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سال
بیستوپنجم
شماره 7255
سه شنبه
 24دی 1398
حسین گلگالب

ای
ایران ای مرز پر گهر
ای خاکت
سرچشمهی هنر
دور از
تو اندیشهی بدان
پاینده مانی و جاودان
ای
دشمن ارتو سنگ
جان من فدای خارهای من آهنم
خاک پاک میهنم
مهر تو
سیاوش کسرایی
چون ،شد پیشهام
دور از تو
نیست اندیشهام
وطن! وطن!
در
نظر
راه تو ،کی ارزشی
دارد این جان ما
فکن بهمن که من
پاینده
به
باد خاک ایران ما
هر کجا غریبوار
سنگ
که زیر آسمان
خاک کوهت دُر و گوهر است
دیگری غنودهام
دشتت بهتر از زر است
همیشه با تو بودهام،
مهرت از
اگر که حال پرسی همیشه با تو بودهام
برگو دل کی برون کنم
ام
بی
تو
مهر تو چون کنم
نیک می شناسیام
تا
گردش جهان و
من از درون ّ
قصهها و
دور آسمان بپاست
غص
ه
ّ
ها
برآمدم:
نور ایزدی همیشه
رهنمای ماست
حکایت هزار شاه با گدا
مهر تو
چون ،شد پیشهام
حدیث عشق
ناتمام آن شبان
دور از تو
به دختر
نیست ،اندیشهام
در
سیاهچشم کدخدا
راه تو  ،کی ارزشی
ز پشت دود
دارد این جان ما
پاینده
کشتهای سوخته
باد خاک ایران ما
درون کومهی سیاه
ایران ای
خرم بهشت من
ز پیش شعله
روشن از
تنم ز رنج های کورهها وکارگاه
تو سرنوشت من
عطر
گر
و بو گرفته است
آتش بارد به پیکرم
رخم به سیلی
جز
اگر چه در زمانه خو گرفته است
از مهرت بر دل نپرورم
نگاه
آب
یکی ز چهره اعتنای کس نبودهام
و خاک و مهر تو
سرشته
های
شد
بی
دلم
شمار تودهام
مهرت ار برون رود
افشین یداللهی
چه غمگنانه
چه میشود دلم
سالهاکه بالها
مهر تو
چون ،شد پیشهام
زدم به روی
بحر بیکنارهات
وطنم
دور از تو
که
ای شکوه پابرجا
نیست ،اندیشهام
در خروش آمدی
در
در دل
به
راه تو ،کی ارزشی
التهاب دورانها
دارد این جان ما
جنب و جوش آمدی
پاینده باد خاک
به
کشور روزهای دشوار
اوج
ایران
ما
رفت
موجهای تو
زخمی
که
سربلند بحرانها
یاد باد اوجهای تو!
ایستادی
بر جنگ رو در رو
در آن میان
که جز خطر نبود
خنجر از
مرا به تخته
گویی از پشت میزند دشمن
پارهها نظر نبود
نبودم از
ما و در نهان بر ما
عارف قزوینی
کسان که رنگ و
آب
وطنم
دل
پشت
به
حیله
ربودشان
را بشکن
گودهای هول
وطنم
[]...
بسی
ای شکوه پا برجا
صدف گشودهام
مهدی اخوان ثالث
در دل
التهاب دورانها
گهر ز کام
از خون جوانان
مرگ در ربودهام
وطن الله دمیده
رگت امروز
ز
از ماتم سرو
پوچ جهان هیچ
تشنه عشق است
بدان امید تا که تو
اگر دوست دارم
در سایه گل قدشان ،سروها خمیده
دل رنجیده
تو را
خون نمیخواهد
ای کهن بوم و بر
دهان و دست را
بلبل از
رها
این
دوست
کنی
دل
غصه
تو
دارم
تا
خزیده
تو را ای
ابد برای تپش
دری ز عشق بر
گل نیز چو من در
تو را کهن پیر جاوید برنا
غیرعشق و
بهشت این زمین دل
چه کجرفتاری غمشان جامه دریده
دوست دارم،
فسرده وا کنی شرم بر جنون نمیخواهد
به بند ماندهام
ای چرخ
اگر دوست دارم
چه
تو را ای
من اگر حریم تو
شکنجه دیدهام
بدکرداری ای چرخ
تو را ای گرانمایه ،دیرینه ایران
پیش چشمان
سر
سپید هر
گرامی
حسین منزوی
من شکسته شود
کین داری ای چرخ
گهر دوست دارم
هزار سپیده ،جان سپردهام
وای بر من
تو را ای کهن
زاد
اگر ببینم چشم
نه دین داری،
تهمت
و
بوم
دروغ
بزرگان
ایران!
رو
به رویای
وناروا شنودهام
نه
صدای خستهام
اگر تو
بزرگ آفرین
عشق بسته شود
را بشنو ای ایران
ِش
آیین داری ای چرخ
پوششی پلید یافتی
نامور دوست دارم
وطنم
کوای نای خستهام
[]...
ای شکوه پا برجا
هنروار اندیشه
ستایش من از
را بشنو ای ایران
می
ات رخشد و من
در دل
پلید پیرهن نبود
هم
از
خوانم آوازی میان
نه
التهاب دورانها
اندیشهات ،هم
اشک همه روی
ضرب طوفانها
جامه ،جان پاک
هنر دوست دارم
مشتی گرت از زمین زیر و زبر کن
انقالب را ستودهام
همخوانی من با رعد و
کشور روزهای دشوار
گمانهای تو چون
خاک
کنون اگر که خنجری
برق و باد و بارانها
زخمی
یقین میستایم
آواز من هر چند
وطن هست بهسر
کن
اگر که ایستادهام میان کتف خستهام
سربلند بحرانها
عیانهای تو چون
با این همه از ایرانم غمانگیز است
از تب
خبر دوست دارم
عشق ،از
به جان ،پاک
غیرت کن و
تا سرد موجهای خزر
و یا ز پا فتادهام
عشق تو لبریز است
که پیری پیغمبر باستانت
اندر جلو اندیشه ایام بتر کن
من از دماوند و
خلیجی که
تیر
برای تو ،به
ست روشن
میشود با فارس بوده و هست
سهندت قصه میگویم
راه تو شکستهام
ز کوههای
عدو ،سینه سپر کن
نگر دوست دارم
اگر میان
تو دل به دریا زد
سه نیکش بهین
ز رودهایت،سربلندت قصه میگویم
سنگهای آسیا
مفیدی چنین رهنمای جهان است
میشود با تو
اشکهای
چو
چه کج
دل به دنیا بست
غرقه در خونت
رفتاری ای چرخ
دانه های سودهام
نه کشت و نه مختصر دوست دارم
ز خشم کرخه،
زاری
چه
ولی
بد
های
کارونت
دستور
هنوز گندمم
کرداری ای چرخ
در ذهن
ازین روش هم کشتن به کس داد
سر
من ریگ روانت
غذا و قوت مردمم
کین داری ای چرخ
نیز سرسبز است
کویرت چو معتبر دوست دارم
حتی کویرت نیز بی
همانم آن
نه دین داری،
دریا و
پاییز سرسبز است
یگانهای که بودهام
کوهت چو جنگل
دیگر چه باغ های
نه
همه
سپاه
چون بهشتِ تو
بوم و بر ،خشک
آیین داری ای چرخ
عشق در پی است
ای در
و تر دوست دارم
شهیدان
اوج خزان هم سبز بودن
شرار و شور
ِ
سرنوشت تو
جانباز و فرزانه ات را
دریچه کارساز با وی است
ِ ستونهای بلند
عبدالجبارکاکایی
که بودند فخر
تخت جمشیدت
های قلب باز کن
بشر دوست دارم
از سربلندی ،سر
هنوزم
به لطف نسیم
سرود شب
پروا مکن از این رسانیده به خورشیدت
فانوس این دهکدهام
ایرج میرزا
سحر روحشان را
شکاف آن ،ز چار
کنون
سوی این جهان
حرمت نفت
چنان چون ز آهن
ایران من تو شکستنها که در فرجام
به گوش می رسد
و طال تو خونمه
ما که
جگر دوست دارم
سیمینبهبهانی
هم افکار
من این
تو رو با تموم
اطفال این دبستانیم
میدانمت کامیابی دشمنت ناکام
سرود ناشنیده را
حرفا دوس دارم
از آن پرشورشان را که اعصار
همه از
اما که جای
گشته زیر و
دوباره
به خون خود
خاک پاک ایرانیم
اسمتون هنوز سر
زبر
می
ایستادن نیست
سروده
می
زبونمه
ام
دوست
سازمت
دارم
دانمت
وطن!
همه با
جای به
واسه
نبود و بود
تو در اوج بودی،
هم برادر وطنیم
اگر چه با
ایران من ای یادگار مرداب اوفتادن نیست
کاشیکاریات دلواپسم
برزگر را چه باک
من آن اوج به معنا و صورت
مهربان
ستون خشت جان خویش
واسه
یادگارانم
قدر و
به
اگر بر آید از زمین
اشرف و اَهمچو جسم با جانیم
واسه حوضای عمیق نقاشی
ای کوکب
دگر باره برشو خطر دوست دارم
سقف تو میزنم،
ابوالقاسم الهوتی
ن
هر
آیینه
ایرانم پیشانی تاریخ ،ایرانم
َجب تمام ملل
اگر چه با
آنچ او به سالیان
به اوج معانی
کاری طاقای نور
استخوان خویش
ای سیالب
که
واسه
یادگار قدیم دورانیم
دوباره
تنیده یاد
ت این تازه رنگ و
دریاگوی دریاجوی
از آن
فشانده یا نشانده است
گنجشککای اشی مشی
تو در تار و پودم،
میبویم از تو گُل،
صور دوست دارم
نه
وطن ما به
هنوزم
سوی تاریخ ،ره طی
به
میهن ای میهن
وطن! وطن!
شرقی ،نه غربی،
بود لبریز از
ما گروه جای مادر ماست
کرده تا این سوي
تازه ساقه ی الله های تو
جویی
میل نسل جوان تو
نه تازی شدن را
عشقت وجودم،
از
که از سرچشمهی
تو سبز
برای تو ،ای بوم
وطن پرستانیم
میهن ای میهن
تو بودم
دوباره می
اشکای پنهون منه
آیینهات جاریست
خونی
و بر دوست دارم
جاودان بمان که من
کردی از نابودی
ُشکر
شویم از تو خون،
که از زخم عمیق
مشتی از
پرنده
و با مهر پروردی
جهان تا جهان
داریم کَز طفولیت
به سیل
فدای نام
میشوید از دلهای سینهات جاریست
ای مهاجرم که از
خاکتو بردار و ببین
است ،پیروز باشی
تو  ،بود و نبودم،
اشک روان خویش
درس ُحب
ما
برومند و
فراز باغ با صفای تو
تو رگاش
میهن ای میهن
فزونتر
به دور دست مه
چون که ُ الوطن همی خوانیم
هم زنگ غمها را
بیدار و بهروز باشی
نفت تو و خون منه
دوباره ،یک روز آشنا،
گرمی مهرت اثر
گرفته پر گشودهام
همراه تو با خود به
حب
اگه من
میکرد چون دیده
به حال پر
دریا میبرد ما را
ما یقیناً ز وطنِ ،ز ایمانست
ریشه مثل درختا ایستادم
سیاهی از خانه میرود
ایران من ای
به هر عذابت میگشودم،
اهل
میهن
ای
هام
به
یادگار یادگارانم
تو
ایمانیم
میهن
شعر
مجلس به
ای کوکب
دستای تو محکمه
گر رسد
خود رنگ میزنم،
هر زندان ،به هر
پیشانی تاریخ ایرانم!
ز آبی
رگام از تو خون
جان دشمنی برای وطن
شادی به هر ماتم
به هر حالت که
آسمان خویش
منو با اسم میگیره شب و روز
و دل
بودم با تو بودم،
اگر
تو
اگر چه
رایگان بیفشانیم
میهن ای میهن
***
میشناسن همه
به مستم اگر هوشیار ،اگر
به صد ساله مردهام،
مال من
خوابم اگر بیدار
گور
سوی تو
مث باش و نذار ستارهها
که َ خود خواهم ایستاد
بود روی سجودم،
میهن ای میهن
برد
میرزاده عشقی
به دشت
وطنم،
وقتیفانوسای مرده بد بشن
رَم قلب اهرمن،
دل گیاهی جز گل
تنم چه باشد که
محمدرضا
سرما
رویت نمیروید
بگویمت تنی تو
ز نعرهی
که
من این زیبا
خاکم
میزنه زمستونا
تو جانی و سراپا
آن چنان خویش
زمین را آزمودم،
شفیعی کدکنی
به سر ،زغصه به
از سر
میهن ای میهن
همه جان روشنی تو
کسی که
سر خاک اگر کنم
خاک
نعش درختا رد بشن
«عظم رمیم» را
وطنم تو بوی باران
وطن که رفت ،چه
دوباره
در
به
خاکی به سر کنم؟
انشا کند به لطف
آوخ ،کاله نیست
شب ستاره باران
محمدکاظمکاظمی
روزهای آخر اسفند،
وطن ،گر که از سرم
چو کوه
کوچ
که خوشی و
برداشتند،
به میبخشدم شکوه،
بنفشههای مهاجر
خوابدیدی که
خوش ترینی به
مرد آن فکر کالهی دگر کنم
عرصهی
شاخههای کهن
زیباست
مذاق می گساران
زیر
و
امتحان
بود
پای
که
تو
وطنم ،وطنم ایران
سخن
این
خویش
کُلهاش،
گستران این
نردبان شدهاند
اگر
در
بر سر است و من
سامان به دکان تو
چه پیرم ولی هنوز،
همه جانی به تنم
خواب
نامردم ار که بی ک
نیمروز روشن اسفند
ترجمان شدهاند
دیدی که خطهی
ُله ،آنی به سر کنم
وطنم ایران
مجال تعلیم اگر ُبوَد،
من آن نیم که
وقتی بنفشهها را،
کابل و بلخ و بامیان ،با توخورشید همه دربست،
از سایههای سرد،
تسلیم هرزه یکسره تدبیر مملکت
در
در قبالهی توست
من
کابل و بلخ
جوانی آغاز میکنم
خواب
اگر سروده باشم،
با اطلس شمیم بهاران،
و بامیان شدهاند
زیر و زبر گرد قضا و قدر کنم
دیدی که مشت
کنار
وطنم تو شعر نابی
من
اگر
نوباوگان خویش
خاک و ریشه
ولی این را بدان که میکوبی همچنان
اگر ستاره باشم،
با تمام نیرویت
وی چرخ! نکنی خاک خصم را
وطنم تو آفتابی
سندان
حدیث
ها همه با مشت
میهن سیارشان-
وطنم ،وطنم ایران
حبالوطن ز شوق
زیر و روی
وطن فارسی نه آن
امتحان شدهاند
بدان
تو زیر و زبر کنم
جایی
قریه است که به
از جعبههای
همه جانی به
روش ساز میکنم
ست آرزوی من،
روزگاری در این
کوچک و چوبی
تاراج این و آن برود
تنم ،وطنم ایران
که جان
از
ار من به آن رسم
وطن حتی مغوالن
در گوشهی
چو شود هر کالم دل،
روی نعش لشکر
وطنم که شعر حافظ
خیابان میآورند
این وطن مرز روشنی دارد ،مرز فارسیزبان شدهاند
دشمن گذر کنم
شده وصلهی تن تو
هر
جوی
که شکفته شعر
آن ،واژگان
وارثان
برگشایم دهان خویش
هزار زمزمه در من
آنچه میکنی بکن
«شهنامه» است
«خزانه» را چه شده
سعدی به بهار دامن تو
ای دشمن قوی!
میجوشد:
هنوز در سینه آتشی،
من نیز اگر قوی
قابل ذکر نیست البته است که در این خطه،
من آن نیم شدم از تو بتر کنم
مرزبان شدهاند؟
به جاست
ای کاش...
شاعر قابلی اگر شده شاعران برادر ما هم
گمان کز تاب شعلهاش
به مرگ
وین کاسه خون به طبیعی شوم هالک
اند ،با گلستان
ای کاش
ز ندارم به کاهشی،
آدمی وطنش را
و بوستان شدهاند
بستر
راحت هدر کنم
معشوق
مثل بنفشه ها
گرمی دمان خویش
ای آن عشقی ای وطن ،ای
دوباره
(در
عشق پاک من!
اگر میبخشیام توان،
جعبه های خاک)
که ذکر عشق تو
شام و سحر کنم
چه شعرم
یک روز می
عشقت نه
توانست
سرسری
به خون نشست
ست
که
از
دوباره می
همراه
سر به در شود
مهرت
سازمت به جان،
خویشتن ببرد هر
نه عارضی ست
اگر چه
کجا که خواست
که جای دگر کنم
در روشنای
بیش از توان خویش
عشق تو در وجودم
باران ،در آفتاب پاک!
و مهر تو در دلم
با
شیر اندرون شد و
با جان به در کنم
علی اکبر دهخدا

هنوزم ز خردی
به خاطر در است
که در النهی
ماکیان برده دست
به منقارم آن
که اشکم سان به سختی گَزید
چو خون از
رگ آن دم جهید
پدر خنده بر
گریهام زد که هان!
وطن
داری آموز از ماکیان

محمدعلیبهمنی

به قدردانی

یحییگلمحمدیباالخره
سرمربیپرسپولیسشد

وطــن در
همــاره تاریــخ،
حماسههای ادبی که بنمایــه آفرینش
هــای ادبی بــوده
در جدال اهورا و
اســت .تفاخر به
شکل
اهریمن و در کشاکش
گرفتهاند ،فصل
در
مشترک همه سرزمینها و انسان اساطیر و پهلوانان
ادبیــات فارســی بــا
ارمغان بهداروند
شــاهنامه ،شــاهکار فردوســی هاست .وطندوستی
مییابد و تمــدن
شــروع
ارجمند ایران که وطن
میشــود و ادامه
اســام
نیز مییابد ،حفظ هویت ملی و دوســتی را خصیصه
میســپارد .از
مشــترک خود و
جمله تفردهای
و
عصر ما یکی همین تأکید و اعتبارات میهنی خود
بیگانهستیزی اســت
را به شــاعران وا
توجه
که نامهای قابل
شــاعران به وطن و
ادبیات
احترامی در این
عشق به سرزمین
باقی اســت .انکار
میان پیش چشــم
نقــش ادبیات به
تغییــری
در تمایز نقش و
عنوان جدیترین نگاهبــان مخاطبان و عاقهمندان
فرهنگ و
درخشــانترین آثار اثرگذاری وضعیت آن
هویت ملی ،هیچ
ندارد .این شــماره
شــاعران پس
از سهشــنبههای
از مشروطیت و
همراه مردمانی که
شــعر با انتخاب
شــاعران و ترانه
نویســان روزگار
و کینه بیگانه در امانســرودهای وطندوستی و
خویش بر آنیم تا
میهنپرستی را بر
داشتهاند ،قدردان
لب دارند و خاک
پاک ایران را از کید
شاعران وطن باشیم...

سه شنبه های شعر ایران

به قدردانی
شاعران وطن

نقطه؛ سر خط!
در صفحه ورزشی بخوانید

شاعران وطن

در صفحه شعر بخوانید

ناگهان دیدم که دور
مانده با چشمان افتادهام از همرهانم
من دودی
ناگهان آشفت کابوسی به جای دودمانم
مرا از خواب کهفی
دیدم آوخ قرنها راه
ناشناشی در عبور است ازمن تا زمانم
از
سرزمین بی نشانی
گرچه
ویران ،خاکش اما
ها...
آشنا با خشت جانم
خود شناسم :این همان شهر
است شهر کودکیها
شکستم تکچراغ
می
روشنش را با کمانم
شناسم این خیابانها و
این پس کوچهها را
بارها این دوستان
آن بهاری باغها بستند ره بردشمنانم
واین
زمستانی بیابان!
زآسمان
سوز میپرسم :آخر من
کجای این جهانم؟
سردی
میکشد شالق و
درد را حس میکنم در میچرخاند و من
مینشینم از زمین بند بند استخوانم
سرزمین بی گناهم
مشت
خاکی روی زخم
خیره بر خاکم که می خونفشانم میفشانم
بینم ز
می
کرت زخمهایم
شکوفد سرخ گل
میزنم لبخند و بر هایی شبیه دوستانم
میخیزم از
خاک و بدینسان
میشود آغاز فصل
دیگری از داستانم

بیژن ترقی

نام جاوید وطن
صبح امید وطن
جلوه کن در آسمان
همچو مهر جاودان
وطن ای هستی من
شور و سرمستی من
جلوه کن در آسمان
همچو مهر جاودان
بشنو سوز سخنم
که هم آواز تو منم
همهی جان و تنم
وطنم
وطنم وطنم وطنم
بشنو سوز سخنم
که
نواگر این چمنم
همهی جان و تنم
وطنم
وطنم وطنم وطنم
همه با
یک نام و نشان
به
تفاوت هر رنگ و زبان
همه شاد و
خوش و نغمه زنان
ز
صالبت ایران جوان
به
اصالت ایران کهن
ز
صالبت ایران جوان

بیژن کامکار در آغاز هفتادسالگی
از کنسرتهایش میگوید

میخواستیمحقانیت
موسیقیراثابت کنیم
در صفحه فرهنگی بخوانید
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عدالت در پرونده
سقوطهواپیما
اجرا میشود

 -در تماس رئیس جمهوری و معاون اول او با استانداران تأکید شد؛ بسیج همه امکانات برای رسیدگی به آسیبدیدگان
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توصیه ناطق نوری به کارآفرینان در
مراسم اعطای نشان امین الضرب

باشید
و ناامید
نشوید

سخنگوی دولت:

چرخه معیوب
اطالعرسانی
باید اصالح شود

روایت خبرنگار اعزامی «ایران»
از روستاهای گرفتار در سیالب در دشتیاری

 متهم به پنهانکاری شدیمدر حالی که واقعاً اینگونه نبود
 ستادکل نیروهای مسلح با صداقت ومسئولیتپذیری این حادثه را به عهده گرفت
 روحانی درباره حادثه هواپیما بزودی با مردمسخن میگوید
3
الزامات امنیت غذایی

محمد معصومیان  -خبرنــگار اعزامی «ایران»/
تــازه بــه روســتای سیتاردشــتیاری رســیدهایم.
«ســعید طویــل» از تویوتــا پیاده میشــود ،پاچه
شــلوارهایش را باال میزنــد و دل به آبی میزند
کــه جاده روســتای دلــگان به ســیتار را پوشــانده
اســت .از ماشــین بــه او نگاه میکنم کــه انگار در
میانه دریایی بیکران ایســتاده اســت؛ مثل همه
همشــهریهایش در بخــش دشــتیاری کــه آب
زندگــی و زمینهــای کشــاورزی و دامهایشــان
را بــا خود بــرده اســت .آبگرفتگی اطــراف جاده
نوبندیان به سمت دلگان نشان از سیل خانمان
برانــدازی دارد کــه این روزها به جــان مردم این
روستاهای محروم افتاده است .فرماندار بخش
دشــتیاری از گرفتار شــدن بیش از  ۱۰۰روســتا در
ســیل میگویــد و  ۷۰هــزار نفری که درگیر ســیل
شــدهاند .او با امیدواری از اینکه این سیل ذخیره

زروان هم برای عزاداری کم آورده است!
شــبیه کابوس میماند :شهادت سردار ســلیمانی و چندین تن،
کشــته شــدن بیش از پنجاه دلســوخته در مراســم خاکسپاری در
یادداشت کرمان ،سقوط هواپیمای مسافربری با نزدیک به دویست انسان
شــریف و حاال سیل و هموطنان عزیز در سیســتان و بلوچستان.
اگر هر روز را برای یک نفر از افرادی که در این یک هفته از دست
دادهایم اختصاص دهیم روزهای سال کم میآورند.
میگویند زمان بویژه در شــکل زروانــی آن بزرگترین ظرف
بهمن نامور مطلق
استاد دانشگاه اســت و زروان نــزد ایرانیها نماد بیکرانگی پنداشــته شــده و
هیچــگاه کم نمیآورد و پر نمیشــود .هر چه هســت از همین
ظــرف برآمده اســت؛ نور و تاریکی ،جهــان مینوی و جهان گیتی .امــا گویا ما تمام
اندیشــههای اســطورهای پدرانمان را توانســتیم در هم بپیچیم و ابطال آنها را در
طــول یک هفتــه به نمایــش بگذاریم .زیــرا زروان نیز بــرای عزاداری کــم آورده و
ظرفش در ظرف یک هفته از حوادث پر شده است.
بیتردیــد ایــن حــوادث تلخ حقایقــی را بر ما عیــان میکنند کــه بیتوجهی
بــه آنهــا میتواند عواقــب عبرتآمیزی به دنبال داشــته باشــد .اینکــه ما الزم
اســت در زیرســاختها ،ســاختارها و بن نگرشهایمان تجدید نظر کنیم .چرا
بــه دلیل نبود زیرســاخت های الزم باران که رحمت اســت بــه خصوص برای
قســمت های خشک کشور به یک تهدید ســهمگین برای جان های هموطنان
تبدیل شــود ،چرا به دلیل نبود محاســبات دقیق یک هواپیمای مســافربری در
فضــای نــه چندان دور از فــرودگاه هدف قرار میگیرد و چرا مســئوالن مراســم
شهید سلیمانی پیشبینیهای شایسته برای حفاظت جان هموطنان دردمند
را نکردهاند .چراهای دیگر و چراهای زیاد.
برای این چراها چراغهایی بیابیم تا فضای زندگیمان روشنتر شود.

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

ویژه نامه سیو چهارمین دوره
معرفی و تجلیل از نمونههای
ملی بخش کشاورزی 1398
در ضمیمه امروز بخوانید

آب خوبی در اختیار این بخش همیشــه خشــک
قرار داده ،میگوید :از میان بیش از  ۱۰۰روســتا تا
امروز با کمک مردم توانستیم فقط به  ۳۰روستا
کمکهای غذایی برسانیم.
جمشید سارانی بخشدار دشتیاری از خسارت
شــدید بــه زیرســاختهای دشــتیاری میگویــد
و کمــک مردمــی کــه خودشــان بــه داد یکدیگر
رســیدهاند :ما و تمام مســئولین استان شبانهروز
مشغول تالش و کمکرسانی به مردم هستیم.
توگوی ما با بخشــدار با ایــن آرامش
امــا گف 
نبــود و مــردم بــا عصبانیــت از کمبــود کمکها
گفتند .پسر جوانی از پدرش گفت که در روستایی
در دلــگان گیــر افتــاده و هنوز هیچ امدادرســانی
به او نشــده اســت.مرد دیگری از کــودک یکی از
اقوامش در روستای سیتار گفت که گرسنه مانده.
اینجــا همــه دردمنــد هســتند و این احســاس را

سی و چهارمین دوره
معرفی و تجلیل از نمونههای
ملی بخش کشاورزی 1398
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تجربه میکنند که فریادهای آنان به گوش کسی
نمیرسد.
در جــاده دلــگان بــه ســیتار چند پســر بچه از
بسته شدن مدرسهها میگفتند :مدرسه چادری
ما حاال  ۳روز است که تعطیل است و نتوانستیم
به مدرســه برویــم .آنها از ترســی که ســیالب به
جــان آنهــا انداختــه گفتند .یکــی دیگــر از اهالی
روســتا میگوید :در روســتای ســیتار مــردم هیچ
کمکــی دریافت نکردهاند و فقط بــا آردی که در
خانه دارند نان میپزند تا شــکم کودکان را ســیر
کننــد .مردم اینجــا آب آشــامیدنی ندارند و تنها
دوســاعت اســت که برق آنها وصل شــده است.
مردم عصبانی هستند و دائم تکرار میکنند چرا
همه آنها را فراموش کردهاند؟
در روستای سیتار محمود اوضاع بدتر است.
دسترســی به این روســتای  ۱۵۰خانــواری تنها از

سایهبیاعتمادی
را کنار بزنیم
خیز شاخص بورس
برای فتح قله  400هزار

بازدهی 11درصدی
بورس در  72ساعت
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طریق قایق موتوری است و مردم جلوی خانهها
چشــم به آب دوختهاند تا شــاید کمکــی به آنها
برســد .آب از دیروز کمتر شــده اســت .کودکان و
مردان دل به آب میزنند تا به تنها مغازهای که
باز مانده بروند و غذا تهیه کنند.
آب در نقاطی از روستای سیتار محمود شدت
باالیی دارد و در گوشــهها شــدت کمتــر و همین
مســأله باعث شــده مردم از راههــای آب گرفته
تردد کنند .اینجا روی هر تل و کنار خانههایی که
باالتر از آب ایستادهاند منتظر کمکهای اولیه و
رسیدن غذا هستند .جوانها کنار هم در خشکی
و روی بام خانه نشستهاند و بچهها در سکوت به
تلخی آبی که انگار تمامی ندارد خیره ماندهاند.
زنان غمگین و رو کشیده در رفت و آمدند.

صفحات 2و  11رابخوانید

از خطا تا خطا
تردیــدی نیســت کــه شــلیک
بــه هواپیمــای مســافربری
یادداشت
اوکراینــی یــک «خطــا»ی
انسانی بوده اســت .این گزاره
از نظــر منطقــی و از نظــر
تطبیــق با واقعیت بــی تردید
از صدق الزم برخوردار اســت
محمدرضا
و نــه کذب اســت و نــه اغراق.
مرادی طادی
دکترای فلسفه
ا ّما مشکل اینجاست که وقتی
سیاسی
همیــن گــزاره درســت را بــه
جامعــهای ملتهــب اعــام میکنیــم از آنجایی که
بــار روانی جمله ،با بار روانی آحاد مردم ،همســو و
هموزن نیســت و در واقع کلمات نمیتوانند آنچه
کــه بایــد را ارائه کنند و میــان وزن عاطفی واقعیت
و وزن معنایی کلمات شــکافی هســت پرناشــدنی؛
از همیــن رو ،حتــی اگر همــه متغیرهــای دیگر هم
هیچ تأثیری در شــرایط فعلی جامعه ما نداشــتند
– متغیرهــا و مؤلفههــای تأثیرگــذار  10روز گذشــته
از شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی تا اعــام خبر
شــلیک اشــتباه پدافنــد هوایــی تهــران – نفس این
شــکاف معناشــناختی و عدم توازن میان نیروهای
روانی-عاطفــی جامعــه و واقعیــت و بازنمایــی
رسانهای ،میتوانســت بحرانی اجتماعی -سیاسی
را ایجــاد کند .حال کــه در کنار دو مؤلفه پیش گفته،
متغیرهــای بســیار دیگری نیز حاضرنــد ،بی تردید
نیــروی اثرگذار این پدیده بشــدت افزایش مییابد
کــه یافته اســت ،و از همین رو ،تنشهــای متفاوتی
را در ســطوحی مختلف از فضای رســانهای تا متن
و بطن جامعه ایجاد کرده اســت .اکنون با توجه به
همه این مقدمات پرســش اینجا اســت که چه باید
کرد؟
بــرای پاســخگویی به ســؤاالتی از جنس چه باید
کــرد ،بایســتی ضرورتاً این بایــد عملیاتی را در یک
طیف زمانی از دیروز به فردا در نظر بگیریم؛ یعنی:
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چــه باید میکردیم؟ چه کنیــم؟ و چه باید بکنیم؟
در ســطح چه بایــد میکردیــم – اگرچــه از جهاتی
یک ســطح حســرت بردن بر گذشــته از دست رفته
اســت – شــاید مهمترین نکته درک امنیتی برخی
از تصمیمگیران از تمام مسائل باشد .اشتباهی رخ
داده بوده ،هر چند فاجعهبار ،ولی تردیدی نیســت
کــه این امکان وجود داشــت که مدیریت رســانهای
بهتــری دربــاب چگونگی اعالم آن صــورت بگیرد.
مــا بایــد یــاد بگیریم کــه هم شــریک برد باشــیم و
هم شــریک باخت.در سطح چه بکنیم ،باید دقت
داشــت کــه جامعــه اکنــون – درســت یا غلــط -در
نســبت با این پدیــده ،نه یک خطا بلکه دو اشــتباه
را در ذهــن خــود تداعی کرده اســت :شــلیک اول و
پنهانــکاری دوم؛ ولــی نظام حکمرانی کشــور نباید
اینها را با اشــتباه سوم تکمیل کند که چیزی نیست
جز مدیریت غلط فضای افشــا شدن همان اشتباه
اول و پنهانــکاری (ولــو فرضی) ثانی .لــذا اگر بتوان
ایــن فضــا را درســت مدیریــت کــرد :اوالً از شــدت
هزینههــای بعــدی چــه در داخــل و چــه بویــژه در
خارج و سطح بینالملل ،کاسته میشود.
در ثانــی نظــام حکمرانــی بایــد یــاد بگیــرد کــه
برخــی از گرههــا را ضرورتــاً بدون کمــک دندان باز
کند؛ بــرای مثال ،عطــف به نکتــه اول درباب عدم
تــوازن بارهای عاطفی-روانی ،هیچ اشــکالی ندارد
که با کنتــرل فضا امکان تخلیــه انرژیهای متراکم
اجتماعــی بــا حضــور خیابانــی جمعیتــی محدود
فراهم گردد .اما در ســطح چــه باید بکنیم ،به نظر
میرسد که هم نظام سیاسی و هم جامعه باید یاد
بگیرند کــه همه پدیدههــا محلی بــرای زورآزمایی
دربــاب حقانیــت دعــاوی طرفیــن نیســتند .هــر
جامعهای از یک سو آبستن تعارضهای ساختاری
بــاردار حوادثی که در
خود اســت و از ســویی دیگــر،
ِ
اختیــار و اراده کســی
نیست.
ادامه در صفحه 2

برگزیدگان سیو چهارمین
نمونههای ملی بخش
کشاورزی معرفی شدند

در ضمیمه روزنامه ایران بخوانید

ســالم هــر روز با شــما در
اینجــا خواهیــم
بــود ،صـــــــدای
شــما ،حرف شما
و پیشــنهاد شــما
را مــی شــنویم و
میخوانیــم و بازگو مــی کنیم.
بــا مــا همــراه باشــید ،بگویید و
بنویسید.
تلفن021 - 88769075 :
پیامک3000451213 :

 ëëخیابــان افشــاری
نظــــــــر زیرگــذر همــت فاقد
مـــــردم روشــنایی اســت/
مریــم مینویی :مدتی اســت سیســتم
روشــنایی خیابــان افشــاری  -زیرگذر
همــت  -باالتــر از میدان بنی هاشــم
خــراب اســت و آمــد و شــد اهالــی
منطقــه در شــب دچار مشــکل شــده
است .از مسئولین تقاضا دارم هر چه
زودتــر نســبت بــه رفع مشــکل اقدام
نمایند.

ëëیارانــه معیشــتی /آقــای بخشــی از
رضوانشــهر :یارانه معیشتی که در دو
مرحله واریز شــده ،برای اینجانب که
کارگر صفــر و عائلهمند هســتم واریز
نشده است .آیا تشخیص احراز کارگر
صفــر بــرای دولت ســخت اســت که
میبایست مجدداً ثبت نام کنند.

روزنامه «ایران عصر»گامی تازه
در اطالع رسانی مجازی

iran-newspaper.com

روز طالیی کاروان ایران
در جاکارتا
دویست و هشتاد و سوم

به نام خداوند جان و خرد
ستایش کنم ایزد پاک را /که دانا و بینا کند خاک را
یادداشت
بــا توجــه بــه اهمیــت بخــش کشــاورزی در دســتیابی بــه
امنیــت غذایی ،حفظ اشــتغال پایــدار ،تأمین بخش قابل
مالحظــهای از مــواد اولیــه صنایــع بــه عنــوان پایدارترین
بخــش اقتصــادی بوده و جایــگاه ویژه آن در توســعه ملی
همــواره مورد توجــه تمامــی دولتها و جوامع میباشــد.
عباس کشاورز
بدینخاطــر توجــه و مراقبــت از دســتاوردهای این بخش
سرپرست وزارت
جهاد کشاورزی
در ســر لوحه اقدامات ملی قرار دارد .در بخش کشــاورزی،
تأمین امنیت غذایی به مفهوم تولید و عرضه غذای کافی
و مقــرون به صرفه اســت .در قانون اساســی جمهوری اســامی ایــران ،در اصول
ســوم ،بیســت و نهم و چهل و ســوم ،ضرورت تأمین نیازهای اساســی ،رفع فقر
و برطــرف ســاختن هر نوع محرومیــت در زمینه تغذیه ،رفاه فــردی و اجتماعی
مــورد تأکیــد قرار گرفته اســت .تبلــور این رویکــرد در سیاســتگذاریهای ملی در
قالب «ســند چشــمانداز جمهوری اســامی ایران در افق  1404هجری شمسی»
برنامههای مختلف توسعه از جمله برنامه ششم بخوبی بیانگر اهمیت موضوع
و تعهد جمهوری اســامی ایران به مقوله امنیت غذایی میباشد .موضوع قابل
توجــه در امنیــت غذایی فرابخشــی بودن آن اســت که نیازمند ارتبــاط ،تعامل و
اجرای مشترک توسط بخشها و زیربخشهای مختلف است .لذا مجموعهای از
عوامل همچون سیاســت ارتقای بهرهوری در تولیدات کشاورزی و اصالح الگوی
کشت ،نظام فرآوری و توزیع مواد غذایی ،مدیریت منابع تولید ،الگوی مصرف،
نظام یارانه کاالهای اساســی ،وضعیت اشــتغال و توزیع درآمد ،تجارت خارجی
و باالخــره فرهنــگ تغذیهای بــر امنیت غذایی اثــر میگذارد .گســتردگی بخش
کشــاورزی و پراکندگــی واحدهای تولیــد موجب گردیده که امر خدماترســانی و
تأمین و تدارک نهادهها و بازار محصوالت کشــاورزی و همچنین تشکیل سرمایه
در ایــن بخــش با وجــود گســتردگی و پراکندگی بخــش از مزرعه تا ســفره ،امری
دشوار ،پیچیده و نیازمند همکاری بخشهای خصوصی و پشتیبانی دولتباشد.
در این راستا ایجاد زنجیرههای تولید و مراقبت از روند تولیدات و بازارهای هدف
در کنار توســعه زیرساختهای بخش کشاورزی بویژه صنایع تبدیلی و همچنین
تقویت تشــکلها و برنامههای دانش بنیان ،میتوانــد به ثبات قیمتها و ایجاد
بازار امن برای حمایت از تولیدکنندگان و نیز مصرفکنندگان کمک نماید.
حاصل برنامهها و تالشهای بخش کشــاورزی با تکیه بر پتانسیل بینظیر
بهرهبــرداران ایــن بخش در حــوزه امنیت غذایــی ،تولید بیــش از  120میلیون
تن محصول کشــاورزی و افزایش ظرفیت سردخانهها به بیش از پنج میلیون
تــن و اســتمرار خودکفایــی گنــدم و صــادرات ســاالنه بیــش از شــش میلیــارد
دالر محصــوالت کشــاورزی و غذایــی میباشــد و تــاش بــرای پایــداری تولید
از ضروریــات بخش کشــاورزی اســت .توســعه گلخانهها ،توســعه تولید ماهی
در قفــس ،افزایــش بهــ رهوری آب و افزایــش ضریــب مکانیزاســیون از جمله
موضوعاتی است که پایداری و سالمت تولید را به دنبال خواهد داشت.
اکنون در آســتانه سی و چهارمین دوره معرفی و تجلیل از نمونههای ملی
بخــش کشــاورزی ،ضمن تبریــک به عزیزانــی که به عنــوان قهرمانــان تولید،
تالشهایشــان در شرایط تحریمهای ظالمانه به بار نشسته و ثمره شیرین آن
در رشــد مثبت اقتصادی کشور به ظهور رســیده ،از خداوند منان برای جامعه
بزرگ فعاالن ،بهرهبرداران و کشاورزان ،آرزوی توفیق روزافزون داریم.

روستاهای جنوب سیستان و بلوچستان  4تا  8متر زیر آب

چهرههای فرهنگی -اجتماعی
درباره راهکار برونرفت
از وضعیت فعلی پاسخ میدهند

منصور کریم دادی  /تسنیم

ما را
فراموش
نکنید!
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