تیراندازی خونین دو پسر در سعادت آباد به خاطر یک دختر!
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پیامدهای طرح دو فوریتی برای

آفتاب یزد بررسی کرد
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تعاملبرایگرفتن
پستهای حساس

احتمالحمله
پهپادی و موشکی

به پایگاه نطنز منتفی است
2

یادداشت1-

درباره
دله دزدی

مهدی مالمیر

دزدی و ربایش را همزاد شهرنشینی دانسته اند.
ازهمان نخستین روزهای باال رفتن خشتهای
یک ش��هر ،البد بودهاند کس��انی که در گوشه
پنهان ش��ده بودند و منتظر ب��ه چنگ آوردن
ِ
سنگ
مجالی برای به یغما بردن آجری ،قطعه
گرانبهایی و ابزار کاری! درروس��تاها که پیوند
افراد چهره به چهره است و همگی طرف سالم
و علیک یکدیگرند ،کمتر پیش میآید کس��ی
دست به دزدی بزند و رسوا نشود .بدین سبب
ریس��ک دزدی در روستاها بسیار باال است .اما
ماجرای شهرها از لونی دگر است .در کالن شهرها
پیونده��ا چن��دان نزدی��ک نیس��ت .غریبگی
و ناآشنایی امری عادی و هر روزینه است .شاید
همسایه دیوار به دیوار یک محله سالی یکبار
هم چش��ممان به چش��م هم نیفتد .از اینرو،
چنین فضایی میتواند بهش��ت برینی باش��د
برای سارقان حرفهای و جرایم سازمان یافته و
بزههایی از این دست .آنان که دزدان حرفهای
هستند ،با برنامه ریزی دست به ربایش میزنند
و بر اساس آماری که اف.بی.آی در سال 1996
منتشر کرده ،از هر چهار دزدی سازمان یافته،
یک تیم دزدی در تور پلیس گرفتار میشود .با
این همه اما ،خبری چند روز پیش در رسانهها
پیچی��د ک��ه بر افزای��ش دزدیه��ای خُ رد در
ش��هرهای مان تاکید میگذاشت .خرده دزدی
یا ب��ه بیان خودمانی تر«دله دزدی» از س��نخ
جرمهایی اس��ت که معموال دو گروه مرتکبین
آن هستند.
ادامه در صفحه 2
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یادداشت2 -

یادداشت3 -

شوالیههای
سفید پوش
دکتر فتح اله دهقان

تاری��خ هر ملت و کش��وری دارای فراز و فرودهایی
است.
در این تحوالت،رویدادهاو حوادث طبقات اجتماعی
به فراخور ش��رایط زمانی و مکان��ی به ایفای نقش
میپردازند.
کارکنان س�لامت از طبقاتی هس��تند که در همه
شرایط وظیفهای خطیر،حساس ومنحصربهفرد دارد.
ایران سابقه طوالنی و روشنی در علم پزشکی دارد.
دانشگاه جندی شاپور،ابوعلی سینا و ......دیگر شاهد
این مدعا میباشد.
در دوران معاص��ر نیز دارالفنون امیر کبیر حرکت
مهم��ی در خصوص به روز ش��دن علم پزش��کی
ایران بود.
خیل پزشکان متخصص ،استثنائی و بینظیر ایرانی
در جای جای جهان کنونی نیز مایه افتخاری برای
جهان بشریت است.
در رویدادهای حساس و سرنوشت ساز زمانه ما نیز
پزشکان،پرستاران و......الحق خوش درخشیدند.
در جنگ تحمیلی کادر درمانی از خود گذشتگی
بیمثالی را به نمایش گذاشتند .نویسنده این سطور
به چشم خود دیده که کادر درمانی ضمن مداوای
رزمندگان مجروح با توجه به شرایط ودر بحبوحه
حساس،تفنگ به دست گرفته و مستقیم با دشمن
درگیر میشدند.
در وضعیت فعلی ودر مب��ارزه با ویروس کرونا نیز
تالشهای آنان تحسین همگان را برانگیخته است.
در این موقعیت حس��اس که کشور با تحریمهای
ظالمان��ه مواج��ه اس��ت کادر درمان��ی ب��ا از
خود گذش��تگی و تالش بیهمت��ای خود کارنامه

درخش��انی را در مبارزه با کرونا بر جای گذاشتند.
البته آنها هزینههای زیادی در این مبارزه پرداختند
الماسهای گران بهایی را از دست دادند که کوه نور
باید در مقابل آنها سر تعظیم فرود بیاورد.
جامعه پزشکی ایران در مبارزه با کرونا سر مایههای
گ��ران بهایی را از دس��ت داد که ب��ه این زودیها
خسران آن جبران نخواهد شد.
بر خود واجب دیدم در این خصوص مطالبی را به
عرض برسانم.
با توجه به شرایط ویژه کشور و تحریمهای ظالمانه
که کمبود دارو و امکانات پزشکی از پیامدهای آن
است.کادر درمانی ایران با تالش واز خود گذشتگی
به گ��واه جهانیان کار نامه موفق و درخش��انی در
مبارزه با کرونا داشته است.
جن��س و نوع ش��غل و کار کادر پزش��کی با دیگر
حرفهها کامال متفاوت است .زیرا این عزیزان با جان
انسانها س��ر و کار دارند ،کادر پزشکی با مریض و
بیمار سرو کار دارد ،مریض مستاصل است.
آنها با کس��انی س��روکار دارند که خان��واده نیز در
مواردی آنها را تحمل نمیکنند.
ایرانیان ،قدر شناس زحمات این عزیزان بوده،هستند
و خواهند بود.در وضعیت فعلی قدرشناسی عملی،
از این بزرگواران رعایت دستورات پزشکی همچون
اس��تفاده از ماس��ک ،فاصلهگذاری اجتماعی و.....
اس��ت.زیرا درگیر ب��ودن طوالنی مدت کش��ور با
کرون��ا کادر درمان��ی را واقع��ا خس��ته ک��رده و
خواهناخواهبرراندمانکاریآنهاتأثیرگذاشته،کیفیت
خدماترسانی را پایین آورده ،از سوی دیگر ارتباط
کادر درمانی بابیماران کرونایی باعث ش��ده تعداد
زی��ادی از آنها آلوده ش��ده و در م��وارد زیادی به
مرگ آنها منجر شود.با افزایش بیش از حد بیماران
کرونای��ی اضمحالل نظ��ام س�لامت دور از ذهن
نخواهد بود.
ادامه در صفحه 11

با نهایت تاسف و تاثر
درگذشت مادری مهربان و فداکار ،مرحومه مغفوره شادروان

حاجیه خانم قاضیها (عراقچی)
را به اطالع کلیه بستگان ،دوستان و آشنایان محترم میرساند.

به دلیل شرایط کرونا ،مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری امروز

شنبه  11مرداد به صورت خصوصی فقط با حضور فرزندان آن
مرحومه برگزار میشود.

مراسم ختم به صورت مجازی برگزار خواهد شد که جزئیات

آن متعاقبا به اطالع خواهد رسید.

از طرف خانواد ه عراقچی و سایر بستگان

ثبت جهانی
گوشتکوب!
مجید ابهری

رفتار شناس

ب��ا این س��رعت که آثار و محص��والت صنعتی و
فرهنگی از س��وی برخی از کشورها ضبط وثبت
جهانی میش��وند ،کم کم نگران میش��ویم که
گوش��تکوب ومتعلقات دیزی نیز در یونس��کو یا
س��ایر نهادهای دیگر به نام یک کشور نورسیده
ثبت جهانی گش��ته و س��ر م��ا ب��یکاله بماند.
چند س��الی نیس��ت که چوگان ب��ه عنوان یکی
از ورزشهای ملی و س��نتی یکی از کش��ورهای
همس��ایه ثبت جهانی ش��د آنهم در س��کوت و
کم توجهی سازمان ونهادهای متولی چوگان .این
در حالی اس��ت که براساس اس��اطیر شاهنامه و
اشعار متعدد ،چوگان یک ورزش اصیل ایرانی به
حس��اب میآمده و آثار نقاشی مینیاتوری از قبل
از صفویه در عصر مغول وقبل از آن ،ش��اهد این
مدعا هستند .اما حاال ازدس��ت ما رفته وعدهای
بیخبر یا مغرض با پوزخن��د ایراد میگیرند که
ای آق��ا حاال چوگان چه اهمیتی دارد که مال ما
باشد یا نباشد چاه نفت که نیست ......این بیتوجهی
به دس��تاوردها یا گنجینههای ملی ،خدا کند که
ناش��ی از ضعف دانش اجتماعی یا کم بهره بودن
در س��واد تاریخ��ی باش��د .اما جالب اینجاس��ت
ک��ه این گونه ک��ج رفتاریها و بازیگوش��یهای
فرهنگی متوقف نمیشود .بعد نوبت تار وسه تار
ونوعی دیگر از س��ازها میشود که اینجانب سواد
وش��ناختی در مورد آنها ن��دارم وباید از اهل فن
اس��تعالم گردد .از ابزار و وس��ایل که بگذریم به
آدمها وافراد میرس��یم ،نقل است روزی خاقانی
از محلی میگذشت ،ناگهان مالحظه کرد گروهی
بر دور فردی جمع شده و اوهم مشغول شعر خوانی
اس��ت ،متعجبان��ه میپرس��د ایش��ان ک��دام
شاعر میباشد؟ جواب میشنود که :خاقانی است.
آنگاه وی میگوید یاللعجب ،ما شعر دزد شنیده
بودیم اما شاعر دزد ندیده بودیم که دیدیم .بعد از
مصادره رودکی ،س��مرقندی م�لا نصرالدین نیز
مصادره فرهنگی ش��د .از مش��اهیر و ن��ام آوران
بزرگ عرصههای مختلف علمی از کیمیا(شیمی)،
نجوم و ریاضی که بگذریم که چنین حقی نداریم

نام جالل الدین مولوی برت��ارک ادب و فرهنگ
فارس��ی همچون الماس کمیاب میدرخشد .به
علت ق��رار گرفتن مزار تابناک ایش��ان در قونیه
امروز همسایگان ما عالوه بر تولیت مرقد ایشان،
این فیلس��وف بزرگ را که حتی یک بیت ش��عر
ترکی نگفت��ه ترک تبار قلمداد کرده ودر ش��ب
(عروس)که یاد بود فوت یا ودود اوست مراسمی
در س��طح جهان��ی برگ��زار ک��رده و از نهادهای
فرهنگ��ی جهان��ی نیز مهمان دع��وت میکنند.
در مقابل اعت��راض تعدادی از دوس��تان یکی از
مس��ئولین فرهنگی فرمود:ای آقا این خدا بیامرز
که دیگر اس��تخوانهایش نیز خاک ش��ده اینقدر
میارزد که موجب به��م ریختن رابطه ما با یک
کشور دوست وهمسایه گردد؟ تازه مهمتر از اینها
امروز نواده زنده مولوی (سر کار خانم چلبی) که
متولی مرقد ومدیر مرکز مولویه میباش��د ضمن
عرضه تنها یادگاریاش از جد بزگوارش ( بش��نو
از نی چون حکایت میکند وز جداییها شکایت
میکند ) در والسالم و تشویق حاضران میگوید
مهم این اس��ت که امروز مزار مولوی اینجاست.
س��عی کردم به یکی از سینه چاکان عدم تعرض
به ادیبان بگویم برادر جان در آن روزگاران قونیه،
بصره ،بلخ و بخارا جزو کش��ور ما بود که کرونای
سیاس��ی با اندکی ویروس بیلیاقتی یک شیر را
تبدیل به گربه کرد وگرنه سمرقند و بخاررا باید
دو دستی هدیه میکردید .بحث از فرهنگ وادب
به سیاست کش��ید؛ اما در اینجا گله وشکایت از
مغولهای فرهنگی و داعش هنری عصر ماس��ت
که چگونه در حضور آنها و س��ازمانهای عریض
وطویلش��ان چنین وقایع اسفناک و جگر سوزی
اتف��اق میافت��د ،وآخرین فاجعه ک��ه امیدواریم
آخرین باش��د مصادره خطوط نسق و نستعلیق
اس��ت .البد حاال هم خواهند گف��تای آقا چهار
تا قلم نی و صدای ناخوشایندش��ان را چرا اینقدر
بزرگ میکنی��د؟ در عصر اینترنت چه نیازی به
مرکب ولیقه و قلم .وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی
به عن��وان اصلیترین نگاهب��ان و متولی میراث
فرهنگی در مقابل نس��ل حاضر ونسلهای آینده
باید پاس��خگو باشد .با این وضعیت نابسامان بیم
آن میرود که حتی برای نس��لهای آینده دیگر
اثر ودستاوردی از رنجها وسختیهای خالقان هنر
و فرهنگ نماند.

جناب آقای دکتر عراقچی
معاون محترم وزیر امورخارجه

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت والده مکرمهتان را تسلیت عرض نموده ،از درگاه
احدیت برای آن مرحومه غفران و برای جنابعالی و س�ایر بستگان صبر و شکیبایی
مسئلت داریم.
روزنامه آفتاب یزد

فضیلتیندارد
این دستاورد!

سید علیرضا کریمی
سردبیر

علیرغ��م آنکه فش��ارهای اقتص��ادی بر مردم
شدت بیش��تری گرفته ولی کماکان مسئوالن
مختلف برداشت تلطیف ش��ده و پاکیزهای از
این فشار دارند.به نیکی مشخص است آقایان
گرامی و معزز ،در دنیای دیگری سیر میکنند
و متر ومعیارشان جیب خودشان است.فی المثل
چندی پیش در رادیو یکی از مسئوالن مرتبط
در مصاحبهای وقتی با س��واالت خبرنگار در
مورد آشفته بازار مس��کن مواجه شد و اینکه
حتی در ایام کرونا نیز قیمتها  50درصد رشد
داشته ضمن تایید این بلبشو اظهار کرد که در
این ش��رایط حتی معاونین وزرا نیز نمیتوانند
مسکن تهیه کنند!این گفته نشان میدهد آقایان
به این دلیل این روزها به فکر مسکن افتادهاند
زیرا آنقد ر آش ش��ور ش��ده که صدای آشپز
هم درآمده .به عبارت ساده به قدری قیمتها
افزایش پیدا کرده که مسئوالن عالیرتبه نیز برای
تهیه مسکن جهت س��رمایهگذاری و یا فراهم
نمودن مقدمات تش��کیل زندگی برای فرزند
یا نوه خود کمی(!) دچار مش��کل ش��ده اند.
البت حضور در چنین پستهایی آپشنهایی
دارد ک��ه میت��وان با س��ود ب��ردن از آنها بر
مشکالت این چنینی فایق آمد.
بهرح��ال غرض،عرض این نکته اس��ت که با
وجود رس��یدن کارد گرانی به استخوان مردم
غال��ب مس��ئوالن و تصمیم گی��ران در دنیای
دیگری س��یر میکنند که با دنیای ما متفاوت
اس��ت.مثال بارزتر در این ب��اره ورد زبان این
روزهای مقامهای مختلف دولتی اس��ت .آنان
در ای��ن ایام کرونایی مدام به خود میبالند که
در حوزه مواد غذایی شاهد وفور کاال هستیم
و در زمینه تولید دچار اش��کالی نشدیم .علی
برکت اهلل.پیشتر هم تاکید داش��تند با وجود
هش��دارهای کرونایی و احتمال نایاب ش��دن
برخ��ی مواد غذایی و مصرفی مردم با فرهنگ
کشورمان به سمت فروشگاهها هجوم نبردند و
برخالف برخی کشورهای آمریکایی و اروپایی
قفسه فروشگاههای بزرگ پر از کاال بود.باز هم
علی برکت اهلل .لیکن به نظر میرسد در این باره
مغلطه بزرگی در حال رخ دادن است و آن اینکه
زمانی میتوان به باال نس بودن سیستم عرضه و
تقاض��ا در بازار کاالی مصرفی مردم نازید که
شرایط اقتصادی این ُملک طبیعی باشد.اگر در
فالن شهر کانادا مردم هجوم بردند و فروشگاه
را ج��ارو کردند و بردند قطعا قدرت خریدی
بوده ولی اینجا اگر هم گفته ش��ود قرار است
کمبودی رخ دهد قدرت خریدی وجود ندارد
که مردم بخواهند هجوم ببرند و بخرند.شاید در
نقاط باالی شهر تهران چنین هجومی صورت
گیرد اما در مناطق متوس��ط و پایین ش��هر و
شهرستانها آب از آب تکان نمیخورد.
خب طبعا اگر این آقایان مسئول ،قبول زحمت
میفرمودند یک توک پا به فروشگاههایی غیر از
محل زندگی خود (!) تشریف میبردند تایید
مینمودند که قاطبه مردم برای خرید مایحتاج
ضروری خود نیز دچار مشکل هستند و با ترس
و لرز و حس��اب و کتاب فراوان از قفسههای
فروش��گاهها کاال برم��ی دارند.چن��دی پیش
عکاس خوش ذوق خبرگزاری ایس��نا به بازار
رفت��ه بود و کلوزآپی از مردمی که به قیمتها
نگاه میکنند و انگشت به دهان میمانند گرفته
بود.این تصاویر به درستی نشان میداد بسیاری
ب��ه بهانه خرید به فروش��گاهها میروند اما یا
دست خالی برمی گردند ویا از بخشی از لیست
خرید خود باالجبار صرفنظر میکنند.
فلذا اینکه از صدر ت��ا ذیل دولت تاکید دارند
در ای��ن ایام تولید نخوابید و کمبودی رخ نداد
فضیلتی ندارد.این آقایان یا بیاطالع هستند و یا
میدانند در جیب مردم چه خبر است و اطالع
غلطمیدهند.جامعهایرانیاینروزهابهدوقطب
اصلی تقسیم شده اس��ت.اقلیتی برخوردار که
قاطبهشانرانتیهستندودرهرشرایطیوضعشان
بهتر میشود و پسرفتی ندارند و اکثریتی نیازمند
که غالب شان روی لبه تیغ حرکت میکنند و در
آستانهسقوطاقتصادیهستند.
نکته پایانی هم آنکه این دول��ت در روزهای
پایانی خود است و بیانگیزه و مجلس نیز در
روزهای ابتدایی است و سرگرم تقسیم پست.
ع��دهای در دولت به طمع بقای میز در توئیتر
صبح به صبح یک توئیت مزخرف تحویل ملت
میدهند و در مجلس نیز تع��دادی تازه از راه
رسیده فارغ از دنیا شعاری با نمک(مثل تحریم
فیلمهای کره ای) سر میدهند.می خواهم بگویم
بعید است با این تفاسیر حداقل در کوتاه مدت
اتفاق متفاوتی رخ دهد.کمی انسان باشیم و به
خودمان رحم کنیم در این وانفسا!

