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چند سالی  اســت از تب و تاِب رواج پدیده 
اجتماعی عقد آریایی می گــذرد؛ تب و تاب 
خوانش سوگندنامه ای بلندباال و خوش آهنگ 
در میــان انجمن یا همان مهمانان از ســوی 
آقای داماد یا »نوشــاد« و عــروس خانم یا 
»اوروس«. ســوگندنامه و خطبه ای که بارها 
از ســوی صاحب نظران و مسئوالن امر مورد 
اعتبارسنجی قرار گرفت و هر بار هم صحت 
آن رد شد! با این حال، هنوز هم هستند افرادی 
که از تب این پدیده، ُگر می گیرند و با گرایش 
به آن و به زعم کارشناسان و مسئوالن امر بر 
طبل بی ثباتی فرهنگی می کوبند؛ ُگرگرفتگی 
و نواختن طبلی که پیامدهای آن در بلندمدت، 
هویت اجتماعی را بــه خطر خواهد انداخت. 
در این گزارش به بررسی دالیل پدیدآورنده 
فرهنگ جعلی عقد آریایــی از زبان مردم، 

کارشناسان و مسئوالن مرتبط پرداخته ایم.

در جست وجوی هشتگ های چندصدمیلیونی!
هشتگ یا کلیدواژه عقد آریایی را در شبکه های 
مجازی و آگهی های مجازی مختلف جست وجو 
می کنیم. خیلی زود به چنــد آگهی ویژه اجرای 
این نوع عقد برمی خوریم. با شــماره ثبت شــده 
در یکی از آگهی ها تمــاس می گیریم تا از کم و 
کیف برگزاری مراسم عقد آریایی، پدیده ای که 
همچنان ترند اســت، مطلع شویم. در نخستین 
تماس، خانم جوانی از آن ســوی خــط ارتباط 
تلفنی با صدایی به طرز عجیب کشــدار، توضیح 
می دهد: »شــرکت ما، هم خدمات تشــریفات 
مانند ســالن عقد آریایی یا لوکیشــن کنار دریا 
دارد و هم با توجه به بودجه شــما فقط عاقد به 
محل مراســم تان اعزام می کند تــا خطبه عقد 
آریایی را جاری کند. هزینه ها هم از یک میلیون 
ویژه عاقد تا چندصدمیلیــون تومان برای اجاره 
سالن عقد در نوسان است.« با شماره یکی دیگر 
از آگهی ها تماس می گیریم. ایــن بار خود عاقد 
یا همان پیمان بان، برایمــان از خدمات لوکس 
عقد آریایــی می گوید: »اگر خودتان ســالنی را 
درنظر گرفته باشــید، ما فقط پکیج پیمان نامه 
شــامل خطبه خوانی پیمان بان، گروه موسیقی 
چنگ و رقص آریایی را پیشــنهاد می کنیم که 
آن نیز قیمت پایه اش 10میلیون تومان اســت. 
اگر هم سفارش سفره عقد آریایی داشته باشید 
که آن هم هزینه اش جداست. سند پیمان نامه و 
گیفت آریایی نیز هدیه ما به شما زوج خوشبخت 
خواهد بود.« خوش صحبت اســت، برای همین 
فرصت را مغتنم می شماریم و در ادامه از اعتبار 
و قانونی بــودن عقد آریایی از او می پرســیم که 
چنین پاسخ می دهد: »ببینید؛ عقد آریایی بیشتر 
جنبه تشریفاتی و تمدن دوستی دارد. تشریفاتی 
از آن حیث کــه در هر دوره ای یــک چیزی ُمد 
می شــود، مثل حاال که عروس و دامادها دوست 
دارند در مراسم شان خطبه عقد متفاوتی جاری 
شــود. تمدن دوســتی هم که به فرهنگ دوران 
باستان ســرزمین مان بازمی گردد. آن دوران که 
دختران و پسران عاشق با این شیوه محرم یکدیگر 
می شدند.« بی درنگ می پرســیم: »یعنی متن 
عقد و خطبه آریایی، ســند تاریخی هم دارد؟« 
این بار اما دیگر حوصله پاســخ دادن ندارد. شاید 
چون کنجکاوی مان، کسب وکارش را زیر سؤال 
می برد. کوتاه می گوید: »مــا دیگر ضامن اعتبار 
سند تاریخی آن که نیستیم! فقط اجرا می کنیم، 
آن هم به خواست مردم! اصال برای همین است که 

در آگهی مان ثبت کرده ایم عقد آریایی صوری.« 

ُمد است دیگر...
تعداد آگهی ها محدود اســت. برای همین سعی 
می کنیم بــا اکثر آنها تماس بگیریــم. در یکی از 
تماس ها فردی که خود را مســئول تشــریفات 
شرکتی اسم و رسم دار در زمینه اجرای مراسم های 
ســوپر لوکس معرفی می کند، می گوید: »برای 
لوکس شــدن مراســم عقد آریایی تــان، منوی 
ساقدوشــان و گلریزان آریایی هــم داریم. یک 
جور شبیه ســازی فضا به فضای ایران باستان)!( 
البته با رعایت استایل روز که مینیمالیسم است. 
این طــوری، مهمان هایتــان حســابی غافلگیر 
می شوند. البته در جریان هســتید که این عقد، 
سفره خاصی ندارد. بیشــتر دکور است و سکویی 
گل آرایی شــده که عروس و داماد روی آن مقابل 
هم می ایستند.« جمله تبلیغاتی یکی از آگهی ها 
این اســت: »رویایی ترین شــِب زندگی تان را با 
ما آریایــی تجربه کنید«. پاســخگوی تلفن این 
شرکت تشریفات نیز چنین می گوید: »من اطالع 
دقیقی ندارم که خطبه عقد آریایی، معتبر است 
یا نه. البته فرقی هم نمی کند، چون این نوع عقد 
به صورت فرمالیته برگزار می شود و قبلش حتما 
باید عروس و داماد عقد شــرعی و اسالمی انجام 
داده باشند. عقد آریایی یک فانتزی مدرن است که 
اگر غیر از این بود، دفاتر ازدواج و طالق حتما اجازه 
برگزاری اش را داشــتند.« مکثی می کند و ادامه 
می دهد: »ُمد است دیگر.« می پرسیم: »حاال برای 
این ُمد باید چقدر پرداخت کنیم؟« بالفاصله پاسخ 
می دهد: »بستگی دارد! سالن معمولی می خواهید 
یا وی آی پی ماننــد ســالن روی آب! پیمان بان 
به صورت انفرادی می خواهید یا همــراه با گروه 
موسیقی و آواز؟ به این پکیج، منوهای فیلم، عکس 
و پذیرایی هم اضافه می شود. حداقل 3میلیون و 
حداکثر بیش از 100میلیــون تومان هزینه عقد 

آریایی است.«

خطبه ای که شعر نو از آب درآمد!
با نســرین از طریق کامنت هایی که برای یکی از 
شرکت های تشریفات گذاشته بود، آشنا می شویم. 
او و همسرش سال گذشته از خدمات عقد آریایی 
این شرکت استفاده کرده بودند. نسرین می گوید: 
»مدتی بعد از مراسم ازدواجمان تازه متوجه شدیم 
که خطبه عقد آریایی اصال ارتباطی به ایران باستان 
یا قوم آریایی ندارد. متن این خطبه متعلق به یکی 
از اشــعار شــاعر معروف فریدون مشیری است! 
راســتش آن زمان که می خواســتیم مراسم مان 
را برگــزار کنیم، خیلی هیجــان زده بودم و فقط 
به دنبال شــیوه ای برای خاص بــودن و الکچری 
جلوه کردن بودم! حاال اما احســاس خوبی ندارم 
چون بیشتر از اینکه احساس خاص بودن داشته 
باشــم، به رغم تحصیالت عالی، احساس بی سواد 
بودن می کنم. خیلی از همکارانمان هم بعد از اینکه 
ماجرای شعر فریدون مشیری و خطبه عقد آریایی 
را فهمیدند، کلی متلک و کنایه بارمان کردند!« با 
مریم، که همراه دوســتش در شهر کتاب یکی از 
محله ها وقت می گذراند، وارد گفت وگو می شویم. 
او نیز در این باره می گوید: »عقد آریایی را دوست 
دارم چون برایم مهم اســت که به زبان فارسی به 
عقد همســرم درآیــم و از رمانتیک بودن متنش 
هم خوشم می آید. البته شنیده ام که خطبه عقد 
اسالمی را هم می توان به زبان فارسی بیان کرد.« 
فرشته، همان دوسِت مریم اســت که وارد بحث 
می شــود و می گوید: »صرِف دوست داشتن که 
دلیل نمی شــود آدم، کاری را انجام دهد. اوال که 
آن کار باید قانونی و رســمی باشد. به هر حال، ما 
در جامعه ای زندگی می کنیم که برای خودش و 
برای راحتی جمعی قوانینی دارد. ما هم به عنوان 
شــهروندانش ملزم به رعایت آن قوانین هستیم. 
دوما؛ اصال بیایید بررسی کنید ببینید آن کاری که 
می گویید دوستش دارید، پایه علمی و عقلی دارد! 
من همین چند سال پیش که عقد آریایی خیلی 
پرطرفدار بود، در یکی از سایت های خبری به نقل 

از مسئوالن اقلیت زرتشتیان خواندم که این عقد 
مرسوم شــده با نام آریایی، ریشه تاریخی ندارد و 
اصال با مراســم و آیین عقد و ازدواج آنها، منطبق 
نیســت!« حاال مریم لبخندی به فرشته تحویل 
می دهد و تکمیل می کنــد: »حرف هایت را قبول 
دارم ولی انصافا، عقد آریایی خیلی جذاب و شیک 

است.  به نظرت متفاوت نیست؟« 

تبی که زود سرد شد
کمی آن طرف تر از شــهر کتــاب، رامین، رضا، 
علی و پارســا در مســیر دوچرخه روی بوستان، 
سرگرم رکاب زدن هستند. از آنها نیز می خواهیم 
نظرشان را درباره عقد آریایی بیان کنند. نخست، 
علی می گوید: »متأســفانه آنقدر درگیر حاشیه 
و تجمل شــده ایم که از اصل ماجرا دوریم. اصل 
ماجرا در یک عقد بعد از قانونی و رسمی بودنش، 
تعهد و عشق است. چیزی که این روزها کم است! 
یعنی اگر این اصل ماجرا وجود داشته باشد اصال 
جایی برای این حاشــیه های بی پایه و بی اساس 
باقی نمی ماند.« رضا نیز به گفتن یکی دو جمله 
بســنده می کند: »تبی که داغ باشد زود فروکش 
می کند! تب عقد آریایی هم چند سال پیش داغ 
بود. االن آگاهی مردم نســبت به اصالت و اعتبار 
آن باال رفته است.« رامین سخنی نمی گوید و به 
جایش پارسا که خوش ســر و زبان تر هم هست، 
گفت وگو را دســت می گیرد: »عقد آریایی برای 
خودش معجونی اســت! فکر کنید دختر و پسر 
اول نکاح اســالمی انجام می دهند، بعد با ادعای 
ناسیونالیستی ســوگندنامه عقد آریایی که اصال 
اعتبار ندارد را می خوانند و دست آخر هم به سبک 
فرنگی ها جشــن می گیرند؛ معجون است دیگر! 
اینها، خودشان سردرگم نمی شوند در بلبشویی 

که برای خودشان می سازند؟« 

یک روز ولنتاین و هالووین، یک روز عقد آریایی
انتهای بوســتان محله، محل گعده سالخوردگان 
بازنشســته اســت. محمد یکی از آنهاست که با 
شــنیدن موضوع گزارش، بــرای صحبت کردن 
داوطلب می شود: »یک روز ولنتاین ُمد می شود، 
یــک روز هالوویــن، روزهــای بعد هــم نوبت 
مناسبت های دیگر از سایر فرهنگ هاست. طوری 
شــده که فرهنگ و هویت خودمــان را فراموش 
کرده ایم. ما ایرانی هستیم و مسلمان که با توجه 
به تمدن و دینمــان، بهانه برای شــادی و تفکر 
کم نداریم. ولی خب چه می شــود کــرد که پای 
»فرهنگ« خیلی وقت اســت لَنگ می زند و مرغ 
همسایه هم همیشه غاز است! به نظرم هر کس به 
اندازه خودش می تواند سهمی در ثبات فرهنگی 
ایجاد کنــد. برای مثال، خدمت تــان عرض کنم 
یک بار برای عقد یکی از بستگان راهی دفتر ازدواج 
شدیم. عاقد خیلی خوش ذوق بود. بعد از اینکه عقد 
شرعی را جاری کرد و به ثبت رساند، معنای فارسی 
خطبه را به هنرمندی تمام با چند شعر از حافظ و 
موالنا ترکیب کرد تا دل جوان های امروزی را هم 
به دست آورد.« کاظم، معلم بازنشسته است که در 
تأیید صحبت هــای کهنه رفیقش می گوید: »چرا 
راه دوری می رویــد؛ مقام معظــم رهبری همین 
چند روز پیش فرمودند که در زمینه فرهنگ عقب 
مانده ایم و باید بیشــتر تالش کنیم. گوشه بسیار 
کوچکی از این فرهنگ نیز این تحریف ها، تهاجم ها 
و تعریف های اشــتباه مانند عقد آریایی است که 
هم دروغ اســت و هم هزینه های ازدواج جوانان 
را باال می برد.« ابراهیم، آخرین نفری است که در 
این باره اظهارنظر می کند: »باید قبول کنیم که ما 
ایرانی ها ید طوالیی در چشم و هم چشمی داریم. 
برایمان تفاوتی هم ندارد که موضوع این چشم و 

هم چشمی ها چیست.«

یک روز ولنتاین و هالووین، یک روز عقد آریایی
این نوع از عقد، کی مد شده و چه وضعیتی دارد و چرا معتبر نیست؟

سحر جعفریانگزارش
روزنامه نگار

ایثارگران در الیحه بودجه ۱۴۰۲
الیحه بودجه سال 1۴0۲ کل کشور در تاریخ چهارشنبه ۲1 
دی ماه از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. با نگاهی 
کارشناسانه و نقادانه به موارد مرتبط با ایثارگران در الیحه 
پیشــنهادی دولت خواهیم پرداخت تا نقاط ضعف و قوت 

الیحه بودجه در حوزه ایثارگران شفاف شود.
یکی از موارد مهم در مصوبات قانونی به ویژه در ســال های 
اخیر در قوانین بودجه سنواتی، موضوع خودروي جانبازان و 
سایر ایثارگران دارای شرایط دریافت خودرو است. بیش از 
10سال از تاریخ تصویب ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی 
به ایثارگران درباره واگذاری خودرو به آنان می گذرد. در این 
مدت دولت های مختلف از تصویب آیین نامه اجرایی آن به 
دالیل مختلف شــانه خالی کرده و از اجرای این قانون مهم 
در حوزه ایثارگران خودداری کردنــد. در دولت های قبلی 
با بی توجهی بــه تصویب آیین نامه اجرایــی ماده ۴۵ قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران، عماًل این تسهیالت بسیار 
ضروری و حیاتی به ویژه برای جانبازان ۷0 درصد و جانبازان 
دارای محدودیت های جسمی حرکتی را نادیده گرفتند. در 
اواخر دولت قبل و در بودجه سال 1۴00 بند »ز« تبصره ۷ 

قانون بودجه به شرح زیر به تصویب رسید:
وزارت صنعت، معــدن و تجــارت مکلف اســت از طریق 
شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید 
محصوالت ملی خود نســبت به فروش خودرو به جانبازان 
باالی ۲۵ درصد دارای محدودیت های جسمی و حرکتی و 
جانبازان ۵0 درصد تا ۷0 درصد با معرفی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، با تقسیط ۵ ساله اقدام کند و گزارش عملکرد را 
هر 3 ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات 
و صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ارائه کند. از همان 
ابتدا مشخص بود، این مصوبه در قانون بودجه 1۴00 جنبه 
تشریفاتی و رفع تکلیفی داشــته و دولت وقت قصد اجرای 
آن را ندارد. هر کس که اندک آشــنایی با حوزه قانونگذاری 
و تشریفات اداری ارائه خدمات و تسهیالت را دارد، می داند 
چنین ادبیاتی در تصویب قانون با این نواقص جدی در فرایند 
اجرای آن، یعنی موانعی در اجرای قانون وجود خواهد داشت.

این موضوع در قانون بودجه 1۴01 به شــکلی ضعیف تر و 
با مشــکالت و موانع جدی تر به تصویب رسید. گویا بخش 
قانونگذاری از تصویب قوانینی کــه اجرای آن غیرممکن یا 
دشوار است، دســت برنمی دارد. بند »ی« تبصره ۷ قانون 

بودجه سال 1۴01 به شرح زیر به تصویب رسید:
وزارت صنعت، معــدن و تجــارت مکلف اســت از طریق 
شــرکت های خودروســازی ایران خودرو و ســایپا از محل 
تولید محصوالت ملی خود به تعداد 10 هزار خودرو نسبت 
به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدین شهدا، جانبازان 
۲۵ درصد و باالتر دارای محدودیت های جسمی و حرکتی 
و جانبازان ۵0 درصد و بیشــتر با معرفی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران به شــرطی که فاقد خودرو بــوده و تاکنون هم با 
معرفی بنیاد شــهید و امور ایثارگران خودرو دریافت نکرده 
باشند با تقسیط ۵ ساله و کارمزد ۴ درصد از محل تسهیالت 
قرض الحسنه تبصره 1۶ اقدام کند )جانبازان باالی ۷0 درصد 
مشمول شرایط این بند نیســتند(. گزارش عملکرد این بند 
توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت هــر 3 ماه یک بار به 
کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن 

مجلس شورای اسالمی ارائه شود.
تاکنون با گذشت بیش از 10 سال از تصویب ماده ۴۵ قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تصویب بند »ز« تبصره 
۷ قانون بودجه 1۴00 و بند »ی« تبصــره ۷ قانون بودجه 
1۴01 کوچک ترین اقدام مؤثری برای اجرای قانون از سوی 
دولت و مجلس صورت نگرفته اســت. اکنون متن واگذاری 
خودرو، مجدداً در بند و تبصره ۷ الیحه پیشــنهادی بودجه 
سال 1۴0۲ گنجانده شده است، که برای اجرا باید اصالحاتی 
در آن صورت گیرد در غیراین صورت به سرنوشت مصوبات 

قبلی گرفتار خواهد شد.

نحوه تعیین مهلت مشموالن 
دانش آموز برای خدمت سربازی

رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا درخصوص ضوابط و 
مقررات مهلت مشــموالن دانش آموز بــرای تعیین تکلیف 
وضعیت خدمت ســربازی گفــت: دانش آموزانــی که قبل 
از ورود به ســن مشــمولیت موفق به اخذ مــدرک دیپلم 
)پایه دوازدهم( می شــوند، از تاریخ ورود به سن مشمولیت 
یک ســال مهلت معرفی دارند و درصورت قبولی در مقاطع 
تحصیلی دانشگاهی می توانند از معافیت تحصیلی برخوردار 
شــوند. تقی مهری در ادامه توضیح داد که به عنوان مثال، 
مشمول متولد ۲0اردیبهشت13۸3 که در سال1۴00 موفق 
به اخذ مدرک دیپلم شده با ورود به سن مشمولیت یعنی از 
تاریخ یکم  اردیبهشت1۴01، به مدت یک سال )تا تاریخ یکم 
 اردیبهشت1۴0۲( مهلت دارد تا وضعیت خدمتی خود را از 
طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+10 تعیین 
تکلیف کند. رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا همچنین 
تصریح کرد: دانش آموزانی که قبل از ورود به سن مشمولیت 
انصراف، ترک یا اخراج از تحصیل داشــته اند از تاریخ ورود 
به سن مشــمولیت )1۸ســالگی تمام( ۶ ماه مهلت دارند تا 
وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند. سردار مهری 
در مورد مهلت معرفی دانش آموزانی که وارد سن مشمولیت 
شده اند، خاطر نشان کرد: مشموالنی که در سن مشمولیت 
)1۸ســال تمام( در مقطع دیپلــم فارغ التحصیل، انصراف، 
اخراج و یا ترک تحصیل داشــته اند از تاریخ فراغت، انصراف 
و ... حداکثر یک ســال مهلت دارند تا با همراه داشتن برگ 
اعالم وضعیت تحصیلی برای تعییــن تکلیف خدمتی خود 
از طریق یکی از دفاتر پلیس+10 اقدام کنند. او تأکید کرد: 
مشموالنی که در ماه های خرداد تا شهریور سن مشمولیت 
موفق به اخذ مدرک دیپلم شده اند، تا پایان شهریور ماه سال 
بعد مهلت معرفی دارنــد؛ به عنوان مثال، مشــمول متولد 
۲0اردیبهشت ماه13۸3 که در تاریخ یکم خرداد ماه1۴01 در 
مقطع دیپلم فارغ التحصیل شده است تا 31شهریورماه1۴0۲ 

مهلت تعیین تکلیف دارد.

آغاز زودتر از موعد طرح نوروزی
مرتضــی مرادی پــور، معــاون عملیــات 
ســازمان امــداد و نجــات هالل احمر: با 
توجــه به شــروع  مــاه رمضــان در ســوم 
فروردیــن و تعطیلــی 16اســفندماه بــه 
مناســبت نیمــه شــعبان، پیش بینــی 
می شود سفرهای پایان سال و نوروزی 
زودتر از موعد شروع شــود؛ بنابراین با 
هماهنگــی فرماندهــی پلیس راهــور و 
اورژانس طــرح ملی امــداد و نجات هم 
زودتر از سال های قبل آغاز می شود. با 
توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری 
مبنــی بــر ضــرورت کاهــش تصادفات 
جــاده ای در نوروز، طــرح فوریتی داریم 
تــا در زمینــه پیشــگیری از تصادفــات و 
افزایش آمادگی امدادگران اقدام کنیم.

مدیــرکل دفتــر تأمیــن مســکن و امور 
مهندســی ســاختمان کمیته امــداد از 
ارائــه بیــش از 2میلیون واحــد خدمت 
مسکن به مددجویان در 4دهه فعالیت 
این نهاد خبر داد. محمود توکلی افزود: 
در ســال جاری نیــز بیــش از 4۰هــزار 
مددجوی کمیته امداد خدمات مسکن 
شامل »احداث و تکمیل«، »تعمیر و 
بازسازی« و »خرید« در حوزه مسکن 
دریافت کرده اند. به گفته او در 1۰ماهه 
سال جاری 12هزارو122 واحد مسکن با 
حمایت کمیته امداد احداث، تکمیل و 
یا خریداری و تحویل مددجویان شده 

است.
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میلیون واحد

معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت 
آمــوزش و پــرورش گفــت: در ۳ماهــه 
گذشــته حدود 1۹هزار تماس از سوی 
دانش آموزان و ۵هزار تماس از ســوی 
والدین با خط ملی 1۵۷۰جهت مشاوره 
تلفنــی ثبــت شــده اســت. به گفتــه 
اصغرباقــرزاده، تــا پیــش از راه اندازی 
ســامانه 1۵۷۰خانواده هــا، افــراد و 
دانش آمــوزان بــا مراجعــه حضــوری یا 
به طور پراکنده با مراکز مشاوره تماس 
می گرفتند که این مراکز شماره واحدی 
نداشــت و شــماره آن در هــر اســتان 
متفاوت بود. حدود یک سال است که 
معاونت پرورشی و فرهنگی با راه اندازی 
ایــن خــط، شناســایی آســیب های 
اجتماعی، ارائه خدمات اولیه و فوریتی 

را تسهیل کرده است.
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بررسی تغییر شاخص آلودگی 
هوا برای تعطیلی مدارس در 

جلسه هیأت دولت

وزیر آموزش و پرورش از بررسی تغییر شاخص آلودگی 
هوا برای تعطیلی مدارس در جلسه هیأت دولت خبر 
داد. یوسف نوری در حاشــیه آیین نواختن گلبانگ 
انقالب اسالمی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به 
حساسیت این موضوع قرار شده است تا با طرح موضوع 
در هیأت دولت نسبت به تصمیم گیری در خصوص 
تغییر شــاخص های آلودگی هوا تصمیم بگیریم.  او 
در ادامه از افتتاح 1100مدرسه در ایام دهه فجر خبر 
داد و گفت: این مراکز شامل مراکز آموزشی، پرورشی 
و ورزشی است که شامل بیش از۵هزار کالس درس 
می شــود و فردا با حضور رئیس جمهور در شهر ری 
افتتاح خواهند شد.  وزیر آموزش و پرورش ادامه داد:  
برگزاری یادواره های شهدا در فضای مجازی و به صورت 
حضوری، مسابقات قرآنی، مدیحه سرایی و اکران فیلم 
ازجمله برنامه های دهه فجر در مدارس است. همچنین 
در حوزه های هنری و فرهنگی، دانش آموزان مسابقات 

خوبی خواهند داشت.

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

 خبر

ایثارگران بخوانند

جنگاورانمیدانفرهنگ،بیکارنمینشینند
شهال فضلی، جامعه شناس اعتقاد دارد پدیده عقد آریایی یک پدیده کامال اجتماعی است 
که دارای ابعاد مختلف است. وی می گوید: »اغلب پدیده های اجتماعی تاریخ مصرف دارند، 
یکی از آنها همین پدیده عقد آریایی است که اوج مصرف آن با توجه به شواهد به اتمام رسیده 
است. اما با این حال بررسی جامعه شناسانه این پدیده ها در کیفیت مواجه با سایر پدیده های 
اجتماعی و فرهنگی مشابه در موقعیت پیشابحران و بحران می تواند تأثیرگذار عمل کند. سؤال 
اینجاست که پدیده عقد آریایی چرا شکل گرفت؟ در پاسخ به این پرسش می توان به مفاهیم و 
عواملی مانند خألهای فرهنگی، به روزآوری عناصر ارزشی، باز معرفی هویت ایرانی-اسالمی، 
فرهنگ ستیزی مکاتب مخالف، افراطی گری ملی گرایان در برابر دین به عنوان نقطه مقابل، 
تعبیر غلط از دین به عنوان فرهنگ عرب )درحالی که اسالم دینی فرامرزی  است(، موج سواری 
فضای مجازی بر جریان فرهنگ ســتیزی و بی توجهی به جعلیات فرهنگی اشاره کرد. این 
مفاهیم و عوامل درصورتی که از سوی متولیان امور فرهنگی مورد توجه قرار نگیرند، عرصه 
برای جوالن جنگاوران فرهنگی باز می شود؛ جنگاورانی که هیچ گاه بیکار نمی نشینند.« فضلی 
در پایان خاطرنشان می کند: »از فعالیت سوداگران در عرصه توسعه بازار مصرف نیز نباید غافل 
ماند. در دنیای امروز این بازار مصرف فقط شامل محصوالتی برای رفع نیازهای جسمانی مانند 
گرسنگی و تشنگی نمی شود. بازار مصرف امروز، همه نیازهای بشر را دربرمی گیرد و برای همه 
این نیازها سوداگران دست به تولید می زنند. تولید سوداگران یک ویژگی بارز دارد و آن رواج 
مصرف گرایی است که درباره عقدآریایی، فرهنگ مصرف گرایی در کنار تجمل پرستی، فرصت 

بروز و ظهور یافت.«

دیدگاه

احتمال استخدام ۲۰هزار پرستار
عباس عبــادی، معــاون وزیر بهداشــت: 
باید میان پرســتارانی که در زمان سخت 
کرونا کنار مردم بودند با کسانی که طرح 
خــود را آغاز نکردنــد یا ترک طــرح کردند 
تفاوت باشد. برای این دسته از پرستاران 
امتیاز ویژه به ازای ماه هایی که در بخش 
کرونا فعالیت کرده باشند، درنظر گرفته 
می شــود و ایــن امتیــازات در اســتخدام 
2۰هــزار پرســتار جدیــد در ســال آینــده 
مؤثر خواهــد بود. ان شــاءهللا اگــر مجوز 
جدید اســتخدامی بیایــد و بتوانیم پیش 
از نوروز14۰2 آزمون اســتخدامی را برگزار 
کنیم، اتفاق مبارکی در حوزه سالمت رخ 

خواهد داد.

ازسبقهتاریخیتاساختارزبانییکخطبهنامعتبر
»علی مظفری«، رئیس سابق کانون سردفتران ازدواج و طالق در رابطه با رواج عقد آریایی و اجرای آن 
در دفاتر ثبت ازدواج می گوید: »برگزاری مراسم عقد آریایی در دفترخانه های رسمی ازدواج غیرقانونی 
است. همچنان که در سنوات گذشته دفاتری را که عقد آریایی در آنها برگزار شده بود، پلمب کردیم. 
نظارت ها و ثبت شکایات در این زمینه همچنان صورت می پذیرد.« مظفری که هم اکنون کارشناس 
ارشد حقوق خانواده و دفاتر ازدواج و طالق است، ادامه می دهد: »فراگیری پدیده عقد آریایی هم اکنون 
سیر نزولی در پیش گرفته است، چراکه آگاهی افراد نسبت به اعتبار و صحت آن افزایش یافته و فریب 
سوءاستفاده های مالی در سایه تهاجم فرهنگی آن بر همگان عیان شده است. در واقع خطبه ای که 
در این عقد خوانده می شد، شعر یکی از شاعران معاصر ایران است که به مناسبت نکاح و ازدواج یکی 
از خویشاوندان خود سروده بود. این را نیز می توان با اندکی تحقیق و تفحص در ساختار کلمات آن 
که برگرفته از دستور زبان معیار امروز است، دریافت. از سویی، برگزاری اینگونه عقد هیچ سنخیتی 

با تاریخ ایران باستان در دوران زیست اقوام آریایی و به طبع آن، جامعه زرتشتیان نداشته و ندارد.«

دیدگاه


