
دبیر شورای کتاب کودک
نوش آفرین انصاری

دوستی من با ثریا قزل ایاغ به اواسط دهه ۵۰ برمی گردد. 
تا  کردند  با من مکاتبه  بودند  آمریکا دانشجو  که در  زمانی 
ببینند زمینه هایی  برای کار در حوزه ادبیات کودکان وجود 
دارد یا نه. من هم ایشان را تشویق کردم و به ایران آمدند. 
رشته تحصیلی شان  کتابداری است و بسیار به کتابخانه های 
آموزشگاهی عالقه مند بودند. تا آخر عمر بر این باور بودند که 
تحول در کتابخانه های  دانشگاهی می تواند تغییر بزرگی را در 
آموزش وپرورش پدید آورد و نشانه   ای باشد از یک نگاه دیگر 
نسبت به آموزش وپرورش. اوایل بعد از  بازگشت به ایران 
در دانشگاه صنعتی شریف کار می کردند ولی بعد به شورای 
کتاب کودک پیوستند. خواستم ایشان ابتدا با آنچه در حوزه 
ادبیات کودک خودمان داریم خوب آشنا شوند. خانم قزل ایاغ 
بسیار توانمند و عالقه مند بودند. روی ادبیات اقلیت ها و 
 اسکیموها و سرخپوست ها در جهان کار کرده بودند و در 

ایران خیلی سریع بر ادبیات کودک خودمان مسلط شدند.  
ایشان منتقد و متخصص بسیار خوبی هم بودند. نگاهی 
بی طرفانه داشتند و در نقد هم صاحب سبک بودند. با خانم 
آمریکایی  برجسته  استاد  لورل  آلیس  خانم  و  ایمن  لیلی 
کارشان را شروع کردند و بعد هم به دانشگاه تهران رفتند و 

سال های سال دانشجویان از توانمندی ایشان  استفاده کردند. 
متاسفانه ما هیچ وقت در دانشگاه ارزش ادبیات کودکان را 
مورد توجه قرار ندادیم، نه در دانشکده های ادبیات و نه در 
 حوزه آموزش وپرورش و کتابداری. از همین رو توانمندی ایشان 
به دو سه واحد درسی محصور ماند که می دادند. ایشان باید 
 درس های بیشتر و دانشجویان بسیار زیادی را تحت تأثیر قرار 
داده باشند ولی نگاه ما به مطالعات کودکی و کودک  کمرنگ و 

ضعیف بوده و هنوز هم ضعیف است.  
خانم قزل ایاغ دانشجویان بسیار خوبی تربیت کردند ولی 
برسانند.  ثمر  به  را  ایشان  آرمان های  نتوانستند  هیچ کدام 
تأسیس  کتابخانه هایی که مجموعه های خوب داشته باشند و 
این مجموعه ها بر نشر کتاب کودک تأثیر بگذارند هیچ  وقت 
اتفاق نیفتاد. خانم قزل ایاغ آثار  ارزشمندی در حوزه پژوهش 
ازجمله در زمینه بازی، نمایش خالق و ترویج کتابخوانی دارند که 
سرمایه بسیار بزرگ فرهنگی برای ایران  به شمار می رود. از سوی 
دیگر شخصیت و انصاف ایشان را در داوری هایشان می توان 
دید. ایشان مطالبه گر طراز اول مدنی بودند،  اینکه چقدر جامعه 
توانسته به مطالبات شان جواب دهد، بحث دیگری است. اما از 
هیچ کاری برای رشد و اعتالی ادبیات کودک  کوتاهی نکردند. در 
بیش از چهار دهه ارتباط و دوستی، ایشان را به شکل یک شیفته 
و یک دلباخته بچه ها به یاد می آورم، کسی که دوست دارد تمام 
 وجودش را بدهد برای اینکه فرزندان این جامعه رشد کنند. 
امیدوارم آثارشان تجدید چاپ شود، چون ارزش تجدید چاپ و 

 خواندن را دارد و ما بتوانیم ِدینی را که به ایشان داریم، ادا کنیم.   

تبدیل فاصله گذاری 
اجتماعی به فاصله گذاری 
هوشمند 

 جای خالی کارگران
در دستورالعمل ها 

 مشارکت متعهدانه
ین مولفه  مهم تر
در شکست کرونا

حسن روحانی خبر داد

 گزارشی از وضع بازگشت
ع کرونا به کار کارگاه ها در روزهای شیو

»شهروند« از تولید و توزیع ماسک به وسیله 
داوطلبان جمعیت هالل  احمر گزارش می دهد  

2 حه
صف

3 حه
صف

5 حه
صف

یادداشت

گاهی از خطرات مین مطالبه گر طراز اول مدنی به مناسبت روز جهانی آ

 مین های ضدنفر و لزوم توجه
به کنوانسیون های بین المللی 

یادداشت

جهت  شده  شناخته  راهکارهای  

 مدیرعامل موسسه
حقوقی ماف کردستان

مواجهه با معضل مین که در حقیقت جبار طهماسبی
مکمل  فعالیت  پنج  شامل 
»خنثی سازی و پاکسازی«، »آگاه سازی 
قربانیان«،  از  »حمایت  آموزش«،  و 
»منهدم کردن انبارها« و »پیگیری های قانونی« هستند که با هدف کاهش اثرات اجتماعی، 
اقتصادی و محیطی ناشی از مین تعریف شده است که هر کدام از اهمیت باالیی نیز 
به  ایران  الحاق  ضرورت  و  اهمیت  به  پرداختن  سطور  این  از  هدف  اما  برخوردارند. 
کنوانسیون اتاوا است که در سال ۱۹۹۷ در نتیجه تالش های جامعه مدنی در تعدادی از 
کشورها تصویب شده است. متاسفانه هنوز استفاده از مین ضدنفر بر طبق قواعد عرفی 
حقوق بین الملل بشردوستانه ممنوع نیست، هرچند به کارگیری این مواد و مهمات دو 
و  نظامیان  بین  تفکیک  اصل  یعنی  بشردوستانه،  بین الملل  حقوق  بنیادین  اصل 
غیرنظامیان و دیگری اصل ممنوعیت رنج مضاعف یا بیهوده را نقض می کند.  طبق 
قاعده ای در حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی، استفاده از مین های ضدنفر باید با 
مراقبت های خاص صورت پذیرد تا اثرات کورکورانه  سالح به حداقل برسد از این رو استفاده 
از مین های ضدنفر ممنوع نشده است و ممنوعیت استفاده شامل دولت های عضو 
کنوانسیون است نظیر کنوانسیون مهمات خوشه ای مصوب ۲۰۰۸، که  سالحی محدود 
شده است. با این وصف کنوانسیون ممنوعیت بکارگیری، انباشت، تولید و انتقال 
مین های ضدنفر و نابودی آنها)مصوب ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۷( مشهور به کنوانسیون اتاوا 
نقش مهمی هم در مقابله با این معضل جهانی دارد. این کنوانسیون جدای از عنوان آن که 

گویای اهداف کلی آن است بر پاکسازی مین ها و کمک به قربانیان نیز تصریح دارد. 
ادامه در صفحه 3
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»شــهروند« از شــلوغی خیابان هــای پایتخــت با وجود 
ادامه داشــتن ســطح ســوم قرنطینه گزارش می دهد

تهــران ونــا در  کر ترافیــک 
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خبرگزاری میزان

مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

 

گاهی  مروج فروتِن آ

]سجاد خداکرمی[ پنجاه اقتصاددان ایرانی داخل و خارج از 
کشور در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری پیشنهاد هایی را 
به منظور کاهش اثرات مخرب و مقابله با عواقب اقتصادی و 
اجتماعی بیماری کووید 19 در قالب دو بسته سیاستی ارایه کردند 

و خواستار اجرای آنها شدند.
بسته های پیشنهادی این اقتصاددانان به رئیس جمهوری 
چهار دغدغه کلیدی »تأمین معیشت خانوار«، »فاصله گذاری 
اجتماعی«،  »حمایت از اشتغال« و »تأمل در تبعات اقتصاد کالن« 

را مدنظر قرار داده است. آنان پیشنهادهای خود را با هدف کنترل 
موثر شیوع بیماری، افزایش به موقع ظرفیت درمانی کشور و حفظ 
کیفیت خدمات درمانی،  اطمینان از تأمین حداقل معیشت آحاد 
جامعه، جلوگیری از افزایش شدید بیکاری و تشدید رکود مطرح 

کرده اند.
این 50 اقتصاددان در پیشنهادهای خود دو بسته سیاستی 
را ارایه کردند که به گفته آنان اجرای یکی از این بسته ها که از آن 
باید به صورت  برده اند  نام  اقدامات عاجل«  با عنوان »بسته 

فوری آغاز شود و تا خرداد سال ۱۳۹۹ ادامه یابد. آنان هدف از 
را  عاجل  حمایتی  بسته  این  در  گنجانده شده  پیشنهادهای 
جلوگیری هرچه سریع تر از بروز بحران اقتصادی و اجتماعی و 
تعمیق بحران در پی شیوع بیماری کرونا دانستند. بر این اساس 
هزینه اجرای بسته اقدامات عاجل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد 
شده که پیشنهاد شده ۳۵ هزار میلیارد تومان آن از طریق انتشار 
اوراق دولتی و ۵ هزار میلیارد تومان آن از طریق وضع مالیات بر 

درآمدهای باالی ۲۰ میلیون تومان تأمین شود...

6 حه
نگاهی به کارنامه ثریا قزل  ایاغ،  پژوهشگر ادبیات صف

کودکان که چهاردهم فروردین ماه درگذشت 

درخواست برای اقدام فوری
4نامه 50 اقتصاددان به رئیس جمهوری درباره پیامدهای ناشی از کووید 19 حه

صف

 اقتصاددانان بسته حمایتی 40 هزار میلیارد تومانی پیشنهاد دادند


