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سال سی و پنجم

 1426حاجی ،قربانی فعالیت تبلیغاتی سعودیها
سوءمدیریت سعودیها در بــرگــزاری مراسم حــج ،در
سالهای اخیر آنقدر زیاد بوده که حسابش از دست
در رفتهاست.
امروز ،سالروز یکی از آن فاجعههاست که شاید خیلیها
فراموشش کردهباشند .در سال  ،1369رژیم سعودی
در اقدامی تبلیغاتی ،تونلی را به طول  540متر و عرض

دانس

تنیتاریخی

 10متر برای حرکت زائران از مکه به منا ایجاد کردهبود.
هرچند تونل هنوز باید مراحلی را طی میکرد تا آماده
بهرهبرداری میشد ،اما سعودیها ترجیح دادند پروژهای
را که ادعا میشد بخشی از یک پروژه  15میلیارد دالری
اســت ،پیش از موعد مــورد استفاده قــرار دهند تا بار
تبلیغاتی مناسبی داشتهباشد.

مردمی مؤدبتر از ایرانیها ندیدم

اما این اقدام تبلیغاتی ،یکهزارو426قربانی روی دست
رژیم سعودی گذاشت؛ هنگامی که در  11تیرماه ،1369
حاجیان در حال حرکت برای رمی جمرات بودند ،نرده
پل عابر پیاده خم شد و هفت نفر به پایین پل و روی
مردمی که در حال خروج از تونل بودند ،سقوط کردند
و به دنبال آن ،با سقوط بخشی از سقف تونل ،مسیر

جهانگرد فرانسوی که در سال 1050ش به ایران
آمدهاست ،در اینباره مینویسد« :ایرانیها و البته
سکنه شهرنشین آنها ،همانگونه که از حیث
زیبایی و خوشاندامی در خور تحسین هستند،
از حیث اخالق و معاشرت هم در دنیا بینظیرند.

ایرانیان از دیرباز ،به آدابدانی و مهماننوازی
شهرهاند .این را میشود در سفرنامههای
جهانگردانی که طی قرنهای مختلف ،گذرشان
به ایران افتادهاست ،مشاهده کرد .ژان شاردن،

من هیچ ملتی را مؤدبتر و مالیمتر از ملت ایران
ندیدهام .ادب و نزاکت در ایرانیها فطری است و
اگر سالها با یک ایرانی ،دوستی یا معامله کنید،
محال است از زبان او چیزی بشنوید که شما را
برنجاند».

درگــیــر عشق بــه خــانــم دووارانـ ــس شــد؛ او در
مدعیانغربیچگونهبزرگترینتراژدیتاریختعلیموتربیترارقمزدند؟
کتاب «اعترافات» مینویسد که بارها عاشق
شــدهاســت ،ولــی هیچکدام از ایــن عشقها به
زیبایی عالقه او به «مامان» نبوده! این عالقه،
البته حــواشــی بـیشــرمــانـهای دارد کــه قلم از
نگارش آن شرم میکند ،اما روسو ،بیمحابا و
ظاهرا ًبا لــذت ،از آنهــا در کتابش داد ِ سخن
میدهد .روسو در سال 1745م به پاریس رفت
و به دلیل تواناییهای کالمی و قلمی ،خیلی
زود در محافل روشنفکری این شهر ،دوستانی
پیدا کرد؛ افرادی مانند «دنیس دیدِرو» که او را
از فیلسوفان بزرگ عصر روشنفکری فرانسه
میدانند .روســو با همسرش در پاریس آشنا
شد .آنهــا با هم ازدواج کردند و صاحب پنج
فرزند شدند؛ اما روسو ترجیح میداد بار تربیت
فرزندانش را به دوش نکشد؛ او هر پنج فرزند
خــودش را به یتیمخانه دولتی سپرد! رفتاری
عجیب و غریب که ریشه در روانپریشیهای
شخص روســو داشــت .با این حــال ،این اتفاق
عــجــیــب مــانــع از آن نــشــد کــه روسـ ــو ،کتاب
«امیل» را ننویسد و از مهارتش درباره ایجاد
ساختارهای هوشمندانه برای تربیت فرزندان،
داد ِ سخن ندهد! این رفتار متضاد حتی صدای
برخی منورالفکرهای مشهور ِ هم عصر ِروسو را
اختصار زنــدگــی روســو را بــررســی میکنیم تا
ژوئیه ،روز درگذشت این فیلسوف فرانسوی
هم درآورد؛ و ُلتِر یکی از این افراد بود؛ فیلسوفی
بتوانیم دربــاره عقالنی بــودن تقلید از چنین
سوئیسیاالصل است و البته در اروپا و حتی
که در تاریخ انقالب کبیر فرانسه ،جایگاهی
دستورالعملهایی ،حُکم مقتضی را صــادر
محافل روشنفکری خودمان ،در تکریمش به
ویژه دارد .او به روسو طعنه زدهبــود که چگونه
کنیم.
ایراد سخن میپردازند و چنان که عرض شد،
پــدری که پنج فرزند خــود را بالفاصله بعد از
وی را بنیانگذار تعلیم و تربیت نوین میدانند و
تولد ،راهی یتیمخانه کردهاست ،برای دیگران از
◾روانپریشیهای یک عالم تعلیم و تربیت!
کتاب «امیل» او را از تأثیرگذارترین آثار در این
روشهای تربیتی حرف میزند؟! اقدام روسو در
ژانژاک روسو در سال 1712م در شهر ژنو به دنیا
حوزه میشمرند .در این اثر که ماجرای کودکی
واقع نوعی بدویت بود؛ چیزی شبیه به زنده به
آمد؛ کودکی پرفراز و نشیبی داشت .پدرش یک
خیالی است و روســو ،خــودش وظیفه تربیت
گور کردن دختران در میان اعراب جاهلی .با این
ساعتساز پروتستان اهل ِ فرانسه بود که به
آن کــودک را برعهده دارد ،دستورالعملهای
حال ،این انتقادات در میان جامعهای که در آن
دلیل ترس از آزار کاتولیکها ،به ژنو گریخت.
متعددی درباره تربیت فرزندان ارائه شدهاست
اخالق ،رو به افول گذاشته و طعم نسبی شدن
روسو از کودکی مشغول به کار شد؛ نزد عمویش
و او در قــامــت یــک کــارشــنــاس خــبــره تعلیم و
را چشیده و در جامعهای که خانواده ،به عنوان
حکاکی آموخت .خودش در کتاب «اعترافات»،
تربیت ،زوایایی ظاهرا ًحیرتانگیز را پیش روی
مقدسترین نهاد اجتماعی ،به بازیچهای برای
اقرار میکند که از نوجوانی ،گرفتار انحرافات
مخاطب قرار میدهد .اما اگر قرار است به این
5ـال و هــوسهــا تبدیل شــدهبــود ،محلی از
صفحهامــیـ
جنسی مازوخیستی (خــودآزاری) بودهاست.
توصیهها گوش و عمل کنیم ،قبال ًباید مطمئن
اعــراب نداشت .جریان روشنفکری فرانسه،
او بعدها ،توانست از سوئیس و آزارهایی که
شویم کــه مصدر صــدور آ نه ــا ،یعنی جناب
در میان هیاهو و درگیریهای اواخــر قرن ،18
در آن میدید بگریزد و به «آنـِـســی» ،شهری
آقــای روســو که وی را از منادیان دموکراسی و
به راحتی ایــن دستورالعملهای صــادر شده
در فرانسه برود .در آنجا بود که سرپرستی او
آزادیخــواهــی و حقوق بشر (البته در معنای
از روحــی پریشان و بیمار را پذیرفت و برخی
را خانمی به نام «لوئیس دووارانــس» برعهده
نوین و غربی که در آن غیر اروپاییها اصوال ًبشر
از روشنفکران غ ــربزده مــا ،حتی بــا گذشت
گرفت؛ خانمی که روسو وی را «مامان» خطاب
حساب نمیشوند!) میخوانند ،در راستای
 244سال از مرگ روسو ،حاضر نیستند درباره
مـیکــرد .امــا مشکل اینجاست که روســو در
عمل بــه ایــن دســتــورهــا ،بــه نتایج درخــشــان و
شخصیت و تفکر او ،هیچ نقدی را بپذیرند.
تــداوم همان انحرافاتی که داشــت ،اینجا هم
قــابــل ارائ ـ ـهای رســیــدهاســت .ب ــرای همین ،به

محمدحسین نیکبخت
بعضیها عادت دارند همیشه
مــرغ همسایه بــرایــشــان غاز
بــاشــد! عـ ــادت دارن ـ ــد آنچه
خ ــودی اســت را طــرد کنند و
ناکامل و قبیح بشمارند و در
عوض به آنچه واردات ــی اســت ،به چشم گوهر
«نیست در جهان» بنگرند .این عادت مذموم،
در بسیاری از وجوه زندگی ما ،قابل رؤیت است.
برخی آنقــدر هر چه را که از خــارج وارد ایــران
میشود ،به ویژه انواع غربی را ،خالی از عیب و
نقص میبینند که وارد کردن هرگونه ایرادی بر
آن ،نزد ایشان به مثابه توهینی بزرگ و غیرقابل
بخشش ارزیــابــی م ـیشــود .شــایــد فکر کنید
منظورم اجناس و کاالهای غربی است؛ اما آنچه
عــرض میکنم فقط اینها را در بر نمیگیرد؛
تقریبا ًاز عصر مشروطه به ایــن ســو ،همیشه
منورالفکرها یا بهتر بگویم شبه منورالفکرهایی
بودهاند که در برابر هر ایده و فکر فرنگی هم ،سپر
بیندازند و آن را الگویی غیرقابل خدشه بدانند
و در آثــار و نوشتارهای خــودشــان ،در تکریم و
تعظیم ایــن فکر واردات ــی ،فصلها بپردازند و
ثناهای بسیار به رشته تحریر درآورند؛ انگار نه
انگار که در این سوی عالم ،در سرزمین خودشان،
سرزمینی که هزاران سال تاریخ و تمدن پشت سر
خود دارد و در آموزههای دین خودشان ،دینی که
یکی از عالیترین تمدنهای تاریخ بشر ،حاصل
گرویدن انسانها به آن است ،نسخههایی ناب
یافت میشود که راهگشای نجات بشریت در
هر عصر و زمانی است.

برگه س���بز و برگ کمپان���ی وانت مزدا دوکابین بی
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برگ س���بزکامیون کشنده سیس���تم دانگ فنگ تیپ
( EQ4251 )6*4ب���ه رن���گ س���فید  -ش���یری معمولی
م���دل  2009به ش���ماره موت���ور  69558167وش���ماره
شماره شاس���ی LGAGLMYM191829667به شماره
پالک  792ع  73ایران  54مفقود گردیده و از درجه
اعتبارساقط می گردد.
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آگهـی مـزایده اجاره

ایــن روزه ــا ،افزایش اجارهبها کمر مستأجران را
شکستهاست؛ ا ص ــا ً اجارهنشینی مصیبتی
است برای خودش .کسانی که مستأجر هستند،
میدانند که چه میگویم؛ خانههای نه چندان
مرغوب و قیمتهایی که ظاهرا ًباید برای زندگی در
یک «پنتهاوس» پرداخت کرد و نه ،دور از جان،
ب ـرای یک «النــه مــرغ»! امــا حــدود یک قــرن قبل،
اوضاع مستأجرها اینقدر هم وخیم نبود؛ اصال ًبه
مستأجری«،خوشنشینی»میگفتند؛چرا؟چون
اصــوال ًاجارهنشینی کار سخت و طاقتفرسایی
محسوبنمیشد!جعفرشهریدرکتابخواندنی
«تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم» ،در این
باره مینویسد« :صاحبخانهها را این عقیده بود
که سرپناه به کسی دادن ،عالوه بر عملی انسانی،
ثواب اُخــروی را هم دارد و این اعتقاد دیگر که [بر
اساس آن اگر] خانه پ ُر از دشمن باشد [بهتر از آن
است که] خالی باشد[ ،باعث میشد که اگر] اتاقی
از خانهشان خالی شده بود ،به اول کسی که از آنها
طلب میکرد ،رضایت میدادند؛ بدون آنکه سؤال
و جوابی در میان آورند یا مطالبه پیشاجاره یا پول
پیش و  ...داشته باشند» .به همین دلیل پیدا کردن
خانه و اجاره کردن آن برای همه ساده بود و البته ،هر
کس با هر توان مالی ،میتوانست خیلی راحت،
خانه دلخواه خود را پیدا کند.
درشهرهایبزرگ،مانندمشهدیاتهران،خانههای
بــزرگــی وجــود داشــت کــه اصــا ًب ـرای اج ــاره دادن
ساخته میشد؛ خانههایی با اتــاقهــای متعدد
کــه بــا ســاد هتــریــن شـرایــط آن را بــه افـ ـراد مختلف
اجــاره میدادند .معموال ًاتاقها را دور تا دور یک
حیاط بزرگ میساختند و ارتباطات همسایههای
اجارهنشین با یکدیگر هــم ،فرهنگ همیاری و
همکاری خــاص خــودش را داشــت .طبق گــزارش
جعفر شهری ،تهران در اواخر دوره قاجار 10 ،هزار
خانهمسکونیداشت.یکسومجمعیتاینشهر
بزرگ ،مستأجر بودند و اصال ًکمبودی را هم در این
زمینه احساس نمیکردند .دردسر اجاره نشینی از
زمانی آغاز شد که تجمالت ،راهش را به خانه عموم
مــردم باز کــرد؛ با این شیوه جدید ،نه آن فرهنگ
اجارهنشینیبهکارمیآمدونهدیگرصاحبخانهها
به دنبال چیزی غیر از اجارهبها بودند.

◾

◾

اص���ل تعرفه مرب���وط به واگذاری زمی���ن متعلق به
قطع���ه  87با کاربری تجاری مس���کونی به مس���احت
تقریب���ی  43مت���ر مربع ص���ادره از ش���رکت ابادانی و
مسکن الهیه که بنام اقای موسی الرضامحسنی فرد
گمشده است واز درجه اعتبار ساقط می باشد
برگ س���بز و س���ند مالکیت و کارت س���واری سیستم
پژو تیپ  GLXI 405مدل  1389به رنگ خاکستری-
متالیک به ش���ماره موتور  12489094239و ش���ماره
شاس���ی  NAAM11CAXAK621680به شماره پالک
 312د  79ای���ران  54مفق���ود گردی���ده و از درج���ه
اعتبارساقط می گردد.

شرکت ایران خودرو خراسان در نظر دارد کندن  ،خاکبرداري و بتن ریزي چاله

کانوایر اسکلت  1.5متري مونتاژ دو خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
سپرده شرکت در مناقصه  600.000.000ریال مي باشد .

متقاضیان مي توانند جهت دریافت  ،تکمیل و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ 1401/04/11
لغایت  1401/04/16به شرح ذیل اقدام نمایند:

 -1نحوه دریافت اسناد مناقصه :بصورت حضوري از واحد بازرگاني ایران خودرو خراسان

در روزهاي کاري از ساعت 8الي 15و یا از طریق سایت اینترنتی  www.ikkco.irو یا

تماس با شماره هاي تلفن( ) 051-33563050و (  051-33563501-9داخلي ())4021

-2محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه  :شرکت ایران خودرو خراسان  ،کیلومتر 55

شماره مزایده در ستاد ایران 5001030049000011 :

جاده مشهد-نیشابور دبیرخانه کمیسیون معامالت در روزهاي کاري از ساعت 8الي15
الزم به توضیح است تاریخ بازگشایي پاکات الف و ب

در روز دوشنبه مورخ  1401/04/20ساعت  14می باشد .

(شرکت ایران خودروخراسان در رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است)
40104339

40104478

40104189

متقاضیان از تاریخ انتشاراین آگهي به مدت 4روز جهت دریافت اسناد و
مدارك مزایده و 10روز جهت ارسال پیشنهاد قیمت درسامانه تدارکات
الکترونیکي دولت (  ) www.setadiran.irمهلت دارند .

آگهی مناقصه عمومی

شماره فراخوان سامانه ستاد 20010502240000011

ارتباطاتواموربینالملل

اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان مورد نیاز ذیل را از طریق سامانه
تداركات الكترونیكی دولت طبق شرایط ،مدارك و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار
نماید:

40104483

40104357

40104389

شرکت سهامي صنایع غذایي رضوي در نظر دارد
تأمین نیروی انسانی خط تولید کنسرو خود را از طریق مناقصه به پیمانکار
واجد شرایط واگذار نماید .لذا از پیمانکاران محترم دعوت میشود جهت
دریافت فرم شرکت در مناقصه از تاریخ  1401/04/09لغایت  1401/04/14در
ساعات اداری به آدرس شرکت  :مشهد -ابتدای بزرگراه آسیایی -جنب
میدان بزرگ قائم -پیامبر اعظم  2امور تدارکات مراجعه نمایند.
ضمن ًا جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم مربوطه می توانید به
سایت WWW.NANERAZAVI.COMمراجعه نمائید.

(هزینه درج یک نوبت آگهي روزنامه بر عهده برنده مناقصه است)

اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی  -آگهی فراخوان عمومی

آگهی مناقصه تأمین نیروی انسانی
خط تولید کنسرو

شهرداری مشهد
(ستاد)

5
تاریخ

با ارزیابي کیفي پیمانکاران
شماره -1401/3163 :م170/

نیاوران-منظریه-جنب اردوگاه باهنر را برای مدت یک سال به صورت
اجاره با قیمت پایه ماهانه 125/000/000ریال واگذار نماید

موضوع :چاپ بنرهای تبلیغات محیطی
مبلغ برآورد 20.000.000.000 :ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شرکت در
مناقصه ،به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید.
این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز
درج می گردد.

فیلسوف ،ریاضیدان،
ستارهشناس ،فقیه و
متکلم نامدار شیعه و
ملقب به «استادالبشر»
است .خواجه در
طوس به دنیا آمد .وی
مدتها در قلعههای
اسماعیلیه ،به حالت
نیمهزندانی روزگار
گذراند .او پس از حمله
مغول ،نقش مهمی
در حفظ منابع علمی
مسلمانان داشت.
رصدخانه و کتابخانه
مراغه که توسط
خواجه بنیانگذاری
شد ،از مهمترین
دانشگاههای آن عصر
پرتشویش بود .او
در  11تیر سال 653
درگذشت و پیکرش
را در حرم کاظمین به
خاک سپردند.

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای

اداره آموزش و پرورش منطقه یک
تهران در نظر دارد

شناسه آگهی  1342237م الف 1316

خواجه
نصیرالدین
طوسی
(579 - 653ش)

تاریخاجتماعی
روزگاری که اجارهنشینی
«خوشنشینی»بود

وقتی«روسو»کودکانش
را به یتیمخانه سپرد

◾روسو و الگوی تاریخی تعلیم و تربیت
این مقدمه مطو ّل را نوشتم تا برسم به موضوع
اصــلــی .چند روز قبل بــا یکی از عــزیــزان که
سخت غربدوست و شیفته تفکرات وارداتی
است ،درباره تاریخچه تعلیم و تربیت صحبت
میکردم و او ،بیمحابا و بدون تردید ،افرادی
را که در حوزه تعلیم و تربیت ،در غرب ،فعال
بودهاند به رخ من میکشید و به ویــژه ،از ژان
ژاک روســو ،به عنوان یک متفکر آزاداندیش
و بنیا نگذار تعلیم و تربیت نوین ،سخن به
میان میآورد .در پاسخ به آن عزیز ِ گرامی ،چند
نکته تاریخی عرض کردم که دیدم بد نیست
آن را با شما هم در میان بگذارم .امــروز ،دوم

Ȩ@_ŞƙPŞYYYŷ

مسدود شد؛ در تونلی با ظرفیت هزار نفر ،حدود  5هزار
نفر گرفتار شدند.
در دمــای  ۴۲درج ــه ،سیستم تهویه تونل نیز ،از کار
افتاد و تلفات را افزایش داد .اما این اتفاق ،تغییری در
سیاستهای سعودیها نداد و نتیجهاش ،حوادث تلخ
بعدی بود.

نقبی
به تاریخ

موضوع فراخوان

مبلغ برآورد به
ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

ارائه خدمات مالی سازمان ملی زمین و
مسكن در سطح استان خراسان رضوی

10،755،691،574

2001003374000020

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری فراخوان استعالم ،از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل
مرتبط با آن ،تنها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.
 irانجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محلها امكان پذیر نخواهد بود.
اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

