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وقتی یک
سرباز ،رستاخیز
رسانه ای برپا
می کند

تقدیم به روح پاک سردار دلها سپهبد قاسم
سلیمانی
یادداشــت نــگار :ابوالفضــل نوحــی -کارشــناس
ارشــد صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران
آموختــه بودیــم کــه رســانه بــرای قــرن بیســت و
یکــم دســتاوردهای خوبــی بایســتی داشــته باشــد،
چــرا کــه تالطــم هــای سیاســی  ،اقتصــادی و مســایل
اجتماعــی و گاهــی نظامــی از دایــره انســانیتی خــارج
مــی شــود و در ایــن هنــگام اســت کــه رســوالنی!
بایســتی بوجــود آینــد کــه بــه نحــوی بتواننــد بعنــوان
بمــب هــای خبــری و رســانه ای عمــل نماینــد و پیــام
نهفتــه خــود را بــه همــگان ارســال نماینــد بــه قــول
اســتاد مظفــر شــریف 1کــه بــه جامعــه شناســی اعتقــاد
داشــت مــی گویــد  :جامعــه بشــری بایســتی در حــال،
منســجم تــر شــود و در واقــع تحولــی ایجــاد شــود .
در همــه اعصــار رخدادهایــی متفــاوت ســبب زایــش
خبرهــای گوناگــون مــی شــود و گاهــی ایــن نــوزاد
رســانه ای کــه متولــد مــی شــود بــر اثــر عوامــل
مختلــف خبــری در رشــد و شــکل گیــری چنــان بیــش
فعالــی! مــی نمایــد کــه هیچگونــه محصــول رســانه ای
 Multi Mediaو حتــی دروازه بــان هــای خبــری
 Gatekeepersقــادر بــه نگهداشــت آن نمــی باشــد
و در ایــن رخــداد رســانه ای خــوب ،بــد  ،خوشــایند و یــا
ناخوشــایند بــودن آن فــرق نمــی کندچــرا کــه ســرعت
تکثیــر و حتــی اعوجــاج فکــری بعضــی از ایــن رخدادها
بــه گونــه ای اســت که پویــش و جریــان رســانه ای ایجاد
نمــوده و در واقــع شــعار اصلــی خبــر تحقــق مــی یابــد.
بزرگتریــن رخــداد خبــری جهــان –Big news
 تــا حــوادث تلــخ و حتــی  Bad newsهــا مــیتوانــد بــر اســاس قاعــده هــای خبــری تاثیــر بســزایی
بــر مخاطبیــن رســانه هــا جــای گــذارد .همــه ایــن
قیــاس هــای خبــری– در عصــر انقــاب -کــه از
تاریــخ رحلــت بنیــان گــذار انقــاب تاکنــون در کنــار
هــم قــرار مــی دهیــم بــه انحــای مختلــف در کوتــاه
مــدت هــم اگــر شــده تاثیــر خــود را بــر جــای گــذارد.
در ایــن نشــانه گیــری خبــری انتخــاب جامعــه
مخاطــب از طیــف هــای متفــاوت ،خــود جنبــه ی
مهــم انتشــار خبــر اســت کــه مــورد بحــث اســت.
 ....اما خبر این بود :شــهادت ســرباز والیت و امت اســام
ســردار اســام ،انقــاب و ایــران ،حــاج قاســم ســلیمانی
در حملــه بالگردهــای آمریکایــی ( اولیــن تیتــر خبری از
شــبکه خبــر صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران)
بمــب خبــری از بامــداد یــک روز تعطیــل – جمعــه
 -1398/10/13چنــان بــرق آســا توانســت نشــر یابــد
کــه هیــچ کــدام از شــاخص هــای بازدارنــده خبــری
جلــودار آن نبــود

،،

و هــر لحظــه کــه مــی گذشــت ســرعت انتشــار آن
بیشــتر و بیشــتر مــی شــد و ایــن خــود یعنــی مقابلــه
بــا غــول هــای رســانه ای کــه حتــی ثانیــه هــا بــرای
آن هــا مهــم بــود .ســاعت بــرای انتشــار ایــن فاجعــه
عظیــم بیــش از  3600ثانیــه را طــی مینمــود!
ســرعتی کــه علــی رغــم نشــر مــی توانســت جــذب
و رســوخ را طــی نمایــدو ایــن خــود یعنــی دل.
شــهادت ســردار دل هــا خــارج از همــه معــادالت
خبــری چنــان تاثیــر بــر پیکــره ی مخاطــب گداشــت
کــه انتخــاب مخاطــب برایــش یکســان شــدو همــه ی
دل هــا توانســت بــه یــک ســمت و ســو روی نمایــد
و آن هــم نفــرت از وقیحانــه تریــن شــهادت تاریــخ
کنونــی و بــه پســت تریــن حالــت .مــرد شــماره
یــک ایــاالت بــا بــه عهــده گرفتــن ایــن عملیــات،
جوششــی دوبــاره در مخاطــب ایجــاد نمــود کــه در
طــی یــک هفتــه تشــییع پیکــر پــاک ایــن شــهید-
شــهیدان -هیــچ قــاب دوربیــن خبــری و نویســنده ای
را قــادر بــه وصــف ایــن شــکل خبــری نبــود و تنهــا
شــبکه خبــر بصــورت زنــده -Live-و در قالــب اخبــار
فــوری ملجــاء مخاطبیــن بــا گونــه هــای خیــس بــود.
رســتاخیز شــهادت مــردی کــه تنهــا گفــت بروی ســنگم
بنویســید ســرباز در تاریــخ اتفاقــات خبــری بــا تمــام
فرمــول هــا و فرضیــات خبــری اش مانــدگار خواهــد بــود
اگرچــه همــاره از جوانــب گوناگــون قابلیــت تحلیــل و
تحقیــق حتــی بــر روی پایان نامــه هــای آکادمیک داخل
و جهانــی را نیــز دارد که خــود اظهارات افــرادی همچون
چامســکی و رهبــران دنیــا بــر همــگان پوشــیده نیســت.
ایــن نوشــتار بــه یقیــن مــی توانــد بســط بیشــتری
داشــته باشــد

هیچکس اندازه من از توان
موشکی نظام دفاع نکرده
است

وزیــر امــور خارجــه بــا بیــان اینکه مــن مســئولیت دفاع از
سیاســت نطــام را دارم و هیــچ وقــت حرفــی نمیزنــم کــه
بــرای جمهــوری اســامی مشــکلی ایجــاد شــود ،گفــت:
هیچکــس انــدازه مــن از تــوان موشــکی دفــاع نکــدره
اســت .در ادامــه جلســه علنــی روز دوشــنبه مجلــس
شــورای اســامی و در جریــان بررســی ســؤال مجتبــی
ذوالنــور نماینــده مــردم قــم از محمدجــواد ظریــف ،وزیــر
امــور خارجــه توضیحاتــی در مــورد تــرک جلســه مجلــس
شــورای اســامی در زمــان بررســی ســؤال محمدجــواد
ابطحــی ارائــه داد.
وی بــا بیــان اینکــه شــهادت ســردار ســلیمانی را خدمــت
نماینــدگان تســلیت عــرض میکنــم ،گفــت :الزم اســت
در ابتــدا بــه عــرض دوســتان برســانم ،دور قبــل کــه
ســؤال آقــای ابطحــی مطــرح شــده بــود ،بنــده بــه هیئــت
رئیســه اعــام کــرده بــودم «جلســه شــورای امنیــت
ملــی بــا حضــور ســردار ســلیمانی بــرای بررســی آخریــن
تحــوالت عــراق ســاعت  ۱۵برگــزار خواهــد شــد».
وزیــر امــور خارجــه افــزود :دوســتان گفتنــد «ســاعت ۱۴
بیــا و  ۴۵دقیقــه بــه ســؤال پاســخ بــده و بعــد بــرو»،
بنــده بــا همیــن اســتدالل بــرای بیســت و چهارمیــن
بــار بــرای پاســخ بــه ســؤال نماینــدگان بــه مجلــس
آمــدم ،امــا جلســه علنــی دیــر شــروع شــد.ظریف اظهــار
داشــت :بنابرایــن بعــد از اینکــه دوبــار صحبــت کــردم،
بــه ســمت جایــگاه هیئــت رئیســه برگشــتم و گفتــم کــه
«بــا اجــازه ،از رادیــو گــوش خواهــم داد و بایــد ســاعت
 ۱۵در جلســه شــورای عالــی امنیــت ملــی حضــور یابــم و
ســاعت  ۱۵:۱۰از مجلــس خــارج شــدم».وی خاطرنشــان
کــرد :اگــر نماینــدگان احســاس کردنــد تــرک مجلــس،
جســارتی بــه محضــر آنــان بــوده اســت ،میخواهــم
ایــن تصــور اصــاح شــود؛ اگــر کســی چنیــن برداشــتی
کــرده اســت ،مــن عذرخواهــی میکنم.محکمتریــن
دفــاع را از سیاســتهای کشــور داشــتهام وزیــر امــور
خارجــه تأکیــد کــرد :بنــده افتخــار میکنــم کــه در
خــارج از کشــور و همــه جــا محکمتریــن دفاعیــات را
از سیاس ـتهای جمهــوری اســامی همــواره داشــته ام و
معتقــدم همــه مــا بایــد یــک سیاســت را اجــرا کنیــم و
همــواره بــه ایــن تعهــد پایبنــد بــوده ام.
ظریــف ادامــه داد :بنــده در جلســه اخیــر خــود در هنــد
دفاعیــات بســیار زیــادی از سیاســتهای جمهــوری
اســامی ایــران داشــتم و همچنیــن در جلســه آســتانه
و در دوحــه از سیاســتهای نظــام جمهــوری اســامی
دفــاع کــردم و همــواره بــر ایــن مســئله واقــف هســتم

سید جواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان و اران و بیدگل:

وزارت خارجه موضعگیری بازدارنده در
قبال مداخالت آمریکاییها داشته باشد

ســید جــواد ســاداتی نــژاد نماینــده مــردم کاشــان و اران
و بیــدگل در طــرح ســئوال خــود دربــاره اقدامــات وزارت
خارجــه نســبت بــه موضعگیــری خصمانــه آمریــکا و
اروپــا در حمایــت از آشــوبگران حــوادث دیمــاه ســال
 ،۱۳۹۶گفــت :انقــاب اســامی مــا در  ۴۰ســال دوم
خــود بــه رغــم تمــام فتنــه هــا ،طوفانهــای موســمی و
شــهادت دلیرمردانــش ماننــد حــاج قاســم ســلیمانی کــه
بــا خــون ســرخ خــود انقالبــی را برپــا کــرد ،بــا قــدرت بــه
ســمت پیشــرفت حرکــت میکنــد.
او افــزود :نقــش راهبــردی والیــت فقیــه و راهبــری الهــی
مقــام معظــم رهبــری از یــک ســو و حضــور یکپارچــه
مــردم انقالبــی از ســوی دیگــر ،همیشــه موجــب خنثــی
شــدن انــواع دشــمنیهای ســازمان یافتــه علیــه انقــاب
اســامی شــده اســت؛ اغتشاشــات دی مــاه  ۹۶یکــی از
توطئههــای آشــکار علیــه جمهــوری اســامی بــود کــه
در آســتانه چهــل ســالگی انقــاب اســامی بــا محوریــت
شــیطان بــزرگ طراحــی و بــا همدســتی عوامــل داخلــی
و خارجــی خــود بــه اجــرا گذاشــته شــد کــه شــکر خــدا
نــاکام مانــد.
ســاداتی نــژاد اظهــار کــرد :مقــام معظــم رهبــری در
ســخنرانی تاریخــی  ۱۹دی  ۹۶بــه فاصلــه چنــد روز از
فــرو نشســتن ناآرامیهــا و آشــوبها بــه نقــش عوامــل
خارجــی و خصوصــا واشــنگتن در ســاماندهی این آشــوب
در ایــران تصریــح کردنــد و فرمودنــد :قرائــن و شــواهد
اطالعاتــی نشــان میدهــد ایــن قضایــا ســازمان یافتــه
بــود و در شــکل گیــری آن یــک مثلــث فعــال بــوده
اســت؛ یــک رای ایــن مثلــث آمریــکا و صهیونیســم بــوده
اســت کــه طراحــی آن را انجــام داده اســت و چنــد مــاه
بــر روی آن کار کــرده اســت تــا از شــهرهای کوچــک
شــروع و بــه مرکــز برســد ،راس دوم ایــن مثلــث هــم یکی
از دولتهــای حاشــیه خلیــج فــارس اســت کــه هزینــه آن
نقشــه را تامیــن کــرد و راس ســوم هــم پادوهــای مربــوط
بــه ســازمان آدم کــش منافقیــن اســت کــه از ماههــای
قبــل آمــاده بودنــد .نــام ایــن عملیــات را عملیــات
همگرایــی نتیجــه بخــش گذاشــته بودنــد.
نماینــده مــردم کاشــان اضافــه کــرد :ایــن عملیــات
از مطالبــه و دغدغههــای بــه حــق مــردم بــه عنــوان
یــک بهانــه بــرای اجتماعــات خیابانــی و در نهایــت بــا
هــدف بهــره بــرداری بــه نفــع اهــداف شــوم آمریــکا بــود؛
در اســتراژی آمریــکا تغییــر نظــام ایــران همیشــه یــک
اصــل بــوده ،امــا تاکتیکهــای سیاســت خارجــی آنهــا
در ســالهای مختلــف متفــاوت بــوده اســت؛ در حــال
حاضــر از حملــه نظامــی ایــن تاکتیکهــا بــه ســمت
مســائلی ماننــد تحریــم و حمایــت از ناآرامیهــای داخلــی
متمایــل شــده اســت؛ آمریــکا ایــن تاکتیــک را در ســه
هــدف کوتــاه مــدت ،میانــم مکــدت و بلنــد مــدت دنبــال
میکنــد.
او بــا اشــاره بــه اهــداف آمریــکا گفــت :اهــداف کوتــاه
مــدت واشــنگتن برهــم زدن نظــم عمومــی کشــور اســت،

هــدف میــان مدتــش اقتصــاد ایــران و هــدف بلنــد مــدت
هــم نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه همــه
مــا ایــن موضــوع را میدانیــم؛ ســئوال ایــن اســت از
آنجــا کــه هــدف آمریــکا روشــن اســت و بــرای آن برنامــه
ریــزی و هزینــه میکنــد و در زمــان بــروز بخشهایــی
از ایــن نقشــه مســتقیم وارد حمایــت از آن میشــود،
نقــش وزارت امــور خارجــه مهــوری اســامی در مواجهــه
بــا ایــن دخالتهــا چیســت و چگونــه بایــد ایــن وظایــف
را اعمــال کنــد؟
ســاداتی نــژاد افــزود :در ســال  ۹۶کــه آمریــکا بــرای ایــن
آشــوبها برنامــه ریــزی کــرد و مقــام معظــم رهبــری
بــرای ابتــدای ســال بــه آن هشــدار داد و اشــاره کــرد،
مســئوالن آمریــکا صریــح و مداخلــه جویانــه و فریــب
کارانــه ورود کردنــن؛ تیلرســون وزیــر امــور خارجــه وقــت
آمریــکا در  ۲۵خــرداد  ۹۶پیــش از ایــن ناآرامیهــا در
مجلــس نماینــدگان آمریــکا اعــام کــرد سیاســت مــا در
قبــال ایــران حمایــت از عناصــری اســت کــه بــه انتقــال
حکومــت کمــک کنــد و بــار دیگــر در  ۱۶مهــر  ۹۶در
مصاحبــه بــا ســی ان ان اعــام کــرد بــه دنبــال ســرنگونی
جمهــوری اســامی اســت و دو مــاه پیــش از آشــوبها
اعــام کــرد از صداهــای مــدرن در ایــران حمایــت
خواهیــم کــرد و چنــد هفتــه پــس از آن وزیــر دفــاع
آمریــکا اعــام کــرد یگانــه شــرط بهبــود مناســبات ایــران
و آمریــکا ،تغییــر رژیــم ایــران اســت.
نماینــده مــردم کاشــان در مجلــس شــورای اســامی
ادامــه داد :پــس از آشــوبهای  ۹۶افســر ســابق
بخــش ضــد تروریســم ســازمان ســیاه رســماً بــه دســت
داشــتن آمریــکا در آشــوبهای ایــران اذعــان کــرد؛ او
در ســایت اســتراتژیک کالچــر بــا بیــان حمایتهــای
متعــدد ترامــپ اعــام میکنــد در خصــوص کانالهــای
تلگرامــی کــه در آشــوبها دخیــل اســت کــه یکــی را
آمدنیــوز اعــام میکنــد ایــن کانالهــا توســط اشــخاص
فارســی زبانــی اداره میشــود کــه بــه اســتخدام دولــت
آمریــکا درآمدهانــد تــا اغتشاشــات را در ایــران مدیریــت
کننــد.
او افــزود :مدیــر ســابق برنامههــای اطالعاتــی شــورای
امنیــت ملــی آمریــکا اظهــار میکنــد کــه کاخ ســفید
قصــد دارد بــا اســتفاده از جاســوسها بــرای تغییــر رژیــم
در ایــران اقــدام کنــد ،بنابرایــن در ایــن آشــوبها دســت
داشــتن ایــاالت متحــده واضــح اســت؛ مایــکل دی آنــدرا
یکــی از طراحــان اصلــی پروژههــای ناآرامــی در ایــران
شــخصی اســت کــه بــا دســتور صریــح ترامــپ و پمپئــو
بــه عنــوان رئیــس اتــاق عملیــات جدیــد بــرای جاسوســی
ایــران منصــوب شــده اســت .او بــه همــراه دامــاد ترامــپ
در یــک دیــدار محرمانــه در عربســتان بــا محمــد بــن
ســلمان ولیعهــد ســعودی و بــا ســرمایهگذاری او یــک
اتــاق عملیــات در هــرات افغانســتان و اربیــل عــراق بــا
هــدف مدیریــت رونــد تخریــب ایــران در اغتشاشــات ۹۶
درســت کردنــد.

را از اولویتهــای دولــت دوازدهــم برشــمرد و اظهــار
کــرد :یکــی از راههــای بــاال بــردن ایــن شــاخصها،
تکمیــل و تجهیــز بیمارســتانهای در حــال ســاخت
اســت کــه بــه جــد پیگیــری میشــود.

افــزود :در زمــان حاضــر بیمارســتان سیدالشــهدا بــا ۸۸
تخــت در بخشهــای مختلــف فعــال و ضریــب اشــغال
تختهــای آن  ۶۰درصــد اســت و بیمارســتان شــهید
رجایــی نیــز بــا  ۴۶تخــت و ضریــب اشــغال  ۳۰درصدی
در بخــش زنــان و زایمــان خدمترســانی میکنــد.
فرمانــدار شهرســتان آرانو بیــدگل بــا اشــاره بــه نقــش
خیــران ســامت در ســاخت  ۲بیمارســتان جدیــد ایــن
شهرســتان تشــریح کــرد :بیمارســتان ثامــن بــا هشــت
هــزار و  ۵۰۰مترمربــع زیربنــا ۵۶ ،تخــت و پیشــرفت
فیزیکــی  ۹۰درصــد در دســت ســاخت اســت و
پیشبینــی میشــود تــا بــه زودی بــه بهرهبــرداری
رســیده و بــه عنــوان بیمارســتان تخصصــی زنــان،
جایگزیــن بیمارســتان شــهید رجایــی شــود.

اختصاص  ۱۲میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال
از محل اعتبارات بخش بهداشت
اختصــاص  ۱۲میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون ریــال از محــل
اعتبــارات متــوازن بــه بخــش بهداشــت و درمــان
ایــن شهرســتان فرمانــدار شهرســتان آران و بیــدگل
در گفتوگــو بــا ایرنــا ،بــاال بــردن شــاخصهای
بهداشــت و درمــان ایــن شهرســتان را از اولویتهــای
دولــت دوازدهــم برشــمرد و اظهــار کــرد :یکــی از
راههــای بــاال بــردن ایــن شــاخصها ،تکمیــل و تجهیــز
بیمارســتانهای در حــال ســاخت اســت کــه بــه جــد
پیگیری میشود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری آران و بیــدگل،
بــه نقــل از ایرنــا دکتــر اســماعیل بایبــوردی فرمانــدار
شهرســتان آران و بیــدگل در گفتوگــو بــا ایرنــا ،بــاال
بــردن شــاخصهای بهداشــت و درمــان ایــن شهرســتان

وی بیــان کــرد :امســال در راســتای حمایــت از
توســعه ایــن شهرســتان نزدیــک بــه  ۱۲میلیــارد و
 ۵۰۰میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات متــوازن بــه
ایــن بخــش اختصــاص دادیــم تــا بــه شــاخصهای
اســتاندارد نزدیــک شــویم.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش  ۲برابــری فضاهــای درمانــی
و تختهــای بیمارســتانی شهرســتان آرانو بیــدگل
بــا بهرهبــرداری از فضاهــای درمانــی در حــال ســاخت
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حسین قطنی باف نوشت:
در برنامــه هــای گفتگومحــور ( تــاک شــو ) تلویزیونــی
کــه بــه صــورت زنــده و مســتقیم از شــبکه هــای
ســیما پخــش مــی شــود  ،عوامــل تهیــه و تولیــد و
پخــش و اجــرای برنامــه ای حتــی اگــر میهمــان خــود
را قبــل از پخــش  ،از بایدهــا و نبایدهــا آگاه کــرده
باشــند  ،حیــن پخــش زنــده  ،هرگــز نمــی تواننــد
حــدس بزننــد میهمــان برنامــه در لحظــه چــه مــی
خواهــد بگویــد و چــه واکنشــی نشــان خواهــد داد.
در ایــن مواقــع اگــر از میهمــان برنامــه  ،اصطالحــات
کوچــه بــازاری  ،طعنــه و کنایــه و حتــی مطلبــی
غیرمســتند بیــان یــا رفتــاری عجیــب دیــده شــود
در وهلــه نخســت  ،خــود میهمــان مســوول آن اســت.
البتــه اگــر مجــری برنامــه  ،کارشــناس و بــر موضــوع
گفتگــو  ،اشــراف داشــته باشــد خواهــد توانســت نظــر
چالــش برانگیــز یــا حاشــیه آفریــن میهمــان را رد یــا
اصــاح کنــد در غیــر ایــن صــورت همــان برنامــه
در اولیــن فرصــت  ،موظــف بــه روشــنگری و ابهــام
زدایــی در خصــوص موضــوع طــرح شــده اســت.
بارهــا شــاهد بــوده ایــم کــه مجریــان و تهیــه کننــدگان
برنامــه هــای زنــده تلویزیونــی حیــن مواجهــه بــا
واکنــش هــای غیرمنتظــره مــردم نســبت بــه موضــوع
مطــرح شــده در برنامــه  ،در اســرع وقــت آن را
توضیــح داده و ابهامــات مــردم را برطــرف کــرده انــد.
امــا راه ابهــام زدایــی  ،پاییــن کشــیدن
کرکــره برنامــه هــای زنــده تلویزیونــی و
سانســور و جــرح و تعدیــل گفتگوهــا نیســت.
نبایــد جــرات بیــان را از کســانی کــه بــه برنامــه هــای
تلویزیونــی زنــده دعــوت مــی شــوند ســلب کــرد.
متاســفانه ایــن روزهــا کســانی صداوســیما را بــه خاطــر
مقتضیــات برنامــه هــای زنــده تلویزیونــی شــماتت مــی
کننــد کــه مدعــی انــد برنامــه هــای رســانه ملــی را
نمــی بیننــد و از ســوی دیگــر از آزادی بیــان دم مــی
زننــد و مخالــف سانســور و ممیــزی در رســانه هســتند.
رســانه ملــی سالهاســت بــا تجربــه موفــق پخــش برنامــه
هــای زنــده رادیوتلویزیونــی مثــل گفتگــوی ویــژه خبــری
 ،هفــت  ،نــود  ،مناظــره و  ...توانســته ظرفیــت گفتگــوی
رودررو و مبانــی اولیــه آن را در جامعــه ایجــاد کنــد و بــه
تبــع آن ســعه صــدر مــردم و مســئوالن را افزایــش دهــد.
ایــن نعمــت را بایــد قــدر دانســت و نبایــد برخــی ســهو
کالم هــا  ،گفتــه هــای چالــش برانگیــز میهمــان یــا
مجــری یــا نظریــات شــاذ میهمانــان  ،بــه قطــع و تعدیــل
برنامــه هــای زنــده منجــر و تجربــه هــای شکســت
خــورده قبلــی در رســانه ملــی تکــرار شــود.

تولید چادر مشکی در
کاشان از آرمان تا
واقعیت

ادامه یادداشت:

ازطرفــی در حدیــث نبــوی آمــده اســت《ویل لقــوم
یلبســون مــاال ینســجون》وای بــر قومــی کــه مــی پوشــند
انچــه را کــه نمــی بافنــد .پــس چگونــه مــی تــوان بــه
ایــن امــر راضــی شــد کــه ۹۰درصــد پوشــش زنــان
یعنــی چــادر مشــکی از کشــورهای دیگــر وارد شــود؟ کــه
جــای بحــث در ایــن مقــال نمــی گنجــد.
آری  ،کســی یــا کســانی بایــد آســتین همــت را بــاال
بزننــد و تفضلــی هــا» وارد ایــن عرصــه شــوند بلکــه بــرای
نمــاد فرهنــگ ملــی و مذهبــی مــان ،در شــهری کــه
خوشــبختانه ســابقه نســاجی دارد و از دیــر بــاز بــه تولیــد
انــواع پارچــه و فــرش شــهرت جهانــی داشــته و اکنــون
نیــز ظرفیــت هــای الزم را دارد بتــوان کاری انجــام داد
تــا بــرای نمــاد فرهنــگ و مذهــب خــود دســت پیــش
بیگانــه دراز نکنیــم و در ایــن زمینــه نیــز خــود کفــا و
خــود اتــکا باشــیم.
خوشــبختانه اخیــرا جلســه ای بــا موضــوع امــکان تولیــد
چــادر مشــکی در کاشــان و صنایــع نســاجی کاشــان
بــا حضــور جمعــی از بــزرگان صنعــت نســاجی و اداره
صنایــع کاشــان و نماینــده آســتان قــدس رضــوی در
دفتــر نماینــده محتــرم مــردم کاشــان و اران و بیــدگل در
مجلــس شــورای اســامی برگزارشــد .گام اول بــرای ایــن
موضــوع برداشــته شــد امیدواریــم شــاهد شــکوفایی ایــن
صنعــت در کاشــان باشــیم.
سید علی ساداتی
کارشناس ارشد نساجی

