱۶۸ متر 
سلیمانی  قاسم  شهید  بانام 
به عنــوان جایگزیــن پــل 
چم دیــوان توســط راه و 
شهرســازی استان در حال 
ساخت اســت و در حال حاضر در مرحله 
اجرای شمع ها قرار دارد که با بهره برداری 
از ایــن پل مشــکل مردم منطقــه مرتفع 

خواهد شد.
شــرفی اضافــه کــرد: راهــداران از عصر 
سه شــنبه در تمام محورها و راهدارخانه ها 
به حالت آماده باش درآمده اند و مشــغول 
برف روبــی، مدیریت تردد و کمک به مردم 
هستند.وی بیان کرد: در صورت تأمین ۸۰ 
میلیــارد تومان اعتبار، پل هــای نیمه تمام 
هرچه سریع تر تکمیل و مورد بهره برداری 
قرار می گیرد و نگرانی های ناشــی از سیل 
و قطــع راه ارتباطی روســتاها به حداقل 

می رسد. /ایسنا

رفــاه  صنــدوق  رئیــس 
دانشــگاه  دانشــجویان 
لرســتان از پرداخــت ۸۰ 
به  تسهیالت  ریال  میلیارد 
دانشگاه  این  دانشــجویان 

خبر داد.
در  نیــک  پارســا  امیــر 
اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو 

به عملکــرد این صنــدوق در ایــام کرونا 
اظهار کرد: ۸۰ میلیارد ریال تســهیالت به 
دانشجویان دانشــگاه در نیمسال اول سال 

تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پرداخت شد.
وی ادامه داد: این تســهیالت در قالب وام 
کمک  هزینه تحصیلی، ودیعه مســکن، وام 
ازدواج و تولد فرزند به دانشجویان متقاضی 

پرداخت شده است.
پارســا نیک ادامه داد: همچنیــن در این 
نیمســال نیز از طریق صنــدوق، به ۳۹۴ 
دانشــجوی مقطع دکتری، ۹ میلیارد ریال 

برای سه ماهه پاییز و زمستان 
تسهیالت ویژه پرداخت شد.

وی تصریح کرد: جهت خرید 
لب تاب، گوشی تلفن همراه 
برگزاری کالس های  و جهت 
در  دانشــجویان  آنالیــن 
ایــام کرونا بــه ۶۷۹ نفر از 
متقاضیــان ۳۳ میلیارد ریال 
تسهیالت ویژه پرداخت شد. رئیس صندوق 
رفاه دانشجویان دانشگاه لرستان خاطرنشان 
کــرد: در بخش وام شــهریه نیز نزدیک دو 
میلیارد ریال به دانشــجویان شــهریه پرداز 

تسهیالت پرداخت شده است.
پارســا نیک اضافه کرد: ســامانه صندوق 
رفاه جهت درخواســت وام دانشجویان در 
نیمســال دوم ســال تحصیلی بــاز بوده و 
امید اســت بتوانیم بــا حمایت های رئیس 
دانشگاه دکتر عزیزی تا پایان سال وام های 

دانشجویان واریز شود.

گران فروشی 1۰3 تن گوشت مرغ گرم در لرستان

هیچ پلی در اثر بارندگی های اخیر در لرستان 
تخریب نشده است

پرداخت بیش از ۸۰ میلیارد تسهیالت به دانشجویان 
دانشگاه لرستان 

راه ارتباطی ۱۴۰ روستای الیگودرز بازگشایی شد
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من مسئول همه فیلم های افشاگرانه منتشر شده 
در فضای مجازی هستم

ــا  ــات ب ــوم و تحقیق ســتاد ارتباطــات اجتماعــی دانشــگاه عل
ــرباز  ــا س ــس ب ــده مجل ــری نماین ــرای درگی ــه ماج ــاره ب اش
نیــروی انتظامــی گفــت: از اکنــون بــه بعــد هــر فیلــم 
ــن  ــود م ــش ش ــازی پخ ــای مج ــه در فض ــاگرانه ای ک افش
ــورد  ــی برخ ــا کس ــت ب ــرار اس ــر ق ــتم و اگ ــئولش هس مس

ــوم. ــتگیر ش ــد دس ــن بای ــد، م کنن
همایــش  در  ســلطانی فر  محمــد  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــن  ــان ای ــن بی ــی ضم ــط عموم ــی رواب ــتانداردهای جهان اس
مطلــب اظهــار داشــت: وقتــی نماینــده ای بــه ســربازی ســیلی 
ــی مســاله اولیــن کاری کــه  ــه جــای ریشــه یاب ــد، ب مــی زن
می کننــد ایــن اســت کــه ببیننــد چه کســی فیلــم را منتشــر 
ــی خــراب  ــک یــک شــهروند جنوب کــرده اســت. وقتــی آلون
شــد نیــز شــهردار دنبــال ایــن بــود کــه فیلمــش توســط چــه 
کســی منتنشــر شــده اســت. در حالــی کــه بــه جــای ایــن 
همــه تــالش بــرای یافتــن منتشــر کننــده محتواهــا، روابــط 
ــر  ــک خب ــا ی ــه ب ــد چگون ــاد بگیرن ــد ی ــا بای ــای م عمومی ه

ــد. ــا افشــاگرانه برخــورد کنن ــط ی ــا غل درســت ی
ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  معــاون ســابق مطبوعاتــی وزی
ــه همــه  ــر ضــرورت آمــوزش ســواد رســانه ای ب ــا تاکیــد ب ب
ــان  ــرای کارکن ــرورت ب ــن ض ــح داد: ای ــه توضی ــار جامع اقش
ــر افزایــش پیــدا مــی کنــد. آنهــا  روابــط عمومــی ده هــا براب
بایــد ســواد رســانه ای را یــاد بگیرنــد و بــه مدیــران خــود هــم 
ــی  ــبکه های اجتماع ــد ش ــد بدانن ــا بای ــد. آنه ــوزش بدهن آم
ــه  مثــل رادیــو و تلویزیــون یــا فــالن روزنامــه نیســت کــه ب
آن دســتور بدهیــم ایــن خبــر را منتشــر نکــن. رســانه تلفــن 
ــا  ــه م ــر هم ــه ب ــرار دارد و جامع ــه ق ــب هم ــراه در جی هم

نظــارت می کنــد.
ــواد  ــوع س ــا موض ــه ب ــورد عجوالن ــاد از برخ ــن انتق وی ضم
ــوزش و  ــم آم ــه ده ــع پای ــرد: در مقط ــان ک ــانه ای بی رس
پــرورش کتــاب ســواد رســانه ای بــرای دانش آمــوزان تدویــن 
ــاب آمــد  ــن کت شــده اســت. حــدود دو ســال پیــش کــه ای
ــد  ــزی را بای ــه چی ــم چ ــا نمی دانی ــد م ــان می گفتن معلم
ــی  ــانه هراس ــاب رس ــن کت ــفانه در ای ــم. متاس درس بدهی
ــاب  ــه کت ــد و در هم ــانه کرده ان ــناخت رس ــن ش را جایگزی
ادبیاتــی بــه کار گرفتــه شــده کــه می گویــد رســانه بــد اســت 

ــد. ــی کن ــراه م و مخاطــب را گم
ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــری ب ــش خب ــاب  پوش ــنده کت نویس
یــک دوره ۳۲ ســاعته ســواد رســانه ای بــرای دانــش آمــوزان 
ــن  ــه ای ــم ب ــن و همکاران ــت: م ــارم دبســتان گف مقطــع چه
ــگاه انتقــادی و  ــا ن ــم موضوعــات را ب کــودکان آمــوزش دادی
شــک آمیــز بررســی کننــد. بچــه هــا بعــد از ایــن دوره منتقد 
مــواد غذایــی مثــل چیپــس و پفــک بودنــد و از مضــرات ایــن 

ــد.    ــران می گفتن ــرای دیگ ــا ب خوراکی ه
نخســتین همایــش اســتانداردهای جهانــی روابــط عمومــی با 
شــعار در افــق جهانــی روی پــای خــود بایســتیم بــا معرفــی 
ــکو/ ESCO در  ــه اس ــدگان گواهینام ــت کنن ــن دریاف اولی
ــاوران  ــرای نی ــی در فرهنگس ــط عموم ــوزه رواب ــران در ح ای

تهــران برگــزار شــد.

استارت طوفانی پلیمر خلیج فارس 
خرم آباد در لیگ برتر بوکس 

ــر بوکــس را  ــاد، لیــگ برت تیــم پلیمــر خلیــج فــارس خرم آب
طوفانــی و بــه یــک پیــروزی مقتدرانــه دســت یافــت.

برتــر بوکــس  لیــگ  امــروز نخســتین دوره پیکارهــای 
باشــگاه های کشــور گرامیداشــت ســردار دل هــا حــاج قاســم 
ــه  ــزی در مجموع ــتان مرک ــس اس ــلیمانی و شــهدای بوک س

ــد. ــاز ش ــرداد اراک آغ ــم م ــهدای پنج ــی ش ورزش
ــم پلیمــر  ــن پیکارهــا و در گــروه »ب« تی در روز نخســت ای
ــر  ــا نتیجــه هشــت ب ــه و ب ــاد مقتدران ــارس خرم آب ــج ف خلی

ــر پیشــتازان اکــوی خراســان رضــوی را شکســت داد. صف
بــرای نماینــده لرســتان؛ امیــد احمــدی صفــا، ســجاد 
محمدپــور، باقــر فرجــی، مهــدی ســرباز، شــاهین موســوی، 
ــد جمشــیدوند در  ــان شــریفی و مجی ــم قشــالقی، طوف میث
اوزان ۵۲، ۵۷، ۶۳، ۶۹، ۷۵، ۸۱، ۹۱ و ۹۱+ بــه پیــروزی 

ــیدند. رس
ــاد فــردا بایــد بــه مصــاف  تیــم پلیمــر خلیــج فــارس خرم آب
صبــا نــور گــروس کردســتان برود.ایــن پیکارهــا در دو گــروه 
ــه دارد  ــز ادام ــور متمرک ــه ط ــدت ۷ روز ب ــه م ــی و ب ۵ تیم
ــود  ــی صع ــه نیمه نهای ــه مرحل ــروه ب ــر گ ــر ه ــم برت و دو تی

می کننــد.

زراعت زیر اشکوب و چرای بی رویه 
چالش برای جنگل ها و مراتع لرستان

ــت  ــت: زراع ــاد کشــاورزی لرســتان گف رئیــس ســازمان جه
ــه یکــی از چالش هــای پیــش  ــر اشــکوب و چــرای بی روی زی

ــت. ــتان اس ــع اس ــا و مرات روی جنگل ه
اســفندیار حســنی مقــدم در جلســه ســتاد برگــزاری هفتــه 
ــتان  ــه لرس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ، ب ــی لرس ــع طبیع مناب
ــگل  ــتان های جن ــی از اس ــب یک ــوای مناس ــطه آب وه به واس
ــون  ــک میلی ــتان ی ــرد: لرس ــار ک ــت،  اظه ــور اس ــز کش خی
ــود  ــه خ ــور را ب ــای کش ــار از جنگل ه ــزار هکت ــت ه و  ویس

ــت. ــاص داده اس اختص
وی تصریــح کــرد: ســرانه جنــگل لرســتان ســه برابر متوســط 
ــرای  ــرمایه ب ــت و س ــک ظرفی ــن ی ــه ای ــت ک ــوری اس کش

ــود. ــوب می ش ــتان محس اس
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی لرســتان بــه برخــی 
چالش هــای جنگل هــای اســتان اشــاره کــرد و افــزود: 
از مهم تریــن  بی رویــه  و چــرای  اشــکوب  زیــر  زراعــت 
مــواردی اســت کــه جنگل هــای اســتان را تهدیــد می کنــد.

ــع  ــکاری و مناب ــه درخت ــه هفت ــاره ب ــا اش ــدم ب ــنی مق حس
طبیعــی، خاطرنشــان کــرد: در ایــن هفتــه منابــع برنامه هــای 
ــم اجــرای  ــه درختــکاری دارد کــه امیدواری متنوعــی از جمل
ــا و توســعه جنگل هــا  ــه حفــظ، احی ــن برنامه هــا منجــر ب ای
و مراتــع اســتان شــود تــا مــا ایــن ســرمایه ارزشــمند را بــه 

ــل دهیم./ایســنا ــم تحوی ــده ه نســل های آین

خبرخبـــرخبر

مدیــر مخابــرات منطقــه لرســتان گفــت: 
ــده ۵۰۰  ــام ش ــای انج ــا برنامه ریزی ه ب
کیلومتــر فیبــر نــوری در مســیرهای 
مخابــرات  توســط شــرکت  مختلــف 
شــده  طراحــی  اســتان  در  لرســتان 

ــت. اس
ــرد:  ــار ک ــر اظه ــی ف ــه شمس ــی ال نب
بــا کمــک وزارت ارتباطــات و اداره کل 
ــر  ــدار فیب ــن مق ــات ای ــاوری اطالع فن
اجــرا  بــه  اســتان  بــرای  را  نــوری 

آورد. درخواهیــم 
از ۵۰۰ کیلومتــر  وی تصریــح کــرد: 
فیبــر نــوری کــه قــرار اســت اجــرا شــود 
۱۱۷ کیلومتــر آن را قــرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیــاء »ص« در ســطح اســتان 

ــد. ــرا می کن اج
ــا  ــتان ب ــه لرس ــرات منطق ــر مخاب مدی
بیــان اینکــه توســعه و بازســازی شــبکه 
ــژه در  ــور وی ــر را به ط ــی پلدخت مخابرات
ــم، خاطرنشــان  ــرار داده ای دســتور کار ق
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه بعــد از ســیل 
مشــکالت زیــادی در زیرســاخت های 
ــی پلدختــر ایجــاد شــد به طــور  مخابرات
مســیر  ســه  از  را  طرح هایــی  ویــژه 
ــاخت های  ــالح زیرس ــرای اص ــف ب مختل

ــم. ــف کردی ــتان تعری ــن شهرس ای
مســیر  کــرد:  اضافــه  فــر  شمســی 
ــه ســمت معمــوالن، زانوگــه  ویســیان ب
ــیر  ــر و مس ــد پلدخت ــمت بابازی ــه س ب
آزادراه بــه ســمت پلدختــر طراحــی 
ــم از ســمت  ــری ه ــیر دیگ ــده و مس ش
آزادراه بــه ســمت جــاده قدیــم پلدختــر 

در دســت طراحــی و اجراســت.
وی رضایتمنــدی مــردم را در گــرو ایجاد 
طرحهــای جدیــد و ارتقــا زیرســاختهای 
مخابراتــی دانســت و افــزود: در ایــن 
راســتا و بــرای اجــرای طرحهــا و در 
ــردم  ــری م ــر حداکث ــب نظ ــه جل نتیج
بــا همــکاری وزارت ارتباطــات و شــرکت 
بــه  هســتیم  تــالش  در  اول  همــراه 
بهتریــن شــکل ممکــن زیرســاخت های 
ــبکه و  ــش ش ــور پوش ــتان را به منظ اس
ــم. ــا دهی ــردم ارتق ــان م ــی آس دسترس

ــه  ــا اشــاره ب ــرات لرســتان ب مدیــر مخاب
ــان  ــت در اســتان بی وضعیــت تلفــن ثاب
ــوژی  ــه تکنول ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ک

ــد  ــر کمــی خواهن ــی طــول عم مخابرات
ــن  ــم از بروزتری ــالش می کنی ــت ت داش
ــتان  ــطح اس ــی در س ــات مخابرات امکان
بــرای خدمــات بــه مــردم اســتفاده کنیم 
و در ایــن خصــوص پروژه هایــی را شــروع 
کردیــم تــا ســرویس دهی مطلوبــی را در 

ــرار دهیــم. ــار مــردم ق اختی
شمســی فر ادامــه داد: اجــرای طــرح 
ftth و اتصــال فیبــر نــوری در منــزل یا 
واحدهــای تجــاری کــه فیبــر نــوری را 
ــای  ــازل می کشــاند محدودیت ه ــه من ب
ــه  ــت ک ــم داش ــد را نخواهی ــای بان پهن
در نتیجــه ســرعت اینترنــت را افزایــش 
خواهــد داد و بــا ایــن روش شــعار} 

منــزل هوشــمند { در ســال آینــده 
ــردم محقــق خواهــد شــد. ــرای م ب

ــی ۱۵  ــفانه ط ــرد: متأس ــار ک وی اظه
ســال گذشــته در حــوزه ارتباطــی و 
ــری  ــه و بازنگ ــالح تعرف ــی اص مخابرات
اصالحاتــی  مقطــع  دو  در  نداشــتیم 
ــم  ــرح ه ــرای ط ــه و اج ــورت گرفت ص
کــد ســازی در اســتان کــه باعــث 
ــند و  ــتان باش ــای اس ــش درآمده کاه
ــل  ــری تبدی ــاق دیگ ــن در اتف همچنی
ــوزه  ــه در ح ــود ک ــه ب ــه ثانی ــس ب پال
تلفــن ثابــت نیــز دچــار کاهــش درآمــد 

ــدیم. ش
نیــز  لرســتان  مخابــرات  مدیــر 
تجهیــزات  سرســام آور  هزینه هــای 
ــتان  ــکالت اس ــر مش ــرات را دیگ مخاب
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــرد و اف ــالم ک اع
ــی  ــزات مخابرات ــی از تجهی ــه خیل اینک
می شــوند  وارد  کشــورها  دیگــر  از 
هزینه هــای بــروز رســانی و تجهیــز 
بــرای مــا بســیار باالســت کــه در اینجــا 
ــدگان  ــردان و نماین ــت دولتم ــاز اس نی
ــت را  ــن صنع ــا ای ــری تعرفه ه ــا بازنگ ب
ارتقــا داده و تجهیــزات و امکانــات خــود 

ــم. ــروز کنی را ب
شمســی فــر تصریــح کــرد: ســعی 
ــان  ــری تجربی ــکار گی ــا ب ــم ب می کنی
تجهیــزات  به روزرســانی  و  فنــی 
ــه  ــی را ب ــات مطلوب ــاختی خدم زیرس
ــرمنده  ــم و ش ــه کنی ــز ارائ ــردم عزی م

نباشیم./ایســنا همشــهریان 

اجرای ۵۰۰ کیلومتر فیبر نوری در لرستان

مدیرکل آمــوزش و پرورش 
در  آموزش  گفت:  لرســتان 
هنرســتان ها باید هدفمند و 

طبق نیاز جامعه باشد.
علیرضــا نخعی در جلســه 
بررســی برنامه ها، فرصت ها 
توســعه  تهدیدهــای  و 
آموزش هــای فنی و مهارتی 
لرســتان  آموزش وپــرورش 

که در بســتر شــاد برگزار شــد، با تأکید بر 
بسترسازی برای تولیدی کردن هنرستان ها، 
اظهار کرد: مدیران هنرستان ها با برنامه ریزی 
و مســاعدت دیگر همکاران می توانند زمینه 
فرصت ســازی برای آموزش هدفمند دانش 

آموزان را فراهم کنند.
وی تصریــح کــرد: اگــر بتــوان از ظرفیت 
ســرمایه گذاران نظیــر بانک ها کمک گرفت 
و آموزش را هدفمنــد کرد همچنین زمینه 
اشتغال در راســتای نیاز جامعه برای دانش 
آمــوزان را فراهم کرد می تــوان به موفقیت 

بــود،  امیــدوار  آمــوزش 
هنرســتان ها با اســتفاده از 
ظرفیــت خــوب نیروهــای 
متخصصــی کــه در اختیار 
دارند و با شناسایی نیاز جامعه 
می توانند دانش آموزان را به 
رشته های متناسب با بازار کار 
سوق داده تا زمینه آموزش و 

اشتغال باهم فراهم شود.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به 
نیاز جامعه، خاطرنشان کرد: هنرستان ها باید 
بتوانند محصوالت متنوع طبق نیاز جامعه را 
تولید کنند و این محصوالت قابلیت عرضه در 
بازار را داشته باشد، اگر این مهم صورت گیرد 

توفیقات خوبی حاصل خواهد شد.
نصراله بازگیران معاون آموزش متوسطه نیز 
در این جلســه در خصــوص اطالعات و آمار 
آموزش، پوشش  برون ســپاری  هنرستان ها، 
تحصیلی هنرســتان ها، توزیــع تجهیزات و 

توسعه متوازن توضیحاتی بیان کرد. /ایسنا

آموزش در هنرستان ها باید هدفمند و طبق نیاز جامعه باشد

تیــم  پرتاب هــای  مربــی 
ملــی دوومیدانی معلوالن، 
ورزشکاری  چهار  می گوید: 
تمرین  خرم آبــاد  در  کــه 
می کننــد بــه طــور قطع 
ســهمیه  می تواننــد 
به  را  توکیــو  پارالمپیــک 

دست آورند.
مصطفــی بهرامی در گفت وگو با ایســنا، 
اظهار کرد: قرار اســت انتخابی تیم ملی 
۲۱ اسفند ماه در  پارالمپیک توکیو  برای 

برگزار شود. تهران 
وی ادامه داد: چهار نفر از ورزشــکارهای 
لرســتانی نیــز در این انتخابی شــرکت 
برای کســب  زیادی  و شــانس  می کنند 

دارند. سهمیه 
بهرامــی تصریح کرد: ســجاد محمدیان، 
محمــد فتحی گنجی، هــادی کائیدی و 

امــان پاپی فعاًل در اردوی 
خرم آبــاد حضــور دارند و 
با توجه بــه آمادگی بدنی 
قطع  طــور  به  دارنــد  که 
کسب  را  سهمیه  می توانند 

کنند.
این مربی لرســتانی یادآور 
کالس بندی  البتــه  شــد: 
لرســتانی هنوز  از ورزشــکارهای  بعضی 
این  مشــخص نشــده و نمی تواننــد در 

کنند. شرکت  رقابت ها 
وی گفت: در حال حاضر شرایط خوبی از 
لحاظ تمرینی و امکانات داریم و مشــکل 
کرد:  تاکید  ندارد.بهرامــی  وجود  خاصی 
ورزشــکارهای معلول لرســتانی با دست 
خالی این رشته را ادامه می دهند و واقعاً 

هستند. بهترین ها  شایسته 

در هفتــه پانزدهم لیگ دســته اول تیم 
خیبر خرم آباد هشــتمین باخت را دشت 

کرد.
ســاعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه امــروز خیبر در 
ورزشگاه امام علی باهنر کرمان به مصاف 
مس رفت و با دو گل نتیجه را واگذار کرد.
گل هــای مــس را بهرام رشــید فرخی و 

محمدعلــی صفیــا در دقایق ۴۲ و ۷۹ به 
ثمــر رســاندند.مس با این پیــروزی ۲۸ 
امتیاز شــد و به صدر جدول رفت و خیبر 
همچنــان با ۱۶ امتیاز در رده  ســیزدهم 
جدول قــرار دارد.خیبر ۱۲ اســفند و در 
هفتــه شــانزدهم میزبان خوشــه طالیی 

ساوه است.

جهــاد  سرپرســت 
دانشگاهی لرستان گفت: 
تا پایان ســال جاری ۱۶ 
رویــداد کارآفرینــی در 
جهاد دانشــگاهی استان 

برگزار می شود.
سالحورزیان  امین  دکتر 
ایســنا  با  در گفت وگــو 

با اشــاره بــه اینکــه در رویدادهای 
کارآفرینــی به صورت کلــی و مختصر 
مفاهیــم پایــه ای و رونــد راه اندازی 
توضیح  مخاطبــان  برای  کســب وکار 
داده می شــود و شــرکت کنندگان در 
باقی رویداد فعالیت های گروهی انجام 
می دهند، افزود: تا پایان سال جاری ۱۶ 
رویداد کارآفرینی در جهاد دانشگاهی 

استان برگزار می شود.
وی ادامــه داد: ایــن فعالیت ها باعث 
شــیرینی  و  تلخی  افــراد  می شــوند 
کارهایی را که اســتارت آپ ها به طور 
معمول انجام می دهند به چشــم دیده 
و آن ها را در محیطی امن و در سطحی 
کنند.ســالحورزیان  تجربه  پایین تــر 
یادآور شد: معموالً منتورهایی در طول 
برنامه همراه شــرکت کنندگان هستند 
تا هم تجربه خود را بــه آن ها منتقل 
کننــد و هــم یادگیــری مخاطبان از 

رویداد را افزایش دهند.
سرپرســت جهاد دانشــگاهی لرستان 

خاطرنشان کرد: در طول 
سال رویدادهای مختلفی 
و  کسب وکار  محوریت  با 
مرکز  در  درآمد  کســب 
دانشگاهی  جهاد  رشــد 

استان برگزار می شود.
این مســئول اضافه کرد: 
با  رویدادهایی  تاکنــون 
عناوینی از جمله راه اندازی کسب وکار 
در حــوزه صنایع دســتی، اســتارآپ 
و مراحــل راه انــدازی آن، اینترنت و 
گردشگری  در  درآمدزایی  فرصت های 

لرستان و... برگزار شده است.
وی بیان کرد: خوشــبختانه استقبال 
از  جوانان خالق و کارآفرین اســتان 
بســیار خوب  رویدادها  این  برگزاری 
اســت و امیدواریــم بــا کمــک این 
آموزش هــا بتوانیم ذهــن جوانان را 
برای ایجاد اشــتغال و کارآفرینی باز 

کنیم.
سالحورزیان افزود: در راستای اجرای 
شــتابدهی کســب وکارهای  برنامــه 
فناورانه جوانان به همت مرکز رشــد 
دورهمی  رویدادهای  جهاددانشگاهی 
معلمی  بــا موضوعات  دیدار  وبیناری 
استارتاپ ها،  در  اســتراتژی  قواعد  بر 
و  خالقیــت در طراحی بســته بندی 
راه انــدازی کســب و کار در حــوزه 
صنایع دستی ماه گذشته برگزار شد.

پروژه برج های دوقلوی کیو 
خرم آباد سال ۹۳ کلنگ زنی 
شد و به گفته مسئوالن قرار 
بود ۳۶ ماهه به بهره برداری 

برسد.
بر تکمیــل این پروژه طبق 
دائم  زمان بنــدی  برنامــه 
تاکیــد می شــد و بــر این 
نیز  روزشمار  تابلوی  اساس 

در محل احداث نصب شــده بود که بعد از 
مدتی خاموش و زمان بندی حذف شد.

در قــرارداد پــروژه برج هــای دوقلــو که 
مرتفع تریــن ســازه خرم آبــاد محســوب 
می شود، سهم شهرداری ۲۵ و سرمایه گذار 
۷۵ درصد اعالم شــده و ســرمایه گذار آن 

گروه عمران و ساختمان معین کوثر بود.
این پروژه در چند ماه اول شــروع فعالیت 
رونــد خوبی داشــت اما پــس از آن دیگر 
خبــری از فعالیت آنچنانــی نبود و صدای 
برخی از کاسبان شهر خرم آباد که با پروژه 
در بحث مــواد غذایی)بــرای کارگران( و 
مصالح ساختمانی همکاری می کردند بلند 

شد.
مســئوالن نیــز در بحــث 
قرارداد سخنانی را رسانه ای 
می کردنــد اما هیــچ اتفاق 
خاصــی در قــرارداد پروژه 
و همچنان شرایط  نداد  رخ 
همانی اســت که از اول بود 
به جایی  راه  اعتراض هــا  و 

نبرده است.
جعفــر طوالبــی، فرمانــدار خرم آبــاد در 
برج های  پــروژه  آخرین وضعیت  خصوص 
دوقلــو اظهار کــرد: با توجه به شــرایط و 
سرمایه گذار  داشــت،  وجود  که  مشکالتی 
قبلی خلع ید و پروژه  به شهرداری خرم آباد 
ادامه داد: مصوبه شورای  واگذار شــد.وی 
شهر خرم آباد در کمیته تطبیق تأیید شده 
و بعــد از مراحل قانونــی، عملیات اجرایی 

توسط شهرداری دنبال خواهد شد.
طوالبــی تأکید کــرد: وقت زیــادی برای 
تکمیل این پروژه از دست رفته و به دنبال 
این هســتیم که هرچه ســریع تر عملیات 

اجرایی از سر گرفته شود.

۴ ورزشکار لرستانی می توانند سهمیه پارالمپیک را کسب کنند

1۶ رویداد کارآفرینی در جهاد دانشگاهی لرستان برگزار می شود

جدایی معین کوثر و پیوستن شهرداری 
به پروژه برج های دوقلوی کیو

مس از خیبر طال ساخت
ادامه دار ناکامی های 

محسن رستمی
ــن دســتاوردهای  ــان یکــی از مهم تری زب
ــان  ــه انس ــت ک ــترگی اس ــری و س بش
توانســته بــه مــدد بلــوغ فکــری و توانایی 
بــا لذاتــی کــه در وجــودش نهفتــه بــرای 
ارتبــاط و هم نشــینی بــا یکدیگــر در 
ــان  ــر زب ــد آورد و اگ ــخ پدی ــول تاری ط
محــاوره و تکلــم ســخن گفتــن و قــدرت 
ــچ  ــا هی ــت قطع ــود نمی داش ــان وج بی
اثــر مکتــوب و بــه نوعــی خط و نوشــتن 

ــت. ــکل نمی گرف ــم ش ه
زبــان لــری در خطــر نابــودي/ ارائــه 
اولیــن  زبــان  را ه کاربنابرایــن  چنــد 
ــت  ــایی اس ــده معجزه آس ــدرت و پدی ق
کــه انســان بــه مــدد و توانایــی آن 
توانســته اجتماعــات بشــری و رابطــه ای 
دوســویه ای را در میــان آدمیــان بــه 
وجــود آورد و هــر زبــان و گویشــی کــه 
ــوان  ــرزمینی را می ت ــه و س ــر نقط در ه
ــی  ــژادی، فرهنگ ــت ن ــه از ماهی برگرفت
ــه  ــل یافت ــی و تکام ــاختارهای ذهن و س
آن منطقــه دانســت کــه در فرآینــد 
طوالنــی و پــر فــراز و نشــیب آدمــی در 
ــل  ــت او دخی ــکل گیری هوی ــتر ش بس
بــوده کــه زبــان خــود نقــش اساســی و 
منحصربه فــردی در معرفــی و مشــخصه 
ــه  ــده دارد ک ــر عه ــژاد ب ــوم و ن ــک ق ی
ویژگی هــای  و  شــاخصه ها  معــرف 
را  قومیــت  و  قــوم  هــر  فرهنگــی 
ــد و  ــته باش ــراه داش ــه هم ــد ب می توان
عناصــر هویت بخــش و قــوام دهنــده 
آن در طــول تاریــخ مــردان و زنانــی 
مواریــث  توانســته اند  کــه  بوده انــد 
ــل و  ــه نس ــل ب ــش را نس ــی خوی هویت
ــظ  ــپهر روزگار حف ــینه در س سینه به س

ــد. نماین
ــی از ایــن عناصــر   پاسداشــت و نگاهبان
قوام بخــش در روزگار پرتالطــم امــروز 
در  کــه  همگانــی  اســت  وظیفــه ای 
ایــن بیــن افــراد دلســوز و شایســته 
ــن  ــدی در ای ــه ج ــه دغدغ ــی ک و آنان
ــان  ــه و مسئولیتش ــد وظیف ــه دارن زمین
ســنگین تر می باشــد و نبایــد از ایــن 
اصــل اساســی و مهــم غافــل بــود و 
ــی  ــان یک ــه زب ــت ک ــده گرف آن را نادی
بن مایه هــای  و  عناصــر  قوی تریــن  از 
فکــری و مــالت ارتبــاط افــراد در رونــد 
بــه  و  می باشــد  اجتماعــی  زندگــی 
ــخن  ــادری« س ــان م ــا » زب ــری ب تعبی
گفتــن اولیــن مؤلفه ای اســت که انســان 
می توانــد زبــان احســاس خویــش را 
کــه ماالمــال برگرفتــه از عمــق وجــودی 

و ذره ذره خویــش در قالــب معانــی و 
بیــان احســاس و تکویــن شــخصیت 
حقیقــی خــود و داشــته های درونــی اش 
در قالــب کلمــات و واژگان ابــراز نمایــد و 
نــه پنــاه بــردن و دســت مایه قــرار دادن 
عناصــری کــه قطعــاً در تعــارض جــدی 
بــا کارکردهــای رفتــاری و اخالقــی، 
ــرد و محیــط اجتماعــی  خــود واقعــی ف
پیرامونــش می توانــد بــه همــراه داشــته 
ــی و  ــان تحمیل ــک زب ــاً ی ــد. اساس باش
ــروزه  ــفانه ام ــه متاس ــرد ک ــا ف ــنا ب ناآش
در حالتــی  و  افزونــی  روز  بــه طــرز 
ســاحت های  تمــام  گونــه  اپیدمــی 
هویــت و تاریخــی و فرهنگی مــان را 
ــرار داده و  ــدی ق ــد ج ــرض تهدی در مع
ــه چــرا و  ــا خــود اندیشــیده ایم ک ــا ب آی
ــر اســاس چــه منطــق و اســتداللی از  ب
ــه  ــه گرفت ــش فاصل ــادری خوی ــان م زب
متأســفانه  و  ناخواســته  یــا حتــی  و 
عنادگونــه در تحمیــل زبــان دیگــر غیــر 
ــش  ــدان خوی ــر فرزن ــادری ب ــان م از زب
برآمده ایــم و بــر بــن نشســتیم و شــاخه 
می بریــم و آیــا بــه تبعــات ایــن باورهــا و 

پندارهــای غلــط اندیشــیده ایم!
ــی و  ــان مل ــری زب ــک فراگی ــدون ش ب
رســمی کشــور بــر همــگان واجــب 
و ضــروری می باشــد و در غایــت آن 
ــدارد،  ــود ن ــبه ای وج ــک و ش ــچ ش هی
چــون کــه اساســا نقطــه اتــکا و اتصــال و 
جوشــنده تمامــی اقــوام و قومیت هــا در 
پهنــه کشــور می باشــد و اتــکای بــه آن 
از ضروریــات اســت ولــی نبایــد بــه ایــن 

ــم  ــطحی از تعلی ــی و س ــای واه بهانه ه
و یادگیــری زبــان مــادری در میــان 
کــودکان و فرزندانمــان غافــل باشــیم و 
ــش  ــه خوی ــه ریش ــه ب ــن تیش این چنی

ــم. بزنی
زبــان می توانــد در تحکیــم پایه هــای 
در  مــا  جمعــی  زیســت  و  اخالقــی 
متمایــز  و  مشــخص  هویــت  قالــب 
فــرا  ســاختارهای  و  ویژگی هــا  بــا 
بســترها  بــه  رســیدن  در  رونــده اش 
و افق هــای روشــن و ممتــاز، نقــش 
ــه  ــه گفت ــد و ب ــا نمای ــی را ایف بی بدیل
دکتــر محســن رنانــی )اســتاد اقتصــاد و 
ــر توســعه(: »بخشــی  صاحب نظــر در ام
ــی  از عــدم توســعه نیافتگی مناطــق غرب
ــه  ــی ب ــدم بی توجه ــر ع ــور را در اث کش
فراگیــری زبــان مــادری در ایــن مناطــق 

می دانــد«.
حتــی در خــود قانــون اساســی و قوانیــن 
ــادری  ــان م ــه زب ــور ب ــتی کش ــاال دس ب
ســخن گفتــن و آمــوزش و فراگیــری آن 
در مراکــز آموزشــی بــه صراحــت قیــد و 

بــر آن تاکیــد گردیــده اســت.
 بــدون شــک امــروزه اقــوام و قومیت های 
کهــن و تاریخــی کــه ریشــه در اعمــاق 
ایــن ســرزمین دارنــد بعضاً طراحی شــده 
و حســاب شــده آماج حمــالت زهرآگین 
و تخریبــی در قالب هــای گوناگــون و 
روش هــای مختلــف قــرار می گیرنــد 
ــد عناصــر ریشــه ای و  ــا بتوانن ــه همان ک
ــوام را از  ــن اق ــی ای ــش و هویت قوام بخ

ــی  ــار ازخودبیگانگ ــه و دچ ــا گرفت آن ه
ــش  ــته خوی ــن از گذش ــه گرفت و فاصل
ــای کاذب و  ــه هویت ه ــردن ب ــاه ب و پن
ــد و فرهنــگ و زبانشــان  نامأنــوس گردن
را در منظرشــان ســخیف و سســت و 
بی مایــه و امــل و اســتهزا شــده بــه 
تصویــر کشــند و جــوی مســموم را 
مــراودات  در  کــه حتــی  زده  دامــن 
ــت و شــاخصه وجــودی  اجتماعــی، هوی
خویــش را انــکار نماییــم و از آن فــراری 
ــل  ــی تام ــا اندک ــه ب ــیم ک ــزار باش و بی
ــص  ــور و تفح ــته و غ ــت در گذش و دق
ــادری  ــان م در آن همیــن فرهنــگ و زب
ــخ  ــول تاری ــار در ط ــن دی ــر ای ــم ب حاک
در صیانــت از فرهنــگ اصیــل و باســتانی 
ــده  ــر عه ــازی ب ــته و ممت ــش برجس نق
ــعر  ــات و ش ــواه آن ادبی ــه گ ــته ک داش
ــاطیری اســت  ــای اس ــا و باوره و آئین ه
ــده اســت و  ــا امــروز محفــوظ مان کــه ت
بــه گفتــه اســتاد کــزازی »مردمــان ایــن 
ــت و  ــی در پاسداش ــش اساس ــار نق دی
نگاهبانــی از فرهنــگ باســتانی ایــن دیار 
بــر عهــده داشــته و از مروجان شــاهنامه 

ــد«. ــرزمین بوده ان ــن س در ای
ــه  ــت ک ــب اس ــخصی واج ــر ش ــر ه  ب
در جهــت شــکوفایی و نگاهداشــت و 
پاســداری از زبــان مــادری کوشــا بــوده و 
ایــن بــاور و یقیــن در او بــارور و نهادینــه 
شــده باشــد کــه زبــان مــادری و تکلم به 
آن هیــچ منافاتی با ســاختارها و شــرایط 
اجتماعــی پدیــد آمــده امــروزی نــدارد و 
ــزان و  ــان کــه از هویــت خویــش گری آن
غافــل هســتند بداننــد کــه ناخواســته در 
جهــت ســاقط نمــودن تمامــی ارزش هــا 
و باورهــای یقینــی و اعتقــادی خویــش 
دارد  هزارســاله  چنــد  پشــتوانه  کــه 
نامشــخص  و  ناکجاآبــاد  مســیری  در 
حرکــت می کننــد. پــس بنابرایــن زبــان 
ــم و بدانیــم کــه  ــاس بداری خویــش را پ
حیــات و بالندگــی فرهنگــی مــا در گــرو 
دفــاع از هویــت وجــودی مــا کــه همانــا 
ــده  ــی و نادی ــه بی توجه ــت ک ــان اس زب
ــزرگ و  ــت ب ــی اس ــتن آن جفای انگاش

نابخشــودنی.

* بــه بهانــه دوم اســفند روز جهانــی 
ــادری ــان م زب

زبان مادری، رمز ماندگاری هویت و 
فرهنگ ما*

برگزیدگان دومین دوره جایزه ادبی کوچه 
معرفی شدند

ــار  ــژه آث ــه، وی ــان کوچ ــنواره رم ــن دوره جش ــدگان دومی برگزی
ــان داد. ــود پای ــه کار خ ــدگان، ب ــی برگزی ــا معرف ــده، ب ــر نش منتش

الهــام فــالح، دبیــر جشــنواره کتــاب کوچــه کــه در راســتای 
شناســایی و معرفــی نوقلمــان و حمایــت از صداهــای تــازه در 
ــن دوره  ــدگان دومی ــود، برن ــزار می ش ــی برگ ــه داستان نویس عرص

ــرد. ــالم ک ــزه را  اع ــن جای ای
بــا آرای داوران ایــن جشــنواره کــه شــامل فرشــته نوبخــت، مرتضــی 
ــم  ــی می بین ــن چیزهای ــان م ــود، رم ــداوردی ب ــر خ ــر و امی برزگ
ــه عنــوان اثــر  کــه دیگــران نمی بیننــد، نوشــته  فرشــته میرزایــی ب
ــای  ــت و رمان ه ــده اس ــی ش ــنواره معرف ــن دوره جش ــده ای برگزی
ــب  ــی به ترتی ــمیه کابل ــر س ــر اث ــراف و روز آخ ــگاه ص ــر پ ــا اث َولَف

ــد. عنــوان دوم و ســوم ایــن جشــنواره را کســب کردن
در ایــن دوره بیــش از ۸۵ اثــر بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال شــد 
کــه برخــی از آثــار واجــد شــرایط شــرکت در مســابقه نبــوده و ۶۵ 
ــه  نخســت داوری رســیدند کــه از میــان آنهــا، پنــج  ــه مرحل ــر ب اث

ــد. ــی راه یافتن ــه نیمه نهای ــه مرحل ــر ب اث
ــر  ــه منتش ــاب کوچ ــر کت ــط نش ــنواره، توس ــب جش ــان منتخ رم
شــده و در دســترس عالقه منــدان بــه ادبیــات داســتانی قــرار 
خواهــد گرفــت. شــایان ذکــر اســت رمــان برگزیــده  دور اول 
ــون  ــتمال هم اکن ــوان خش ــا عن ــه، ب ــاب کوچ ــان کت ــنواره رم جش
ــزه در بخشــی  ــوم اســت.این جای ــاب در دســترس عم ــازار کت در ب
ــت و  ــه حمای ــت ک ــد اس ــه امی ــرده ک ــالم ک ــود اع ــه خ از بیانی
ــی  ــاز راه ــس آغ ــوان و تازه نف ــندگان ج ــار نویس ــتیبانی از آث پش
پرنــور و درخشــان در عرصــه ادبیــات ایرانی- فارســی باشــد./ایرنا

آگهي موضوع ماده ي 3 قانون 13 آیین نامه ي تعیین تکلیف 
وضعیت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــتقر در اداره  ــور مس ــون مذک ــالف قان ــل اخت ــات ح ــادره هی آرای ص
ــل: ــرح ذی ــاد بش ــرم آب ــتان خ ــالک شهرس ــناد و ام ــت اس ثب

شــماره  رای  و   ۱۳۹۹۱۱۴۴۲۵۰۰۱۰۰۰۷۱۹ کالســه  پرونــده 
۱۳۹۹۶۰۳۲۵۰۰۱۰۰۸۳۴۵  مــورخ ۹۹/۱۰/۱۷ بــه تقاضــای آقــای 
احســان یــزدان پنــاه فرزنــد نجــم الدیــن نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان مســکونی بــه مســاحت ۱۳۷/۶۲ متــر مربــع تحــت پــالک 
شــماره ۲۴فرعــی از ۲۰۹۱ اصلــی واقــع در بخــش ۱ شهرســتان 
ــی  ــن قاض ــه  عبدالرحم ــک اولی ــت مال ــی از مالکی ــاد خروج ــرم آب خ
ــون  ــاده ۳ قان ــرای م ــب در اج ــد و انشــاء گردید.مرات رســیدگی و تایی
ــمی در دو  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــف اراض ــن تکلی تعیی
ــان  ــایر صاحب ــن و س ــالع مالکی ــت اط ــه ۱۵ روز جه ــه فاصل ــت ب نوب
حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی میگــردد در صورتــی 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  ــه اشــخاص نســبت ب ک
ــه مــدت دو  داشــته باشــند میتواننــداز تاریــخ اولیــن انتشــار آگهــی ب
ــس از اخــذ رســید،  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت م
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  ب
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

ــف  ۴۱۵۵۹۰۴۳۴  ــد./م ال ــد ش ــادر خواه ص
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۲۰ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۲/۰۵
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مدیــر مرکز تخصصــی فرهنگ و ادبیات 
از  لرســتان  دانشــگاهی  بومــی جهــاد 
دانشــجویی  دومین جشــنواره  برگزاری 
فرهنگی هنــری اقــوام ایــران زمین در 

استان خبر داد.
با ایسنا بیان  امین آزادبخت در گفت وگو 
کرد: اقوام در ایــران زمین در عین حال 
که هریــک دارای هویت فرهنگی ویژه ای 
هستند همگی به عنوان عضوی از جامعه 
فرهنگــی  مشــترک های  دارای  ایــران 
هســتند و به بیان دیگر بین هویت قومی 

و ملی آنها اشتراک وجود دارد.
وی ادامــه داد: ملــت ایــران بــا وجود 
تنــوع قومی کــه در تمامــی بخش های 
این ســرزمین پهناور گســترده شده اند، 
کمتریــن فاصله اجتماعــی را دارند و به 
اجتماعی  سیاسی،  آگاهی  سطح  باالترین 

افزایی رسیده اند. و هم 
آزادبخــت اظهار کرد: دومین جشــنواره 
ایران  اقــوام  فرهنگی هنری  دانشــجویی 
زمین در راســتای تقویــت، هم افزایی و 
وحدت اقــوام ایران زمین توســط مرکز 
بومی جهاد  ادبیــات  و  فرهنگ  تخصصی 
برگزار  آینده  لرستان ســال  دانشــگاهی 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه امیدواریم این جشنواره 
بســتر الزم را برای مشــارکت و همدلی 
اقــوام ایرانــی در راســتای اعتالی ملی 
ایجاد کنــد، گفت: این جشــنواره، نیمه 
در   ۱۴۰۰ ســال  اردیبهشــت ماه  دوم 

برگزار خواهد شد. خرم آباد 
ایــران زمین،  آزادبخــت وحدت اقــوام 
حماســه ها و اســطوره های اقــوام ایران 
اقــوام  و ســنن  آداب  و  زمین،آیین هــا 
ایران زمین، ســبک زندگــی اقوام ایران 
و...(  مســکن  خوراک،  )پوشــش،  زمین 
جایــگاه نمادها و شــاخص های ملی نزد 
اقــوام ایــران زمیــن، نقش آفرینی اقوام 
ایران زمین در هشــت سال دفاع مقدس، 
مواریــث تاریخی و فرهنگــی اقوام ایران 
و  زیســت  اقلیم، محیط  زمین، جایــگاه 

منابــع طبیعی نــزد اقوام ایــران زمین، 
گردشگری و اکوتوریسم در مناطق ایران 
زمین و مشــاغل و فعالیت های اقتصادی 
فرهنگی مختص بــه اقوام ایران زمین را 
از جملــه محورهای ایــن همایش اعالم 

کرد.
وی اضافه کــرد: فیلم مســتند  کوتاه و 
دانشجویی  جشــنواره  بخش های  عکس  
را  زمین  ایــران  اقــوام  فرهنگی هنــری 
تشــکیل می دهند. به همین منظور عالقه 
مندان جهت شــرکت در این جشــنواره 
http:// اینترنتی  میتواننــد بــه آدرس 
roytab.ir/iranzamin مراجعه کنند.
 آزادبخــت مهلت ارســال آثــار به این 
جشــنواره را تا ۲۷ فروردین سال آینده 
اعــالم کــرد و یادآور شــد: جشــنواره 
ایران  اقــوام  فرهنگی هنری  دانشــجویی 
زمین با مشــارکت اســتانداری، دانشگاه 
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره کل  لرســتان، 
و  آموزش وپرورش  هنری،  حوزه  اسالمی، 

خواهد شد. برگزار  صداوسیما 
مدیــر مرکز تخصصــی فرهنگ و ادبیات 
بومی جهاد دانشگاهی با اشاره به اهداف 
ارتقاء سطح  این جشــنواره، عنوان کرد: 
آگاهی دانشــجویان در اقــوام مختلف از 
حوزه هــای مشــترک فرهنگــی و هویت 
ایرانی- اســالمی، ترویج و نشــر عناصر 
نمادهــای وحــدت بخش شــامل پرچم 
ملی، ســرود ملی، خط و زبان مشــترک 
و توجه به عناصر هویت ســاز مثل اماکن 
جغرافیایــی که متعلق به هم نســل ها و 
اقوام اســت مانند خلیج فــارس، دریای 
خزر، کــوه دماوند، دریاچــه ارومیه و...، 
ترویج مفهوم حاکمیت ملی و ســرزمینی 
بــا پذیرش اصل تنــوع و احترام به اقوام 
و  شناســایی  بخشــیدن،  آگاهی  ایرانی، 
وفراهم  تهدیدهــا  و  توطئه هــا  کنتــرل 
آوردن بســتری مناســب برای رشــد و 
و  فرهنگــی  آفرینش هــای  شــکوفایی 
هنری دانشــجویان از اهداف جشــنواره 

هستند. زمین  ایران  اقوام  دانشجویی 

برگزیدگان بخش ادبی مهرواره »ستاره های 
بی نشان«، ویژه قدردانی از مدافعان سالمت 

و کادر درمان، اعالم شد.
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
بــرای قدردانــی از زحمت هــای مدافعان 
ســالمت و کادر درمان، فراخــوان مهرواره 
هنری و ادبی ســتاره های بی نشــان را در 
قالب آثار نقاشــی، عکس، شعر و داستانک 
برای کودکان و نوجوانان در پاییز سال ۹۹ 
منتشر کرد و آثار ارســالی تا ۱۰ بهمن به 

دبیرخانه مهرواره رسید.
 بخش ادبی این مهرواره در دو قالب شعر و 
داستانک )Flash Fiction( برای دو گروه 
سنی نونگاه باالی ۱۲ سال و »نوجوان« ۱۵ 

تا ۱۸ سال برگزار شد.
در بخش »داســتانک« ۴۸۳ اثر به دبیرخانه 
مهرواره رســید که بعد از انتخاب اولیه در 
دو گروه ســنی اعالم شــده، تعداد ۶۰ اثر 
به مرحلــه ی پایانی راه یافتند. در مرحله ی 
نهایی، در بخش نوجوان ۳ اثر برگزیده و ۲ 
اثر شایسته ی تقدیر و در بخش نونگاه ۳ اثر 
برگزیده و ۴ اثر شایسته  تقدیر شناخته شد.

هیئت داوران مرحله پایانی بخش داستانک 
را جعفر توزنده جانی نویسنده، دبیر و عضو 
کودک  نویســندگان  انجمن  هیئت  مدیره 
و نوجــوان، شــراره هاشــم دباغیان و هما 
اجتهادی کارشناسان مدیریت آفرینش های 

ادبی و هنری کانون تشکیل می دادند.
توجــه به ســاختار داســتانک، ســادگی، 
جذابیت اثر، توجه به گفت وگو و پایان بندی 
اثر و ارتباط اثر با موضوع های اعالم شــده 

در فراخوان، از جمله مالک های داوری در 
بخش داستانک بود.

بر اســاس این خبر در فراخــوان مهرواره 
حداکثــر ۲۵۰ کلمه برای داســتان« اعالم 
شده بود ولی با توجه به کیفیت خوب آثار 
و بنــا به تصمیم هیئــت داوران، آثاری که 
تا ۳۵۰ کلمه بودنــد نیز در انتخاب پایانی 

قرار گرفتند.
در بخش شــعر نیز در دو گروه سنی نونگاه 
باالی ۱۲ ســال و نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ســال 
در مرحلــه ی اول داوری از میان ۳۰۷ اثر 
رسیده به دبیرخانه، ۱۸۰ اثر انتخاب شد و 
به مرحله  پایانی راه یافت. در مرحله  نهایی 
داوری در گروه سنی نونگاه ۵ اثر به عنوان 
برگزیده و ۴ اثر به عنوان شایســته  تقدیر 
معرفی شــدند. همچنین در گروه ســنی 
نوجوان ۴ اثــر برگزیده و ۵ اثر شایســته  

تقدیر معرفی شد.
مالک های انتخاب آثار نگاه تازه به موضوع، 
خالقیت در پرداخت، زبان سالم، پرداختن 
بــه مقوله  امیــد و توجه به ارتبــاط اثر با 

موضوع های اعالم شده در فراخوان بود.
حسین دهلوی شاعر، حسین توالیی و مریم 
اسالمی از شاعران و کارشناسان ادبی کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان داوری 
مرحله ی پایانی بخش شــعر این مهرواره را 

به عهده داشتند.
آثار برگزیده و شایســته تقدیر این مهرواره 
نیز در گالری مجازی سایت کانون پرورش 

فکری به نمایش گذاشته خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی لرستان از آغاز بکار 
دبیرخانــه هفتمین دوره پایتخــت کتاب ایران در این 

استان خبر داد.
احمدحسین فتایی در نخســتین جلسه ستاد توسعه و 
ترویج کتاب و کتابخوانی اســتان بــا محوریت انتخاب 
خرم آبــاد به عنوان پایتخت کتاب ایران افزود: انتخاب 
پایتخت کتاب در کشــور از سال ۱۳۹۳ آغاز و تاکنون 
شهرهای اهواز، نیشــابور، بوشهر، کاشان، یزد و شیراز 
در دوره های قبلی این عنوان را دریافت کرده اســت و 

خرم آباد در ســال گذشته در بین ۲۰ کاندیدای نهایی 
پایتخت کتاب کشــور در سال ۱۳۹۹ حضور داشت.

وی ادامه داد: لرســتان در حوزه تالیف و نشــر کتاب 
از ظرفیت های خاصی برخوردار اســت و باید بکوشیم 
با فراهم کــردن زمینــه انتخاب خرم آبــاد به عنوان 
پایتخــت کتاب ایران، اعتبــارات و امتیازات این طرح 
را برای توســعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در استان و 

همچنین تقویت این ظرفیت ها کســب کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی لرســتان با اشاره 
بــه این نکتــه که » تمامــی فعالیت هــای فرهنگی و 
هنری اســتان در موضوع کتاب باید در قالب این طرح 
یکپارچه شــود « اظهار داشــت: اگر به دنبــال تغییر 
نگاه مسئوالن کشــوری به استان به خصوص در حوزه 
فرهنگ، هنر و رســانه هســتیم باید با همکاری و هم 
افزایی بیشــتر دســتگاه های اجرایی به ویژه دستگاه 
های فرهنگی، فضای اســتان را به ســمتی پیش ببریم 
که توجه مســئوالن و متولیان امر در کشــور به سمت 

لرستان جلب شود.
رضا نیازی معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی لرستان نیز در این نشست به تشریح برخی از 
اهداف کلی این طرح پرداخت و گفت: کمک به توسعه 
پایدار، فرهنگی و اجتماع محور شهرها، انسجام بخشی 
به فعالیت های فرهنگی در شــهرها با محوریت کتاب 
و کتابخوانی، کشــف، جذب، ســاماندهی و بهره گیری 
از امکانــات و ظرفیت های محلــی و بومی برای ترویج 
کتابخوانــی و تقویت برنامه ریزی و نگاه به آینده، کلی 

ترین اهداف طرح انتخاب پایتخت کتاب ایران اســت.
نیازی افزود: برنامه هــا، فعالیت ها و اقدامات طراحی 
شــده در قالــب این طرح باید متناســب بــا نیازهای 
محلی، آیین های بومی و ارزش های دینی و ملی بوده 
و تاثیرات مشــهود و پایداری در ارتقای سطح فرهنگ 
کتابخوانی داشــته باشــند. همچنین عالوه بر نوآورانه 
و خالقانــه بودن بایــد به گونه ای طراحی شــوند که 

ظرفیــت فضای مجازی را بتوان به خوبی بکار گرفت.

برگزاری دومین جشنواره دانشجویی فرهنگی هنری 
اقوام ایران زمین

برگزیدگان بخش ادبی مهرواره »ستاره های بی نشان«
 اعالم شد

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است
در بند سر زلف نگاری بوده ست

این دسته که بر گردن او می بینی
دستی ست که برگردن یاری بوده ست

هوشنگ پرتو
ــا  ــذاری روزه ــای نام گ ــی از جنبه ه یک
ــه  ــا جامع ــر ت ــت و تلنگ ــادآوری اس ی
ــداد را  ــا روی ــن مناســبت ی هــدف آن اب

ــد. ــرور کنن ــن م در ذه
تلنگــری کــه روز جهانــی زبــان مــادری 
بــرای مــا لرتبــاران دارد فرصتــی بــرای 
اندیشــیدن دوبــاره بــر محــور هویــت و 
زبــان ملــی  لــری و دریــک واژه فرصتــی 
ــاره خــود اســت. ــرای اندیشــیدن درب ب

امــروزه زبــان لــری بــا مشــکالت و 
چالش هایــی روبــرو اســت کــه ایــن 
فضــای  یــک  نبــود  در  چالش هــا 
پشــتیبان کننــده قــوی و مطمئــن 
ــرای  ــتری را ب ــرات بیش ــه روز خط روزب

آن بــه وجــود مــی آورد.
ــر  ــجم  و فراگی ــری منس ــط ل ــود خ نب
ــتاری  ــات نوش ــود ادبی ــع آن نب و به تب
لــری باعــث شــده اســت تــا زبــان لــری 
ــه روز در هجمــه فرهنــگ شــفاهی  روزب
غیــر لــر کــه عامدانــه یــا غیــر عامدانــه 
ــال  ــین در ح ــر نش ــرزمین های ل در س

ــر شــود. گســترش اســت مهجورت
اختالفــات تفرقه افکنانــه در قــوم لــر 
ــر  ــژادی ل ــای ن ــوص گرایش ه در خص
ماننــد لــک و بختیــاری و.. و تحریکاتــی 
کــه باعــث نواختــه شــدن طبــل تفرقــه 
می شــود عامــل حزن انگیــزی اســت 
کــه تحــرکات لرهــا را در حــول محــور 
ــش  ــا چال ــی ب ــت مل ــی و هوی ــان مل زب

ــازد. ــرو می س روب
نبــود همگرایــی در بیــن اندیشــمندان، 
لــر  قــوم  روشــن بینان  و  متفکــران 

ــری  ــاد فک ــا اتح ــت ت ــده اس ــث ش باع
بــرای رســیدن بــه یــک اجمــاع در 
جهــت حمایــت از زبــان مــادری وجــود 

ــد. ــته باش نداش
متأســفانه هم اکنــون بیشــتر زبان هــای 
ــد کــردی و ترکــی  ــری مانن هم جــوار ل
و... در پورتال هــای بین المللــی ثبــت 
و موتورهــای جســتجوگر و اســتفاده 
زبان هــا  ایــن  بــا  اپلیکیشــن ها  از 
کاربــردی شــده اند. حالتــی کــه در 
زبــان لــری هنــوز صــورت نگرفتــه 

ــت.  اس
غریبگــی روزافــزون گویشــوران لــری بــا 

واژه هــای اصیــل بــه علــت ســلطه رو بــه 
ــر  ــان فارســی در مناطــق ل ــش زب افزای
نشــین درد دیگــری اســت کــه لرهــا بــا 

آن مواجه انــد.
ــران  ــی ای ــیمای مل ــا از صداوس انتظاره
ــری کــه حالتــی  ــان ل ــت از زب در حمای
ــیمای  ــی صداوس ــده دارد ول ناامیدکنن
لــر  اســتان های  ســایر  و  لرســتان 
ــری  ــارس ل ــیوع ف ــا ش ــز ب ــین نی نش
ــی  ــا فارس ــوط ب ــری مخل ــان ل ــا هم ی
ضمــن قبــح زدایــی از عــدم اســتفاده از 
ــه روز بیگانگــی را  واژه هــای اصیــل روزب
در حــوزه زبانــی لــری بــرای گویشــوران 

ــد. ــترمی کنن بیش
ــرای  ــی ب ــچ تالش ــی هی ــام آموزش نظ
ــدارد و  ــری ن ــان ل ــای زب ــظ و احی حف
ــش  ــه بیشــتر دان بســتر آموزشــی روزان

آمــوزان را لــری زده می کننــد
چنانچــه بــر خــود خــورده بگیریــم 
لــری  بــا  را  کودکانمــان  کــه چــرا 
ــا  ــگی ب ــه همیش ــرده و جمل ــنا نک آش
ــم  ــت نمی کنی ــری صحب ــان ل کودکانم
ــه در  ــی هنگامی ک ــت ول ــی اس حقیقت
ــال  ــا نونه ــه کــودک ی ــی ک جماعت های
حضــور دارد و در برابــر گفتــار لــری 
بــاد تمســخر و اهانــت مربیــان کادر 
رغبتــی  می گــردد  روبــرو  آموزشــی 

ــت. ــد داش ــری نخواه ــم ل ــرای تکل ب
متأســفانه پشــتوانه رســانه ای زبــان 
انــدک و کانال هــای مســتقل  لــری 
ماهــواره ای کــه بتواننــد گفتــار لــری را 

ــد. ــود ندارن ــد وج ــتر رواج دهن بیش
به عنــوان  لــر  ادبیــان  و  شــاعران 
ــان لــری متأســفانه کمتــر  ــان زب نگهبان
و..  واژه  احیــای  واژه،  خلــق  عرصــه 
ــاعران  ــمار ش ــز انگشت ش ــتند و ج هس
ــن زاده  ــین حس ــون حس ــدی چ متعه
رهدار،دیگــران اهمیتــی بــرای زبــان 

ــتند. ــل نیس ــری قائ ل
و  لــری  زبــان  دربــاره  نوشــتنی ها 
قلــم  مجــال  و  بســیار  آن  غم هــای 
لرهــا  چنانچــه  ولــی  اســت  کــم 
را  و...  همیاری هــا  خودکم بینی هــا، 
بــه کنــاری بگذارنــد می تواننــد بــه 
واژه  به جــای  و  بازگردنــد  خویــش 
مامــان باافتخــار بگوینــد: دا، دالکــه و ...
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از منظــر معرفــت شــناختی کــه تخیــل 
ادبــی ، زبــان را پدیــد آورده اســت 
ــوده  ــد آن ب ــف مترص ــن اثر،مول در ای
ــا  ــود را تنه ــه خ ــی ک ــطوره ی زبان اس
زبــان موجــود مــی انــگارد بــه اســتقرار  
ــکل  ــان ش ــی هم ــود یعن ــین خ پیش

ــد .  ــاع یاب ــتانی اش  ارج ــل باس اصی
اگــر دیــدگاه زبــان شــناختی و تحلیــل 
ــم  ــتان بگنجانی ــن داس ــی را در ای نهای
؛ زبانــی کــه اســتهزا شــده و زبــان 
ــطوره ی  ــن اس ــه همی ــز ک ــر نی دیگ
ــوده اســت  ــا ب ــات کهــن م ــی ادبی زبان
ــی تحقــق  ــه ای ــه صــورت پــس زمین ب
ادراک،  و  خالقیــت  بــرای  بخــش 
بــا ریشــخندی بــی رحمانــه همــه 
ــه  ــه را ب ــی بیگان ــای زبان ــه ه ی گون
بــه  اســت  درآورده  خــود  تصاحــب 
عبارتــی مولــف ، اراده ی معطــوف عــام 
در گرایــش بــر همتاهــای مضحــک 

ــت. ــه اس ــخره گرفت ــه س ــی را ب زبان
گویــی در پــی آن بــوده جامــه ی زبــان 
مزبــور را بــر تــن جهانــی نــو بپوشــاند ؛ 
زبانــی کــه بــا معیارهــای زمــان معتبــر 
ــدارد و در  ــنخیتی ن ــچ س ــته هی گذش
قالبهــای کلیشــه یــی و گفتارهــای 

ســنخی تنــزل یافتــه اســت.
ــی کــه  ــان ادب ــای زب ــرای احی ــو ب تکاپ
دیرزمانیســت مهجــور واقــع گشــته در 
ــتان  ــده ی داس ــب پیچی ــله مرات سلس
ــان شــناختی   ــر ایــن امــر و تمایــز زب ب
صحــه مــی گــذارد و بــه بــاد تمســخر 
میگیــرد؛  زمانــی کــه زبــان هــای 
بیگانــه پــا بــه عرصــه ی وجود گــذارده 
انــد در  قلمــروی ادبیــات ؛ زبــان ملــی 
مــا نیــز رو بــه اضمحــالل بــوده اســت و 
بطبــع گونــه هــای نــازل تــر در فراینــد 
ــی در  ــای ادب ــن زبانه ــری ای شــکل گی

ــش هســتند . ــای نق ــال ایف ح
بــه عبارتــی ایــن داســتان فــارغ از 
ــن مایــه هــای مشــترک حماســی  و  ب
ــی  ــتار زمان ــی و پیوس ــی تاریخ وارونگ
ــی از رزم و  ــوازات جریانات ــی بم و مکان

بــزم ،  سلحشــوری هــا و تبلــور تراژدی 
ــی  ــه های ــو مقول ــه در پرت ــه ک پرداخت
ماننــد   ســلطه ی فــره مندانــه ی  یــا 
ســلطه ی کاریزماتیــک رهبــران کاهــن 
ــت و  ــرت اطاع ــروع و کث ــدار مش و اقت
ــای  ــه ه ــر مقول ــوام و تکثی ــی  ع بردگ
ــم  ــگویی  دره ــزاری و پیش ــواب گ خ
تنیــده شــده ، بعضــا در متــن داســتان 
اشــاره بــر ایــن بــود هدایایــی را بــرای 
معابــد کاهنــان پیشــکش نماینــد و 
ــم  ــبزه رو را ه ــران س ــش دخت بهمراه
ــد  ــراه خــود آوردن ــی هم ــوان قربان بعن
تــا از نــزول بالیــای اســمانی جلوگیــری 

ــد. نماین
ــلطه  ــر س ــداوم ه ــال مت ــا اعم  طبیعت
ــوی  ــی دع ــتلزم نوع ــواره مس ــی هم ی
باشــد  مــی  مشــروعیت  ثمربخــش 
و درجــه یــی از حمایــت اخالقــی و 
ــرای  ــف را ب ــار مختل ــی  اقش ــزه ی آمی
مزورانــه  نظــام  مــدت  دراز  بقــای 

ــدار  ــن اقت ــه همی ــتجو ،  در نتیج جس
ــت  ــی از حرم ــزه ی ــا آمی ــی ب کاریزمای
و هیبــت و وفــاداری راســخ اســتوار 
ــه ی  ــی گون ــدرت اله ــت و ق ــی گش م
ــم  ــی نظ ــر فروپاش ــان رو در براب کاهن
طبیعــی جهــان و هســتی نمایــان مــی 

ــاخت. س
پنداریــم   مــی  چنیــن  ســویی  از 
ــا  ــی م ــای کنون ــی ه ــتره ی آگاه گس
دربــاره ی ســاختار اجتماعــی مردمــان 
ــل  ــی باشــد و قب ــان محــدود م آن زم
ــم ،  ــرو گردی ــا حماســه روب ــه ب از اینک
ــت. ــیده اس ــان رس ــه پای ــن آن ب تکوی

ــه،  ــای حماس ــر از سرمنش ــرف نظ ص
ماننــد  ادبــی  هــای  گونــه  ایــن 
ــه  ــایه ب ــت نیس ــپان دش ــتان اس داس
ــت  ــه بدس ــام یافت ــن ، فرج ــور یقی ط
ــی  ــت اصل ــه خصوصی ــیده ک ــا رس م
آن انتقــال دنیــای توصیفــی خــود 
بــه گذشــته ی مطلــق ادوار نخســتین 

ــای حماســی  ــع دنی مــی باشــد. درواق
یــک حقیقــت ، ایــده و ارزش تکویــن 
ــت،  ــر اس ــلم و تغییرناپذی ــه ، مس یافت
معنــای فاصلــه ی حماســی نیــز همین 
اســت، گذشــته ی حماســی بــا اتــکا بر 
ــق«  ــی موجــه« گذشــته ی مطل دالیل
ــچ  ــی هی ــه عبارت ــود ب ــته میش نگریس
ــوان از آن  ــه بت ــت ک ــی نیس ــه ی روزن
ــی  ــده کرد،دنیای ــه آین ــی ب ــم نگاه نی
ــی  ــه ی ــه ادام ــه ن ــا ک ــت خودکف اس
ــا  ــه اساس ــت و ن ــروض اس ــر آن مف ب

ــداوم دارد .  ــه ت ــازی ب نی
تعاریــف  نیــز  گذشــته  ایــن  در 
ــی  ــه در کلیت ــار یافت ــد و اعتب زمانمن
ــد  ــه ان ــم آمیخت ــر به ــک ناپذی تفکی
هــای  الیــه  در  کــه  طــور  همــان 
باســتانی  زبانهــای  معناشــناختی 
ــه  ــر چ ــد ه ــورده ان ــد خ ــم پیون به
ــی  ــود ، ب ــق ش ــته تلفی ــن گذش در ای
معتبــر  اهمیتــی  و  مفهــوم  درنــگ 
ــن  ــه ی همی ــا در نتیج ــد ام ــی یاب م
پیونــد، جامــه ی فرجــام پذیــری و 
ــی  ــن و بعبارت ــه ت ــز ب ــدی نی غایتمن
ــتمرار  ــوق اس ــه ی حق ــود را از هم خ

راســتین محــروم مــی ســازد .
توانیــم دربــاره ی  مــا فقــط مــی 
گمانــه  بــه  حماســه  ی  پیشــینه 
ــای  ــه ه ــم  و آن چکام ــی بپردازی زن
نخســتینی کــه وجــود انهــا مقــدم بــر 
وجــود حماســه و ابــداع ســنت گونه ی 
ــا  ــده اســت ، نهایت ــرض ش ــه ف حماس
وقایــع  کــه  انــد  بــوده  شــعرهایی 
زمانــه ی خــود را بطــور مســتقیم 
در  درنــگ  کردند.بــی  مــی  بازگــو 
چنیــن بســتری حماســی مشــخصه ی 
ــی  ــره ی وارونگــی زمان خــاص و جوه
و غنــای زمــان حــال و حتــی بیــش از 
آن غنــای گذشــته در ازای فقــر زمــان 

ــت . ــده اس ــل ش ــده حاص آین
ــگاوری  ــز از جن ــتان  نی ــن داس در بط
و همــاوردی و جنــگ و خونریــزی 
ــای  ــاو آشــوریها و تاخــت و تازه ماده
ــزه هــای گوناگــون  ــا انگی ســهمگین ب

ــت . ــده اس ــت ش حکای

فرار خورشید

ــد  ــاعت بلن ــد س ــد از چن ــه بع ــر ک ــای کامپیوت از پ
بــا  فوتبــال دســته جمعی  یــک  هــوس  می شــوم، 
قبل ترهــا  مثــل  می کنــم.  میــدان  تــوی  بچه هــا 
میــدان  می رفتیــم  قبلی مــان  خانــه ی  تــوی  کــه 
و بــا بچه هــای کوچــه فوتبــال بــازی می کردیــم. 
آنجــا یــک مــردی بــود کــه اســم او هــم اصغــر 
ــا  ــن اصغــر آق ــا کجــا، ای ــی آن اصغــر آق ــود. ول ــا ب آق
ــدان  ــوی می ــی داد ت ــود، اجــازه م ــان ب کجــا؟ او مهرب
ــود، یــک چشــم  ــازی کنیــم. یــک چشــمش ســبز ب ب
ــای  ــر آق ــا اصغ ــاال ب ــا ح ــه ت ــن ک ــیاه؛ م ــرش س دیگ
می ترســم.  ازش  چــون  نشــده ام،  روبــرو  اینجــا 
بچه هــا می گوینــد کــه اصغــر آقــای اینجــا یــک 
پایــش  آقــا  اصغــر  آن  ولــی  می لنگــد،  پایــش 

می گویــم: مامــان  بــه  نمی لنگیــد. 
ــا  - مامــان بــرم تــو میــدون؟ خســته شــدم از بــس ب

ــازی کــردم. ــر ب کامپیوت
ــدا  ــم خ ــودم می گوی ــا خ ــی روم، ب ــه م ــوی راه ک ت
کنــد اصغــر آقــا آنجــا نباشــد. چــون وقتــی آنجاســت 
اجــازه نمی دهــد مــا تــوی میــدان بــازی کنیــم. 
ــم  ــار ه ــک ب ــم. ی ــد ســر  و  صــدا راه می اندازی می گوی
ــه شیشــه ی خانه شــان، از  کــه تــوپ ســامان خــورد ب

ــد. ــر می زن ــل غ ــتر از قب ــد بیش ــه بع آن ب
وقتــی چشــمم می خــورد بــه ماشــین اصغــر آقــا 
ــی  ــیِن زرِد ب ــن ماش ــم ای کاش ای ــودم می گوی ــا خ ب
ــردم  ــدی برمی گ ــا ناامی ــود. ب ــا نب ــر آق ــِت اصغ ریخ

خانــه. مامــان می گویــد:
- پســرم چی شد؟ رفتی بازی؟

- بازم نشد.
صدای زنگ تلفن می آید.

-  الو! سالم.
- شــاهین میــای بــا بچه هــا تــو میــدون بــازی 

کنیــم؟
-  باشــه ولی اصغر آقا چی؟

ــت.  ــون نیس ــینش دِر خونش ــن ماش ــا می گ -  بچه ه
ــه نیســت دیگــه. حتمــاً خودشــم خون

-  خب باشه میام.
ــول،  ــم ای ــودم می گوی ــا خ ــی روم ب ــه م ــوی راه ک ت
ــم  ــد. از دور می بین ــر بیای ــا دی ــر آق ــد اصغ ــدا کن خ
ــتند.  ــن هس ــر م ــدان منتظ ــل می ــا داخ ــه بچه ه ک
خنکــی بیــن بعــد  از  ظهــر و غــروب، مخصوصــاً وقتــی 
کــه اصغــر آقــا هــم نباشــد، خیلــی می چســبد. 
بچه هــا تــوی میــدان نشســته اند و دارنــد حــرف 

ننــد. می ز
بی خــودی  حرف هــای  انقــد  بچه هــا.  ســالم   -
نزنیــن. تــا اصغــر آقــا نیومــده بیایــد بــازی کنیــم.

ــِت  ــین زرِد بی ریخ ــه، از دور ماش ــد دقیق ــد از چن بع
ــم. ــا را می بین ــر آق اصغ

ــد  ــید بری ــد. گم ش ــون ش ــماها پیدات ــه ش ــازم ک - ب
خونه هاتــون.

- بچه ها فرار کنین!
خورشــید هم دارد فرار می کند. درست مثل ما.

- پســرم چی شد بازی کردی؟
- آره مامــان خیلــی خــوب بــود. فقــط ای کاش اصغــر 

آقــا انقــد زود نمیومــد تــا بیشــتر بــازی می کردیــم.
ســاعت نــه صبــح شــده. آفتــاب تــا تــه اتاقــم آمــده. 

ــد: ــان می گوی مام
- می تونی بری واســم خرید کنی؟

تــوی راه کــه مــی روم. چشــمم بــه خانــه ی اصغــر آقــا 
ــا نیســت.  ــش آنج ــین زرِد بی ریخت ــه ماش ــد ک می افت
ــت،  ــد نیس ــد باش ــه بای ــاال ک ــم ح ــودم می گوی ــا خ ب

ــد باشــد هســت! ــی وقتــی کــه نبای ول
تنــگ  قبلی مــان  بچه هــای کوچــه ی  بــرای  دلــم 
ــه  ــی کاری ب ــم کس ــازی می کردی ــه ب ــا ک ــده. آنج ش
ــم. ــگ بزن ــن زن ــه محس ــت. ای کاش ب ــان نداش کارم

- الو. سالم. خوبی محسن؟
- سالم. خوبم. مرسی...

- راســتی هنوز تو میدون فوتبال بازی می کنین؟
- نــه دیگــه. دیگــه کســی حــال و حوصلــه فوتبــال رو 

نــداره. منــم دیگــه حوصلــه اش رو نــدارم.
ــه  ــودم همیش ــما ب ــای ش ــه ج ــه اگ ــن ک ــرا؟ م - چ

می رفتــم تــو میــدون فوتبــال بــازی می کــردم.
- بعــد از ایــن کــه اصغــر آقــا تصــادف کــرد اعصابــش 
ــه  ــم دیگ ــا ه ــت. م ــا رف ــه از اینج ــد. دیگ ــراب ش خ

ــم. ــازی نکردی ــال ب فوتب
آقــای کوچــه  بــا خــودم می گویــم پــس اصغــر 

رفتــه؟ کجــا  قبلی مــان 
ــت و آن  ــروب اس ــر و غ ــد از ظه ــن بع ــم بی ــاز ه ب

ــوا. ــی ه ــی رویای خنک
- مامــان صدای بچه ها میاد. برم بازی؟

تــوی راه میــدان کــه مــی روم بچه هــا را می بینــم 
ــد.  ــث می کنن ــر و بح ــا ج ــر آق ــا اصغ ــد ب ــه دارن ک

می گویــد: ســامان 
- آخــه اصغــر آقــا بــازی کــردِن مــا چــه ضــرری بــه 

ــونه؟ ــما می رس ش
کمــی جلوتــر کــه مــی روم بــرای اولیــن بــار از نزدیــک 
ــک چشــمش ســبز  ــم. ی ــا را می بین ــر آق صــورت اصغ
اســت و یــک چشــم دیگــرش ســیاه. یــک پایــش هــم 
می لنگــد. همــان اصغــر آقــای کوچــه قبلی مــان 
ــر  ــاال دارد س ــود... ح ــان ب ــه مهرب ــی ک ــت. همان اس

می زنــد.  داد  بچه هــا 
کسرا دارابی

داستانکزبان مادری جشنواره

روز جهانی زبان مادری فرصتی برای 
بازگشت به خویشتن

»اسطوره ی زبانی یا پیکار زبان شناختی دیرینه ایی«
تاملی بر داستان اسپان دشت نیسایه
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