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حرفمردمبیشــترکشندهاســتتاسازنده؛این
حرفمــننیســتوبهنوعیحــرفخیلیهاو
میتــوانگفتحرفتاریخهمهســت.بعضیاز
کســانیکهدردلخاکخفتهاندازحرفمردم

مردهاندتامرگطبیعی.
ازهــرکسدوروبرمانبپرســیمیکــیدونفری
اینطورراســراغدارد.اینهــاراگفتمکهچند
نمونــهرابراتــونبگمکهچطوربــاحرفمردم

زندگیشونبهفنارفتیاخودشون.
محمدرضاســالهاپیشعاشقعینکدودیبود
وتصمیمگرفتبهتریــنعینکدودیرابخرهو
آخرشهماینکارروکرد.هرجامیرفتعینک
رامیزد.تقریباًدیگهبدونعینکنمیدیدمشو
اینعینکزدنشمزاحمتیبرایکسینداشت.تا
اینکهیکروزکهباهمبودیمتویکجمعدونفر

بهشخندیدند.
انگارتــواونلحظهتماموجودشراآبســرد
ریختنروشوبعدازاوناتفاقدیگهعینکنزد.
هــرچهبهشمیگفتمبیخیالحرفاونابشــو،
انــگارکهنهانگار،اونخندههــایطعنهآمیزکار
خودشونروکردندوقدرتتخریبباالییداشتند.
حتیخونوادشروزوشببهشمیگفتندعزیزم
کاریبهکسینداشتهباشوکارهمخودتوبکن
فایدهاینداشتومحمدرضابهاینخاطرهمیشه

غمگینوناشادبود.
دهسالیهستکهعینکشگوشهکمدشهست
واونخندههــاآزارشمیــدن.زورمحمدرضابه
خندههایبیموردنرســیدوازعالقهاشدســت
کشــید.یامثاًلبهمنکهپســرهممحلیمابودو
بانشــاط،ازبستوکوچهوخیابونبهشگفتن

دماغتبزرگهرفتخونهنشینشد.
خیلیهاکهازبغلشردمیشــدندطورینگاهش
میکردنــدانگارکاربدیکــردهیاموردیدارهو

اینطوراونرابهکنجخونهپرتکردند.

چندبارکهســراغشراازمــادرشگرفتمگفت
کهازصبحتاشــبجلوآینهوایســادهودماغش
راورانــدازمیکنهوباخودشحرفمیزنه.نفرین
میکردبههمهکســانیکهاینبالراسربچهاش
آوردندومادروپسرازاینموضوعمرتبدرعذاب
بودند.مهریاززیباتریــندخترانیبودکهدیده

بودموچهرهاشهمیشهدرذهنممونده.
وقتــیتوخیابونقدممــیزدطوریراهمیرفت
کهانــگاربهزمینمیگفتافتخارکنکهدارمپا
میذارمروخاکت.شیکمیپوشیدوشستهورفته
واتوزده،تــواونموقعکهچندانازینکارهامد
نبود،اماســرشتوکارخودشبود.کمکمازبس
پشتســرشحرفناحســابدراومدهمهباور
کردنکهمشــکلیداره.پچپچهاشــروعشدهو

کسیجلودارشوننبود.
حرفهایبیپایهواساسیکهمعلومنبودبهچه
دلیلیپخشمیشــدوکسیهمنمیدونستکار
کیهســت،اگرچهخیلیهاهمالکیتکرارشون
میکردند.مثاًلمیگفتندبراپســرادســتتکون
میدهودیدنشفالنجاایســتادهبودیاازپیش
اونمغازهزیادردمیشهیااونجاکندراهمیرهو....
شایعاتبلندشدهبودونمیشدجلوشونراگرفت
وهمینباعثشــدکهپدرشهمتحتتأثیرقرار
بگیردباهاشدعواکنهوکاربهجاییرســیدکه
بهــشبگهدخترتودیگهآبروبراموننذاشــتیو

ازینحرفاییکههرآدممتعصبیمیزنه.
کســیندیدهبودکهمهریچکارکردهبودواصاًل
اونازبسسربهزیروسالمبودازلجشاینحرفارا
دنبالشمیگفتندوبهقولیاینطوریعقدههاشون
رابیرونمیدادند؛اماهرچهبودبادعوایپدرشو
حرفاییکهازپسدروغهایدرومحلهبهدخترش
زدعاقبــتاونبایهدبهنفــتخودشرابهآتش
کشــیدواونهمهزیباییومتانتباحرفمردم

خاکسترشدودرخاکآرامگرفت.

   حسن صفرپور  
   داستان نویس

بحثایجادحکومتمتمرکزبحثتازهاینیست.
بانگاهیبهتاریخاروپاوآمریکاودیگرممالک
درمییابیمکههمهممالکتوســعهیافتهاین
روندرادرمقطعیپشــتسرنهادهاند.اینروند
یکضرورتتاریخیاجتماعیوالزمهتوســعه
وپیشرفتاست؛امامسئلهمهمچگونگیاین
رونداســتکهآیااینتمرکــزدرادارهجامعه
همراهبانظامحکومتیداراینهادهایپاسخگو
بهمــردموتفکیکواقعیقــواوتکثرگراییو
خردجمعیاست.یاتمرکزادارهجامعههمراه
باحکومتفردیوعدممشارکتعمومیوعدم
تکثرگراییاست؟همیننحوهادارهجامعهتوسط
حکومتمرکزیوساختاراجتماعی–سیاسیو
ماهیتآناستکهدرنهایتتوسعهوپیشرفت
وتعالیهمهجانبهجامعهرارقممیزندیاآنرا
ازاوجبهحضیضمیرساندومانعرشدوتوسعه
همهجانبــهآنمیگردد.برایگــذرازجامعه
فئودالیوملوکالطوایفیحکومتمتمرکزالزم
است؛امانکتهمحوریدرنوعحکومتمتمرکز
وچگونگــیرابطهبینحکومتباآحادجامعه
است.بهعبارتیدیگرآیاحکومتمتمرکزهمراه
وهمگامبامشــارکتجمعیوکثرتگراییو
آزادیعقایدوآراستیاحکومتمتمرکزبارأی
واستبدادفردیوعدمآزادیهایدمکراتیکو
عدمنقادیوچالشگریادارهمیشود؟ایراندر
برههپسازسلسلهقاجارتمرکزحکومتینوع
دومیعنیادارهجامعهبارأیواســتبدادفردی

رابرگزیــد،درنتیجهعلیرغــمتجدداقتصادی
بهتجددسیاسیوتعالیفرهنگیوپختگیو
بینشوآگاهیسیاســیاجتماعیالزمدست
نیافتوهمینامرمشــکالتبعدیرارقمزد.
مسئلهمهموریشــهایدرتوسعهوپیشرفت
پایداروپویــایهمهجانبهیاعدمآنرابایددر
همیــننحوهتعاملحکومتبــامردمونتایج
اقتصادی-اجتماعیوفرهنگیسیاسیحاصل
ازآنجســتجوکرد.عدمدموکراســیوعدم
تعاملســازندهوآزادبینحکومتمتمرکزو
جامعه،عدمتوسعهپایداروپیشرفتهمهجانبهو
نابرابریگستردهرابهدنبالخواهدداشت.اینکه
برخیکشورهاازنظرثروت،توسعهیافتگی،سطح
رشد،آگاهیوبینشاجتماعی–سیاسی،تعالی
فرهنگیوشــکوفاییورونقورفاهاجتماعی
اقتصادیبــابرخیدیگــرمتفاوتاند،علترا
بایدبیشــتردرهمیننحوهادارهجامعهتوسط
حکومتهادانســتونبایدعلــترابهمیزان
ذخایرومنابعطبیعییاموقعیتجغرافیائیو...
نســبتدادوخالصهکرد.بلکهمنشأرابیشتر
درنوعحکومتهــاوماهیتآنهاوچگونگی
رابطهآنهابامردمخودجستجوکرد.خیلیاز
کشورهایتوسعهنیافتهسرشارازمنابعنفتو
گازودیگرذخایرومنابعطبیعیاند؛وبالعکس
کشورهاییپیشــرفتهایهموجوددارندکهبه
مقیاسمطلوبیازذخایرومنابعطبیعیووسعت
جغرافیاییبرخوردارنیستند.بستگیبهایندارد
کهســاختارنظامحکومتیبهگونهایاستکه
مردمیافرودســتانبتوانندحلقهتنگانحصار
قدرتسیاســیاقتصادیفرادستانرابشکنند
یاخیر.حقوقسیاسیوفرصتهایاقتصادی
بهگونهایعادالنهوفراگیرتقسیمشدهاستکه

حکومتبهمردمپاسخگوباشدیاخیر؟ومزیت
وانگیزهاقتصادیبرایهمهوجودداردیاخیر؟
اگرچنیننیســتبرایتوسعهوپیشرفتیک
دگردیسیسیاسیالزماست.انحصارحاکمیت
سیاســیانحصاراقتصادیجامعهرابهدنبال
خواهدداشتوتعهدوخدمتبهاقلیتحاکم
جایتخصصوتواناییرامیگیردوبهتبعآن
باکمکاهرمهایحکومتیقانونگذارانیانتخاب
میشوندوقوانینیوضعوتدوینمیکنندکه
منافعهمــانفرادســتانراصیانتمیکندو
فرودستانوزندگیآنهارابهدستفراموشی
میســپارد.درچنینجوامعیراهکارهاییکه
تضمینکنندهحقمشارکتعمومیوپاسخگو
بودنحاکمیتورهبرانآنباشدوجودنخواهد
داشت.درنتیجهانگیزهوپویاییالزمبرایرشد
وتوسعهاقتصادیپایدارونوسازیوجودندارد
وجداییوبیاعتمــادیبینحاکمیتومردم
ناگزیراســت.ازطرفدیگــرانحصارقدرتیا
عدمفراگیریسیاسیانحصاریاعدمفراگیری
اقتصــادیوبیعدالتیاجتماعــیرابهدنبال
خواهدداشــت.حتــیدرجوامعدمکراتیکبا
نهادهایفراگیرسیاســیاگرراهکارهاییبرای
رسیدگیبهفرودستانواقشارمیانیوعدالت
اقتصادیوکمکردنفاصلهطبقاتینیندیشند،
همانماهیتدمکراسیومشارکتعمومیدر
سرنوشتخویشهمخدشهدارخواهدشد؛زیرا
گرچهازنظــرقانونیوحقوقییککارگریک
رأیداردویککالنسرمایهدارهمیکرأی،اما
درعملنمیتوانادعاکردتأثیرگذاریکسانی
کهسرمایههایبزرگوامکاناتتبلیغیومالی
عظیمیدارندباتأثیرگذاریفرودستانبرروند
مشارکتوانتخاباتووضعقوانینیکساناست.

تمرکزگرایی همگام با نهادهای فراگیر و عدالت اجتماعی

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

داستانک

جزئیات سعدی

مشق کلمات

بقایای ماهواره روسی در فضا دردسرساز شد
بقایایماهــواره۱۴۰۸Cosmosمتعلقبهدوران
شورویکهتوسطروســیهدرماهنوامبرسال۲۰۲۱
منهدمشدهبود،ایستگاهفضاییبینالمللیرامجبور
بهانجاممانوریبــرایجلوگیریازبرخورداحتمالی
کرد.تکهزبالهفضاییمربوطبهآزمایشتسلیحاتضد
ماهوارهایروسیه،ایستگاهفضاییبینالمللیرامجبور
بهانجاممانــوریبرایاجتنابازبرخوردبازبالههای
مــداریدرروزپنجشــنبه۱۶ژوئن)۲۶خرداد(کرد.
آژانسفضاییروسیهموسومبهروسکاسموسازیک
فضاپیمایباریبدونخدمهبهنام۸۱Progressکه
بهایستگاهفضاییبینالمللیمتصلشدهبود،استفاده
کردتااینآزمایشــگاهچرخانراازمسیربرخوردبا
زبالهفضاییماهوارهروســی۱۴۰۸Cosmosدور
کنــدوویدئویــیازاینفعالیتنیزدرشــبکههای
اجتماعیمنتشرشــدهاست.روســیهدرماهنوامبر
سال۲۰۲۱دریکآزمایشموشکیضدماهوارهای،
ماهوارهازکارافتادهمربوطبهدورانشورویرامنهدم
کرد.»دیمیتریروگوزین«رئیس»روسکاسموس«در
کانالتلگرامخودنوشــت:منتأییدمیکنمکهدر
ســاعت۲۲:۰۳بهوقتمسکو،موتورهایفضاپیمای
باربــریپروگــرسMS-۲۰روســیهیــکمانور
برنامهریزینشــدهبرایجلوگیریازنزدیکشــدن
۱۴۰۸-Kosmosخطرناکقطعــهایازفضاپیمای
بهایستگاهفضاییبینالمللیانجامدادند.فضاپیمای
باری۸۱Progressپیشــرانهایخودرابهمدت
چهاردقیقهو۳۴ثانیهروشنکردتاایستگاهفضایی
عظیمراازمســیربرخوردباقطعــهایازماهوارهی
Cosmos-۱۴۰۸دورکندواینایستگاهرادرمدار
کمیباالترببرد.مقاماتناســانیزبهتازگینوشتند:
خدمهحاضردرایســتگاهبههیچوجهدرخطرنبودند
واینمانورهیچتأثیریبرعملیاتایستگاهنگذاشته
است.بدونانجاماینمانور،پیشبینیمیشدکهاین
قطعهازحدودنیممایلیایســتگاهفضاییعبورکند.
براســاسگزارشناسادرروز۱۵نوامبرسال۲۰۲۱،
اینماهوارهذکرشدهکهدیگرکارایینداشتبهطور
عمدیتوسطروسیهدریکآزمایشضدماهوارهای
منهدمشــدوحدود۱۵۰۰قطعهزبالهفضاییایجاد
کرد.بهگفتهکارشناســان،فضانورداندرایســتگاه
فضایــیدرروز۱۵نوامبربــاتوجهبهایننگرانیکه
زبالههایفضاییمیتوانندبرایایســتگاهفضاییو
سایرفضاپیماهاطیسالهایآیندهخطرناکباشند،

مجبوربهپناهگرفتن،شدند.

حاشیه فناوری     

یک نوع اسپری جایگزین بسته بندی 
پالستیکی می شود

محققــاندانشــگاهراتگــرزوهارواردیکپوشــش
گیاهیابــداعکردهاندکهرویموادغذاییاســپری
میشودوجایگزینیایمنترازبستهبندیپالستیکی
است.همچنیناینپوشــشبهمحیطزیستآسیب
نمیرســاند.اینمحققاندرحقیقتروشیراتوسعه
دادهاندکهطیآنفیبرهایتولیدشدهازپلیمززیستی
وپلیساکارید)یکیازمعمولترینکربوهیدراتهای
موجــوددرغــذا(دورغذارادربرمیگیرند.پوشــش
محافظتیحاصلبهاندازهایقدرتمنداستکهغذارا
دربرابرضربهخــوردنمحافظتمیکندوعاملهای
آنتیمیکروبالطبیعی)اسیدسیتریک،نیسینوروغن
آویشــن(درآنبهکاررفتهکهمیتوانــدباباکتریو
ویروسهایخطرناکمقابلهوهمچنینازفاسدشدن
مــوادجلوگیریکند.اینپوشــشدرآزمایشهاعمر
نگهــداریآووکادورا۵۰درصدافزایــشداد.درکنار
اینمواردبایداشــارهکردمیتــوانآنراباآبجدا
کردوشســت.همچنینســهروزطولمیکشــدتا
پوششمذکوردرطبیعتتجزیهشود.محققانحتی
معتقدنداینفیبرهارامیتوانبهحسگرهاییتبدیل
کردکهپسازفعالســازیباکتریراازبینمیبرند.
هنوزمشخصنیستپوششاسپریمذکورچهزمان
تولیدمیشود؛اماممکناستمدتزمانزیادیطول
بکشــدتامیوهیاقرصنانیبااینبستهبندیحافظ

محیطزیستدرقفسهفروشگاههافروختهشود.
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توهنرامــروزایرانفقدان»متــن«داریم.توتمام
زمینهها.نتیجهیاینفقدان-توسینماوتلویزیون-شده
گرایشبه»تاکشو«ها،برنامههایعامدانهبیمتن،جوکر
ومافیابازِیسلبریتیهاوبفرماییدشاموفالن.همهدارند
فریادمیزنند»مامتننداریم.جمعمیشــیمدورهم،
)Mo Emamverdi( هرچیشد،شد.«
تودانشکدهبکگراندگوشییکیودیدمنوشتهبود»تو
قویهستی«رفیقشاومدبهشگفتبیوشیمیافتادی،
)اشکان مدیری( نشستروزمینزدزیرگریه.
تواینگرمادلمواسهاینسخنرانانگیزشیاونتورکیا
میسوزهکهیهدقیقهنمیتونناونکتشونرودربیارن،بابا
یهدقیقهتیشرتتنتکنماقولمیدیمگولبخوریم.
)مارتین تایلر( 
نسلما،تویدبیرستانسوالمیپرسیدیم،میگفتند
که؛انشــاهللدانشــگاهمیخونید!رفتیمدانشگاهاساتید
میگفتند؛خباینقسمتوکهدبیرستانخوندید!رد
)amir( میشیمازش!!

مجازستان

روزیکهفرانسهرسماتسلیمآلمانشد
آلماندرزمانهیتلرقصدداشــتکلاروپارایا
تصرفکردهیاهمباخاگیکسانکندواینگونه
بودکهبعضیکشــورهامثلفرانســهبافهمیدن
اینموضــوعمجبوربهامضایقراردادیشــدند
تاحداقلتاشــرایطعادیشــودوهیتلرروزی
شکستبخوردخســارتکمتریببینند،اگرچه
خیلیهاازاینموردشــایدتعبیردیگریداشته
باشندامادرآنموقعحملههمهجانبهراهدیگری
نمیتوانبرایشانمتصورشدجزمقاومتمعدودو

پراکندهطرفدارانژنرالدوگل.
۲۲ژوئنســالروزامضایقراردادتسلیمفرانسهبه
آلماندرجنگجهانیدوماست.وضعفرانسهدر
موقعهجومارتشآلمانبهقدریتأسفانگیزبود
که»هـ-ج–ولز«نویســندهکتابکلیاتتاریخ
دراینبارهمینویسد:»انبوهیازمردمهراسانکه
پارهایازآنهــاغیرنظامیوپارهاینظامیبودند
میگریختنــد،بیآنکهبدانندکجــامیروندوبا
خودتکههایاســبابقراضهونامتناسبخانهرا

میبردند.
هواپیماهــابرسرشــانبمــبمیافکندنــدوبا
مسلسلهاشــلیکمیکردند.درچنینشرایطی
بودکهژنرالکهنســال»پتــن«اعالنکردکه
دســتازجنگبرمیدارد.«آنچهمایهشکســت
فرانســهبود،برتریاســلحهوفرماندهیدشمن
وبیمیلیطبقاتباالیفرانســهبــرایپایداری
بــود.مصیبتیکهبرایفرانســهبدترازهرموقع
پیشآمده،آنبودکهقوایفرانسهدرمستعمرات
وخارجازخاکاصلیفرانسهبهدوبخشتقسیم

شدند.
بخــشاولقواییبودندکهازدولتویشــیبه
رهبریمارشــالپتنتبعیــتمیکردند.ارتش
آلمانپسازاشــغالهلند،نروژوبلژیکدرماه
مه۱9۴۰،بهفرانسهحملهکردوپسازشکست
دادننیروهایمتحدانگلیســیوفرانســوی،در
روزچهاردهــمژوئن۱9۴۰میالدی،پاریسرابه
تصرفدرآورد.نیروهایآلمانیدرجهتپیشروی
ســریعخود،روزهفدهمژوئن،شــهرهایمهم
فرانســهرانیزتصرفکردندودرجبههشــرقتا
مرزســوئیسودرغربتاساحلاقیانوساطلس

پیشرفتند.
دراینهنگام،مارشالهانریپَُتن،قهرمانجنگ
جهانیاولکهبرایرهبریفرانسهدرزمانجنگ
برگزیدهشــدهبود،چونادامهجنگرابیفایده

دید،درروزهفدهمژوئن۱9۴۰میالدی،تقاضای
ترکمخاصمهکرد.هیتلر،بیدرنگاینتقاضارا
پذیرفتواینقرارداددر۲۲ژوئن۱9۴۰میالدی
بهامضارســید.باامضایقراردادترکمخاصمه،
عملیاتنظامیبیننیروهایطرفیننیزســهروز

بعددرروز۲۵ژوئنبهانتهارسید.
بهموجــباینقــرارداد،نیروهایآلمــان،تمام
منطقههــاشــمالیفرانســهتامرزســوئیسو
همچنینایاالتغربیفرانســهدرطولاقیانوس
اطلستامرزهایاســپانیارااشــغالکردندودر
حدودیکسومخاکاینکشوردرجنوبشرقی
فرانســهکهقسمتیازمرزهایســوئیس،ایتالیا،
اســپانیاوسواحلمدیترانهراشــاملمیشددر

اختیارحکومتپَُتنقراردادند.
پسازآن،مارشالهانریپتنفرانسویباحمایت
آلمانبهنخســتوزیریفرانسهرسید.بااینحال،
ژنــرالدوگلدیگرفرماندهنظامیفرانســهواین
حکومــت،باتوجهبهمرکزآندرشــهرویشــی

فرانسه،حکومتویشینامگرفت.
دوگلباحمایتتعدادیازنیروهایفرانســوی،
درخــارجازاینکشــور،دولتفرانســهآزادرا
تشکیلدادتاآنکهدرماهمارس۱9۴۵میالدی،
فرانسهازاشغالآلمانخارجشد،دوگلبهپاریس
بازگشتوریاســتجمهوریفرانسهرابهدست

گرفت.
گفتنیاستقراردادتسلیمفرانسهبهآلمانکهدر
حضورهیتلربهامضارسیددرهمانمحلیمنعقد
شــدکهقراردادتســلیمآلمانبهفرانسه،پساز

جنگجهانیاول،امضاشدهبود.

حافظه تاریخی

میراث

قدیمیترینمدرسهباقیماندهدرمشهد»مدرسهپریزاد«است.اینمدرسه
ازجنوببامسجدگوهرشــادوازغرببابازاربزرگهمجواربودهاست.
مدرسهپریزادازجملهبناهایچهارایوانیعصرتیموریاستکهدرعین
تغییروتحوالتهنوزاززیباییوجذابیتبرخورداراســت.بســیاریاز
پژوهشگرانازجمله»جیمزبیلیفریزر«بنایاینمدرسهرابهبانوییبهنام
»پریزادخانم«ندیمگوهرشادهمسرشاهرختیمورینسبتدادهاند.»برنارد
اوکین«بهدالیلیاحداثبناراجدیدترودرانتســابآنبهپریزادتردید
داردوبعیدمیداندپریزادکهکنیزگوهرشادبوده،امکانوهزینهساخت
چنانبناییراداشتهاست.اوکیندراثباتدالیلشنوشته:»درکتیبههای
بنانامیازپریزادمشــاهدهنمیشودواگرفرضشودکهگوهرشادآنبنا
راهمدرکنارمسجدگوهرشاد)وبنابهقولیبااستفادهازمصالحمعماری
مازادمسجد(ســاختهباشدبایدبامسجدگوهرشادودارالسیادهتناسب
بیشــتریمیداشت.«ایوانورودیدرغربباپوششنیمگنبدیمقرنس
وگچکاریمربوطبهدورانصفویاست.برنارداوکینحدسزدهاستکه
بدنهبیرونیمدرسهپریزادمانندمدرسهباالسرمزینبهطاقچههایتزیینی
بودهاست.درداخلوبردیوارهایبلندعالوهبرچهارایوان۲۲غرفهوحجره
دردوطبقهساختهشدهاست،ازگوشههایپخصحنمدرسهپلکانیبهبام
منتهیمیشوند.بااینکهنمایدرونیمدرسهدگرگونشده،هنوزدربرخی
نقاطآثاریازگذشتهبرجایماندهاست.ایوانجنوبییاایواناصلیبرخوردار
ازمحرابیبیپیرایهوتزییناتیبهشــیوهمعقٓلییابناییاستکهسطح
دیوارهایجانبیایوانتاپاکارسقفراپوشانیدهاند،ایوانشمالیازنظرابعاد
قرینهایوانجنوبیاماسادهاست.ایوانغربیباعمقبسیارکمباتلفیقآجرو

کاشیبااشکاللوزیوچهارخانهبهشیوهمدرسهغیاثیهخرگردزینتیافته
وامکانداردبازماندهازعصرتیموریانباشد.زیباتریننمونهتزییناتبناکه
عمدهآنازدورهتیموریانبرجایمانده،تزییناتایوانشرقیاست.بدنهو
طاقاینایوانبانقشگل،برگوترنجکهباکاشیمعرقدرمیانقابهای
آجریشکلگرفتهاند،آراستهشدهورنگهایآبیتیرهوروشن،سبزتیره،
ســیاه،بنفش،کهرباییوسفیدآنهارازینتدادهاند.درموردکاربریبنا
نظرهایگوناگونیابرازشــدهودرطولزمانتعمیراتودخلوتصرفات
زیادیدرمدرسهپریزادصورتگرفتهکهدرسال۱۳۵۴ضمنتخریبو
توسعهحرمآسیبهایجدیبهآنواردشدهاست.درسال۱۳۶۳آستان
قدسرضویمرمتوبازسازیآنراآغازودرسال۱۳۶۸پایاندادهاست.
مدرسهپریزاددرتاریخ۲۰بهمن۱۳۱۸بهشماره۳۳۳درفهرستآثارملی

ایرانبهثبترسیدهاست.

مدرسه پریزاد مشهد؛ پرماجرا از عصر تیموریان تا دوران معاصر

عضوسابقتیمملیوزنهبرداریایرانبهعنوان
سرپرستفدراسیونوزنهبرداریجانشینعلی
مرادیشــد.سجادانوشــیروانیقهرمانسابق
وزنهبرداریدنیابهعنوانسرپرســتفدراسیون
وزنهبرداریانتخابشدتاجانشینعلیمرادی
درمدیریتاینفدراسیونشود.سجادانوشیروانی
درحالــیبهعنــوانسرپرســتفدراســیون
وزنهبرداریانتخابشدکهطیروزهایگذشته
باتوجهبهرأیاخیــردادگاهتجدیدنظردیوان
عدالتاداری،علیمرادیازریاستفدراسیون
عزلشــدوبایــدجایخودرابهسرپرســت
جدیدمیداد.اینموضوعبهانتخاباتفدراسیون
وزنهبرداریدرتیرماهسال9۸مربوطمیشودکه
طیآنعلیمــرادیبا۲۲رأیبهعنوانرئیس
فدراسیونانتخابشــداماحواشیزیادیدر
خصوصقانونیبودنرأیگیریبهمیانآمد.در
آنمقطعاینطورعنوانشدکهبهدلیلغیبت

رئیسهیاتآذربایجانشــرقی،تعداداعضای
مجمع۴۳نفربود،درحالیکهطبققانونالزم
استفردپیروز،نصفبهعالوهیکرأیازآرای
مجمعرابهدستبیاورد.همیناتفاقباعثشد
سجادانوشیروانیبهعنوانیکیازکاندیداهای
مجمعکه۱۱رأینیزکسبکردهبودبهدیوان
عدالتاداریشکایتوخواستارابطالانتخابات
شد.سپسشعبه۴۵دیوانعدالتاداریدرروز
چهارماسفندســال۱۴۰۰رأیبدویمبنیبر
ابطالانتخاباتراصادرکردکهطبقآنانتخابات
۱۶تیرماه۱۳9۸رسماًابطالاعالمشد؛اماعلی
مرادینسبتبهرأیبدویاعتراضکردواین
پروندهحدوددوماهدرشعبه۲۶تجدیدنظردیوان
عدالتاداریدرحالبررسیبود.اینرفتوآمدها
درحالیدرفدراسیونوزنهبرداریرقممیخورد
کهورزشکاراناینرشتهاردویتیمملیراترک
کردهاندوبعضیازپیشکسوتانمطرحاینرشته

همدراینمدتانتقاداتتندیرابهعلیمرادی
رئیسفدراسیونانجاممیدادند.بایددیدباتغییر
صورتگرفتهکهبهنظربیشترغیرورزشیاست

اوضاعاینفدراسیونبهکجاخواهدرسید.

سجاد انوشیروانی سرپرست فدراسیون وزنه برداری شد
ورزش


