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یک نکته
از هزاران

میثاقنامه اخالق روزنامه نگاران ایرانwww.ion.ir/news/19949.html :

سخن روز

شما هیچ ،شما نگاه!

یه چیزی
یکی از شــخصیتهای سیاســی کشــور اعالم کرده که:
تو همین
«حاضــر هســتیم بــرای اداره کشــور کمک کنیــم!» در
مایه ها
همین رابطه اداره کشــور ضمن تشــکر از حســن نیت
ایــن شــخصیت دوستداشــتنی اعالم کرد« :مرســی
داداچــی ،هشــت ســال صرف شــد و بــه انــدازه کافی
تــوی زحمت افتادیــد ،یه ســر اومده بودیــم خودتون
رو ببینیــم ،همــهاش در حــال اختــاس کــردن بودن
دوســتانتون!» .البتــه ایــن اظهارنظرها بــه همین جا
فریور خراباتی
ختــم نمیشــود چــون یکــی دیگــر از اعضــای ســابق
هیأت دولت سابق(این سابق بدجوری میچسبهها!)
گفتــه« :کشــور را تعطیل کردهانــد ،میگویند تورم نداریم» این در حالی اســت
که در گذشــته ما از این تعطیلیها اســتقبال میکردیم ،باور کنید تنها شرایطی
کــه مملکــت از گزنــد تصمیمات مســئوالن وقــت در امــان بود ،همــان دوران
تعطیلیها بود و مردم زانوهایشان روی زمین و دستشان به سمت آسمان
بــود که این تعطیلیها بیشــتر شــود ،یعنی توقــع مردم از مســئوالن در همین
شــعار خالص ه میشــد« :شــما هیچ ،شــما نگاه!» کــه در امان باشــیم .در ثانی
مرد آن کســی اســت که کشــور را تعطیل نکند و تورم را باال ببرد ،شما میدانید
روزانه چند رکود به خاطر تنهایی و حضور نداشــتن تورم در کنارشــان افســرده
شده و خودکشی میکنند؟ چرا کسی به فکر رکود نیست؟ چرا رکود و تورم این
دو مــرغ عشــق را از یکدیگر جــدا کردهاید؟ ما یک زمانی معنــی رکود و تورم را
نمیدانستیم و زمانی که در اخبار اعالم میکردند که نرخ رکود و تورم باالخره
با تالش مسئوالن به یکدیگر رسیدند ،دوستان پشت بلندگو میخواندند« :اینم
تورم ،پســر ناز من!» و تورم شــروع به انجام حرکات مــوزون کرده و برای اینکه
رکود ناراحت نشود ،میخواندند« :رکود چقدر قشنگه ،ایشاال مبارکش باد!».
حــاال یــک عده میآینــد و میگویند«:جریان ثروت و قــدرت جایگاههایی در
دولــت یازدهــم گرفتند» که واقعاً بنده هم در کنار دلواپســان عزیز با این جمله
موافق هســتم چــون ما قبالً به یک روند جذابی رســیده بودیــم که جریانهایی
کــه ثروت و قدرت خاصی نداشــتند جایگاههایی در دولت میگرفتند که پس از
گرفتن این جایگاهها ،صاحب ثروت و قدرت میشدند یعنی یک نفر که معلوم
نبــود از کجا ســر درآورده بود ،بــه بقیه اعالم میکرد« :بچههــا این عابربانک رو
گذاشتم روی میز ،رمزشم  6363است ،هرکی پول الزم داره ،خریدی میخواد
بکنــه ،از ایــن کارت اســتفاده کنــه ،پولــم تــوش هســت ،نگــران نباشــید ،صبح
جبارســینگ از هنــد زنــگ زد گفت پــول نفــت ِر ریخته!» خالصه مــا اینطوری
افــراد را بــه جایگاه قــدرت و ثروت میرســاندیم که میرفتند در تاجیکســتان و
همچنان که به پک و پوز ما میخندیدند ،جلوی دوربین شلنگ تخته انداخته
و میرقصیدنــد.در نتیجــه ما بازهم به این نتیجه میرســیم که عزیزان محبت
کننــد و همچنــان به اســتراحت بپردازنــد ،باور کنیــد در انتخابــات مجلس هم
مردم مالحظه همین خستگی را کردند که به فهرست دیگری رأی دادند تا این
عزیزان بروند و خستگی آن هشت سال طالیی خوشرنگ را در کنند.

کیوسک

نوبت عاشقی
در «اندیشه پویا»

شــماره  41ماهنامــه «اندیشــه پویــا» بــه
مدیرمســئولی براتاهلل صمدی راد و سردبیری
رضــا خجســته رحیمــی منتشــر شــد« .زندگــی
خصوصی آیتاهلل» گزارشــی اســت از آخرین روزها و آخرین تالشهای اکبر هاشــمی
رفسنجانی« .کلوزآپ آقای کارگردان» گزارشی از زندگی عباس کیارستمی است« .نوبت
عاشقی» عنوان پروندهای درباره عشق است و در آن ،بابک احمدی ،مصطفی ملکیان،
رضــا داوری اردکانی ،جالل توکلیان ،گلی ترقی ،بلقیس ســلیمانی ،شــمس لنگرودی
و ناصــر زراعتــی مطالبــی نوشــتهاند .در این شــماره همچنین بــا شــهریار مندنیپور،
شهیندخت موالوردی ،احمد توکلی و حمیدرضا جالییپور گفتوگو شده است.

یاشار قهرمانی

صندوق رأی
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ِ
ِ
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مشاهداتی از منطقه زلزله زده فریمان

باید آماده باشیم

زمیــن لــرزه  16فروردیــن  1396کــه در ســاعت
 10:30بامداد در شــمال سفیدســنگ شــهر فریمان
در اســتان خراســان رضوی رخ داد موجب خساراتی
عمدتــاً بــه نواحــی روســتایی شــد و کانــون زلزلــه
خوشــبختانه در محلــی بســیار کــم جمعیــت واقع
بود .روســتایی که بیشــترین آســیب را دید روســتای
مهدی زارع
دوقلعــه اســت کــه از آن بازدید کردیــم .تنها تلفات
استاد پژوهشگاه
بینالمللی زلزله
ایــن زمین لــرزه که بانویی  80ســاله بــوده به همین
شناسی و مهندسی
زلزله
روستا مربوط است .بیشتر خرابیها از نوع خرابی در
ساختمانهای خشتی و گلی و بعضاً بنایی بود .پهنه
زلزله زده از روســتای خانقاه تا شــاهان-گرماب بازدید میدانی شد ،گسل زمین
لرزهای با توجه به اطالعات زلزله شناختی از نوع فشاری بوده و راستایی شمال
غرب-جنوب شــرق داشته ولی گسلشی با جابهجایی ســطحی برای آن یافت
نشد و همزمان گسیختگیهای پراکنده (به صورت ترک کششی) در محدوده رو
مرکز مهلرزهای وجود دارد .کم جمعیت بودن پهنه کانونی و همچنین رخداد
زمین لرزه در وسط روز موجب شد تا زمین لرزه به رغم آنکه بزرگای بیش از 6
داشــت ( )6.1و زمین لرزهای «شــدید» از دید زلزله شناســی محسوب میشود،
خوشبختانه تلفات فراوانی نداشته باشد .از آنجا که زمین لرزه در  86کیلومتری
جنوب شــرق مشــهد رخ داد و حضور جمعیتی حدود  4میلیون نفر در مشهد
و پیرامون آن و همچنین وجود ســاختمانهای بلند در مشــهد موجب شــد که
بیشــترین اخبار مربوط به رویداد این زمین لرزه از شهر مشهد مخابره شود .در
سفیدســنگ خســارات جزئی و در فریمان بسیار محدود (در حد شکستن چند
شیشــه و فروریختــن وســایل داخل منــازل و مغازه ها)مشــاهده شــد .هراس و
نگرانی در مشــهد و کل محــدوده در روزهای بعد از وقــوع به دلیل پس لرزهها
(که انتظار میرود در ماه آینده ادامه داشــته باشد ،مشهود بود .در ماه آینده به
بیستمین سالروز زمین لرزه  20اردیبهشت  1376اردکول قائن میرسیم که در
همین خراســان رخ داد و تا امروز آخرین زمین لرزهای بوده که با بزرگای بیش
از  7در فالت ایران (مانند بیشــتر زمین لرزههای ایران از نوع کم ژرفا در پوســته
قارهای) رخ داد و بیش از  2000کشته برجای گذاشت .البته در  27فروردین 1392
( 4سال قبل در چنین روزهایی) زمین لرزهای با بزرگای  7.8در سراوان سیستان
و بلوچســتان روی داد که اوالً برخالف بیشتر زلزلههای ایران از نوع فرورانشی و
عمیق بود (حدود  70کیلومتر ژرفای کانونی) و ضمناً در جایی رخ داد که عمدتاً
خالی از ســکنه بود (با یک کشــته در ایران) .بنابراین با توجه به وضعیت تغییر
شــکل پوســته و میزان لرزه خیزی در ایران ،رویداد دو زلزله با بزرگای بیش از 7
در هر دهه قابل انتظار اســت و نبود زمین لرزه  7ریشــتر در ســال گذشــته ،باید
نوعی هشدار برای ما باشد تا نسبت به وقوع چنین زلزلهای در آیندهای احتماالً
نزدیک آماده باشیم ،چرا که در سناریوی بد (و برخالف زلزلههایی مانند سراوان
 1392و فریمان  )1396ممکن اســت کانون زلزله در ناحی ه پرجمعیت شهری
واقع باشد و خسارت و تلفاتی از نوع آنچه در زلزله  1382بم روی داد در جاهایی
مانند تهران ،تبریز و مشهد قابل رویداد است .باید آماده باشیم.

یادبود

از پرستو مخواه که بماند

بهیاد«سیدمرتضیآوینی»درسالروزشهادتش

بهار فرصتی برای رویش و بال گشــودن در آبیهای
عبدالحسینرحمتی
دوراز دســترس خداســت .بهار که میآید پرســتوها
شاعر و نویسنده
زودتــر از همــه ،آمــدن فروردین را خبــر میدهند و
این بار پرســتویی که دوربینش دلتنگ جوانان وطن
بود از ســیمهای خاردار و تلههای انفجاری گذشــت و بیقرار از مرزهای انتظار
پرگشود .پرستویی که در بیستمین روز فصل بهار کوچ کرد و سیدمرتضی آوینی
چه زیبا گفت :وطن پرستوی بهار است
و اگر بهار مهاجر اســت از پرســتو مخواه
که بماند .پرستویی که مقصد را در کوچ
میبیند از ویرانی النهاش نمیهراســد
پس قفس ویران بهتر .در آثار قلمیاش
از «توســعه ومبانــی تمــدن غــرب» تــا
«گنجینه آســمانی» نوشت و دوربینش
از «بشــاگرد» تا «شــهری درآســمان» را
درنوردید .مســتندهایش بیان واقعیت
بود و چه زیبا برآنها مستند اشراقی نام
نهاد .همــه فیلمهایی کــه کارگردانی و
تدوین کرد و ما آن ســالها تماشا میکردیم هرگز نام عواملش را ندیدیم زیرا
تصمیم گرفته بود چیزی که حدیث نفس باشــد ننویســد و از خودش ســخن
نگویــد .در عرصههــای فرهنگ و هنــر فعال بود و بــا تفکری آرمــان گرایانه از
معیارهای فرهنگی انقالب دفاع میکرد .اگر نقدی مینوشت ایدهای و اعتقاد
داشت و یقین داشت وقتی اعتقاد برود ،اعتبارهم میرود.

درباره منشور
حقوق شهروندی ()66

حقوق شهروندی
ِ
ِ
زندانیان آزادشده

مــن تــاش میکنــم
هــر روز دربــاره یکــی از
حقــوق تصریحشــده در
محمد فاضلی
منشور حقوق شهروندی
استاد دانشگاه بهشتی
بنویســم .نوشــتهها و
گفتههای ما درباره حقوق شهروندی در عصری
کــه همــگان از طریــق شــبکههای اجتماعــی
میتواننــد وارد گفتوگــوی فراگیــر شــوند ،مؤثر
خواهــد بــود .اگــر مایــل بودیــد ،شــما هــم ایــن
نوشتهها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ëëروزشصتوششم
ماده  -66حق همه بازداشتشــدگان موقت
و محکومــان اســت کــه پــس از پایــان بازداشــت
یــا اجــرای حکــم بــه زندگــی شــرافتمندانه خود
بازگردنــد و از همــه حقــوق شــهروندی بویــژه
اشــتغال بــه کار برخــوردار شــوند .محرومیــت
اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی
و در حدود و زمان تعیینشده ممنوع است.
مــاده  66منشــور حقــوق شــهروندی یکــی از
مهمتریــن نــکات بــرای مقابلــه بــا آســیبهای
اجتماعی و همچنین ارتقای کیفیت زندگی گروه
خاصــی از افــراد جامعــه یعنــی زندانیــان را مد
نظر قرار داده اســت .هــر جامعهای افراد خاطی
را مجــازات میکنــد اما هــدف مجــازات نباید به
فراموشــی ســپرده شــود .مجازات عمدتــاً در پی
اصــاح مجــرم و بازگشــت او بــه جامعه اســت.
ســوء پیشــینه کیفری فرد میتواند مانع فعالیت
اجتماعی او و خلل در زندگی فردیاش شود.
ســازمانها بــرای گمــاردن افراد در مشــاغل
یــا بــرای ارائه برخی خدمــات به افراد ،از ایشــان
گواهــی عــدم سوءپیشــینه درخواســت میکنند.
مصادیــق محرومیــت از حقــوق اجتماعی برای
افــراد دارای سوءپیشــینه هــم در مــاد ه  ۲۶قانون
مجازات اســامی جدید مشخص شده است اما
برداشتی نادرست از سوءپیشینه اغلب به مانعی
جــدی برای بازگشــت زندانیان بــه زندگی عادی
بدل میشود.
مجرمــان مشخصشــده در قانــون بعــد از
آزادی از زنــدان و تحمــل مجــازات بــرای مــدت
مشــخص از برخــی حقــوق اجتماعــی محــروم
میشوند ،اما استفاده نابهجا از سوءپیشینه باعث
میشــود بســیاری از افراد هرگز نتوانند به زندگی
عادی بازگردند و این در حالی اســت که بسیاری
از مجرمــان گروههــای نیازمند حمایت هســتند.
بازگشــت معتــادان ،ســارقان یا اقشــاری دیگر از
مجرمــان نیازمنــد آن اســت کــه بتوانند شــاغل
شــوند و بــا کســب درآمــد زندگــی عادی داشــته
باشــند .محرومیــت ایشــان از شــغل بهواســطه
اعمــال نادرســت قاعــده سوءپیشــینه ،مانعــی
جــدی پیــش روی این بازگشــت خواهد بــود و از
اینروســت کــه مــاده  66یکــی از مهمترین مواد
برای هموار کردن راه مواجهه درست با خاطیانی
است که مجازات خود را تحمل کردهاند.
تالشهایی برای اعمال اصالحات در قوانین
مربوط به سوءپیشینه در جریان است و دولت نیز
میتوانــد با کمک به تســریع اصالحات قانونی و
تدوین آییننامههای مناسب درباره سوءپیشینه
و باالخــص ممانعــت از تأثیرگــذاری ســلیقهای
سوءپیشــینه بر شــغل افــراد ،به تحقق مــاده 66
کمک کند.

خبر آخر

در گذشت
کمدین معروف امریکایی

«دان ریکلــس» ،کمدیــن ،بازیگــر ،مجــری و
صداپیشــه امریکایی در  90ســالگی درگذشت.
وی در طــول شــش دهــه فعالیت هنــری خود
در بســیاری از برنامهها از شوهای تلویزیونی تا
فیلمی از «مارتین اسکورسیزی» نقشآفرینی
کــرد و بــرای صداپیشــگی و در ســه قســمت
انیمیشــن معروف «داستان اســباب بازی» در
نقــش شــخصیت آقای ســیب زمینــی بیش از
پیش به محبوبیت رسید.

استقبال از«شبی با فرهنگ و موسیقی ایرانی» در جزیره زیبای «سیرس» یونان

آن سوی
برنامه شبی با فرهنگ و موسیقی ایرانی با
مرز
استقبال گسترده شهروندان جزیره سیرس
یونان مواجه شد .به گزارش ایرنا ،برگزاری
مراسم شبی با فرهنگ و موسیقی ایرانی که
به همت رایزنی فرهنگی ســفارت جمهوری اسالمی ایران و همکاری
شهرداری جزیره سیرس برگزار شد ،نظر شهروندان این جزیره زیبای
یونانی را به خود جلب کرده بود« .جرج ماراگس» شهردار این جزیره
با اشاره به فرهنگ غنی ایران زمین و رابطه دیرینه و فرهنگی دو کشور
متمدن یونان و ایران ،گفت :امشب ما شاهد گوشهای از فرهنگ غنی
ایران زمین هســتیم .وی افزود :عالوه بر اجرای موسیقی سنتی ایرانی
که توســط هنرمندان معروف این کشــور نواخته خواهد شد ،با برپایی
نمایشــگاه کتاب ،آثار فاخر نویســندگان ،در معرض دید عالقهمندان
قــرار میگیــرد .شــهردار ســیرس بــا اشــاره بــه اهمیــت آشــنایی بــا
فرهنگهای ملل دیگر از جمله فرهنگ و هنر کشور بزرگ ایران گفت:
همانطور که بسیاری از مردم یونان با تاریخ و تمدن کشور بزرگ ایران

عدد
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تصویرگر ایرانی
در کاتالوگ نمایشگاه
کتاب بولونیا

معــاون امــور بینالمللــی
مؤسســه نمایشگاههای فرهنگی با اشــاره به فعالیت
تصویرگــران ایرانــی در ایــن دوره از نمایشــگاه کتــاب
بولونیــا گفــت :چهــار هــزار تصویرگــر در ایــن دوره
از نمایشــگاه شــرکت کردهانــد .از ایــن میــان ،آثــار
 ۷۵تصویرگر به کاتالوگ نمایشــگاه راه یافته که چهار
نفرشــان ،یعنــی نرگــس محمــدی ،راشــین خیریــه،
حســن عامه کــن و عرشــید شــفیعی ایرانی هســتند.
غالمرضــا نوعــی همچنین بــه مهر گفــت :میهمانان
ویژه نمایشگاه بولونیا تا سال  ۲۰۲۰مشخص شده اند؛
از اینرو طی جلســهای که با رئیس نمایشــگاه بولونیا
داشــتیم ،مقرر شد پیشنهادات خود را مطرح کنیم تا
این پیشــنهاد بررسی و کشــور ایران بهعنوان میهمان
ویژه نمایشگاه کتاب بولونیا معرفی شود.

گاندی و استالین

دیالوگ
لویــی فیشــر ()1970-1896
روزنامهنـــــــگار برجســـــــته
امریکایــی که هم بــا گاندی
دیــدار و گفتوگــو کــرده و
هــم بــا اســتالین ،در کتــاب
خواندنی خود با نام «گاندی
و اســتالین» کــه ســال 1947
محمد صادقی
منتشــر و  70ســال بعــد در
روزنامهنگار
ایــران ترجمه شــده اســت،
گزارش و تحلیلی از زندگی،
اندیشــهها و رفتار این دو شخصیت اثرگذار و آنچه این
دو روش در تاریخ قرن بیســتم پدید آوردند ارائه کرده
است ...گاندی ،شخصیتی که هم برای استقالل هند و
هم برای حقوق انســانهایی که نادیده گرفته و نجس
خوانــده میشــدند کوشــش کــرد و در راه مبــارزه بــاور
داشــت که تنها با حقیقت و راســتی میتوان ناراســتی
را از میان برچید و تأکید میورزید که اگر آموزش سیاه
خشــونت که قانــون درندگان اســت بــه میلیونها نفر
امکانپذیر است پس آموزش هنر سپید عدمخشونت
نیــز کــه قانــون انســان تکاملیافتــه اســت بــه مراتب
امکانپذیرتر است و هیچ باور متعصبانهای نیز از خود
بر جای نگذاشــت تا پس از او موضوعی برای دعواها و
جنجالهای پیروانش قرار گیرد ،ولی استالین در همه
دقیق
این جهتها نقطه مقابل گاندی است .به تعبیر ِ
فیشر ،گاندی و استالین با «وسیلهها» و «کلمات» خود،
از هم دور میشوند .از دیدگاه استالین ،کسب قدرت و
حفــظ آن ،هدف نهایــی بود و برای رســیدن به هدف،
هر وســیلهای را توجیــه میکرد اما گاندی باور داشــت
کــه بین وســیله و هدف ارتبــاط تنگاتنگی وجــود دارد،
ارتباطــی چنان نزدیک که هرگز نمیتوان با توســل به
وســیلهای ناپاک به هدفی پاک دست یافت .از دیدگاه
گاندی ،وسیله همه چیز است و ماهیت وسیله هر چه
باشــد ،ماهیــت هــدف ،از آن جداشــدنی نخواهد بود.
فیشر با اشاره به اینکه گاندی از هیچکس نفرت ،حسد
و کینــه در دل نداشــت ،مینویســد 30« :ســال آزگار با
امپریالیسم انگلیس مبارزه کرد ،بدون ابراز یک کلمه
تند و نیشدار ضد هیچ انگلیسیای .وی دوست همان
نایبالســلطنهای باقی ماند که او را زندانی ســاخت».

700

دانشآموز
در مدرسه زبان فارسی ایروان ارمنستان

مدرســه شــماره  200در ایــروان کــه مســئولیت
آمــوزش زبــان فارســی را بهعنوان یــک درس و
برنامــه مصوب به دانشآمــوزان برعهده دارد،
قلــب آمــوزش این زبان در ارمنســتان شــناخته
میشود ،این مدرســه با حدود  700دانشآموز
و  10ســال پیشــینه فعالیــت بــا تدریــس زبــان
فارســی بهعنــوان درس مصــوب بــرای تمامــی
دانشآمــوزان ،تنها مرکز دانشآمــوزی با زبان
آموزی فارســی در ایروان است.به گزارش ایرنا،
ایــن مدرســه روز پنجشــنبه میزبــان ســیدکاظم
ســجادی ســفیر ایــران و یــک هیــأت آموزشــی
ایرانــی بــود کــه در نشســت بــا خانــم کایانــه
سوقومونیان مدیرکل آموزش شهرداری ایروان
و هاســمیک هوانسیان مدیر مدرسه  200درباره
افزایش فعالیتهای این مرکز مذاکره شد.

به تعبیر فیشــر ،زندگی گاندی کتابی گشــوده است در
حالــی که اســتالین در پشــت پــردهای ضخیــم زندگی
میکــرد .گانــدی در میان مردم میزیســت ،بســادگی
و ماننــد همــه مــردم رفتوآمــد میکــرد امــا مــردم
نمیدانستند استالین کجا زندگی میکند (در مسکو یا
خارج از مسکو) وقتی راهی سفر میشد ،مسیر سفرش
مشــخص نبــود و وقتی در مراســمی عمومی شــرکت
میکــرد و به میــان مردم میآمد پلیــس مخفی همه
خیابانها ،خانهها و ...را بشدت زیر نظر داشت ،گاندی
امیــدوار بــود کــه حتــی دزد را درمــان کنــد و حکومت
اســتالینی مجازات مرگ را بــرای کودکان مجرم باالی
 12ســاله و باالتر تصویب کرد ( ،)1935گاندی خالی از
نفرت و خشــونت و اســتبداد استالینی بر نفرتپراکنی
و شــکنجه اســتوار بود ،گاندی اهل دوســتی و شفقت و
استالین اهل تقلب ،فریبکاری ،حذف و قتل دوستان
و رقبای خود بود ،گاندی میگفت« :من هرگز مطمئن
نیســتم که درســت میگویم» اما در شــوروی همیشــه
حــق با رئیس (اســتالین) بود ،گاندی همــواره پذیرای
شنیدن سخن دیگران بود و آمادگی داشت تا نظر خود
را عــوض کنــد اما اســتالین متعصب و ســازشناپذیر
بود و خود را مســاوی با حقیقت میپنداشــت ،گاندی
بیشــتر خود را سرزنش میکرد اما اســتالین دیگران را
متهم میکرد ،گاندی در مواجهه با مخالفان خود اهل
گذشــت و بخشــندگی بود و اســتالین مخالفان خود را
ســرکوب میکرد ،گاندی خواهان عشق و دیگردوستی
و اســتالین خواهان اطاعــت و پذیرش بیچونوچرای
آرای خــود بــود .گانــدی اهــل گفتوگــو بــود ،آزادی و
عدالت را ارج مینهاد و به کار آموزشی برای پیشرفت
مردم باور داشــت اما آموزش و پرورش شوروی و همه
پیشــرفتها در خدمت حکومت و شــخص اســتالین
بود .بنابراین آنچه را اســتالین نمیپســندید یا دوست
نمیداشــت مردم نباید میخواندند یا مینوشتند ،از
مجلههای خارجی خبری نبود ،سانسورچیها با دقت
روزنامهها ،مجلهها و ...را به شــکل موردنظر حکومت
درمیآوردند ،کتابهای خارجی هم اگر چاپ و توزیع
میشــدند کتابهایــی بودنــد که در ســتایش شــوروی
و در نقــد و نفــی روشهــای زندگــی در جهــان آزاد و
حکومتهای مردمساالر بودند.

باغ سیف الدوله مالیر؛ قدیمیترین بوستان غرب کشور

آشــنایی دارند ،ایران یکی از کشــورهای بزرگ و دوست تاریخی یونان
اســت که هزاران ســال تمدن و روابط آن با این کشور را بعضاً در کتب
و منابع درســی و تاریخــی خواندهاند« .کیوان ســاکت» و اعضای گروه
موســیقی وزیری به اجرای چند قطعه موســیقی تک نوازی و گروهی
پرداختند که مورد تشویق حضار قرار گرفتند.

ایران ما
بوســتان جنگلــی ســیفیه
مالیر عنــوان قدیمیترین
رضا سلیمان نوری
پارک غرب کشور را به خود
اختصاص داده است .این
بوســتان که در اصل باغ شخصی خاندان سلطنتی
قاجار در مالیر بود ،ســیف الدوله نوه فتحعلی شــاه
در زمــان حکومت خود به مردم تقدیم کرد و بدین
دلیل به باغ سیف الدوله نیز معروف است .بوستان
ســیفیه دارای درختــان چنــار کهنســال ،حوضچهها
و آبنمــا و جنــگل مصنوعــی روی تپههــای داخــل
محدوده خود اســت .این بوســتان که جزو نخستین

تفریحگاههای ســنتی ایران زمین محسوب میشود
را مهندســان ایتالیایــی طراحــی و ســاختهاند .ایــن
مجموعه در خود دو اســتخر و مســجدی که توســط
ســیف الدولــه ســاخته شــده و ســاختمانی که محل
ســکونت وی بوده را جای داده اســت .آب مورد نیاز
بوســتان جنگلی ســیفیه که در نقشــه آن از دو شکل
صلیــب و بیضــی بســیار اســتفاده شــده با ســاخت
قناتــی در  ۸کیلومتــری محل توســط مقنیان یزدی
به محوطه پارک انتقال یافته اســت .این بوستان که
ثبت ملی نیز شده در شمال شرقی مالیر و در دامنه
کوه گرمه قرار گرفته و  ۱۰هکتار مساحت دارد.

