رواج شغلهای
عجیب و غریب

از پالک ماشین محو کنها تا مغز خالی کنها!
هربامداد در سراسر کشور

رمزگشایی از دالیل اعزام سه هزار نظامیآمریکا به عربستان
در گزارش آفتاب یزد؛

11

فرمانده معظم کل قوا:

با تمسک
بهسیدالشهداء(ع)
در مقابل آمریکا
کوتاهنمیآییم

چترامنیتی
در ازای پترودالر

دوشنبه  22مهر 1398

سردارمحمدرضا نقدی:

 ۷میلیون حقوق
میگیرم

9

بررسی دالیل ورود دولتهای اروپا
به پرونده عملیات «چشمه صلح»
در گفتوگوی سفیر اسبق ایران
در نروژ با آفتابیزد
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قیمت در سراسر کشور  2000تومان

2هزار روز اصرار بر اشتباه!

سرمقاله

پرویز اسماعیلی معاونت ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور استعفاداد

پاکستان
نگرانتر از همه
فریدون مجلسی

2

دیپلماتسابق

سفرنخستوزیرپاکستانبهتهران
در گفت و گوی آفتاب یزد با جعفر قنادباشی:

عمران خان؛
یکمیانجی
خوش شانس!

خطونشان قارهسبز
برای آنکارا؛

از پرستیژ تا منافع!
دختری که عکس او
تیتر یک کیهان شد:

6

در شرایط فعلی
عربستان در آمادهترین وضعیت
برای مذاکره است

11

صفحه 2

اجازهدهیدکنارهم
زندگیکنیم

روز گذشته نخســتوزیر پاکستان با
بیان اینکه ترامپ در ســفر نیویورک از
من خواست تسهیل کننده دیالوگی میان
ایران و ایاالت متحده باشم ،گفت :دلیل
اصلی ســفر من و هیات همراه این بود
که نمیخواهیم درگیری جدیدی در این
منطقه بروز کند.
اینکــه برخالف آنچه رســانهها اعالم
کردهاند اعالم شد ،ســفر عمران خان
به ایــران ارتباطی با میانجیگری ایران و
عربستان ندارد ،به این معناست که ریشه
اختالفات ایران و عربســتان ریشه در
اختالفات ایران و آمریکا دارد و برای حل
موضوع تهران و ریاض نیز باید به فکر
کاهش تنش میان تهران و واشنگتن بود.

ادامه در صفحه 9

یادداشتها

باید مردم را با نهاد
وکالت آشناتر کنیم

لعیا جنیدی

جادوی
یک مسخره باز!

نوید ایران بهار

محمد ماکویی

12

یادداشت 1-

دربارهشغلهای
عجیبوغریب
امان اهلل قرایی مقدم

جامعه شناس

رواج شــغلهای عجیب وغریب در جامعه ایران یا
مشاغل کاذب انگلی به دلیل رشد بیکاری و افزایش
تعداد نیروی انســانی ناشی از رشد جمعیت است.
مشاغل کاذبی که به خاطر بیکاری جوانان و تامین
مایحتاج زندگیشان روند روبه رشدی پیدا کرده است.
مشاغلی با عناوینی چون نوبت گیری ،پالک ماشین
محوکنها ،خط نگهدار تاکســی ،میوه رنگ کن،
زهرمارگیــر و  ...جزو رده مشــاغل کاذب عجیب
و غریب به حساب میآیند .افرادی که برای تامین
مایحتاج روزمره خود با زیر پا گذاشتن هنجارهای
اجتماعیبهخاطرکاهشمعنویاتوارزشهایسنتی
دســت به هر کاری میزنند و از چیزی هم هراس
ندارند .این افراد بیشــتر در کالنشهرهای بزرگ به
خاطر عدم شناخت افراد از هم به این مشاغل روی
میآورند .این افراد بدون در نظر گرفتن معیارهای
اجتماعی و خوب وبدها در پارهای موارد ،حرمتها و
حیا را نیز زیر پا میگذارند .متاسفانه جامعه ایرانی به
نوعیدچارآنومیاجتماعییعنیفروریختگیارزشها
و هنجارهای خود شده است .یک بعد این مسئله به
خودکشی افراد و بعد دیگر به بی هویت شدن وعدم
هراس از برچسب زدگی در انبوه انسانها برمیگردد؛
به عبارتی افراد بی هویتی که در انبوه انســانها گم
میشوند و صرفا به مسائل مادی وکسب درآمد به هر
قیمتی روی میآورند .ارضای نیازهای فیزیولوژیکی
گرسنگی وتشنگی در شرایط رشد بیکاری وگرانی
وتورم و اختالف طبقاتی باعث میشــوند الیههای
مختلف جامعه فرو بریزند و مشاغلی این چنینی رواج
پیدا کند .این امر برای جامعه آسیب زاست چرا که از
لحاظ فرهنگی برای جامعه مضر است و این حرکات
ممکن است به سایر افراد جامعه نیز تسری پیدا کند.

یادداشت 2-

جادوی
یکمسخرهباز!
نوید ایران بهار

زمانی که به تماشــای تئاتر «میســی سی پی
نشسته میمیرد» به کارگردانی همایون غنیزاده
نشستم ،متوجه شدم با هنرمندی روبرو هستیم که
به راحتی مرزهای از پیش تعیین شده را میشکند
و وارد دنیایی پــر از اعجاب و چیزهای از پیش
تعیین نشده میشود؛ طبیعیاست که تماشاگر نیز
در این تجربه شگفت انگیز همراه اوست.
این روزها نام غنیزاده را به دلیل اکران اولین فیلم
سینماییاش «مسخره باز» میشنویم ،اثری کامال
متفاوت با آنچه تا امروز در ســینمای ایران شاهد
بودهایم؛ فیلمیکه نقطــه ضعف و قوت آن در دو
مساله مشترک تشریح شده است؛ زمانی نامعلوم
در مکانــی نامعلوم! گرچه خــود غنیزاده معتقد
اســت که فیلماش زمان دارد؛ مانند روز و شب ،یا
مکان دارد مانند آرایشگاه ،اما بعضیها این پاسخ را
قانع کننده نمیدانند و اصرار دارند که این مکان و
زمان کافی نیست؛ حال میبایست از منظری دیگر
به این موضوع بنگریم چراکه به نظر نگارنده این فیلم
ساختارهای محدود کننده و خشک را میشکند
و در آزادی کامل شــروع به حرکت در زمانها و
مکانها میکند؛ حتی نگاه شخص کارگردان هم
نســبت به موضوع زمان و مــکان فیلماش کمی
بیانصافیاست؛اینفیلمدارایزمانهاومکانهاست
و در یک زمان و مکان نمیگنجد؛ مســخره باز به
یک زمان خــاص تعلق ندارد و در طول زمانها و
مکانها در حرکت اســت؛ نوع پوشش بازیگران
زمانی را نشــان میدهد که با زمان ساخته شدن
فیلمهای سینمایی معروف که شخصیت دانش (با
بازی صابر ابر) دائما در تلویزیون کوچکاش آنها

را تماشا میکند کامال متفاوت است؛ جالب است
که حتی در ابزار آرایشــگاه یا به اصرار کاظم خان
(با بازی درخشان علی نصیریان) «سلمونی» این
تفاوت دیده میشود جایی از ماشین اصالح دستی
قدیمیو جایی دیگر از ماشین اصالح جدید و برقی
استفاده میشود .اطالع از جغرافیایِ محل آرایشگاه
برای درک موقعیت کافی نیســت؛مکان در فیلم
به مناسبت اتفاقات تغییر میکند؛گرچه لوکیشن
تصویر برداری ثابت است و کل ماجرا در آرایشگاه
میگذرد اما یک زمان آرایشــگاه تبدیل به قتلگاه
میشود و زمانی دیگر اتاق بازجویی؛ گویی میتوان
در آن سلمونی کوچک شاهد ماجراهایی متنوع از
جهان باشیم؛ جهانی متنوع که پذیرای همه نوع
جنس اجتماعی ،سیاسی
اتفاقات است ،اتفاقاتی از
ِ
و حتی هنری چراکه بازسازی بعضی از فیلمهای
مطرح تاریخ سینما در آن فضای کوچک آرایشگاه
اتفــاق میافتد! کمــد و چاه در آرایشــگاه نقش
دروازهای به دنیای بیرون دارند .جســدها ،موهای
کوتاه شده و هرآنچه که باید از دید سرهنگ کیانی
(با بازی رضا کیانیان) از طریق چاه به بیرون منتقل
عاشق هنرپیشگی به واسطه
میشوند و شخصیت
ِ
پنــاه بردن به درون کمد کوچک و تاریک ،خود را
میان تخیالت و رویاهایش غرق میکند و از جهان
واقعیاش فاصله زیادی میگیرد .در تفسیر و نقد
اولین ساخته سینمایی غنیزاده شاید بتوان گفت
جراتی شایســته در فیلم نهفته است؛ جراتی که
شاید کمتر کارگردانی حتی تصور آن را در خیال
خود بپروراند چه برسد به آنکه با قدمهای استوار و
تصمیمیقاطع در آفرینش چنین اثر فوقالعادهای
اقدامیانجام دهد .غنیزاده با پشــت سر گذاشتن
سنتها و ســاختارهای پیشین ،نقشی جدی در
ایجاد و خلق اثری ماندگار ایفا کرد ،اثری که بعدها
میتواند به فیلمسازان جوان و حتی پیشکسوت،
جرات عبور از ســاختارهای جا افتاده و تکراری را
بدهد.

همکار گرامیجناب آقای اصغر منصورکاظمی

با نهایت تاثر و تاسف ،درگذشت برادر گرامیتان

مرحومعلیمنصورکاظمی

را تسلیت عرض نموده ،از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم
علو درجات و برای جنابعالی و خانواده محترم صبر و شکیبایی
مسئلتمینماییم.

روزنامه آفتاب یزد

مخاطبان محترم و همراهان گرامی
لطفا بزرگواری نموده نحوه توزیع روزنامه را
در منطقه و محل کار خود در سراسر کشور
به ما گزارش نمایید.
منتظر انتقادات و پیشنهادات شما
درخصوص نحوه توزیع روزنامه میباشیم.

پیامک09213553193:
(شبانهروز)
تماس09128197782:
(ساعت 6عصر تا 9شب)
روابط عمومیروزنامه آفتاب یزد

یادداشت 3-

فرمولهای پیچیده ریاضی و فیزیک .انگلیسی
لزوم رفع
هیچوقت کاربردی آموزش داده نشد چرا که
کاستیهایآموزشی
همیشه آموزشگاههایی بودند که به مدد جیب
پدر مادرها ،جور کســری و ناکارآمدی آموزش
لیال زلفی گل
در مدارس را بکشند.
فعال مدنی
قــرار بود به موجــب این طرح ارائه شــده در
دوران مدرســه با دختری همکالس بودم که
ن انگلیسی از برنامه مدارس
مجلس ،آموزش زبا 
خانواده ای پرجمعیت با شــرایط مالی بســیار
حــذف و اختیاری اعالم شــده و دانشآموزان
نامســاعد داشت .دختر با استعدادی که بیشتر
برای یادگیری به آموزشــگاههای آزاد مراجعه
از همه دروس ،عاشق زبان انگلیسی بود .مدام
کننــد .نمایندگان مجلس با ارائــه این طرح،
کلمات را برای خودش تکرار میکرد و هر دفعه
ظاهــرا فراموش کــرده بودند کــه ایران فقط
معلم
چندتایــی کلمه جدید به زور از زیر زبان
تهران و چند شــهر بزرگ نیست .تکلیف آن
دفعه
و
بیرون میکشــید و یادداشــت میکرد
تعداد از دانش آموزان مناطق محروم که فقط
واژه
چند
بعد با جمالتی جدید کــه با همان
زمان انتخابات ،نام و یادشــان سرلوحه شعار
ها
ن
آ
و
شد
ســاخته بود ســر کالس حاضر می
عدالت پروری همین نمایندگان محترم اســت
تشــویق
هم
را بــرای معلم میخواند و هر بار
با این حجم ازبی عدالتی آموزشی چه میشود؟
میشــد .او نــه توان
در همیــن سیســتان
رفتن به آموزشگاههای
و بلوچســتان محــروم
این موضوع را فراموش نکنیم
خصوصی را داشــت و
چیزی حدود  582هزار
قطع
نه حتی بــه طور
حوزه
در
کاربردی
آموزش
که
دانــش آمــوز داریم که
آن؛
به
جرات فکر کردن
زبانانگلیسیبایدصورتبگیرد
تنها امید نیم بند خیلی
مدرسه
چرا که همین
از آنها به آینده ،همین
و این موضــوع باید جدی تر
را
اگر
و
امــا
آمــدن با
کالسهای مدرسه است.
دنبال شود چرا که بر کسی
طرف
از
موهبتی
هــم،
نمایندههای ما فی الواقع
پوشــیده نیست که آموختن
دانست.
ی
م
خانواده
اصل  30قانون اساســي
زبان انگلیســی امروزه یک
سالها از او خبر نداشتم
جمهوري اسالمي ايران
مشغول
تا اینکه شنیدم
ضرورت است؛ زبانی که خواه
را که به موجب آن دولت
هم
آن
شــده
بــه کار
ناخواه زبان ارتباط بسیاری از
ل
ت وســاي 
ف اســ 
موظ 
انگلیسی.
زبان
تدریس
ش رايگان
ش و پرور 
آموز 
دولتها است .کاش نمایندگان
معدود
از
من
همکالسی
ن
ت تا پايا 
ي هم ه مل 
را برا 
به جای الکچری کردن فضای
دانش آموزانی بود که
م
دور ه متوســط ه فراهــ 
آموزش و پرورش کشــور و
حداقلی
بــا آن نــگاه
ت
ل تحصيال 
سازد و وساي 
دارا
بین
بیشتر
اندازی
فاصله
و
ذیربــط
مســئوالن
ي را تــا ســر حد
عالــ 
اهمیت
به
نکردن
توجه
و ندار ،درصدد رفع کاستیهای
ي كشور بهطور
خودكفائ 
مگر
زبان
درس
کاربرد
و
نظام آموزشی باشند
ش دهد،
ن گســتر 
رايگا 
توانســت
کنکور،
برای
پــاک ندید گرفتــه اند.
بــا همــان سیســتم
هر چند که این موضوع روز گذشته تکذیب شد
را
راهش
و
بــرود
خودش
فشــل ،دنبال عالقه
و آموزش زبان انگلیســی همچنان در مدارس
انتخاب کند.
دایر خواهد بــود اما این موضــوع را فراموش
وقتــی در خبرها خواندم کــه پنجاه و هفت
نکنیم که آمــوزش کاربردی در حــوزه زبان
نماینده مجلس طرح یک فوریتی رفع انحصار
انگلیسی باید صورت بگیرد و این موضوع باید
از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور
جدی تر دنبال شود چرا که بر کسی پوشیده
خیلی
را به هیأترئیسه مجلس ارسال کرده اند
نیســت که آموختن زبان انگلیسی امروزه یک
چنین
تعجب نکردم و چه بسا باید منتظر یک
ضرورت است؛ زبانی که خواه ناخواه زبان ارتباط
در
زبان
اتفاقــی میبودیم که روزی آمــوزش
بســیاری از دولتها اســت .کاش نمایندگان
قلمداد
نتیجه
مدارس ،کاری بی هــدف و بی
بــه جای الکچــری کردن فضــای آموزش و
ســاعات
که
رفته
شــود .کدام یک از ما یادش
پرورش کشــور و فاصله اندازی بیشتر بین دارا
تفریح
زنگ
شبیه
بود
درس زبان برای ما چیزی
و ندار ،درصدد رفع کاستیهای نظام آموزشی
و همان مقــدار گرامر و جمالت ناکارآمدی که
باشند و به جای پاک کردن اصل مساله ،از هر
یاد میگرفتیــم صرفا بابت درصــدی بود که
راه و فرمولی به حل بهینه مســائل مشــغول
درکنکور الزم داشتیم.
باشــند .کاش به آن حجم از دانش آموزی فکر
شــش هفت ســال آموزش زبان بــرای ما در
کنند که قرار اســت در آینــده نه چندان دور
حد جمله «کن یو اســپیک اینگیلیش» باقی
ســکاندار این مملکت باشند و تنها امید آنها
ماند و درعوض تا مغزمان جا داشــت پر شد از
همین نظام آموزشی رایگان است.

یارانه
خواه!؟
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آزادی یا
دموکراسی!
اکبر زمانی

حضور زنان در ورزشگاه آزادی که شور شیرینی
در جامعه ایجــاد کرده بود .رخداد قابل تحلیل
برای مفهوم آزادی و دموکراسی است .این رخداد
با بازتاب شدید در رسانههای داخلی و خارجی
مواجه شــد .معنای ویکی پدیایی دموکراسی و
آزادی که به نوعی اطالع داشــتن ازمعنای این
مفاهیم اســت با آگاهی ازاین مفاهیم متفاوت
اســت .بقول آنتونیوگرامشــی باید خود را از
این عادت رها ســازیم کــه فرهنگ را بصورت
دانش دائره المعارفی در نظر بگیریم و انســانها
را صرفا ظروفی کــه از اطالعات تجربی و توده
ای از حقایق خام نامرتبط پر شده اند ،اطالعاتی
که بصورت ســتون یک فرهنــگ لغت در مغز
رده بندی شوند تا صاحبشان بتواند پاسخگوی
انگیزههــای گوناگون دنیای خارج باشــد؛ این
شــکل از فرهنگ و آموزش خطرناک اســت.
افرادی که معنای کلماتی را حفظ میکنند و در
هر فرصتی بیرون میریزند ،منتهی به پیدایش
قشــر پرگویان پرمدعا میشــوند .دموکراسی
و آزادی دقیقا در ســطح همان لغت نامه معنا
شده اند و با بسیاری از مفاهیمیچون انسانیت
و غیره و ذالک با هم استفاده میشود .آنچه باید
از معنای دموکراســی دریافت کنیم این است
که دموکراســی با برابری فرصت معنا مییابد.
یعنی من  ،تو  ،او و همه برای دستیابی فرصتها
در ســطح برابری قرار داشــته باشیم .مثال در
استخدام شــغلها در یک ارزیابی کامال برابرانه
بدون دخالت پارتی و فالن چیز و فالن امتیاز با
هم رقابت کنیم و شغل را بر مبنای تالش فردی
بدست آوریم و نه روابط فردی!
اینکه چرا یک فرد در یک شهر چند فرصت شغلی
ایده آل و گاها دولتی به سراغش میآید و فردی
دیگر نه تنها فرصتی نــدارد بلکه برای دریافت
شغل باید با هزار آزمون و مصاحبه روبرو شود که
منتهای مراتب باز کسانی دیگر جایش را بگیرند!
اینکه اگر ما به برابری در فرصتها ،منابع و ...دست
یابیم تقریبا به دموکراســی در معنای کلی اش
دســت خواهیم یافت .آزادی را اگر یکی از ارکان
دموکراســی بدانیم ،نباید با مفهوم دموکراسی
اشتباه گرفته شود .گاها با آزادیهای دم دستی
مردم گمان میبرند که به دموکراســی دســت
یافتند مثال مجوز کنســرت موســیقی پاپ را
نمیدهند اما بعد از اینکه مجوز را میدهند مردم
حس میکنند که به دموکراسی دست یافتند ولی
تمامــا درگیر یک آزادی اجتماعی بودند .حضور
زنان در ورزشــگاه هم به نوعی آزادی اجتماعی
اســت و با جریانات مفهوم دموکراسی متفاوت
است .مجوز برای کنسرت  ،آزادیهای اجتماعی
و دیگــر مقوالت مرتبط بــا آزادی گاها نباید با
دموکراسی اشتباه شود.

