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در دیدار سفیر آلمان با کالنتري مطرح شد

نا امیدی؛ نردبان برآمدن پوپولیستها

تشریح جزئیات »مهارتآموزی
به سربازان نظام وظیفه«
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پیشنهاد آلمان براي گفتوگوي
حقوقي درباره محیط زیست
 شــرق :ســفیر آلمان در ایران با رئیس سازمان
حفاظــت محیط زیســت دیــدار و درباره مســائل
مختلــف محیطزیســتي و توســعه همکاريهاي
دوجانبــه گفتوگو کرد.عیســي کالنتــري ،معاون
رئیسجمهــور و رئیس ســازمان حفاظت محیط
زیســت ،در این دیدار که پیش از ظهر روز دوشنبه
برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه برخــي چالشهاي
محیطزیستي ایران در حوزههاي مختلف آب ،خاک
و هوا ،گفــت :بهویژه در حــوزه آب با چالشهاي
بزرگي مواجه هســتیم و رفع این چالشها نیازمند
اتخاذ تصمیمهاي مهم بهویژه براي اصالح شــیوه
مدیریت منابع و مصارف آب و اصالح الگوي کشت
و آبیاري در حوزه کشــاورزي است.رئیس سازمان
حفاظــت محیط زیســت افــزود :رئیسجمهوري
مصمــم به رفع چالشهاي محیطزیســتي بهویژه
آلودگي هواست و بههمیندلیل تصمیمي مبني بر
نوسازي کامیونها اتخاذ شد که آلمان نیز ميتواند
در این مسیر به ایران کمک کند.او اظهار کرد :ایران
از اشتراک تکنولوژي و دانش نوین در زمینه نوسازي
نــاوگان حملونقل و مدیریت پســماند اســتقبال
ميکند و آلمان ميتواند همانطور که در گذشــته
در زمینه تجهیــزات و آموزش کشــاورزي با ایران
همکاري داشــت ،همکاريهاي خــود را در زمینه
مقابلــه با آلودگي هوا ادامه دهد.رئیس ســازمان
حفاظت محیط زیست ضمن دعوت از وزیر محیط
زیست آلمان براي سفر به ایران ،ابراز امیدواري کرد
این سفر منجر به توســعه و ارتقای همکاريهاي
محیطزیســتي میان دو کشــور شــود؛ زیرا محیط
زیســت مرز نميشناسد و آسیبهاي محیطزیستي
در هر نقطهاي ميتواند به دیگر مناطق نیز تســري
پیدا کند.او با یادآوري بندهاي محیطزیستي حقوق
شهروندي ،خاطرنشان کرد :رئیسجمهوري ضمن
تشویق مردم براي مطالبهگري حقوق محیطزیستي
و برخورداري از آب ،خاک و هواي ســالم ،بر حفظ
حقوق محیطزیســتي نســلهاي آتــي تأکید دارد.
همچنین کاوه مدني ،سرپرســت مرکــز بینالملل
و امور کنوانســیونهاي ســازمان حفاظت محیط
زیست ،با اشاره به تفاهمنامهاي که قرار است امروز
میان ایران و آلمان به امضا برســد ،پیشــنهاد کرد:
مراســمي با عنوان روز محیط زیست ایران و آلمان
با همکاري ســازمانها و مؤسســات تخصصي این
حوزه برگزار شــود.بنا بر این گزارش ،میشاییل کلور
برشتولد ،ســفیر آلمان ،نیز در این دیدار با اشاره به
فعالیتهاي گسترده محیطزیستي آلمان در دنیا و
اعالم آمادگي کشورش براي توسعه همکاريهاي
محیطزیستي با ایران ،گفت :محیط زیست نقش و
جایگاه بسیار مهمي در آلمان دارد؛ تاآنجاکه حزب
ســبز براي حمایت از فعالیتهاي محیطزیســتي
تشــکیل شد.ســفیر آلمان با ابراز تأسف از خروج
آمریکا از پیمان تغییرات آب و هوایی پاریس ،اظهار
کرد :آلمــان به تعهدات خود براي کاهش گازهاي
گلخانــهاي و مقابله با تغییــرات آب و هوا پایبند
است.او اشــارهاي هم به عالقهمندي شرکتهاي
خودروسازي آلمان براي توسعه همکاري با ایران
در زمینه نوسازي ناوگان حملونقل داشت و افزود:
در زمینه آب هــم هماهنگيهاي الزم براي بازدید
تیم کارشناســي ایران از تالشهــاي آلمان در این
حوزه صورت گرفته است .برشــتولد پیشنهاد داد:
زمینهسازي براي شــکلگیري گفتوگوي حقوقي
درباره حقوق محیط زیســت نیــز در همکاريهاي
میان ایران و آلمان لحاظ شود.

استرالیا -عددی دورقمی  -۱۳گرداگرد دهان -برادر سلم
و تور -با صداقت  -۱۴بانوی نویســنده فرانســوی که با
کتــاب ماندارانها جایزه گنکور را دریافت کرد -از الفبای
فارسی  -۱۵راهرو باریک و دراز -خاکستری تیره.
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افقي:
 -۱بزرگتریــن عضو درونی بدن -هفتمین ســیاره
منظومه شمســی به نســبت فاصله از خورشید -هر
بخش از اوســتا  -۲چین و چروک پوست -پیشرفت-
معجــون  -۳نوعــی گردنبنــد -تفریــق -نت ســوم
 -۴راســت و درســت -ماده مخدر تریاک -دوســتی
 -۵بــزرگ ایل و طایفــه -درسها -فیلمی ســاخته
داریــوش مهرجویی  -۶رهســپار -کوتــاه و مختصر-
ماشــین راهســازی  -۷مذکــر -گشادشــدن -کارآگاه
معروف داستانهای آگاتا کریستی  -۸یک حرف و سه
حرف -نام قدیم همدان -ترس  -۹دستگاه اندازهگیری
مقدار انرژی مصرفشــده -پارچه بریدهشده به اندازه
دوخت لباس -تکرار یکحرف  -۱۰نوعی لباس مردانه
و زنانــه -مصیبــت و گرفتاری -لباس تشــریفاتی -۱۱
دستوری -صفت بهشــت -آماسیده  -۱۲نشانه جمع
فارســی -محل تقاطع دو دیوار -متانت  -۱۳برهنه-
خواهشهای نفســانی -نام مادر کوروش هخامنشی
 -۱۴تخت پادشــاهی -برافراشته -منفعت  -۱۵بریدن
شاخههای زائد -نامهای که وسیله رسمی مطالبه حق
از متعهد است -از یک پدرومادر.
عمودي:
 -۱از آثــار داســتانی هوشــنگ مرادیکرمانــی-
جاده اصلــی و بزرگ  -۲بیگناه -طنــز کلماتی کوتاه
 -۳آگاهانــه -روشــن و درخشــان -خاک ســرخ -۴
تحفهها -چین ملی  -۵همســایه آلمان و ســوئیس-
بیباکی -هدیهدادن  -۶همراه وعده -ظروف مســی
میســازد -بیعرضه  -۷حــرف محرمانــه -ثبات و
پایداری -دستور کار  -۸زائوترسان -مقلدین در اعمال

دینی از او پیروی میکنند -رامنشده!  -۹هنگام ظهر -از
محالت شمال تهران -واحد اندازهگیری طول  -۱۰هوایی
که به ریهها داخل میشود -پشتیبان -به اندازه الزم -۱۱
فراموشکار -هر سنگ قیمتی -سرپوش زنانه  -۱۲پایتخت

چنین منظري ،روایتهاي تاریخي به مثابه شرایط امکان
امیــد مورد توجه قــرار ميگیرند و هرگونه پیشــنهادي
بــراي کنش در آینــده باید محصول تجربیــات تاریخي
باشد .هرگونه فلســفه اجتماعي و سیاسي باید طفیلي
روایتهاي تاریخي باشند.
البته ایــن بینش را نباید به عنــوان نوعي جبرگرایي
منتهي به یک »ضرورت کاذب« تاریخي تلقي کنیم .چون
هر ســه نظریهپرداز بر گشودهبودن آینده به احتماالت و
فائقآمدن آن بر گذشته و قابلیت کنشگران در فرارفتن از
محدودیتها و شرایط تاریخي تأکید دارند .معطوفکردن
امید به گذشته ،براي نشاندادن آنچه در آینده ميتوانیم
به طور مســتدل و معقــول ،امید تحقق آن را داشــته
باشــیم ،مورد تأکید قرار ميگیرد .روایتهاي تاریخي به
ما در تشخیص واقعبینانه نطفههاي امید از پیش موجود
که باید کشــف شوند و توســعه یابند و در نتیجه ترسیم
واقعبینانه اهداف مناسب امید اجتماعي کمک ميکنند.
 وقتــي امید مطرح ميشــود ،چــه داللتهاي
جامعهشناختياي دارد؟ چرا مثال  ۱۰سال پیش مقوله
امید در جامعه ما مطرح نشــده ،چــرا در یک مقطع
خاص امید مطرح ميشود؟
این ســؤال مهمي اســت و بایــد آن را جدي گرفت.
امیــد اجتماعــي یکي از معــدود مفاهیمي اســت که
مطرحشــدنش در جامعــه ما بیــش از آنکــه متأثر از
ســازههاي نظري از پیش موجود باشد ،برآمده از شرایط
و واقعیتهاي جامعه ما در یک دوره خاص است یا به
تعبیر بهتر ،مقوله »امید« در یک شرایط خاص تبدیل به
مسئله )پروبلماتیک( و موضوع تأمل ميشود .منظورم
این اســت که برخــالف خیلي از ترمهــا و اصطالحات
جامعهشــناختي مانند سرمایه اجتماعي ،جامعه مدني
و ...که از پیش تولید شــده بودند و ما ســعي ميکردیم
وضعیــت بغرنج و مســئلهمند خود را براســاس آنها
فهم و تفســیر کنیم ،برآمدن مفهوم »امید« فرایند نسبتا
معکوسي داشته .یعني از درون مجموعه شرایط عیني،
مفهوم »امید« نه بهعنوان یک ترم و مفهوم آکادمیک و
نظــري ،بلکه بهعنوان یک هدف یا یک نیاز متولد شــده
است .بعد از برآمدن این مفهوم بود که درصدد برآمدیم
که ببینیم آیــا چنین مفهوم و اصطالحــي ،یک مفهوم
آکادمیک اســت یا خیر؟ آیا ميشود براي آن نظریه پیدا
کرد یا خیر؟ و ...حتي کتاب فلســفه و امید اجتماعي که
در سال  ۱۳۸۴به فارسي ترجمه و چاپ شده بود ،بیش از
آنکه در نسبت با مقوله امید اجتماعي به آن توجه شود،
از نظر کتابي فلسفي از یک نظریهپرداز پراگماتیست مورد
اقبال یا نقد قرار گرفت.
بهاینترتیب ،بررسي شــرایط عیني اجتماعياي که
منجر به مسئلهمندشدن مقوله »امید« در جامعه ما شد،

به خودي خود یک موضوع درخور تأمل و مداقه جدي
اســت ،اما پیش از آنکه به این بحــث بپردازم ،ضروري
ميبینــم بحثي درباره روایتهاي تاریخي ارائهشــده از
جامعه ایران و نســبت آن با مقولــه »امید اجتماعي«
مطرح و از این منظر ،راهي به ســوي مسئلهمندشــدن
»امید اجتماعي« در موقعیت فعلي باز کنم .روایتهاي
تاریخي متفاوت ،اما معدودي در حوزه جامعهشناســي
تاریخي ایران از سوی اندیشمندان و نظریهپردازان ایراني
ارائه شــده اســت که با وجود تفــاوت در رویکردهاي
نظري اتخاذشــده ،بــه لحاظ آغازکردن از یک مســئله
نسبتا یکسان و منتهيشــدن تحلیلهاي آنها به احکام
و گزارههاي یکسان درباره آرایش و چینش نسبتا ایستا و
دائمي خاصي از هستيها و نیروهاي اجتماعي ،ميتوان
آنها را عناصر تشکیلدهنده یک گفتمان در نظر گرفت؛
گفتماني که به دلیــل تأکید بر اصالت و مرکزیت دولت
و حاشیهايبودن نیروهاي اجتماعي در فرایند تحوالت
تاریخــي جامعه ایران ،ميتوانیم از آن با عنوان گفتمان
»اصالت دولت -غیاب جامعه« نــام ببریم .در جاهاي
دیگري این گفتمان را شــرح و بســط دادهام و در اینجا
مجال آن نیســت و تنها در حدي که براي ترسیم نسبت
آن با امیــد اجتماعي مــورد نیاز اســت ،آن را توضیح
خواهم داد .در این گفتمان ،تاریخ جامعه ایران بهعنوان
پروژهاي که محصول عاملیت انحصاري دولت اســت،
برســاخته ميشــود و نیروهاي اجتماعي نــه بهعنوان
عاملیتهاي داراي هســتي مستقل اجتماعي ،بلکه به
صورت تودهاي نامتعین که موجودیت و هستي آنها تنها
در وابســتگي به دولت و ســاختار قدرت امکان تعریف
دارد ،بازنمایي ميشــوند .بهاینترتیــب ،تاریخ جامعه
تبلور اراده ،امید و مشــیت دولت است و اراده نیروهاي
اجتماعي که به تودهاي بيشــکل تقلیل یافتهاند ،تنها
در دورههاي ضعــف قدرت امکان بروز ميیابند .در این
چارچوب ،تمام پویایيهــاي تاریخي جامعه به چرخه
بيپایان هرجومرج کاســته شــده و جامعه از هستيها
و موجودیتهــاي اجتماعــي تهــي ميشــود .در این
روایتهاي تاریخي ،نیروهاي اجتماعي به حاشیه رانده
شــدهاند و اصالت ندارند .در این میان ،بیشترین اجحاف
در حق ایالت و عشــایر شده اســت .اگر نیروهایي مانند
زنــان بهطور کامــل در این روایتهــاي تاریخي نادیده
گرفته شدهاند یا نیروهایي مانند بازاریان بهعنوان طفیلي
معرفي شدهاند ،ایالت و عشــایر که متن جامعه ایراني
را تشــکیل ميدادنــد ،بهعنــوان نیروهایي حاشــیهاي
کــه با یورشهاي مــداوم خود به متــن جامعه ایراني،
عامل اصلــي هرجومرج ،ناامني ،عدم انباشــت ثروت
و در مجموع ویرانگر هر آنچه نشــانه پیشــرفت باشد،
بازنمایي شــدهاند .حتي امروزه نیز برخي نویســندگان،
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شــهرزاد همتی :ارتباط جامعهشناســی تاریخی و امید،
مبحثی بود که با دکتر علی جنادله ،عضو هیئت علمی
دانشــگاه عالمه طباطبایی ،در میان گذاشته شده است.
او در ایــن گفتوگو درباره بســتر تاریخی امید در ایران و
جهــان صحبت میکند .برای مشــخصکردن وضعیت
امید ایرانیان در آینده ،شناســایی مفهوم امید در گذشته
و امیدواري یک جامعه بســیار حائز اهمیت است .دکتر
جنادله در این گفتوگو با برشمردن خصوصیت جامعه
ایراني در تاریخ و حوادث مختلف درباه امید نظریههاي
مختلف جامعهشناسان را توضیح ميدهد و معتقد است
فضاي جامعهشناســي ایران از جامعهشناســي امتناع،
یعنــي فوکوس بــر چیزهایي که در یــک جامعه اتفاق
نميافتد ،بهره ميبرد و در این شــکل از جامعهشناسي
نميتوان به مفهوم امید رسید و باید آن را بازنگري کرد.
 ارتباط جامعهشناسي تاریخي و مفهوم آن با واژه
امید را چگونه ميشود توضیح داد؟
پیش از بحث از رابطه بین جامعهشناسي تاریخي و
مقوله امید اجتماعي ،الزم اســت ابتدا توضیحي درباره
خــود مفهوم تاریخ ارائه کنم .به این تعبیر که رابطه بین
جامعهشناســي تاریخي و امید اجتماعــي نیازمند فهم
خاصي از تاریخ اســت .در اینجا من از تمایزي که بندتو
کروچه بیــن دو مفهوم تاریخ یا به تعبیري دقیقتر تمایز
بین وقایعنگاري و تاریخ ارائه ميکند ،اســتفاده ميکنم.
منظور از وقایعنگاري ،مطالعه تاریخ به مثابه امر واقعي
اســت که در گذشته رخ داده و پایانیافته تلقي ميشود.
او در اینجا اصطالحا از تاریخ مرده اســتفاده ميکند .در
مقابل ،تاریخ زنــده قرار ميگیرد؛ یعنــي تاریخي که به
زندگي معاصر پیوند زده شده باشد .یعني پژوهش در امر
واقع در گذشته که ناشي از علقهاي امروزي است .از نظر
او این مفهوم درست تاریخ است که آن را از وقایعنگاري
کــه تاریخ مرده اســت ،متمایز ميکنــد .بنابراین در این
مفهــوم از تاریخ ،مطالعه فالن امر واقع در گذشــته ،نه
پاسخگوي عالقهاي به گذشته ،بلکه پاسخگوي عالقهاي
اســت که از زندگي معاصر برميخیزد .یا به تعبیر خود
کروچه »تاریخ حقیقي ،تاریخ معاصر است«.
بــا این مفهــوم از تاریــخ ،البته با تعبیــر دیگري ،در
تأمالت نابهنگام نیچه نیز مواجهیم .آنجا که نیچه تأکید
ميکند که ما مطمئنا نیازمند تاریخ هســتیم ،اما این نیاز
با نیاز افراد بیهودهاي که بيهدف در جنگل رخدادهاي
تاریخي قدم ميزنند ،متفاوت است .نیاز ما به تاریخ براي
زندگي و عمل است.
این بحث را بــه این جهت مطرح کــردم که بگویم
وقتي ميخواهیم درباره رابطه جامعهشناسي تاریخي و
امید اجتماعي صحبت کنیم ،با مفهومي از تاریخ سروکار
داریم که گذشــته را به امروز پیوند زده و راهي به سوي
آینده بگشاید .این همان مفهومي از تاریخ است که مورد
توجه نظریهپردازان امیــد اجتماعي مانند ریچارد ررتي،
لویتاس ،آنگر و ...اســت .ررتي هرگونه بررســي گذشته
را که معطوف بــه داللتهاي آن درخصوص اشــکال
محتمل آینده نباشــد ،مورد انتقاد قرار ميدهد .از سوي
دیگــر تأکید ميکند کــه هرگونه تأمل دربــاره آینده نیز
باید از منظري صورت بگیرد که محصول اندیشــیدن ما
درخصوص چگونگي رسیدن ما به موقعیت حال باشد.
لویتــاس و آنگر هم ،البته هرکدام با تعابیر خاص خود و
با تفاوتهایي به مشــروطبودن حال به گذشــته و آینده
به حال اشــاره کرده و آیندههاي مورد انتظار و آیندههاي
ممکن را بخشــي از واقعیت و جنبههــاي جدایيناپذیر
حــال ميدانند .به این ترتیب ،امیــد اجتماعي مقولهاي
صرفا معطوف به آینده نیســت ،بلکه همبســته با زمان
گذشــته و حال هم هســت .به تعبیر آنگر ،چشــمانداز
امیدبخــش مــا به آینــده محصــول پیونــد »بینش ما
درخصوص امر واقــع« با »تخیل آنچه ممکن اســت«
اســت .به این ترتیب همانگونه که ررتــي بیان کرده ،از

ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3085

ﺟﺪول 3043

بدون آنکه شــناخت کافي از فرهنگ و نظام اجتماعي
ایالت و عشایر داشته باشند ،اصرار دارند تمام کاستيها
و کژکارکردهایي را که بیشــتر محصول شرایط امروزي
جامعه ماســت ،با سفســطه در فرهنگ و نظام ایلي و
عشیرهاي تبارشناسي کنند.
در چنیــن روایــت تاریخياي ،هیچیــک از نیروهاي
اجتماعي بازتابــي از امیدها و آرزوهــاي تاریخي خود
را در گذشــته نميبینند .عالوه بر ایــن ،برایند وضعیت
ترسیمشــده در باال ،چیزي جر امتنــاع تاریخي در وجوه
مختلف آن نیســت :امتنــاع قانون و انباشــت تاریخي
و مــادي ،امتنــاع مشــارکت ،امتناع پیشــرفت ،امتناع
سرمایهداري و . ...در واقع مسئله »امتناع« ،دال مرکزي
و مسئلهاي است که نقطه شروع و محور وحدتبخش
روایتهاي تاریخي تولیدشــده ذیــل گفتمان »اصالت
دولــت -غیاب جامعه« اســت .بنابرایــن محصول این
روایتهاي تاریخي ،نه امید و نه جامعهشناسي توسعه،
بلکه جامعهشناسي امتناع است؛ چراکه هرچند نقطه
عزیمت آنها یک علقه امروزي است ،اما متأسفانه نگاه
آنها همیشه معطوف به گذشته است و راهي به سوي
آینده نميگشاید.
 شما درباره جامعهشناسي امتناع صحبت کردید و
گفتید در جامعهشناسي امتناع ،نميشود به امیدواري
رسید ،چون گشوده به آینده نیست .در چنین بستري
ما چگونه ميتوانیم از امیدواربودن صحبت کنیم؟
من نگفتم که نميشــود امیدوار بــود ،بلکه حرف
من این اســت که چنین روایتهایي در گذشته متوقف
شــدهاند و راهي به ســوي آینده باز نميکنند .به همین
دلیل ،این روایتها امیدبخش نیســتند .بنابراین نیازمند
بازنگــري در روایتهــاي تاریخــي هســتیم .البته این
بــه معني تحریف تاریــخ یا جعل یــک روایت تاریخي
خوشــایند یا گذشــته طالیي و نوســتالژیک آنگونه که
همزاد موجهاي اولیه ناسیونالیسم و مليگرایي در ایران
بوده ،نیســت .یک روایت تاریخي امیدبخش ،لزوما یک
روایت تاریخي شیرین و خوشایند نیست .مثال ،روایتي که
مارکس از تاریخ غرب ارائه ميکند ،روایتي ناخوشایند و
مملو از استثمار و نابرابري است ،درعینحال گشوده به
آینده و مدعي امیدهایي براي آینده است.
براي اینکه بهتــر بتوانم منظورم را بیــان کنم ،باید
بحثي را که در پاســخ به ســؤال قبل مطرح کرده بودم،
ادامه بدهــم .خالصه آن بحث این بــود که مجموعه
روایتهــاي تاریخــي ارائهشــده درباره جامعــه ما ،با
برســاخت تاریــخ بهعنوان پــروژه انحصــاري دولت و
تهيکردن تاریخ از نیروهاي اجتماعي ،اســتمرار امتناع
را نتیجــه ميگیرد؛ همان فرضیه یا مســئلهاي که با آن
شــروع کردهاند .بــه این ترتیب گزاره آشــکار یا ضمني
دیگري که در این روایتها مطرح ميشــود این اســت
که جامعه ایران ،به طور درونزا ،قابلیت فراگذشــتن از
گذشته تاریخي ایستا و تکرارشونده خودش را ندارد مگر
بر اثر یک عامل بیروني و خارجي .بر همین اساس تمام
تحــوالت و پویایيهاي جامعه معاصر ایران ،براســاس
مواجهه با دیگري یعني جهان مدرني که بهعنوان یک
عامل بیروني ،منجر به تحول در جامعه ما شــده است،
مورد توجه قرار ميگیرنــد .نتیجه چنین نگاهي ،تقلیل
پویایيهــاي معاصر جامعــه ایران به عرصــه منازعه
دوگانــه ســنتي  -مدرن اســت و تنوع و تکثــر موجود
در نیروهــاي اجتماعي و خواســتهها و امیدهاي آنها،
همانگونه که در تاریخ پیشــامدرن ذیل تقلیل نیروهاي
اجتماعي به توده بيشــکل نادیده گرفته شــده بود ،در
تحــوالت پس از مواجهه با دنیاي مدرن نیز ذیل دوگانه
ســنتي -مدرن مورد غفلت قرار گرفته و خواســتهها و
اهداف آنها ،در خواستهها و اهداف دو اردوگاه سنتي و
مدرن استحاله ميشود.
ادامه در صفحه ۱۳

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ 2040
زمان پیشنهادی ۴۰ :دقیقه
قانونهاي حل جدول سودوکو:
 -۱در هر سطر و ستون باید اعداد یك
تا  ۹نوشته شود .بدیهي است که هیچ
عددي نباید تکرار شود.
 -۲در هر مربع  ۳×۳اعداد یك تا
 ۹باید نوشته شود و در نتیجه هیچ
عددي نباید تکرار شود.

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺎده 2040
زمان پیشنهادی ۲۰ :دقیقه
سودوکو
سودوکو  Sudokuیك واژه ترکیبي
ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار
است و امروزه به جدولي از اعداد
گفته ميشود که به عنوان یك
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي
مختلف به چاپ ميرسد.

 ایلنا :فرمانده قرارگاه مهارتآموزی ســربازان
نیروهــای مســلح بــا اشــاره بــه اینکــه طرح
مهارتآمــوزی برای ســربازان کل کشــور اجرا
میشود ،از طراحی سامانه »سرباز ماهر« خبر داد
و گفت :برای ســربازان زیر دیپلم تا سربازانی که
تحصیالت عالیه دارند ،یک برنامه مهارتآموزی
ویژه آن مقطع خواهیم داشت.
سردار مهدی فرحی در اولین نشست همایش
ملی مهارتآموزی کارکنان وظیفه که روز گذشته
در سازمان مرکزی دانشگاه فنی وحرفهای برگزار
شــد ،ضمن بیان این آمــار که  ۴۰تــا  ۵۰درصد
ســربازان دارای تحصیالت دانشــگاهی و عمدتا
متخصص و خبره هســتند ،اظهار کرد :این حجم
گســترده از ســربازان ،ثروت عظیمــی از جنس
معادن طال و نقره محســوب میشــوند .ســتاد
کل نیروهای مســلح با توجه بــه تأکیدات مقام
معظم رهبری در راســتای شناسایی استعداد و
شکوفایی آن در مدت خدمات سربازی ،اقداماتی
در دســتور کار دارد تــا عالوه بــر اینکه فرصتی
برای مهارتآموزی باشــد ،از سوی دیگر به رفع
بیکاری در سطح کشور کمک کند.
فرمانــده قــرارگاه مهارتآمــوزی ســربازان
نیروهــای مســلح بــا اشــاره بــه اینکــه برای
اجرائیکــردن اقدامــات ،باید دو گام برداشــته
شــود ،گفت :نخست آنکه دســتگاههای مرتبط
در این عرصه باید همکاری داشــته باشــند و به
ما کمک کنند؛ دوم اینکــه با مدیریتکردن زمان
مهارتآموزی به ســربازان ،آموزشها باید پیش
از خدمت انجام شــود؛ چراکه یکسری از افراد
عالقهمند هســتند مهارتها را قبــل از خدمت
ســربازی فرا بگیرنــد تا در مــدت خدمت ،از آن
مهارت استفاده کنند.
ســردار مهــدی فرحــی با اشــاره بــه اینکه
آموزشها باید به گونهای باشد که سربازان پس
از ترخیص خدمت گواهینامه آن را دریافت کنند،
افزود :سربازان در این دو سال با مهارتهایی که
آموزش میبینند ،ورزیده میشوند.
فرحی از طراحی ســامانهای به نام »ســرباز
ماهــر« خبر داد و گفــت :در این ســامانه انواع
مهارتها ،امتیازات ،مشــوقها و مراکز آموزشی
که مهارتها را ارائه میدهند ،مشــخص شــده
اســت و افرادی کــه هنوز به خدمت ســربازی
نیامدهانــد ،میتوانند بــه این ســامانه در آینده
نزدیک مراجعه کرده ،قبل از خدمت مهارتهای
مــورد نیاز را فرا بگیرند و از امتیازات آن بهرهمند
شوند.
فرمانــده قــرارگاه مهارتآمــوزی ســربازان
نیروهــای مســلح با اشــاره به اینکــه هدف ما
این اســت که آموزش این مهارتهــا را به قبل
از خدمــت ســوق دهیم ،گفت :ایــن طرح برای
ســربازان کل کشــور اجرا میشــود و مــا برای
ســربازان زیــر دیپلم تا ســربازانی که تحصیالت
عالیــه دارند ،یک برنامــه مهارتآموزی ویژه آن
مقطع خواهیم داشت.
او با بیان اینکه مهارتآموزی برای ســربازان
میتواند ارزشآفرین باشــد و میتوان از مهارت
آنها در محل خدمت اســتفاده کرد ،تصریح کرد:
این موضوع بهترین مشــوق برای آنهاست و دو
سال ســابقه کار برای آنها محسوب میشود .اگر
قرار باشــد در حین خدمت مهارتی به ســربازان
آموزش داده شــود ،در راســتای همان مهارتی
خواهــد بود که قبــل از ورود به خدمت آموزش
دیدهاند.

