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حسن رواشید

روزنامه نگار پیشکسوت

اس��ت نقبهایی برای ورود بیگانگان نفوذی در آنها ایجاد ش��ده باش��د تا از
طریقی دیگر مفاد این سند را در بعضی از مدارس بهصورت پایلوت به مرحله
اجرا بگذارد.
س��وا از واحدهای آموزشی ،محتوای دور زننده سند  2030میتواند نگاه همه
اقشار جامعه را به نحوی شامل شود و تأثیر خود را بر فرهنگ عمومی بگذارد
بدون اینکه توجهی را به خود جلب نماید.
س��ینماها و بحثهای نمایش��ی بخص��وص پیسهایی که ب��ه روی صحنهها
میآین��د و بعضیاوقات ماهها همچنان به نمایش گذاش��ته میش��وند بدون
ی که تنها
اینکه توجیه اقتصادی را برای گردانندگان آن داش��ته باشد در حال 
هزینه اجاره سالنها سر به جهنم میگذارد اما نمایش همچنان ادامه مییابد
بدون اینکه تأثیر آن بر مخاطبان توسط نهادی ارزیابی گردد! و یا موزیکهای
زیرزمینی که وس��عت خود را داش��ته اما آنها نی��ز توجیهی برای هزینههای
جاری نخواهند داشت بلکه متکی به بازخورد ترانههای خود میباشند!
چاپ تصویرهای گویا از عقاید پوش��نده تیشرتهای آنچنانی را نیز نمیتوان
نادیده گرفت که تابستان امسال در تیراژهای وسیع و قیمتهای ارزان راهی
بازارها شده بود!
تونله��ای ایجاد ش��ده توس��ط موشهای س��ند  2030اگر چه با س��دها و
ن شده غرب برای ستیز
ناکامیهایی هم روبرو میش��وند اما چون هدف تعیی 
فرهنگی اس��ت روز ب ه روز گستردهتر میشود تا از فرصتهایی که با تحریمها
و تهدیده��ا به وجود آمده بیش��تر بهرهجویند که این روزها ش��اهد ورود به
حریم حجاب از طریق حذف چادر مش��کی هس��تیم و ش��اهدیم چگونه تنها
کارخان��ه تولید آن در اس��تان چهارمحال و بختیاری با چال��ش کمبود مواد
اولیه روبروس��ت و از س��ویی ورود آن با ارزهای مختل��ف از جمله نیمایی در
دس��ت اندازهای بانکی قرارگرفته است .بنابراین قاچاق این محصول ضروری
فرهنگ��ی قیمت میلیونی پیدا کرده تا گروهی از زنان محجبه را ناچار س��ازد
با پول خرید یک قواره چادر مش��کی چند دست مانتو تهیه نمایند و ب ه مرور
زمان مجبور ش��وند این حجاب برتر را برای همیشه کنار بگذارند که اگر قبل
از شروع این هجوم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به آن ورود پیدا میکرد و
از وزارت صنعت ،معدن و تجارت میخواس��ت تا از همان محلی که توانستند
یکص��د میلیون یورو به واردات م��رغ اختصاص دهند رقمی را به واردات مواد
اولیه تنها کارخانه تولید چادر مشکی داخلی تخصیص تا سدی باشد در برابر
هجوم بیامان سند  ۲۰۳۰در دامنه فرهنگ حجاب و عفاف جامعه!

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با
شماره  02123540تماس بگیرید

¹Á

{d
¿]Â

Ä«ZÀ»ÖÆ³M
 Ö¨Ì¯Ö]ZËY

 »ÕÂ½ZYy½ZfYZ³d¯Y³Ä«ZÀ
 »{Â·ZÀÌ]CGSÃZ´fËYÃ{Á|v»pÀËYÄË~¤eyÖËZn]ZmÄ«ZÀ»ÂÂ
 ½ZÌZ¬f»ÄÌ·ÁYËY
Äm{Â]ÁÄ»Z¿]½Z»ZYcYÌÆneÁcZÌZeÄf{Ä^e½{Â]YY{ ¦·Y
[ {Z¯ZmYÖ·ZydÌ§½{Â]YY
ÖZ¼fmYÂ»YÁZ¯ÃY{YYÖÀ¼ËYdÌuÔ|ÌËZeÄ»ZÀÌÅYÂ³½{Â]YY{ k
 ËYËZ
Ö¿Z³Z]ÁÖÀ§ÄfÌ¼¯f§{Ä]¬»d¸Æ»{Ö³{Z»M¹ÔYÄWYY ¦·Y
[ Ö¿Z³Z]ÁÖÀ§ÄfÌ¼¯f§{Ä]¬»d¸Æ»{½McZm|À»ª]Z»ÄÂ]»cY|Àf»ÁÖ¨Ì¯Ö]ZËY¹Ô fYÕZÅ±]Z¯ÄWYYÁ¶Ì¼°e
 »  ÕY{Yd«ÁyMdËZ¤·  xËZeYÖ³{Z»M¹ÔYd¸Æ
 »  wÂ»ÕY{Yd«ÁyMZeÖ]ZËY¹Ô fY{ZÀYÁZÆ³]Z¯¶ËÂveÁ¶Ì¼°ed¸Æ
 »~³ZÀ¯–Ã|Ì¼Æ§|ÌÆ½Y|Ì»–|Æ»{«YÁÕÂ½ZYy½ZfYZ³d¯Ö¿Z³Z]ÁÖÀ§ÄfÌ¼¯f§{Ö¨Ì¯Ö]ZËY¹Ô fY{ZÀYÁZÆ³]Z¯¶ËÂveÁd§ZË{¶v
|Z]Ö»ÕÂ½ZYy½ZfYZ³d¯ÕÓZ¯cZÌ¸¼ÁcZ¯Y|eÂ»Y–¾Ì´¿Ö]M¼fn»\Àm–z]ZÌ§ÃZ´ËZM
 ¿ |Z]Ö»½MÕ| ]ÕZÅÄÌuÔYÁ½YËÁ¹fv»cZÌÅÃc ÃZ¼Ä]Â»ª]Z»Ä«ZÀ»{d¯¾Ì¼e¢¸^»ÁÂ
Z]fÌ]cZÔY\¯Ä]ZÌ¿cÂ{ÁÃ{Â]Ë~a½Z°»YWWW.nigc-khrz.ir dËZ{Ö¨Ì¯Ö]ZËY¹Ô fYÕZÅ±]Z¯,ÖÆ³M¾ËY¾f»Ä]Öf{dY¯}½ZËZ
|ËÌ´] Z¼e ¾¨¸e
  ¹Á{d]Â¿_ZqxËZe  µÁYd]Â¿_ZqxËZe

ÕÂ½ZYy½ZfYZ³d¯Ö»Â¼]YÁ

ÖeZÌ·Z»©YÁY¡Ô]YÖÆ³M
{{{³Ö»¡Ô]YÖ¿Â¿Z«d»Z«Y¶v»Ä]Öf{¹|d¸Ä]¶Ë}ÄuÁ»Õ{R»Ìze±]ºÌ¬f»ÕZÆeZÌ·Z»½Â¿Z«Ã{Z»cY¬»ÕYmY
» Ê«Â¬uzcZz
¿z¹Z

¼ÃZ

 Ê¬Ì¬u

 d^i

 d^ixËZe

» ¡Ô]Y{Â»Ä³]cZz

» d^i¶v

¯{ËËÂ

 µZ

 

¼¸ {°

]Ê¿Z³Z
»cZne[ZfÆ

¿ |»M{Â

¼¸{°

     

 {Ë

   
 

 ©Â¬u

¼ d^ixËZeÁÃZ

»^¸ cZÌ·Z»¢

 ,,,

»Ä mY»½Z

¯ÄÔ

|uYÁ

]Â»YÃY{YÄ

 Ã|¿Áa

» ÊeZÌ·Z

» ÊeZÌ·Z

YÁ
k{xËZe

 
   

 ,,

 

 

{ Ä»Z¿Á

»¬|ÌWZ»§Ä mY»ZË|Ì¼uYÂ¸] ¾Ìu¹Z»Y½Y|Ì»Ö¿Z¿Ä]{Ë½ZfYÖeZÌ·Z»Â»YÃY{YÄ]©Â§Ã|¾ÌÌ ed«Á{dYÖf

DD=@aÇ}v»v°#¹°»t#

°29 °10

°29 °14

°26 °12

چهارمین دوره کاندیداتوری یک روزنامهنگار ایرانی
برای ثبت در کتاب گینس

حجاب ،فرهنگی انکارناپذیر!
ورود موریانه وار و بیس��روصدای هجوم فرهنگی تنها به شبکههای اجتماعی
ختم نمیشود که مسیرهای دیگری هم برای آن در نظر گرفتهشده است!
هر آنقدر که قدرت دفاعی و نظامی کش��ور افزایش مییابد به همان مقدار و
شاید شدیدتر از آن تهاجم فرهنگی وسعت میگیرد.
برای موفقیت بی چونو چرا در انتقال فرهنگ غرب به کش��ورهای اس�لامی
تدارکات وس��یعی چیده شده که سازمانهای متعدد بهظاهر فرهنگی جهانی
از جمله یونسکو مجری قسمتهای عمده آن هستند.
زمانی که از بررس��ی و اجرای با چراغ خاموش و پش��ت پرده س��ند  ۲۰۳۰به
عنوان پایلوت در وزارت آموزشو پرورش پردهبرداری شد مقام معظم رهبری
اولی��ن فردی بودند که آن را رد و بررس��ی دقیق آن را ب��ه نهادهای مربوطه
ارجاع نمودند .اما باز هم در گوش��ه و کنار ش��اهد بودیم که به نحوی از انحاء
بندهایی از آن ارزیابی و بهصورت غیر رس��می در مکانهایی که جنبه نیمه
فرهنگی دارند به مرحله اجرا گذاشته میشود.
افشای پشت پرده پخش آهنگهای مبتذل و موسیقی زیرزمینی در مهدها و
بعضی از واحدهای پیشدبستانی و سالنهای بدنسازی و آرایشگاههای زنانه
نمونه بارز این نفوذ موریانه وار توسط عوامل سرسپرده به فرهنگ غرب است
که هنوز هم کمو بیش ادامه دارد و میطلبد تا ریاس��ت قوه قضائیه پیرامون
آنها دستورالعمل قاطعانهای صادر نماید.
اگرچ��ه محتوای چند س��رفصلی این س��ند در نگاه اول ج��ذاب و ایده آل به
نظر میرس��د و مغایرتی در متون تیتری با دس��تورات دین مبین اسالم دیده
نمیش��ود اما وقتی تمامی  ۲۶۰صفحه آن دقیق و موشکافانه توسط تیمی از
مجتهدان بررس��ی گردد به نکاتی مرموزانه در البهالی سطور برخورد میشود
که نرم گونه افکار مطالعه کننده را به س��ویی دیگر س��وق میدهد و اینگونه
روش موریانهای شیاطین را تداعی میکند که از هر دری رانده شوند از دری
دیگر وارد خواهند شد.
ام��روز اگر چه مش��کالت اقتصادی و تنشه��ای برونم��رزی تمامی اوقات
سیاس��تمداران را اش��غال نموده اما نباید از یاد برد که این موش خارجی در
حال نقب زدن به مکانهای دیگری اس��ت که از حساسیت باالیی برخورداری
است.
ش��اید مقامات رس��می در وزارت آموزشو پرورش تا حدودی خود را موظف
میدانند که از واحدهای آموزش��ی و پرورش��ی به نحوی حراس��ت و حفاظت
نمایند اما فراموش نکنیم معدودی از انجمنهای اولیاء و مربیان را که ممکن

قم

یزد

ساری

شهید همت:

ش��هادت ,زیباترین  ,بالنده ترین و نغزترین کالم در تاریخ بش��ریت اس��ت.
ش��هادت بهترین و روش��ن ترین معنی حقیقی توحید است و تاریخ تشیع
خونین ترین و گویاترین تابلو نمایانگر شکوه و عظمت شهید است.



اس���تاد حس���ن روانش���ید را ام���روز
همه کس���انی که دس���تی ب���ر آتش
رسانههای مکتوب دارند ب ه خوبی
میشناس���ند و ب���ا قل���م نقادان���ه و
ادبی���ات خ���اص و محترمان���ه او
آش���نایی دارند .میانگین تیترهای
چ���اپش���ده ب���ا ن���ام خ���ود را طی 4
ت دهم
س���ال گذش���ته به دو و هش 
درص���د مطل���ب در روز کاری ارتقاء
داده است.

امس��ال نیز حسن روانش��ید روزنامهنگار  ۷۱س��اله ایرانی با  61سال پیشینه
ژورنالیس��تی برای چهارمین بار بین نیمه سالهای  2014تا نیمه اول ۲۰۱۹
توانست باالترین رکورد نش��ر مطالب فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،انتقادی،
هنری ،سیاس��ی ،پاورقی ،تاریخی و اینفوگراف خود را در رس��انههای مکتوب
کش��ور به تعداد بیش از س��ه میلیون کلمه و میانگین روزانه  1680کلمه به
دست آورد.
این روزنامهنگار حرفهای طی این روزها که هرچه رو به کهولت میرود فعالتر
میش��ود میتواند الگویی برای تالشهای بیوقفه نسل جوان باشد زیرا دارای
دو نیروی تماموقت تایپیس��ت و ویراس��تار اس��ت که در طول سال از قافله
نگارش کارفرمای خود جا میمانند.
اس��تاد حس��ن روانش��ید را امروز همه کسانی که دس��تی بر آتش رسانههای
مکتوب دارند به خوبی میشناسند و با قلم نقادانه و ادبیات خاص و محترمانه
او آش��نایی دارن��د .میانگین تیترهای چاپش��ده با نام خود را طی  4س��ال
گذشته به دو و هشت دهم درصد مطلب در روز کاری ارتقاء داده است.
او روزنامهن��گاری را از کالس دوم ابتدای��ی یعنی س��الهای  1337و ۱۳۳۸
با نگارش داس��تانک های انتقادی برای مجل��ه کیهان بچهها و دیگر صفحات
کودکان نش��ریات زمان خود ش��روع کرده و طی تمامی ای��ن دوران بیش از
نیمقرنی پاورقیهای متعددی ازجمله :با تو بودن ،ژورنالیست ،آنسوی هرمز،
ش��بهای اللهزار ،درد بیکسی ،انگشتر چوبی و ...را به چاپ رسانده تا بتواند
طی س��الهای  2017 ،۲۰۱۶ ،2015و  2018برای  4نوبت متوالی رکورددار
آمار درج مطالب خود در نشریات و در بین روزنامهنگاران پنج قاره جهان باشد

و کاندیداتوری پرکارترین قلمزن رس��انههای مکتوب را برای کتاب گینس به
دس��ت آورد و توس��ط خبرگزاریهای معتبر انعکاس داده شده است .اگرچه
ای��ن روزنامهنگار عتیقه ایران��ی را میتوان مبتکر و بینان گ��زار روزنامههای
دیواری مدارس در س��ال  1340شمس��ی که با انتشار نش��ریهای هفتگی در
دبس��تان کازرونی اصفهان طی کالس شش��م ابتدایی دانست اما نباید ناگفته
بماند در س��ن  ۱۸س��الگی یعنی کالس ششم دبیرستان سردبیر یک روزنامه
محلی و همچنین ماهنامه «س��تاره اصفهان» جنگ هنر و ادبیات معاصر بوده
است که نسخه از آن در موزه خانه مطبوعات موجود میباشد .امروز بار دیگر
این روزنامهنگار پیشکس��وت مستندات الزم را آماده و برای تا برای چهارمین
مرتبه کاندیدای معرفی در کتاب گینسشود درحالیکه در سه دوره گذشته
هیچگون��ه اقدام مثبتی بهجز تقدیر و تش��ویق ش��فاهی در ای��ن زمینه را از
متولیان رسانهای کشور شاهد نبوده است .شرح تالشهای خستگیناپذیر این
قدیمیترین روزنامهنگار ایرانی و پرکارترین ژورنالیست جهانی که فعالیتهای
خود را با کارگری در جراید و چاپخانههای س��ربی دهه چهل شمس��ی شروع
نموده در سلسله مطالبی تحت عنوان «ژورنالیست» بهصورت مستند در آرشیو
سایت روزنامه اصفهان امروز بخش پاورقیها موجود و قابلمطالعه برای عموم
میباش��د که همچنان در انتظار مانده تا معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و
ارشاد اس�لامی دولت دوازدهم به تعصی از بخش معاونت سینمایی کشور در
تالش برای دریافت دومین جایزه اس��کار ،نیمنگاهی هم به فعاالن رسانههای
مکتوب داش��ته باشند که اگر ازنظر معیشتی تأمین نمیشوند حداقل زحمات
معنویشان همچون اصحاب سینما ،رباتیک و ورزش ،جهانی گردد.

